
केन्द्रीय उच्च तिब्बिी तिक्षा संस्थान 

(मान्द्य तिश्वतिद्यालय)  

सारनाथ, िाराणसी 

 

पाठ्यक्रम 

སློབ་ཚན།  
SYLLABUS  

 

आचायय  

बौद्ध दियन, तिब्बिी भाषा सातित्य  एिं   

तिब्बिी इतििास और संस्कृति 

སློབ་དཔློན། 
ནང་པའ་ིལྟ་གྲུབ། བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རློམ་རགི  བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་དང་ལགེས་བྱང་། 

 
Acharya 

Buddhist Philosophy, Tibetan Language & Literature,  

Tibetan History & Culture   

 
 

 

 

 
भोट विद्या संस्थानम ्

 
CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN STUDIES 

(DEEMEDUNIVERSITY) 

SARNATH, VARANASI 

2022 

 

 
 



 



[3] 

 

དཀར་ཆག 
विषय सचूी 

 विषय / Subjects  पृष्ठ सखं्या / Pg. Nos.  
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1. परीक्षा विषय वििरण / Details of Examination 7,8 

2. अवििायय मलूशास्त्र / Compulsory Moolshastra                9-22 

3. अवििायय बोि मूलशास्त्र / Compulsory Bon Moolshastra   23-35 
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 साक्या सम्प्रदाय / Sakya Sampradaya 49-58 
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5. बौद्ध दशयि कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Buddhist Philosophy Kanthasth Vak Pariksha 77,78 
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ནང་པའ་ིལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔློན། 
आचार्य बौद्ध दर्यन  

Acharya Buddhist Philosophy   
परीक्षा विषर् वििरण / Details of Examination Subjects 

यह पाठ्यक्रम चार अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । 

This programme will be completed in fourth semesters in the following course. 

प्रथम एिं वितीर् अविसत्र/ First and Second Semester  
 

        विषर्        पूणाांक उत्तीणयता के विरे्  

 Subjects Full Marks      प्राप्ताङ्क 

         Pass Marks      

    

1. अधििायय मलूशास्त्र एिां बोि मलूशास्त्र    70/30 34/11 

Compulsory Moolshastra & Bon Moolshastra      

2. अधििायय मलूशास्त्र एिां बोि मलूशास्त्र   70/30 34/11 

Compulsory Moolshastra & Bon Moolshastra   

3. िैिधपपि  “ि िगय” समरदाय शास्त्र (धिङ्मा, िर्गयययद, साक्या, गेलयग, बोि)  70/30  34/11 

Optonal  Kvarg Sampradaya Shastra (Nyingma, Kargyud, Sakya, Gelug, Bon) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional subjects. 

4. िैिधपपि  “ि िगय” समरदाय शास्त्र (धिङ्मा, िर्गयययद, साक्या, गेलयग, बोि)  70/30  34/11 

Optonal  Kvarg Sampradaya Shastra (Nyingma, Kargyud, Sakya, Gelug, Bon) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional subjects. 

5. िैिधपपि “ख िगय” धिषय / Optional ‘Khavarg’ course        70/30                34/11 

 (अांग्रेजी, धहन्दी, सांस्िृत, पाधल / English, Hindi, Sanskrit, Pali) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional course. 

6. सांगोष्ठी और मौधखि रस्तयधत / Seminar & Oral Presentation      100                       45 

7. िण्ठस्थ िाि् परीक्षा / Kanthasth Vak  Pariksha (धितीय अधिसत्र / Second Semester)   

    100                       45 
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ནང་པའ་ིལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔློན། 
आचार्य बौद्ध दर्यन  

Acharya Buddhist Philosophy   
परीक्षा विषर् वििरण / Details of Examination Subjects 

 

तृतीर् एि ंचतुथय अविसत्र/ Third and Fourth Semester  

        विषर्        पूणाांक उत्तीणयता के विरे्  

 Subjects Full Marks      प्राप्ताङ्क 

         Pass Marks      

    

1. अधििायय मलूशास्त्र एिां बोि मलूशास्त्र     70/30 34/11 

Compulsory Moolshastra & Bon Moolshastra      

2. अधििायय मलूशास्त्र एिां बोि मलूशास्त्र   70/30 34/11 

Compulsory Moolshastra & Bon Moolshastra   

3. अधििायय मलूशास्त्र एिां बोि मलूशास्त्र   70/30 34/11 

Compulsory Moolshastra & Bon Moolshastra   

4. िैिधपपि  “ि िगय” समरदाय शास्त्र (धिङ्मा, िर्गयययद, साक्या, गेलयग, बोि)  70/30  34/11 

Optonal  Kvarg Sampradaya Shastra (Nyingma, Kargyud, Sakya, Gelug, Bon) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional subjects. 

5. िैिधपपि “ख िगय” धिषय / Optional ‘Kha varg’ course        70/30                34/11 

 (अांग्रेजी, धहन्दी, सांस्िृत, पाधल / English, Hindi, Sanskrit, Pali) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional course. 

6. िण्ठस्थ िाि् परीक्षा / Kanthasth Vak  Pariksha (चतयथय अधिसत्र/ 4th Semester) 

     100                     45 

7. धिबांि / Dissertation (चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester)      100                     45 

8. धिबांि पर सांगोष्ठी और मैधखि परीक्षा / Seminar & Oral Test on Dissertation  

(चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester)                           100                   45 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ༡༽ ཤྲེར་ཕནི་མངློན་རློགས་རྒྱན་སྐབས་གཉསི་པ་དང་གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་དློན་གསལ་དང་བཅས་པ།  
བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 

           ༢༽  སུམ་བཅུ་པ་རྩ་བ་དང་།  བློ་བརན་ག་ིའགྲེལ་པ་ཆ་ཚང་།                       བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 
ཀ༽ ལམ་གསུམ་ཤྲེས་པའ་ིལམ་ཤྲེས་དང་།  ཟག་བཅས་སློམ་ལམ། 
༡༽ ཉན་རང་གི་ལམ་ག་ིཁད་པར། 
༢༽ མློས་པ།  བསློ་བ།  རྲེས་སུ་ཡ་ིརང་གསུམ་ག་ིསློམ་ལམ།  
ཁ༽ ཟག་མྲེད་སློམ་ལམ་དང་།  གཞ་ིཤྲེས་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༡༽ སྒྲུབ་པ་སློམ་ལམ་དང་།  རྣམ་དག་སློམ་ལམ་སྲེས་ཚུལ། 
༢༽ སདི་ཞིའ་ིམཐའ་འགློག་ཚུལ། 
༣༽ འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉྲེ་རངི་སློགས་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
ག༽ གྱུར་པ་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག་དང་།  སྲེམས་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ། 
༡༽ བསྟན་བཅློས་སུམ་ཅུ་པའ་ིདགློས་སློགས་ཆློས་བཞ།ི 
༢༽ གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་གཉསི། 
ང༽ འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ག་ིརྣམ་གཞག 
༡༽ སྲེམས་སྲེམས་འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག 
༢༽ མཚན་ཉདི་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 
རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ༡༽ ཤྲེར་ཕནི་མངློན་རློགས་རྒྱན་སྐབས་བཞ་ིཔ་དང་། དྲེའ་ིཐད་ཀ་ིའགྲེལ་པ་དློན་གསལ་དང་།  
བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 

    ༢༽   ཉ་ིཤུ་པ་དང་དྲེའ་ིརང་འགྲེལ། བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 

ཀ༽  མཁྲེན་གསུམ་ག་ིརྣམ་པ་བཤད་པ། 
༡༽  གཞ་ིལམ་ག་ིརྣམ་པ་བཤད་པ། 
༢༽  ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡནི་པའ་ིརྣམ་མཁྲེན་ག་ིརྣམ་པ་བཤད་པ། 
༣༽  སློར་བའ་ིརྲེན་དང་། ངློ་བློ། སློན། མཚན་ཉདི་བཅས་བཤད་པ། 
ཁ༽  ཐར་པ་ཆ་མཐུན་སློགས་བཤད་པ། 
༡༽  ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་བཤད་པ། 
༢༽  སློར་ལམ་ཕརི་མ་ིལློག་གི་རགས་བཤད་པ། 
༣༽  མཐློང་སློམ་ག་ིརགས་བཤད་པ། 
༤༽  སདི་ཞིའ་ིམཉམ་ཉདི་ཀ་ིསློར་བ་བཤད་པ། 
༥༽  ཐབས་མཁས་ཀ་ིསློར་བ་བཤད་པ། 
ག༽  སྲེམས་ཙམ་པའ་ིལུགས་ཀ་ིཆློས་རྣམས་རྣམ་རགི་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ། 
༡༽  ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་རགི་ཙམ་དུ་འདློད་ཚུལ། 
༢༽  བྲེ་མདློ་གཉསི་ཀསི་ཕ་ིདློན་མ་གྲུབ་ན་བ་བྲེད་དང་རྒྱུ་འབྲས། དུས་བཞ་ིསློགས་མྲེད་པར་ཐལ་ཚུལ། 
༣༽  སྲེམས་ཙམ་པས་ཕ་ིདློན་མྲེད་ཀང་རྣམ་རགི་ཙམ་གསི་རྣམ་གཞག་སློན་མྲེད་དུ་ར་ིལམ་ག་ིདཔྲེས་

བསྟན་པ། 
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ང༽  བྲེ་མདློ་གཉསི་དང་སྲེམས་ཙམ་པས་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྲེད་འདློད་མ་ིའདློད། 
༡༽  ཕ་ིདློན་མྲེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྲེད་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་པ་རགིས་ལམ་ཕྲ་མློས་བསྒྲུབ་པ། 
༢༽  བྲེ་མདློ་གཉསི་ཀསི་ཆ་མྲེད་བསགས་ནས་རགས་པ་གྲུབ་པས་སྲེམས་ཙམ་པའ་ིའདློད་པ་དགག་པ། 
༣༽  དབགི་གཉྲེན་གསི་རྣམ་རགི་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའ་ིདློན་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནས་སློད་ཡུལ་དུ་

