
 
 

 स्नातकोत्तर नेपाली 
नयााँ पाठ्यक्रम  

 
 
 
 

(सी बी सी एस पद्धततअनुसार) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 नेपाली तिभाग 

 दार्जिर्िङ र्िल्स युर्िवर्सिटी 
 



 

पतिलो सत्र 
 

पतिलो सत्रका सबै पाठ्यचयाा मूल तिषय (Core subject) हुन्। 
 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C101    पूर्ााङ्क  100 =  

के्रतडट  4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

 

नेपाली भाषा तिज्ञान        

नेपाली भाषाको पररचय, िैलिष्ट्य तथा नेपाली भाषाका लिकासको 

पृष्ठभूलम 

नेपाली भाषाका भालषकाहरूको लििरणात्मक अध्ययन 

ध्वलन र िणण, नेपाली िणणका भेद 

नेपाली िणण, अक्षर र लललप व्याकरण 

नेपाली भाषाका व्याकरलणक िर्ण र कोलिहरू 

नेपाली िब्द-ढुकुिी 

िाक्यका सङ्घिक एकाइहरू 

नेपाली िाक्यका भेद 

 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

चूडामलण बनु्ध   भाषा लिज्ञान 

बालकृष्ण पोिरेल र 

िल्लभमलण दाहाल  ध्वलन प्रलिया र केही ध्वलन लसद्धान्त 

माधिप्रसाद पोिरेल  ध्वलन लिज्ञान र नेपाली भाषाको ध्वलन पररचय 

योरे्न्द्र यादि र                                             

भीष्मनारायण उपे्रती  भाषा लिज्ञान 

माधिप्रसाद पोिरेल  नेपाली िाक्य व्याकरण 

भोलानाथ लतिारी  भाषा लिज्ञान 

कलपलदेि लििेदी   भाषा लिज्ञान एिं भाषा िास्त्र 

आर एच रलबन्स 

(अनु – डा देिीदत्त िमाण)  सामान्य भालषकी : एक प्रारखिक सिेक्षण 

रु्णाकर मुळे   भारतीय लललपयो ंका लिकास 

ल्योनादण  बु्लमलिल्ड  ल्याङ््गवेज 



सी एि हकेि   ए कोसण इन मडनण ललङ््गखवखिक्स 

 
 
 
 
 

जोहन ल्योन्स   ल्याङ््गवेज एन्ड ललङ््गखवखिक्स 

चूडामलण बनु्ध   नेपाली भाषाको उत्पलत्त 

बालकृष्ण पोिरेल  राष्ट्र भाषा 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली लनिणचन (भार् १ र २) 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली भाषा र सालहत्य 

र्ोपाललनलध लतिारी  नेपाली भाषाको बनोि 

रोलहणीप्रसाद भट्टराई  बृहत् नेपाली व्याकरण 

माधिप्रसाद पोिरेल र  

अन्य(सम्पा)   नेपाली सालहत्यको िृहत् इलतहास(पलहलो ठेली) 

 

 
 
 
 

पाठ्यचयाा कोड- NEP-PG-C102    पूर्ााङ्क  100= के्रतडट 

4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

 
 

नेपाली कतिता सातित्य 
 

कलिताका संरचनात्मक तत्त्वहरू 

नेपाली कलिताको पृष्ठभूलम, परम्परा र लिकास 

 नेपाली र्द्य कलिताको स्वरूप, िैलिष्ट्य र लिकास-परम्परा 

नेपाली कलितामा देिा परेका निीन िैली, प्रिृलत्त र प्रयोर् 

आयामेली आन्दोलन र नेपाली कलिता 

नेपाली कलितामा प्रतीक, लबम्ब र लमथकको प्रयोर् र प्राखि 

नेपाली कलिताका उपलिधाहरू – लामो कलिता, हाइकु, दुइ हरिे, 

तीन हरिे कलिता 
 
 

पाठ्य कृततिरू 



 िसन्त िमाण कृष्णचररत्र 

 भानुभक्त आचायण  रामायण 

 लेिनाथ पौड्याल तरुण तपसी 

 बालकृष्ण सम   म पलन द्यौता मान्छु 

लक्ष्मीप्रसाद देिकोिा िाकुन्तल 

र्ोपालप्रसाद ररमाल सपनामा 

     
 
 
 

िीरेन्द्र   आर्ोको हुँ म बग्दो नदी 

मोहन कोइराला  कािुणनको सहर 

बैरार्ी काइुँला   र्ङ्गा लनलो बग्छु 

ईश्िरिल्ल्भ  मेरो आमाले आत्महत्या र्रेको देि 

भूपी िेरचन  मैनबत्तीको लििा 

अर्मलसंह लर्री  पहाडलाई मेरो माया 

हररभक्त किुिाल  यो लजन्दर्ी िै के लजन्दर्ी 

पाररजात   एउिी स्वास्नी मान्छेको अन्तिाणताण 

     
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

र्ोपालप्रसाद ररमाल  आमाको सपना 

बाबुराम आचायण   पुराना कलि र कलिता 

दयाराम शे्रष्ठ   नेपाली सालहत्यका केही पृष्ठ 

दयाराम शे्रष्ठ   रामकथा परम्परा र भानुभक्तीय रामायण 

अलभ सुिेदी   लसजणना र मूल्याङ्कन 

केििप्रसाद उपाध्याय  प्राथलमककालीन कलि र काव्य प्रिृलत्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  तरुण तपसीको पूनमूणल्याङ्कन 