བསྟན་པ། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 
རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   ཤྲེར་ཕནི་སྐབས་ལྔ་པ་མན་ཆད་འགྲེལ་པ་དློན་གསལ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽  སློར་ལམ་རྩྲེ་སློར་དང་སྤང་བ་རློག་པ། 
༡༽  སློར་ལམ་དློད་རྩྲེའ་ིརྩྲེ་སློར་བཤད་པ། 
༢༽  སློར་ལམ་བཟློད་མཆློག་གི་རྩྲེ་སློར་བཤད་པ། 
༣༽  སྤང་བ་རློག་པ་བཤད་པ། 
ཁ༽  རྩྲེ་སློར་ལྷག་མ་གསུམ་དང་མཐར་གསི་སློར་བ། 
༡༽  མཐློང་ལམ་རྩྲེ་སློར་བཤད་པ། 
༢༽  སློམ་ལམ་རྩྲེ་སློར་བཤད་པ། 
༣༽  བར་ཆད་མྲེད་པའ་ིརྩྲེ་སློར་དང་། མཐར་གསི་སློར་བ་བཤད་པ། 
ག༽  སྐད་ཅགི་མའ་ིསློར་བ་དང་། ངློ་བློ་ཉདི་སྐུ་བཤད་པ། 
༡༽  རྣམ་པར་སནི་མ་སནི་ག་ིསྐད་ཅགི་མའ་ིསློར་བ་བཤད་པ། 
༢༽  མཚན་ཉདི་མྲེད་པ་དང་གཉསི་སུ་མྲེད་པའ་ིསྐད་ཅགི་མའ་ིསློར་བ་བཤད་པ། 

  ༣༽    ངློ་བློ་ཉདི་སྐུ་བཤད་པ། 
ང༽  སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་དང་འཕྲནི་ལས་བཤད་པ། 
༡༽  ཡྲེ་ཤྲེས་ཆློས་སྐུ་བཤད་པ། 
༢༽  ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུ་བཤད་པ། 
༣༽ ཡྲེ་ཤྲེས་ཆློས་སྐུ་ཡ་ིའཕྲིན་ལས་བཤད་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 
རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  དབུ་མ་རྩ་ཤྲེས་ལས། རྲེན་བརག་པ། བདག་དང་ཆློས་བརག་པ། འཕགས་པའ་ིབདྲེན་པ་བརག་པ་
དང་། སདི་པའ་ིཡན་ལག་བཅུ་གཉསི་བརག་པ། དྲེའ་ིཐད་ཀ་ིའགྲེལ་པ་ཚགི་གསལ། སློབ་དཔློན་ཟླ་
བ་གགས་པས་མཛད་པ། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  རབ་བྲེད་དང་པློ་རྲེན་བརག་པ།  
༡༽  འབྲས་བུ་སྲེ་བའ་ིརང་བཞནི་དགག་པ། 
༢༽ རྲེན་ག་ིརང་བཞནི་ཐུན་མློང་དུ་དགག་པ། 
༣༽ རྲེན་ག་ིརང་བཞནི་སློ་སློར་དགག་པ། 
ཁ༽  རབ་བྲེད་བཅློ་བརྒྱད་པ་བདག་བརག་པ། 
༡༽  དྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་ལ་འཇུག་ཚུལ་དངློས། 
༢༽  དྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་ལ་བཀ་ིབའ་ིརམི་པ། 
༣༽  དློན་དྲེ་ངྲེས་པར་བསྒྲུབ་དགློས་པར་བསྟན། 
ག༽  རབ་བྲེད་ཉྲེར་བཞ་ིཔ་འཕགས་པའ་ིབདྲེན་པ་བརག་པ། 
༡༽  བདྲེན་བཞའི་ིབ་བྲེད་མ་ིའཐད་པའ་ིརྩློད་སྤློང་། 
༢༽  བཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་མ་ིའཐད་པའ་ིརྩློད་སྤློང་། 
༣༽  དཀློན་མཆློག་གསུམ་མ་ིའཐད་པའ་ིརྩློད་སྤློང་སློགས། 
ང༽  རབ་བྲེད་ཉྲེར་དྲུག་པ་སདི་པའ་ིཡན་ལག་བརག་པ། 
༡༽  ལུགས་འབྱུང་གི་རྲེན་འབྲྲེལ་བཤད་པ། 
༢༽  ལུགས་ལློག་གི་རྲེན་འབྲྲེལ་བཤད་པ། 

 



  [14] 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། སློད་འཇུག་ལྲེའུ་དང་པློ་བརྒྱད། དྲེའ་ིཐད་ཀ་ིདཀའ་འགྲེལ་ཤྲེར་འབྱུང་གསི་མཛད་པ། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽  བང་ཆུབ་སྲེམས་ཀ་ིཕན་ཡློན་དང་། སགི་པ་བཤགས་ཚུལ། 

༡༽  སྲེམས་སྲེ་བའ་ིརྲེན་དང། དཔྲེ་ལྔ་དང་ལུང་རགིས་གཉསི་ཀསི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པ། 
༢༽  མཆློད་པ་དང། ཕག་འཚལ་བའ་ིཡན་ལག། གཉྲེན་པློ་སྟློབས་བཞསི་སིག་པ་བཤགས་ཚུལ། 
ཁ༽  སྲེམས་བསྲེད་ཚུལདང་། བག་ཡློད་བསྟྲེན་ཚུལ། 

༡༽  རྲེས་སུ་ཡདི་རང་སློགས་བཞའི་ིཡན་ལག སློན་འཇུག་གི་སྲེམས་བསྲེད་ཚུལ་དང་། བསྲེད་ནས་
དགའ་བ་སློམ་ཚུལ། 

༢༽  དལ་འབློར་རྲེད་དཀའ་དང། ངན་སློང་གི་སྡུག་བསལ། ཉློན་མློངས་ཀ་ིདཀའ་སད་ལ་བཟློད་རགིས་
པ་སློགས་བསམ་སྟྲེ་བག་ཡློད་བསྟྲེན་ཚུལ། 

ག༽  ཤྲེས་བཞནི་བསྲུང་ཚུལ་དང། བཟློད་པའ་ིཉམས་ལྲེན་བ་ཚུལ། 

༡༽  སྲེམས་བསྲུང་ཐབས་སུ་དན་ཤྲེས་བསྟྲེན་ཚུལ། སློ་གསུམ་ག་ིསློད་ལམ་བསྟྲེན་ཚུལ། 
༢༽  བཟློད་པ་རྣམ་གསུམ་བསྟྲེན་ཚུལ། གནློད་བྲེད་ལ་དངློས་བརྒྱུད་ནས་བརགས་ནས་བཟློད་པ་

བསློམ་ཚུལ། 
ང༽  བརྩློན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་བསློམ་ཚུལ། 

༡༽  ལྲེ་ལློ་གསུམ་ག་ིངློ་བློ་ཤྲེས་ནས་བརྩློན་འགྲུས་བསྟྲེན་ཚུལ། བརྩློན་པ་མཐའ་འཁློལ་ཕརི་ང་རྒྱལ་
གསུམ་བསྟྲེན་ཚུལ། 
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༢༽  འཇགི་རྲེན་ལ་ཆགས་པ་དང་། ནློར་ལློངས་སློད་སློགས་ལ་ཆགས་པ་སྤངས་ནས་གནས་དབྲེན་པ་
བསྟྲེན་ཚུལ། 

༣༽  བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེའ་ིབློ་སློང་ཚུལ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 
རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   དབུ་མ་རྒྱན་རྩ་བ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽  ཤྲེས་བ་བདྲེན་པ་གཉསི་གཏན་ལ་དབབ་པ། 
༡༽  རྩ་བའ་ིརགས་བཀློད་པ་དང་དྲེའ་ིཚུལ་སྒྲུབ་པ། 
༢༽  རྡུལ་ཕྲན་འགློག་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ་དང་། 
༣༽  ཤྲེས་པ་གཅགི་བདྲེན་པར་དགག་ཚུལ། 
ཁ༽  མདློ་སྲེ་པ་སློགས་ཀ་ིལུགས་དགག་པ། 
༡༽  གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ་སློགས་དགག་པ། 
༢༽  ཕ་ིརློལ་པའ་ིལུགས་དགག་པ། 
༣༽  སྲེམས་ཙམ་པའ་ིལུགས་ཀ་ིརྣམ་ཤྲེས་དློན་དམ་དགག་པ། 
ག༽  ཀུན་རློབ་ཏུ་དངློས་པློ་ཡློད་པར་བསྟན་པ། 
༡༽  སྣང་ཙམ་ཀི་ཐ་སྙད་ཀུན་རློབ་ཀ་ིརྣམ་གཞག་ངློས་བཟུང་བ། 
༢༽  དྲེའ་ིརང་བཞནི་ཕྲེ་སྟྲེ་བཤད་པ། 
༣༽  རྣམ་གངས་མནི་པའ་ིདློན་དམ་བཤད་པ། 
ང༽  ཆློས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་སྟློང་དུ་བསྟན་པ། 
༡༽  བདྲེན་པར་གྲུབ་པས་སྟློང་ན་ཀུན་ག་ིམངློན་སུམ་གསི་མ་ིརློགས་པར་ཐལ་བ་སློགས་དགག་པ། 
༢༽  རག་ཆད་དང་བྲལ་བའ་ིལུགས་ལ་བསགས་པའ་ིཚུལ། 
༣༽  ཚུལ་གཉསི་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའ་ིརྣམ་བཞག་བཤད་དྲེ་གཞུང་དློན་མཇུག་བསྡུ་བ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   ཚད་མའ་ིདྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་བསྡུས་པ་ལས། རང་བཞནི་བརག་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་བརག་པ། 
དྲེའ་ིའགྲེལ་པ་ཀམལཤལིས་མཛད་པ།  བརྒྱ་ཆ།  ༧༠ 

ཀ༽ ༡༽  དགློས་སློགས་ཆློས་བཞ་ིངློས་འཛནི། 
༢༽  གངས་ཅན་ག་ིཤྲེས་བ་ཉྲེར་ལྔ་དང་གཏན་ཚགི་ལྔ་བཤད་པ། 
༣༽  བདག་སྲེ་དགག་པ། 

ཁ༽ དབང་ཕྱུག་བརག་པ། 
༡༽ དབང་ཕྱུག་བྲེད་པ་པློར་འདློད་ཚུལ་བསྟན་པ། 
༢༽  སྒྲུབ་བྲེད་མ་ངྲེས་པ་བསྟན་པ། 
༣༽  བྲེད་པློ་རག་པར་དགག་པ། 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ༡༽  སློད་འཇུག་ཤྲེས་རབ་ལྲེའུ་ཆ་ཚང་དང་། དྲེའ་ིཐད་ཀ་ིདཀའ་འགྲེལ་ཤྲེར་འབྱུང་གསི་མཛད་པ།  
བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 

            ༢༽  དབུ་མ་སྙངི་པློའ་ིདྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་ཀ་ིཤྲེས་པ་འཚལོ་བའ་ིལྲེའུ། བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 

ཀ༽ སློད་འཇུག་ལས། ཐར་འདློད་རྣམས་ཀསི་སྟློང་ཉདི་རློགས་པའ་ིཤྲེས་རབ་ཇ་ིལྟར་བསྲེད་ཚུལ། 
༡༽  བདྲེན་གཉསི་ཀ་ིརྣམ་གཞག། 
༢༽  དངློས་སྨྲ་བ་ས་ིདང་ཁད་པར་སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ། 
༣༽  ཐར་པ་ཐློབ་པ་ཙམ་ལའང་སྟློང་ཉདི་རློགས་དགློས་ཚུལ། 
ཁ༽ གང་ཟག་ག་ིབདག་མྲེད་རགིས་པས་བསྒྲུབ་ཚུལ།  
༡༽  ཕ་ིརློལ་པའ་ིབདག་འདློད་ཚུལ། དྲེ་དག་དགག་པ། 
༢༽  བདག་རག་པ་བཀག་པ་ལ་རྩློད་སྤློང། 
ག༽  ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་རགིས་པས་བསྒྲུབ་ཚུལ། 
༡༽  དན་པ་ཉྲེར་གཞག་བཞ་ིབསློམ་ཚུལ། 
༢༽  རློ་རྲེ་གཟྲེགས་མ་ལ་སློགས་པའ་ིརགིས་པ་གཞན་གསི་བདྲེན་མྲེད་བསྒྲུབ་ཚུལ། 
ང༽  སྟློང་ཉདི་རློགས་པའ་ིཐབས་ལ་འབད་རགིས་པར་འདློམས་པ། 
༡༽  སྟློང་ཉདི་སློམ་པའ་ིཕན་ཡློན། 
༢༽  འཁློར་བའ་ིཉྲེས་དམགིས་དང། དལ་འབློར་རྲེད་དཀའ་སློགས་བསམ་སྟྲེ་སྟློང་ཉདི་རློགས་པ་ལ་

འབད་དགློས་ཚུལ། 
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ཅ༽  དབུ་མ་སྙངི་པློའ་ིདྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་ཤྲེས་པ་འཚལོ་བའ་ིལྲེའུ་ལས། 
༡༽  ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་རློགས་པའ་ིཤྲེས་རབ་གཉསི་བཤད་པ་སློགས། 
༢༽  བདག་ལས་སྲེ་བ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པ་སློགས། 
༣༽  གཞན་སྲེས་དློན་དམ་དུ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པ་སློགས། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  མངློན་པ་ནས་བཤད་པའ་ིལམ་བགློད་ཚུལ་དང་། གང་ཟག་ག་ིབདག་མྲེད་གཏན་ལ་འབྲེབ་ཚུལ།  
བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  དམགིས་པ་བདྲེན་པ་བཞ་ིདང་། དམགིས་བྲེད་ལམ་ག་ིསྐློར། 
༡༽  ལམ་ག་ིདམགིས་པ་བདྲེན་བཞ་ིདང་བདྲེན་གཉསི་ཀ་ིསྐློར། སློམ་པ་པློའ་ིརྲེན་ག་ིམཐུན་རྲེན། 
༢༽  ལམ་ག་ིངློ་བློ་ཞི་ལྷག་གི་ངློས་འཛིན་དང་། མ་ིསྡུག་པ་དང་དབུག་འཇུག་རྔུབ་བསློམས་ཚུལ། 
༣༽  ཚགོས་ལམ་དང་སློར་ལམ་གི་ངློ་བློ། དྲེ་དག་སྲེ་བའ་ིརྒྱུ། སློར་ལམ་དློད་སློགས་བཞའི་ིཁད་པར། 
ཁ༽  ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༡༽  རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་གཉསི་ཀ་ིསྐློར། 
༢༽  ཕརི་འློང་དང་ཕིར་མ་ིའློང་གཉསི་ཀ་ིབཞུགས་འབྲས་སྐློར། 
༣༽  དག་བཅློམ་པའ་ིདབྲེ་བ་དང་ནང་གསྲེས་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ། དག་བཅློམ་འབྲས་བུ་ལས་ཉམས་ཚུལ། 
༤༽  ཕ་ིནང་ག་ིབདག་འདློད་ཚུལ། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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    སློབ་དཔློན། 
རྒྱ་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

मूिर्ास्त्र / Moolshastra 
རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ༡༽ཚད་མའ་ིདྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་བསྡུས་པ་ལས་བདག་བརག་པ་དང་། དྲེའ་ིཐད་ཀ་ིཀམལཤལིའ་ིའགྲེལ་པ། 
བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 

      ༢༽ ས་ལུ་ལྗང་པའ་ིམདློ་དང་། དྲེའ་ིཐད་ཀ་ིཀམལཤལིའ་ིའགྲེལ་པ།                    བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 
ཀ༽  རགིས་པ་ཅན་པ་སློགས་འདློད་ཚུལ་གཞན་དགག་པ། 
༡༽  རགིས་པ་ཅན་དང་བྲེ་བྲག་པས་བདག་བཀག་ཚུལ། 
༢༽  བྲེད་པ་པློ་འཇློག་ཚུལ་ལ་མ་ིའཐད་ཚུལ་བསྟན་ནས་མ་རགི་པའ་ིདབང་གིས་འབྱུང་ཚུལ། 

  ༣༽   ངྲེས་ཤྲེས་དང་སློ་འདློགས་ཀ་ིགློ་དློན་བཤད་པ། 
ཁ༽  ཚད་མའ་ིདྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་ལས་བདག་བརགས་པ་བཤད་པ། 
༡༽  གསློན་ལུས་ལ་བདག་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བཤད་པ། 
༢༽  མགི་སློགས་གཞན་དློན་བྲེད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། 
༣༽  ནམ་མཁའ་ིགློས་ཅན་གཅྲེར་བུར་པའ་ིལུགས་བཀག་ཚུལ་དང་། བདག་རག་པའ་ིདློན་འགློག་ཚུལ། 

   ག༽  རྲེན་འབྱུང་ག་ིརྣམ་གཞག 
༡༽  རྲེན་འབྱུང་གི་གློ་དློན་སརི་བཤད་པ། 
༢༽  བྲེ་བྲག་རྲེན་འབྱུང་ཕྲ་མློའ་ིསྐློར། 
༣༽  འཇགི་རྲེན་བྲེད་པློ་འགློག་ཚུལ། 
ང༽  རྲེན་འབྱུང་ག་ིདློན་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ། 
༡༽  རྲེན་འབྱུང་གི་སྲེ་བ་འཇློག་ཚུལ་དང་། 
༢༽  ཐ་སྙད་ཀ་ིཆློས་རྣམས་འཇློག་ཚུལ་དང་། 
༣༽ སྲེས་བུ་གསུམ་ག་ིརྣམ་བཞག 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། །ས་ལམ་དློན་གསལ་རནི་ཆྲེན་སློན་མ།།།།མཛད་པ་པློ་།།བ་ཆྲེན་དན་པ་ནམ་མཁའ།།   བརྒྱ་ཆ།།༧༠ 
ཀ༽ དབུ་ཡ་ིམཆློད་བརློད་བསྟན་པ།།འཁློར་འདས་དབྲེར་མྲེད་ཀ་ིདགློན་པ་བསྟན་པ།།རང་སྲེམས་སངས་རྒྱས་

ཞྲེས་བ་བའི་སློབ་དཔློན་བསྟན་པ།།འགག་མྲེད་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་རིག་པ་ཐློལ་བྱུང་ཞྲེས་བ་བའ་ིསློབ་
མ་བསྟན་པ།། 

ཁ༽ ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཉམས་དང་རློག་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ཕག་ཕུལ་ཚུལ་བསྟན་པ།།སིར་འཁློར་བའི་
མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་བློན་ཡིན་ཚུལ་བསྟན་པ།།བློན་གི་སློ་མློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་དུ་འདུས་ཚུལ་བསྟན་པ།།གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ཐབས་ཤྲེས་གཉིས་སུ་འདུས་ཚུལ་བསྟན་པ།།
ཐབས་ཤྲེས་གཉིས་བློན་སྐུ་ཐིག་ལྲེ་ཉག་གཅགི་ལ་འདུས་ཚུལ་བསྟན་པ།།སྲེ་སྣློད་གསུམ་དང་ཐྲེག་པ་རིམ་
དགུ་ཡི་དགློངས་པ་བསྟན་པ།།གཞི་ཡི་བློན་བ་བ་དྲེ་གང་འད་ཡིན་མིན་བསྟན་པ།།ལམ་གི་བློན་བ་བ་དྲེ་
གང་འད་ཡནི་མནི་བསྟན་པ། 

ག༽ འབྲས་བུའི་བློན་བ་བ་དྲེ་གང་འད་ཡིན་མིན་བསྟན་པ།།སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་རྲེན་གང་ཡིན་བསྟན་པ།།
སངས་རྒྱས་ལ་བདྲེ་སྡུག་མྲེད་པར་བསྟན་པ།།སྐུ་གསུམ་བསྟན་པ།།མི་དགྲེ་བཅུ་བསྟན་པ།།ཚོགས་ལམ་
དང་སློར་ལམ་བསྟན་པ།།གཟུང་འཛིན་རང་བཞིན་མྲེད་པར་དློན་རློགས་ཚུལ་བསྟན་པ།།མཐློང་ལམ་དང་
སློམ་ལམ་བསྟན་པ།།མཐར་ཕནི་ལམ་བསྟན་པ།། 

ང༽ ཐར་བའི་ལམ་བརྒྱད་དམ་གཡུང་དྲུང་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྟན་པ།།ས་ལྟར་ན་བཅུ་གསུམ་བསྟན་པ།།
གཤྲེན་རབ་ཀི་ལམ་བཞི་བསྟན་པ།།གཡུང་དྲུང་གི་དབིངས་དགུ་བསྟན་པ།།།སྟློབས་བཅུ་གསུམ་བསྟན་
པ།།།མི་དགྲེ་བ་བཅུ་བསྟན་པ།།མཚམས་མྲེད་ལྔ་བསྟན་པ།།ཉྲེ་བ་ལྔ་བསྟན་པ།།ལི་བ་བཞི་བསྟན་པ།།
ལློག་པ་བརྒྱད་བསྟན་པ།།འཁྲུལ་བ་དགུ་བསྟན་པ།།ལུང་མ་བསྟན་བཅུ་བསྟན་པ།།མི་ཁློམ་པ་བརྒྱད་
བསྟན་པ།། 
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ཅ༽ སློབ་དཔློན་ངློ་མཚར་ཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།སྟློན་པ་ངློ་མཚར་ཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།།མཁས་པ་ངློ་མཚར་ཆྲེ་བ་བསྟན་
པ།།།རློགས་ལན་ངློ་མཚར་ཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།གྲུབ་ཐློབ་ངློ་མཚར་ཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།རྣལ་འབློར་ངློ་མཚར་ཆྲེ་
བ་བསྟན་པ།།ཞིག་པློ་ངློ་མཚར་ཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།གྲུབ་ཐློབ་ངློ་མཚར་ཆུང་བ་བསྟན་པ།།།རྣལ་འབློར་ངློ་
མཚར་ཆུང་བ་བསྟན་པ།།སློམ་པ་ངློ་མཚར་ཆུང་བ་བསྟན་པ།།སངས་རྒྱས་ལ་ཐག་གང་གིས་ཉྲེ་ཚུལ་
བསྟན་པ།།། 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློ་ཡུམ་ག་ིསྙངི་པློ་ཞྲེས་བ་བའ་ིམདློ། བཀའ་མ།དྲེའ་ིའགྲེལ་བ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློ་ཡུམ་ག་ིམདློ་
ཡ་ིདློན་གསལ་བྲེད་སྣང་བ་གསར་པ།།མཛད་པ་པློ།  སློབ་དཔློན་བསྟན་འཛནི་རྣམ་དག བརྒྱ་ཆ།༧༠ 