केििप्रसाद उपाध्याय  ररमाल : व्यखक्त र कृलत 

राममलण ररसाल   नेपाली काव्य र कलि 

सूयणलििम ज्ञिाली र 

अन्य (सम्पा)   भानुभक्त स्मारक ग्रन्ध 

इन्द्रबहादुर राई (सम्पा)  भानुभक्तका कृलत : अध्ययनहरू 

िासुदेि लत्रपाठी   नेपाली कलिताको लसंहािलोकन 

िासुदेि लत्रपाठी   लेिनाथ पौड्यालका कलित्यको लिश्लेषण र मूल्याङ्कन 

रमेि शे्रष्ठ   नेपाली कलिताका प्रिृलत्त 

र्णेिबहादुर प्रसाईुँ   सुिानन्ददासदेखि राजीिलोचनसम्म 

र्णेिबहादुर प्रसाईुँ   नेपाली कलितामा स्वच्छन्दतािादी धारा 

ईश्िर बराल   देिकोिा र उनका महाकाव्य 

भैरि अयाणल   नेपाली कलितामा प्रकृलत 



कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान (सम्पा) साझा समालोचना 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान  लसजणनाको सेरोिेरो 

कमल दीलक्षत (सम्पा)  बुइुँर्ल 

कुमारबहादुर जोिी  महाकलि देिकोिा र उनका महाकाव्य 

 
 
 
 
 
 

कुमारबहादुर जोिी  देिकोिाका कलितामा प्रकृलत 

कुमारबहादुर जोिी  देिकोिाका कलिता यात्राको लिश्लेषण र मूल्याङ्कन 

कुमारबहादुर जोिी  देिकोिाका प्रमुि कलिता कृलतको कालिलमक लििेचना 

अलिनाि शे्रष्ठ र अन्य (सम्पा) हररभक्त किुिाल सृ्मलत ग्रन्थ 

ताना समाण   सम र समका कृलत 

व्रतराज आचायण   आलदकलि भानुभक्त 

महादेि अिस्थी   नेपाली िण्डकाव्य 

जनकलाल िमाण   जोसमनी सन्त सालहत्य परम्परा 

िीरेन्द्र    मेघमाला 

ईश्िरिल्लभ   एउिा सहरको लकनारामा 

 
 

बैरार्ी काइुँला   अन्धा मान्छेहरू र हात्ती 

ईश्िर बराल (सम्पा)  मोहन कोइरालाका कलिता 

लक्खीदेिी सुन्दास (सम्पा) समे्मलन कलिता सङ््गग्रह 

हरेन आले (सम्पा)  निआधुलनक नेपाली कलिता 

लक्ष्मणप्रसाद र्ौतम  समकालीन नेपाली कलिताको लिम्बपरक लिश्लेषण 

अलिनाि शे्रष्ठ र अन्य (सम्पा) कलि हररभक्त किुिाल सृ्मलत ग्रन्थ 

िासुदेि लत्रपाठी र अन्य (सम्पा) नेपाली कलिता (भार् १ देखि ४) 

मोहन ठकुरी (सम्पा)  नेपाली कलिता यात्रा 

तारानाथ िमाण (सम्पा)  समसामलयक साझा कलिता 

िासुदेि लत्रपाठी   नेपाली कलिताको लसंहािलोकन 

इन्द्रबहादुर राई   सन्दभण ईश्िरिल्ल्भका कलिता 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान  लसजणनाको सेरोिेरो 

रमेि शे्रष्ट्   नेपाली कलिताका प्रिृलत्त 

लक्खीदेिी सुन्दास  समय र समीक्षणा 

लक्खीदेिी सुन्दास (सम्पा) लििेचना 

भिानी लघलमरे (सम्पा)  भानु (किुिाल लििेषाङ्क) 
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सातिते्यततिासको अिधारर्ा र नेपाली सातित्यको इततिास 
 

 सालहते्यलतहासको अथण, पररचय, स्वरूप एिं संरचना 

 सालहते्यलतहास लेिनका लिलिध आधार, लसद्धान्त र मान्यताहरू, 

सालहते्यलतहास र काल लिभाजनको प्रयोजन, महत्त्व, औलचत्य र 

सीमा 

 नेपाली सालहते्यहासको काल लिभाजन 

    प्राथलमककालीन नेपाली सालहत्यको इलतहास, लिधार्त लिलिध 

प्रिृलत्त र लतनको मूल्याङ्कन 

   माध्यलमककालसम्मको अनूलदत नेपाली सालहत्य 

   