ཀ༽ སློན་འགློ་ཀླད་ཀ་ིདློན་བསྟན་པ།།།གཞུང་དློན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིགྲེང་གཞ་ིཁློག་དབུབ་པ་བསྟན་པ།།།
ལམ་ག་ིབསྒྲུབ་བ་གཞའི་ིགནས་ལུགས་བསྟན་པ།།། 

ཁ༽ གཞུང་དློན་དངློས་བསྟན་པ།།གཞའི་ིཁམས་བརྒྱད་ཀ་ིངློ་བློ་བསྟན་པ།།། 
ག༽ ལམ་ག་ིཁམས་བརྒྱད་ཀ་ིངློ་བློ་ལ།།།སིད་པའ་ིཁམས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་དང་།།།དྲེ་དང་དློན་གཅགི།།དབྲེ་

བ།།།ས་མཚམས་བསྟན་པ་བཞནི།།།རྒྱུན་ཁམས།།།སྣང་ཁམས།།།སྟློང་པའ་ིཁམས།།།སློ་སློའ་ིཁམས།།།
རགི་པའ་ིཁམས།།།དབངིས་ཁམས།།།མཉམ་པའ་ིཁམས་རྣམས་བསྟན་པའློ།། 

ང༽ འབྲས་བུའ་ིཁམས་བརྒྱད་ཀ་ིངློ་བློ་བསྟན་པ།།།འཁློར་འདས་ཀ་ིབློན་རང་བཞནི་མྲེད་པ་གཏན་ལ་འབྲེབ་
ཚུལ་བསྟན་པ།།།བདྲེན་མྲེད་རགིས་པས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཅུང་ཞིག་སློས་ཏྲེ་བསྟན་པ།།།དློན་ལ་མདློ་བསྡུ་བ་
བསྟན་པ། 

 
                         INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 
རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། མན་ངག་ཁདི་ཀ་ིརམི་པ་ལག་ལྲེན་ཐུན་མཚམས་དང་བཅས་པ་ལས་རྒྱུད་མ་སནི་པ་སནི་པར་བྲེད་
པའ་ིསློན་འགློའ་ིགདམས་པ་དང་སནི་པ་གློལ་བར་བྲེད་པའ་ིདངློས་གཞའི་ིགདམས་པ། མཛད་པ་པློ། 
བྲུ་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང། བརྒྱ་ཆ།།༧༠ 

ཀ༽ འཁློར་བ་ལ་ཞྲེན་པ་ལློག་པའི་ཐབས་སུ་མི་རག་པ་སློམ་ཚུལ་བསྟན་པ། སྲེམས་བསྲེད་ཚུལ་དང་
སབས་སུ་འགློ་ཚུལ་སིག་པ་བཤག་ཚུལ་བསྟན་པ། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསློག་པ་མཎྡལ་
གི་ཁིད་བསྟན་པ། 

ཁ༽ སབས་གནས་ལ་གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་བིན་རླབས་ཞུ་བ། རྒྱུད་སིན་པ་གློལ་བར་བྲེད་པ་ལས་
མཚན་བཅས་ལ་སྲེམས་བཟུང་བ། རྒྱུད་སིན་པ་གློལ་བར་བྲེད་པ་ལས་མཚན་མྲེད་ལ་སྲེམས་
བཟུང་བའི་བཅའ་བ་ལུས་གནད་དང་བཞག་པ་སྲེམས་གནད། མཉམ་བཞག་བློགས་འདློན་དུ་
ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་ལས་ལྟ་སྟངས་དམིགས་པའི་གནད་དང་འཆར་ཚུལ་དགྲེ་སློར་གི་གནད། ངློ་
སློད་ཐབས་ཀི་གནད་དང་རང་བྱུང་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ངློས་བཟུང་བ་ལས་སློམ་ཚུལ་གི་གདམས་པ་
དངློས། 
བར་དུ་བློ་བས་ཀ་ིད་ིམ་དང་བྲལ་བའ་ིཐབས་ལ་བསབ་པ་ལས་འཇློག་ཐབས། འཇློག་ཐབས་ཀ་ི
མཇུག 

ག༽ བར་དུ་བཤགི་ཐབས་དང་ཐ་མ་སློབས་ཐབས། ད་ིམ་མྲེད་པའ་ིཡྲེ་ཤྲེས་ལམ་དུ་བསང་པ་ལས་ལུས་
ལྷ་སྐུ།  ངག་བཟླས་བརློད།  ཡདི་ཡྲེ་ཤྲེས། ད་ིམ་མྲེད་པའ་ིཡྲེ་ཤྲེས་ལམ་དུ་བསང་བ་ལས་སྣ་
ཚགོས་ཐབས་ཀ་ིའཁྲུལ་འཁློར། གློལ་བ་མཐར་ཕནི་པའ་ིཁདི་ལས་རློག་པ་ལམ་དུ་བསང་བའ་ི
སྲེམས་བཟུང་བ་དང་སང་བ་གཉསི། གློལ་བ་མཐར་ཕནི་པའ་ིཁདི་ལས་ར་ིལམ་སྤྲེལ་བ། 
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ང༽ གློལ་བ་མཐར་ཕནི་པའ་ིཁདི་ལས་ར་ིལམ་སྤྲེལ་ཚུལ་ག་ིམཇུག་དང་ཨ་ལ་གཏད་པ། ནང་ནུབ་རློག་
པ་ལམ་དུ་བསང་བའ་ིམཇུག རྒྱུན་དུ་རང་ངློ་སད་པ་ལས་སྣང་བ་སྲེམས་སུ་ངློ་སད་པ། 

ཅ༽ སྣང་བ་སྲེམས་སུ་ངློ་སད་པ། 
སྲེམས་མཐའ་བྲལ་དུ་ངློ་སད་པ། མཐའ་བྲལ་སྐུ་གསུམ་དུ་ངློ་སད་པ། མཐའ་བྲལ་སྐུ་གསུམ་དུ་ངློ་
སད་པའ་ིམཇུག་དང་ཐུན་མཚམས་བཅུ་གཅགི་པའ་ིཟུར་བཀློད། 

 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   ལྷ་ཡ་ིབློན་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ།   བཀའ་མ། །བརྒྱ་ཆ།།༣༥ 
             མན་ངག་ལུང་ག་ིཚད་མའ་ིའགྲེལ་བ།མཛད་པ་པློ།།སྙ་ཆྲེན་ལ་ིཤུ་སྟག་རངི་། བརྒྱ་ཆ།།༣༥ 

ཀ༽ ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ལྔ་སློ་སློར་བཤད་པ། གྲེང་གཞ་ིདང་གྲེང་སློང་བ་བསྟན་པ།། 
རྒྱལ་བ་རྣམས་དབངིས་ནས་བསྐུལ་ཕིར་སན་དངས་པའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།།  
ང་རྒྱལ་གི་གཉྲེན་པློ་ཕག་འཚལ་བའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  
ཕག་འཚལ་སའ་ིཡུལ་དང་ཕག་འཚལ་ཚུལ་སྐློར་བསྟན་པ།  

ཁ༽ སྲེར་སྣའ་ིགཉྲེན་པློ་མཆློད་པ་འབུལ་བའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  
མཆློད་པ་འབུལ་སའ་ིཡུལ་དང་མཆློད་པའ་ིརས་བསྟན་པ།  
ཞྲེ་སང་ག་ིགཉྲེན་པློ་སིག་པ་བཤགས་པའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  
ཕྲག་དློག་གི་གཉྲེན་པློ་རྲེས་སུ་ཡ་ིརང་བའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  

ག༽ གཏི་མུག་གི་གཉྲེན་པློ་བཞུགས་སུ་གསློལ་བའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  
ལློག་ལྟའ་ིགཉྲེན་པློ་བཀའ་འཁློར་བསྐློར་བའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  
ཐྲེ་ཚམོ་ག་ིགཉྲེན་པློ་སློན་ལམ་འདྲེབས་པའ་ིཡན་ལག་བསྟན་པ།  

ང༽ མན་ངག་ལུང་གི་ཚད་མའ་ིའགྲེལ་བ་ལྟར་མཆློད་བརློད་སློགས་སློན་འགློ་ཀླད་དློན་བསྟན་པ།། 
མངློན་སུམ་རྲེས་དཔག་བསྟན་པ། ལློག་རློག་སྤློང་ཚུལ་བསྟན་པ།།  
སྣང་སྲེམས་གཉསི་ངློ་བློ་སློ་སློ་ནས་མ་གྲུབ་པར་དབྲེར་མྲེད་གཅགི་ཏུ་བསྟན་པ།།  
སྣང་བའ་ིདངློས་པློ་ཀུན་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་བསྟན་པ།  



[29] 

ཅ༽ གཞ་ིལ་གློལ་ཚུལ་བསྟན་པ། གཞ་ིལ་འཁྲུལ་ཚུལ་བསྟན་པ། བས་མ་ིརག་བདག་ཉདི་གཅགི་ཡནི་པར་
བསྟན་པ། འབྲྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཅངི་གཏན་ཚགིས་ཀ་ིརང་བཞནི་བསྟན་པ།  བདག་དགག་པའ་ིརགིས་པ་
བསྟན་པ།  གཞ་ིཡྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་འཁྲུལ་པའ་ིསབི་པ་ཡྲེ་མྲེད་ཡནི་ཚུལ་སྐློར།  

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།  
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།། ཐྲེག་རམི་མངློན་དུ་བཤད་པའ་ིམདློ་རྒྱུད་འགྲེལ་མྲེ་ལློང་དགུ་སྐློར་ལས་སྐབས་བདུན་པ་ནས་ཆ་ཚང་།   །།
བཀའ་མ།། བརྒྱ་ཆ།།༧༠ 

ཀ༽།  འབྲས་བུའ་ིཐྲེག་པ་འཇློག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་བཞ་ིབསྟན་པ། བ་བ་གཙང་སློད་ཡྲེ་བློན་ག་ིཐྲེག་པའ་ི
ལྟ་བ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིབསྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློམ་པའ་ིརམི་པ་བསྟན་པ།  

      དྲེའ་ིསྒྲུབ་པའ་ིཐབས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློད་པའ་ིའཕྲིན་ལས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིགྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུ་བསྟན་པ།  
ཁ༽    ཐྲེག་པ་འློག་མ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་བསྟན་པ། རྣམ་པ་ཀུན་ལན་མངློན་ཤྲེས་ཀ་ིཐྲེག་པའ་ིལྟ་

བ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིབསྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློམ་པའ་ིརམི་པ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསྒྲུབ་པའ་ི
ཐབས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློད་པའ་ིའཕྲིན་ལས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིགྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུ་བསྟན་པ།  

ག༽ ཐྲེག་པ་འློག་མ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་བསྟན་པ། དངློས་བསྲེད་ཐུགས་རྲེ་རློལ་པའ་ིཐྲེག་པའ་ིལྟ་
བ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིབསྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློམ་པའ་ིརམི་པ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསྒྲུབ་པའ་ི
ཐབས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློད་པའ་ིའཕྲིན་ལས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིགྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུ་བསྟན་པ།  

ང༽ ཐྲེག་པ་འློག་མ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་བསྟན་པ། ཤནི་ཏུ་དློན་ལན་ཀུན་རློགས་ཀ་ིཐྲེག་པའ་ིལྟ་
བ་བསྟན་པ། ཤནི་ཏུ་དློན་ལན་ཀུན་རློགས་ཀ་ིཐྲེག་པའ་ིབསྲུང་བའ་ིདམ་ཚགི་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློམ་
པའ་ིརམི་པ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསྒྲུབ་པའ་ིཐབས་བསྟན་པ། དྲེའ་ིསློད་པའ་ིའཕྲིན་ལས་བསྟན་པ།  

ཅ༽ ཤནི་ཏུ་དློན་ལན་ཀུན་རློགས་ཀ་ིཐྲེག་པའ་ིགྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུ་བསྟན་པ། འློག་མ་ལས་ཁད་པར་
འཕགས་ཚུལ་བསྟན་པ། ཡྲེ་ནས་རློགས་ཆྲེན་ཡང་རྩྲེ་བ་མྲེད་ཀ་ིཐྲེག་པ་བསྟན་པ།  ཀ་དག་དང་ལྷུན་
གྲུབ་ཇ་ིབཞནི་ཉདི་སློགས་བཤད་པ།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75          

སློབ་ཚན།   བང་སྲེམས་གབ་པ་དགུ་སྐློར་ག་ིདགློངས་པ་དཀློལ་བའ་ིའགྲེལ་བཞ་ིརགི་པའ་ིརྒྱ་མཚ་ོལས་ཐྲེག་པ་
རང་གཞུང་གི་ཆྲེ་བ་བསྟན་པ་དང་དློན་ག་ིམདློ་བསྡུ་བ་དགློས་པ་དང་བཅས་ཏྲེ་བཤད་པ།།ཐྲེག་པ་
རམི་པ་དགུ་དང་དཔྲེ་དློན་རགས་གསུམ་ཆ་ཚང་།  མཛད་པ་པློ།   བ་ཆྲེན་དན་པ་ནམ་མཁའ། 

ཀ༽།། བཀའ་ཡ་ིཆྲེ་བ་དངློས་བསྟན་པ་ལ།།།རྣམ་གངས་སློས་པའ་ིཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།།།ཐྲེག་པ་རང་གཞུང་གི་
ཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།།སྲེ་སྣློད་འདུས་ཚུལ་ག་ིཆྲེ་བ་བསྟན་པ།།།བྲེད་ལས་ཀ་ིཆྲེ་བ་བསྟན་པ། 

ཁ༽།། རྒྱུ་ཡ་ིབློན་བཞི་ལས།།།ཕྱྭ་གཤྲེན་ཐྲེག་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིསློ་དང་།།།སློད་པའ་ིལས་དང་རློགས་པའ་ིལྟ་
བ་བསྟན་པ།།།།སྣང་གཤྲེན་ཐྲེག་པ།།།འཕྲུལ་གཤྲེན་ཐྲེག་པ།།།འདུར་གཤྲེན་ཐྲེག་པ་ལ་དྲེ་བཞིན་
བསྟན།།། 

ག༽།། འབྲས་བུའ་ིབློན་བཞ་ིལས།།།དགྲེ་བསྙྲེན་ཐྲེག་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིསློ་དང་།།།སློད་པའ་ིལས་དང་རློགས་
པའ་ིལྟ་བ་བསྟན་པ།།།།དང་སློང་ཐྲེག་པ།།།ཨ་དཀར་ཐྲེག་པ།།།ཡྲེ་གཤྲེན་ཐྲེག་པ་ལ་དྲེ་བཞནི་བསྟན། 

ང༽ ཁད་པར་བ་མྲེད་ཀི་ཐྲེག་པ་ལ།།།ཐྲེག་པ་མཐློ་དམན་གི་ཁད་པར་བསྟན་པ།།།ནམ་མཁའ་དཔྲེར་
མཚནོ་པ།།།།དློན་བློན་ཉདི་ལ་བསྡུ་བ།།།རགས་སྲེམས་ཉདི་ལ་བསྡུ་བ་བསྟན་པ། 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློ་ས་དང་ལམ་ག་ིརམི་པ་རནི་པློ་ཆྲེ་འཕྲུལ་ག་ིལྲེ་མགི་ལས་དབུ་ནས་ལམ་སའི་ིརང་
བཞནི་གཏན་ལ་དབབ་པའ་ིལྲེའུ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པློ། འགློ་མགློན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན།། 

བརྒྱ་ཆ།།༧༠ 

ཀ༽ སློན་འགློ་ཀླད་ཀ་ིདློན་དང་དངློས་གཞ་ིགཞུང་གི་དློན་བསྟན་པ།།འཁློར་འདས་གཉསི་ཀ་ིབློན་བསྟན་པ། 
བདྲེན་པ་བསྟན་པ།།བདྲེན་པ་གཉསི་བསྟན་པ།།།དག་པ་ཀུན་རློབ་དང་མ་དག་ཀུན་རློབ་བསྟན་པ།། 

ཁ༽ ཡང་དག་ཀུན་རློབ་དང་ལློག་པའ་ིཀུན་རློབ་བསྟན་པ།།གནས་སྐབས་བདྲེན་པ་བསྟན་པ།། 
བདྲེན་པ་བཞ་ིབསྟན་པ།།།གཞ་ིཇ་ིལྟར་རློགས་པའ་ིཚུལ་དང་ལྟ་ཆད་མཐའ་འཛིན་ག་ིལུགས་དགག་པ་
བསྟན་པ།།། 

ག༽ ལམ་བསྲེད་པའ་ིརྒྱུ་སློན་འགློ་བསྟན་པ།།ཉམས་སུ་བང་བ་ལམ་ག་ིརམི་པ་བསྟན་པ།།མ་དག་པའ་ི
སྲེམས་བསྲེད་དང་འཁློར་ལམ་བསྟན་པ།། 

ང༽ ཐར་ལམ་དང་རགིས་བསྟན་པ།།ཐར་ལམ་གི་རྲེན་དང་ཡློངས་འཛིན་དཔློན་གསས་བསྟན་པ།། 
གདམས་ངག་དང་སྲེམས་བསྲེད་བསྟན་པ། སྒྲུབ་པ་བཞ་ིབསྟན་པ། ལམ་སའི་ིརང་བཞནི་གཏན་ལ་
དབབ་པ་བསྟན་པ།།སློར་བ་བཞ་ིབསྟན་པ།། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།།གལ་མདློ་ངྲེས་པའ་ིགཏན་ཚགིས་ད་ིམྲེད་གསལ་སློན། མཛད་པ་པློ།།འགློ་མགློན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན།། 

ཀ༽ སློན་འགློ་ཀླད་ཀ་ིདློན་དང་དངློས་གཞ་ིགཞུང་དློན་འད་ིདློན་བསྟན་པའ་ིདགློས་པ་བསྟན་པ།། དགག་
སྒྲུབ་བྲེད་པའ་ིརགིས་པ་དང་གཞན་ག་ིབཏགས་པ་དགག་པ་བསྟན་པ།། 

ཁ༽ སྟློབས་ཞུགས་ཀ་ིཚད་མ་ཡློད་པར་དགག་པ་བསྟན་པ།།གཞན་གགས་ཀ་ིཚད་མ་མྲེད་པར་དགག་པ་
བསྟན་པ།། ནང་འགལ་སྤློང་པ་དང་རང་གསི་སྒྲུབ་པའ་ིདློན་དགློད་པ་བསྟན་པ། སློ་བཏགས་ཀི་མཐའ་
དཔྱད་པ་བསྟན་པ།། ཕི་རློལ་ལློག་པར་ལྟ་བའ་ིལུགས་དགག་པ་བསྟན་པ།། ཐྲེག་པའ་ིརང་བཞནི་ངློས་
བཟུང་བ་བསྟན་པ།། 

ག༽ ཕ་ིནང་ཐྲེག་པའ་ིཁད་པར་བསྟན་པ། ཐྲེག་པ་གློང་འློག་གི་ཁད་པར་བསྟན་པ།།།།།།།། 
བྲེ་བྲག་གི་རང་བཞནི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྟན་པ།། ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུའ་ིལུགས་དགློད་ཅངི་དྲེ་དགག་
པར་བསྟན་པ།། ཐུགས་རྲེ་སྲེམས་དཔའ་ིལུགས་དགློས་ཅངི་དྲེ་དགག་པ་བསྟན་པ།། གཡུང་དྲུང་
སྲེམས་པ་སློས་མྲེད་པའ་ིལུགས་དགློད་པ་བསྟན་པ།།། 

ང༽ གཞའི་ིདློན་བསྟན་པ་དང་ལམ་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་བསྟན་པ།།འབྲས་བུ་འཐློབ་ཚུལ་བསྟན་པ། 
གཡུང་དྲུང་སྲེམས་དཔའ་ིལུགས་དགག་པ་བསྟན་པ།།གཞ་ིལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་བསྟན་པ། 