  आधुलनकको अथण, सालहत्यमा आधुलनकताको अिधारणा 

आधुलनकतािाद, उत्तर आधुलनकतािाद र नेपाली सालहत्य 

    

हलन्त िलहष्कार 

झरोिादी आन्दोलन 

 राल्िाली आन्दोलन 

 लीलालेिन 

 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

ताना समाण   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

रत्नध्वज जोिी   आधुलनक नेपाली सालहत्यको झलक 

ठाकुर पराजुली   नेपाली सालहत्यको पररिमा 



असीत राई   भारतीय नेपाली सालहत्यको इलतहास 

घनश्याम नेपाल   नेपाली सालहत्यको पररचयात्मक इलतहास 

र्ोलिन्दराज भट्टराई  काखव्यक आन्दोलनको पररचय 

िाखन्तराज िमाण   नेपाली सालहत्यको ऐलतहालसक रूपरेिा 

कुमार प्रधान   ए लहिर ी अि् नेपाली ललिरेचर 

अलभ सुिेदी   नेपाली ललिरेचर ब्याकग्राउन्ड एन्ड लहिर ी 

र्ोलिन्द भट्टराई   काखव्यक आन्दोलनको पररचय 

दयाराम शे्रष्ठ सिि  नेपाली सालहत्यका केही पृष्ठ 

कुमारबहादुर जोिी  पाश्चात्य सालहत्यका प्रमुि केही िाद 

 
 
 
 
 

िासुदेि लत्रपाठी   पाश्चात्य सालहत्यको सैद्धाखन्तक परम्परा (भार् १ र २) 

कृष्ण धरािासी   लीलालेिन 

अलभ सुिेदी   पाश्चात्य काव्य लसद्धान्त 

लिद्यापलत दाहाल  पाश्चात्य समालोचना र प्रमुि केही िाद 

यज्ञराज सत्याल   नेपाली सालहत्यको भूलमका 

तारानाथ िमाण   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

बालचन्द्र िमाण   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली भाषा र सालहत्य 

ठाकुरप्रसाद पराजुली  नेपाली सालहत्यको पररिमा 

दयाराम शे्रष्ठ सिि  प्रारखिक कतालको नेपाली सालहत्य : इलतहास र परम्परा 

िरच्चन्द्र िमाण भट्टराई  नेपाली सालहत्यको इलतहास (माध्यलमक काल) 

घनश्याम नेपाल   नेपाली सालहत्यको पररचयात्मक इलतहास 

दयाराम शे्रष्ठ सिि  सालहते्यलतहास : लसद्धान्त र सन्दभण 

केििप्रसाद उपाध्याय  लिचार र व्याख्या 

सुमन राजे   सालहते्यलतहास : स्वरूप और संरचना 

चूडामलण बनु्ध   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

दीनानाथ िरण   नेपाली सालहत्य का इलतहास 

Abhi Subedi   Nepali Literature : Background and History 
Kumar Pradhan  A History of Nepali Literature 
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नेपाली कथा सातित्य 
 

 कथाको पररचय र स्वरूप, कथाको संरचना र यसका तत्त्वहरू 

   आधुलनक नेपाली कथाका प्रारखिक स्तिहरू  



आधुलनक नेपाली कथाका लिलिध धारा र प्रिृलत्तहरू 

 आयामेली लसद्धान्त र नेपाली कथा 

 नेपाली कथामा सौन्दयाणत्मक अनुभूलत र मानिीय संिेदनाको प्रसु्तलत 

 नेपाली कथामा लचलत्रत जनजीिन र लोक-सांसृ्कलतक सन्दभणको 

अन्तभाणिन 

                      कथामा लीलादृलष्ट्, कृलतलेिन र लिधालमश्रण 

  
 
 
 
 
 
 

पाठ्य कृततिरू 

रु्रुप्रसाद मैनाली  परालको आर्ो 

रुपनारायण लसंह  लबतेका कुरा   

लिश्िेश्िरप्रसाद  कोइराला मधेसलतर 

     

हायमनदास राई लकरात भेिेपलछ 

लििकुमार राई   छाता 

इन्द्रबहादुर राई  रातभरर हरी चल्यो 

    हामीजसै्त मैनाकी आमा 

कठपुतलीको मन 

भिानी लभकु्ष  माउजङ्ग बाबुसाहेबको कोि 

 र्ोलिन्द र्ोठाले  भाुँडो   

िरद् छेत्री   लनपात 

रु्ि प्रधान   जब मान्छेको अनुहार हराउुँ दै जान्छ 

सानु लामा   पैयुुँ िुलेको लदन 

माया ठकुरी  लपरालमड 

प्रदीप रु्रुङ्ग   लबररमिूल 

बी बी लकान्द्री   लहउुँ  परेका रातले जन्माएका कथाहरू 

पूणण राई   पासाङ्गहरूको कथा 

  
  
 

सन्दभा ग्रन्थ 

 



रु्रुप्रसाद मैनाली   नासो 
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