ཅ༽ གཞ་ིགཤསི་ཀ་ིགནས་ལུགས་བསྟན་པ་དང་ལམ་ག་ིརང་བཞནི་བསྟན་པ།། ཡང་རྩྲེ་བ་མྲེད་ཀ་ིཐྲེག་
པའ་ིདློན་ཕློགས་ཙམ་བསྟན་པ།། གཞ་ིལས་འཁྲུལ་བ་བྱུང་ཚུལ་བསྟན་པ།། འཁྲུལ་སྣང་བང་ཆུབ་
སྲེམས་སུ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ།། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།  
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།།།ཐྲེག་པའ་ིརམི་པ་མངློན་དུ་བཤད་པའ་ིམདློ་རྒྱུད་ལས་སྐབས་དྲུག་པ་ནས་ཆ་ཚང་།།བཀའ་མ།།དྲེའ་ི
འགྲེལ་མཉམ་མྲེད་ཅན་སྐབས་དྲུག་པ་ནས་ཆ་ཚང་།  མཛད་པ་པློ།།མཉམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་
མཚན།                                                                        བརྒྱ་ཆ།།༧༠ 

ཀ༽ གཡུང་དྲུང་སྲེམས་དཔའི་ལྟ་བ་བསྟན་པ་ལ།།།དློན་དམ་དང་ཀུན་རློབ་བསྟན་པ།།།བློན་ཅན་དང་
དགག་བ་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ།།།གཏན་ཚིགས་ཆྲེན་པློ་སློར་བ་ལྔ་བསྟན་པ།།།སི་དློན་རྣམ་པ་བདུན་
བསྟན་པ།།།འློག་མ་ལས་ཁད་འདློན་ཚུལ་བསྟན་པ། 

ཁ༽ འབྲས་བུའ་ིཐྲེག་པ་ལ།།།འབྲས་བུ་འཇློག་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན།།།བ་བ་གཙང་སློད་པའ་ིས་ིདློན་རྣམ་
པ་བདུན་བསྟན་པ།།།འློག་མ་ལས་ཁད་འདློན་ཚུལ་བསྟན་པ། 

ག༽ རྣམ་པ་ཀུན་ལན་མངློན་ཤྲེས་ཀི་ཐྲེག་པ་ལ།།།སི་དློན་རྣམ་པ་བདུན་བསྟན་པ།།།འློག་མ་ལས་ཁད་
འདློན་ཚུལ་བསྟན་པ།  གསང་སགས་ཕ་ིནང་ག་ིཁད་པར་བཤད་པ།།། 

ང༽ དངློས་སྲེད་ཐུགས་རྲེ་རློལ་པའི་ཐྲེག་པ་ལ།།།དློན་དམ་རྣམ་གསུམ་བསྟན་པ།།།ལྷག་པའི་བདྲེན་པ་
གསུམ་བསྟན་པ།།།ས་ིདློན་བདུན་དང་འློག་མ་ལས་ཁད་འདློན་ཚུལ་བསྟན་པ།།།ཤནི་ཏུ་དློན་ལན་པས་།
སི་དློན་བདུན་དང་འློག་མ་ལས་ཁད་འདློན་ཚུལ་བསྟན་པ།།།ཡང་རྩྲེ་བ་མྲེད་ཀི་ཐྲེག་པ་ལ་སི་དློན་
བདུན་དང་འློག་མ་ལས་ཁད་འདློན་ཚུལ་བསྟན་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन मूिर्ास्त्र / Bon Moolshastra 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློ་ས་དང་ལམ་ག་ིརམི་པ་རནི་པློ་ཆྲེ་འཕྲུལ་ག་ིལྲེ་མགི་ལས་ཚགོས་ལམ་ནས་འབྲས་བུ་
བསྟན་པའ་ིལྲེའུ་ཆ་ཚང་།      མཛད་པ་པློ། འགློ་མགློན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ ཚགོས་ལམ་ག་ིརྒྱུ་བསྟན་པ།  རང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ། དན་པ་ཉྲེར་བཞག་བཞ་ིབསྟན་པ། 
ཡང་དག་པར་སྤློང་པ་བཞ་ིབསྟན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ག་ིརྐང་པ་བཞ་ིབསྟན་པ།  སློར་ལམ་ག་ིརྒྱུ་སློགས་
བསྟན་པ། 

ཁ༽ དྲེའ་ིརང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ། སློར་ལམ་དློད་བསྟན་པ། རྩྲེ་མློ་བསྟན་པ། སློར་ལམ་བཟློད་པ་
བསྟན་པ། བློན་མཆློག་བསྟན་པ། མཐློང་ལམ་ག་ིརྒྱུ་བསྟན་པ། 

ག༽ དྲེའ་ིརང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ། གཤྲེན་རབ་ཀི་ལམ་བཞ་ིབསྟན་པ། གཡུང་དྲུང་ག་ིཡན་ལག་བདུན་
བསྟན་པ།  མཐློང་སྤང་སརི་བསྟན་པ། མཐློང་སྤང་ཉློན་སབི་བསྟན་པ། མཐློང་སྤང་ཤྲེས་སབི་བསྟན་པ། 

ང༽ སློམ་ལམ་ག་ིརྒྱུ་བསྟན་པ། དྲེའ་ིརང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ། ཐར་པའ་ིལམ་བརྒྱད་བསྟན་པ། མཉམ་
བཞག་སློམ་ལམ་བསྟན་པ། རྲེས་ཐློབ་སློམ་ལམ་བསྟན་པ། ས་སའི་ིརང་བཞནི་བསྟན་པ། 

ཅ༽ སྲེམས་དཔའ་འཁློར་བར་སྲེ་བ་ལྲེན་ཚུལ་བསྟན་པ། སློམ་སྤང་སིར་བསྟན་པ། སློམ་སྤང་ཉློན་སབི་
བསྟན་པ། སློམ་སྤང་ཤྲེས་སབི་་བསྟན་པ། རྒྱུན་མཐའ་ིཡྲེ་ཤྲེས་བསྟན་པ། རྒྱུན་མཐའ་ིསྤང་བ་བསྟན་པ། 
ཉམས་སུ་བང་བའ་ིའབྲས་བུ་བསྟན་པ། བློན་སྐུ་རློགས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་མཛད་པའ་ི
འཕྲིན་ལས་བསྟན་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

विङमा सम्प्प्रदार् / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ིའགྲེལ་པ་ཟླ་བའ་ིཞལ་ལུང་ད་ིམྲེད་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་། (མ་ིཕམ་རནི་པློ་ཆྲེ།)  
 སྲེམས་བསྲེད་དྲུག་པ་མ་གཏློགས་པའ་ིགཞུང་ཆ་ཚང་། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  སྲེམས་བསྲེད་དང་པློ་དང་གཉསི་པ། 
༡༽  རྒྱལ་སས་ཀི་རྒྱུ་གསུམ་ངློས་བཟུང་བ།  
༢༽  ཉན་རང་གི་ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་རློགས་པའ་ིསྐློར། 
༣༽  ས་གཉསི་པ་ད་ིམ་མྲེད་པ་བཤད་པ།  

ཁ༽  སྲེམས་བསྲེད་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ།  
༡༽  ས་གསུམ་པ་འློད་བྲེད་པའ་ིངློ་བློ་དང་། ཁློང་ཁློའ་ིདགྲེ་རྩ་འཇློམ་ཚུལ། 
༢༽  ས་བཞ་ིཔ་འློད་འཕྲློ་བར་བརྩློན་འགྲུས་ཆྲེ་བའ་ིཡློན་ཏན་བསྟན་པ།  
༣༽  ས་ལྔ་པ་སང་དཀའ་བར་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕནི་ལྷག་ཚུལ་དང་བདྲེན་བཞ་ིདང་བདྲེན་གཉསི་མུ་

འཇློག་ཚུལ། 

ག༽  སྲེམས་བསྲེད་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ།  
༡༽  ས་བདུན་པར་བློ་ཡ་ིསློ་ནས་ཟལི་གནློན་ཚུལ། 
༢༽  ས་བརྒྱད་པར་ཉན་རང་སྤངས་རློགས་རློགས་ཚུལ། 
༣༽  ས་དགུ་པ་ལྲེགས་པའ་ིབློ་གློས་བཤད་པ།  

ང༽  སྲེམས་བསྲེད་བཅུ་པ།  
༡༽ ས་བཅུ་པའ་ིངྲེས་ཚགི  
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༢༽  ས་དང་པློའ་ིཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉསི། 
༣༽  འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིཡློན་ཏན་བཤད་པ།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

 

  



  [38] 

 

སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

विङमा सम्प्प्रदार् / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  གྲུབ་མཐའ་མཛདོ་ལྲེའུ་གསུམ་པ། (ཀུན་མཁྲེན་ཀླློང་ཆྲེན་རབ་འབམས) 
           ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློའ་ིརབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ནས་ལྲེའུ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་།                   བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽ རྣལ་འབློར་སློད་པ་སྲེམས་ཙམ་པ། 
༡༽  ཀུན་བཏགས་ཀི་དློན་དང་དབྲེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
༢༽  གཞན་དབང་གི་དློན་དང་དབྲེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
༣༽  ཡློངས་གྲུབ་ཀ་ིདློན་དང་དབྲེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
ཁ༽ དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའ་ིརྣམ་གཞག 
༡༽  དློན་དམ་བདྲེན་པ་རགི་ཤྲེས་ཀ་ིཡུལ་དུ་ཁས་ལྲེན་པའ་ིརྣམ་གཞག་བཤད་པ། 
༢༽  དློན་དམ་བདྲེན་པ་རགི་ཤྲེས་ཀ་ིཡུལ་དུ་ཁས་མ་ིལྲེན་པའ་ིཁད་པར་ངྲེས་པར་བ་ཚུལ།  
༣༽  དློན་དམ་དུ་མྲེད་ལ་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའ་ིརགས་ཀསི་རག་ཆད་ཀ་ིདངློས་པློ་ལས་མ་འདས་

པར་བསྟན་པ། 
ག༽ དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའ་ིརྣམ་གཞག  
༡༽  བློ་འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བའ་ིདབྲེ་བ། 
༢༽  དྲེ་ལ་ལྟློས་ནས་བདྲེན་པ་གཉསི་སུ་དབྲེ་ཚུལ། 
༣༽  ཐལ་འགྱུར་གསི་སློས་པ་གཅློད་པའ་ིཚུལ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

विङमा सम्प्प्रदार् / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ིའགྲེལ་པ་ཟླ་བའ་ིཞལ་ལུང་ད་ིམྲེད་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་། (མ་ིཕམ་རནི་པློ་ཆྲེ།)  
   སྲེམས་བསྲེད་དྲུག་པ་ལས་ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་བསྟན་པའ་ིསྐློར།                  བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  སྟློང་པ་ཉདི་བཤད་པའ་ིཚུལ།  
༡༽  སྟློང་ཉདི་ཀ་ིཆྲེ་བ།  
༢༽  སྟློང་ཉདི་བསྟན་པའ་ིསྣློད་ངློས་བཟུང་བ།  
༣༽  སྣློད་ལན་ལ་སྟློང་ཉདི་བསྟན་པའ་ིཕན་ཡློན།   
ཁ༽  བདག་སྲེ་འགློག་པ།  
༡༽  དབུ་མར་ཁས་ལྲེན་ཡློད་མྲེད་སྐློར། 
༢༽  དྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་དུ་བདག་སྲེས་འགློག་པ། 
༣༽  ཐ་སྙད་དུ་ཡང་བདག་སྲེ་འགློག་པ། 
ག༽ གཞན་སྲེ་འགློག་པ།  
༡༽  སརི་གཞན་སྲེ་འགློག་པ། 
༢༽  བདྲེན་གཉསི་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༣༽  རང་ག་ིམཚན་ཉདི་ཀ་ིགྲུབ་པ་འགློག་པ། 
ང་༽  སྲེམས་ཙམ་དང་དང་ངྲེས་རྣམ་གཞག 
༡༽  སྲེམས་ཙམ་སྐློར་དགག་སྒྲུབ་བྲེད་ཚུལ། 
༢༽  ཐུན་མློང་བལྟ་བའ་ིསྐློར།   
༣༽  དང་ངྲེས་རྣམ་གཞག 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 
1. Class Attendance 10 
2. Class Assignment 10 
3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

विङमा सम्प्प्रदार् / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།    དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ིའགྲེལ་པ་ཟླ་བའ་ིཞལ་ལུང་ད་ིམྲེད་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་། (མ་ིཕམ་རིན་པློ་ཆྲེ)  
     གང་ཟག་ག་ིབདག་མྲེད་བསྟན་པ་ནས་སྲེམས་བསྲེད་དྲུག་པ་ཡློངས་རློགས། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽  གང་ཟག་ག་ིབདག་མྲེད་རགིས་པས་གཏན་ལ་དབབ་པ།  
༡༽  ཐར་འདློད་ཀསི་ཐློག་མར་བདག་དགག་དགློས་པའ་ིཚུལ། 
༢༽  བདག་ཕུང་ཐ་དད་དུ་འདློད་པ་དགག་པ།  
༣༽  བདག་ཕུང་གཅགི་ཏུ་འདློད་པ་དགག་པ།  
ཁ༽ མདློ་ལས་བདག་བཏགས་པར་གསུངས་ཚུལ། 
༡༽  མདློ་ལས་ཕུང་པློ་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་བཏགས་པར་གསུངས་ཚུལ་བཤད་པ།  
༢༽  ངར་འཛིན་ལྷན་སྲེས་ཀིས་ཀང་དྲེ་རྣམས་ཐུན་མློང་དང་རྲེ་རྲེ་བ་ཚོགས་པ་གསུམ་གང་ཡང་བདག་ཏུ་མི་

དམིགས་པ།  
༣༽  ངར་འཛིན་ལྷན་སྲེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་བར་བདག་མྲེད་རློགས་པར་འདློད་པའི་

ལུགས་དགག་པ།   

ག༽  བརློད་མྲེད་ཀ་ིབདག་འདློད་པ་དགག་པ་དང་། བདག་བརྲེན་ནས་བཏགས་ཙམ་དུ་བསྟན་པ།  
༡༽  བརློད་མྲེད་ཀ་ིབདག་གི་ཕློགས་ས་བརློད་པ། 
༢༽ བརློད་མྲེད་ཀ་ིབདག་མ་ིའཐད་པར་བསྟན་པ། 
༣༽  བདག་མཐའ་བདུན་དུ་མྲེད་ཀང་བརྲེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ།  

  ང་༽    རགིས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིསྟློང་ཉདི་ཀ་ིདབྲེ་བ།  
   ༡༽    སྟློང་ཉདི་ཀ་ིདབྲེ་བ་མདློར་བསྟན་པ།  
༢༽  རྒྱས་པར་སྟློང་ཉདི་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབྲེ་བ་བཤད་པ། 
༣༽  སྟློང་ཉདི་བསྡུས་ཏྲེ་བཞ་ིརུ་དབྲེ་བ་བཤད་པ།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

विङमा सम्प्प्रदार् / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། དབུ་མ་རྒྱན་ག་ིརྣམ་བཤད་འཇམ་དབངས་བ་མ་དགྲེས་པའ་ིཞལ་ལུང་།  ས་ིདློན་ནས་དློན་དམ་དུ་
དངློས་པློ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ཡློངས་རློགས། བརྒྱ་ཆ།  ༧༠ 

ཀ༽   གཞུང་ག་ིས་ིདློན་བཤད་པ། 
༡༽ མཁན་ཆྲེན་ཞ་ིའཚའོ་ིམཁས་བཙུན་བཟང་པློའ་ིརྣམ་ཐར། 
༢༽ རྩྲིེས་མགློ་ཡན་ལག་བཞ་ིཔ་དབུ་ཞབས་ཀ་ིབསྡུས་དློན། 
༣༽ སརི་ཐྲེག་ཆྲེན་ག་ིདློན་ལ་ངྲེས་པ་སྲེ་ཚུལ། 
ཁ༽ རང་ལུགས་ཐུན་མནི་ག་ིབཞྲེད་པ་ལྔ། 
༡༽ ཡུལ་གཞལ་བ་མཚན་ཉདི་པ་དློན་བྲེད་ནུས་པའ་ིདངློས་པློ་ཁློ་ན་ལ་འཇློག་པ། 
༢༽ ཕ་ིརློལ་པའ་ིསྣང་བ་སྣ་ཚགོས་པ་རང་སྲེམས་ཀ་ིདབང་ལས་སྣང་ཚུལ། 
༣༽ རྣམ་གངས་པའ་ིདློན་དམ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཚ་ེཚད་མ་སློ་སློའ་ིརྲེད་དློན་འགལ་མྲེད་དུ་འཛནི་ཚུལ། 
ག༽ ཤྲེས་བ་བདྲེན་པ་གཉསི་གཏན་ལ་དབབ་པ། 
༡༽ རྩ་བའ་ིརགས་བཀློད་པ་དང་། དྲེའ་ིཚུལ་སྒྲུབ་པ། 
༢༽ རྡུལ་ཕྲན་འགློག་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ། 
༣༽ ཤྲེས་པ་གཅགི་བདྲེན་དགག་ཚུལ། 
ང༽ རང་སྲེས་བཏགས་པའ་ིརག་དངློས་དགག་པ། 
༡༽ རྣམ་མྲེད་བྲེ་སྨྲའ་ིལུགས་དགག་པ། 
༢༽ རྣམ་བཅས་མདློ་སྲེ་པའ་ིལུགས་དགག་པ། 
༣༽ ཕ་ིདློན་མ་ིའདློད་པ་རྣམ་རགི་པའ་ིལུགས་དགག་པ།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

विङमा सम्प्प्रदार् / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  དབུ་མ་རྒྱན་ག་ིརྣམ་བཤད་འཇམ་དབངས་བ་མ་དགྲེས་པའ་ིཞལ་ལུང་།  བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
            ཀུན་རློབ་ཏུ་དངློས་པློ་ཡློད་པར་བསྟན་པ་ནས་གཞུང་གི་མཇུག་བར།        
ཀ༽  ཀུན་རློབ་ཏུ་དངློས་པློ་ཡློད་པར་བསྟན་པ། 
༡༽ སྣང་ཙམ་བདྲེན་སྟློན་གི་ཀུན་རློབ་ངློས་བཟུང་བ། 
༢༽ ཀུན་རློབ་རྒྱུ་གང་གསི་སྣང་ཚུལ། 
༣༽ སྣང་གཞ་ིབདྲེན་སྟློང་དུ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ། 
ཁ༽ དློན་དམ་ལ་རྩློད་སྤློང་། 
༡༽ ཁས་ལྲེན་དང་བཅས་པ་རྣམ་གངས་པའ་ིདློན་དམ་བསྟན་པ། 
༢༽ ཚ་ེས་ཕའི་ིརྒྱུ་འབྲས་རྲེན་འབྲྲེལ་ག་ིརྣམ་གཞག་འཐད་ཚུལ་བཤད་པ། 
༣༽ རང་བཞནི་སྟློང་པ་ཡནི་ན་ཀུན་གསི་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པར་ཐལ་བ་ལ་སློགས་པའ་ིརྩློད་སྤློང་། 
ག༽  ཀུན་རློབ་ལ་རྩློད་སྤློང་། 
༡༽ སྒྲུབ་པ་དང་བསྒྲུབ་པའ་ིརྣམ་གཞག་བསྟན་པ། 
༢༽ ཚ་ེས་ཕའི་ིརྒྱུ་འབྲས་རྲེན་འབྲྲེལ་ག་ིརྣམ་གཞག་འཐད་ཚུལ་བཤད་པ། 
༣༽ རག་ཆད་དང་བྲལ་བར་བསགས་པ། 
ང༽ བདྲེན་གཉསི་ཀ་ིགནས་ལུགས་རློགས་པའ་ིཕན་ཡློན། 
༡༽ དློན་དམ་རང་བཞནི་མྲེད་རློགས་ཀ་ིཕན་ཡློན། 
༢༽ ཀུན་རློབ་དློན་བྲེད་ནུས་སྣང་གི་ཕན་ཡློན། 
༣༽ ཚུལ་གཉསི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་རློགས་པའ་ིཕན་ཡློན་དང་། ཚུལ་གཉསི་ལ་བསགས་པ།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བཀའ་རྒྱུད་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

कर्गर्ुयद सम्प्प्रदार् / Kargyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའ་ིཤངི་ར་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟློན་ལས།  སྲེམས་བསྲེད་དྲུག་པའ་ིགང་ཟག་     
བདག་མྲེད་མན་ཆད་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པློ། རྲེ་རྐར་པ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རློ་རྲེ།  བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།།གང་ཟག་ག་ིབདག་མྲེད་བཤད་པ་ནས།།རྲེན་བརྲེན་པའ་ིབདག་དགག་པ་མ་རློགས་པའ་ིབར། 
༡༽།གང་ཟག་གི་བདག་དགག་དགློས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན། 
༢༽།ཕུང་པློ་ལས་དློན་གཞན་པའ་ིབདག་དགག་པ། 
༣༽།ཕུང་པློ་དང་ངློ་བློ་གཅགི་པ་དང་།།ཕུང་པློ་དང་རྲེན་བརྲེན་པའ་ིབདག་དགག་པ་སློགས་བསྟན་པ། 
ཁ༽།སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།།བརློད་དུ་མྲེད་པའ་ིབདག་དགག་པ་ནས།།རྒྱུ་འབྲས་བྲེ་བྲག་ཏུ་དཔྱད་པའ་ིབར། 
༡༽།བདག་རས་སྒྲུབ་དགག་སྟྲེ་བཏགས་ཡློད་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་སློགས་བཤད་པ། 
༢༽།གང་ཟག་རྲེན་ནས་བཏགས་ཙམ་དྲེ་དཔྲེ་དློན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
༣༽།ཡན་ལག་མྲེད་པའ་ིཡན་ལག་ཅན་དགག་པ་སློགས་བཤད་པ།  
ག༽།སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།།རྒྱུ་འབྲས་ཕན་ཚུན་བལྟློས་ཙམ་བསྟན་པ་ནས།ནང་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་འགྲེལ་པ་མ་

རློགས་བར།། 
༡༽།རྒྱུ་འབྲས་ཕན་ཚུན་བལྟློས་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་དང་།།རྒྱུ་འབྲས་རས་སུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་བསྟན་པ།། 
༢༽།སྟློང་ཉདི་བཅུ་དྲུག་ག་ིསློ་ནས་བཤད་པ་ལས།།ཐློག་མ་ནང་སྟློང་པ་ཉདི་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
ང༽།སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།།ཕ་ིསྟློང་པ་ཉདི་བཤད་པ་ནས།།སྲེམས་བསྲེད་དྲུག་པ་མ་རློགས་བར། 
༡༽།སྟློང་ཉདི་ལྷག་མ་བཅློ་ལྔ་བཤད་པ་དང་།།རྣམ་བང་གི་མཚན་ཉདི་དང་འབྲས་བུ་སློགས་བཤད་པ།། 
༢༽།མདློར་བསྡུས་ཏྲེ་སྟློང་ཉདི་བཞརི་བཤད་པ་དང་།།སའ་ིཡློན་ཏན་བརློད་དྲེ་མཇུག་བསྡུ་བ་བཅས་བཤད་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བཀའ་རྒྱུད་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

कर्गर्ुयद सम्प्प्रदार् / Kargyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75     
               སློབ་ཚན།།   རྒྱུད་བ་མའ་ིའགྲེལ་པ་ཕརི་མ་ིལློག་པ་སྲེང་གྲེའ་ིང་རློ་ལས།།ལྲེའུ་དང་པློ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པློ།།

འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚ།ོ                                   བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽   སྲེ་ཚན་དང་པློ།།མཆློད་བརློད་ནས།།བསྟན་བཅློས་ལུས་རྣམ་གཞག་མདློར་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའ་ིབར། 
༡༽ །གཞུང་ག་ིཡན་ལག་མཆློད་བརློད་སློགས་དང་།།གཞུང་ལ་ངྲེས་གནས་སྟྲེར་བའ་ིས་ིདློན་བཤད་པ། 
༢༽།བསྟན་བཅློས་ཀ་ིམཚན་དློན་སློགས་དང་།།བསྟན་བཅློས་ཀ་ིལུས་རྣམ་གཞག་རློ་རྲེའ་ིགནས་བདུན་བཤད་པ། 
༣༽། རློ་རྲེའ་ིགནས་བདུན་ག་ིཁུངས་མདློ་དང་སར་ནས་བཤད་པ། 
ཁ༽།  སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།།རློ་རྲེའ་ིགནས་བཤད་ཐློབ་བ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ནས།།ཁམས་ཀ་ིརྣམ་གཞག་བསྟན་

པའ་ིབར། 
༡༽།  དཀློན་མཆློག་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག།དགློས་པ།།མཐར་ཐུག་གི་སབས་གང་ཡནི་མནི་བཤད་པ། 
༢༽།  རློ་རྲེའ་ིགནས་བཞ་ིལྷག་མ་རྣམས་སརི་བསྟན་པ། 
༣༽ །གནས་བཞ་ིསློ་སློའ་ིངློ་བློ་བཤད་པ་ལས་རློགས་བ་ཁམས་ཀ་ིསྐློར་བཤད་པ།། 
ག༽  །སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།།བཞ་ིཔ་རྲེན་འབྲྲེལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནས།།དཔྲེ་དློན་བདུན་པ་མ་རློགས་བར། 
༡༽།  རྲེན་འབྲྲེལ་དུ་དཔྲེ་དློན་སར་ཏྲེ་བསྲེད་པའ་ིཚུལ་དང་།།ངློ་བློ་མཐའ་བྲལ་ད་ིམྲེད་བཤད་པ། 
༢༽། པདྨ་དང་སངས་རྒྱས།།སྦྲང་མ་དང་སྦྲང་རྩི།།སྦུན་དང་འབྲས།།མ་ིགཙང་བ་དང་གསྲེར་ག་ིདཔྲེ་དློན་བསྟན་པ། 
༣༽། དྲེ་བཞནི་ས་དང་གཏྲེར།།ཤུན་པ་དང་མྱུ་གུ།།གློས་ཧྲུལ་དང་སྐུ་བཅས་སློགས་དཔྲེ་དློན་བསྟན་པ། 
ང༽ །སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།།དཔྲེ་དློན་བརྒྱད་པ་མ་ིམློའ་ིམངལ་སློགས་ནས།།ལྲེའུ་དང་པློ་མ་རློགས་བར། 
༡༽། དཔྲེ་དློན་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའ་ིདློན་དང་།།དི་མ་དགུ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ། 
༢༽ །ཐྲེག་པ་ཐུན་མློང་གི་མཐློང་སྤང་སློམ་སྤང་།།ཆློས་སྐུའ་ིདཔྲེ་དློན།།བདྲེ་གཤྲེགས་སྙངི་པློའ་ིདགློས་པ་བཤད་པ། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བཀའ་རྒྱུད་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

कर्गर्ुयद सम्प्प्रदार् / Kargyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75        
སློབ་ཚན།།ཆློས་མངློན་པ་མཛོད་ཀ་ིབཤད་པ་འགྲེལ་པ་ལུགས་ལས།།གནས་དང་པློ་ཁམས་བསྟན་པ།།གནས་

གཉསི་པ་དབང་པློ་བསྟན་པ།།གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པ།།།མཛད་པ་པློ།།ཀུན་མཁྲེན་
པདྨ་དཀར་པློ།། 

ཀ༽   སྲེ་ཚན་དང་པློ།།གནས་དང་པློ་ཁམས་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་། 
༡༽  །གཞུང་ག་ིཡན་ལག།ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཀ་ིརྣམ་གཞག་དང་།།གཟུགས་ཕུང་སློགས་བཤད་པ། 
༢༽།  ཕུང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ཀ་ིགློ་རིམ་དང་།།ཆློས་ཕུང་བསྡུ་བའ་ིཚུལ་སློགས་བཤད་པ། 
༣༽  །ཁམས་ཀི་རབ་དབྲེ་རྣམས་བསྟན་པ། 
ཁ༽  །སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།།གནས་གཉསི་པ་དབང་པློ་བསྟན་པའ་ིདབུ་ནས།།ལན་མནི་འདུ་བྲེད་བཅུ་བཞ་ིརློགས་

པར་བསྟན་པའ་ིབར། 
༡༽།  དབང་པློའ་ིརང་བཞནི་དང་བྲེད་ལས་སློགས་བཤད་པ། 
༢༽  །དབང་པློའ་ིརབ་དབྲེ་དང་།།རྲེད་གཏློང་སློགས་བཤད་པ། 
༣༽། མཚུངས་ལན་འདུ་བྲེད་དང་།།མཚུངས་ལན་མནི་པའ་ིའདུ་བྲེད་ཀ་ིརྣམ་གཞག་བཤད་པ། 
ག༽  །སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།།གནས་གཉསི་པའ་ིརྒྱུ་རྲེན་བཤད་པའ་ིམན་ཆད་ཆ་ཚང་དང་།།གནས་དྲུག་པའ་ིདབུ་

ནས་ཞ་ིལྷག་བསློམ་པའ་ིབར།། 
༡༽  །གནས་གཉསི་པའ་ིརྒྱུ་འབྲས་དང།།རྲེན་ག་ིརྣམ་གཞག་བཤད་པ།། 
༢༽  །གནས་དྲུག་པའ་ིའཕགས་ལམ་ག་ིརང་བཞནི་དང་།།བདྲེན་བཞ་ིབདྲེན་གཉསི་སློགས་བཤད་པ། 
༣༽  །ཞ་ིགནས་སྒྲུབ་པའ་ིཐབས་དང་ལྷག་མཐློང་སློམ་པར་བཤད་པ། 
ང༽   །སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།།གནས་དྲུག་པའ་ིཚགོས་ལམ་བསྟན་པ་མན་ཆད་གནས་དྲུག་པ་ཆ་ཚང་། 
༡༽  །ལམ་ལྔའ་ིརྣམ་གཞག་བཤད་པ། 
༢༽  །འཕགས་པའ་ིགང་ཟག་ཟུང་བཞ་ིཡ་བརྒྱད་བཤད་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བཀའ་རྒྱུད་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

कर्गर्ुयद सम्प्प्रदार् / Kargyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  །རྒྱུད་བ་མའ་ིའགྲེལ་པ་ཕརི་མ་ིལློག་པ་སྲེང་གྲེའ་ིང་རློ་ལས།།ལྲེའུ་གཉསི་པ་མན་ཆད་ཆ་ཚང་། 
             མཛད་པ་པློ།།འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚ།ོ    བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།།རློ་རྲེའ་ིགནས་ལྔ་པ་བསྟན་པའ་ིལྲེའུ་གཉསི་པ་ཆ་ཚང་། 
༡༽།  རློགས་པ་བང་ཆུབ་བཤད་པ།།བང་ཆུབ་ཀ་ིངློ་བློ།།རྒྱུ།།འབྲས་བུ།།ལས།།ལན་པ་བཅས་བསྟན་པ། 
༢༽ །བང་ཆུབ་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱས་བཤད། དྲེའི་རག་པ་བཤད་པ།།དྲེ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བསྟན་པ། 
ཁ༽།སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།།རློ་རྲེའ་ིགནས་དྲུག་པ་ཡློན་ཏན་བསྟན་པའ་ིལྲེའུ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་། 
༡༽ །བང་ཆུབ་དྲེའ་ིཡློན་ཏན་བསྟན་པ།།སྐུ་གཉསི་དང་སར་ཏྲེ་ཡློན་ཏན་རྣམས་གངས་ཀ་ིདབྲེ་བ་མདློར་བསྟན་པ། 
༢༽།  བྲལ་སནི་ག་ིཡློན་ཏན་རྣམས་སློ་སློའ་ིརྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
༣༽།  མ་ིའཇགིས་སློགས་ཀ་ིཡློན་ཏན་དང་།།བྲལ་སནི་ག་ིཡློན་ཏན་རྣམས་དཔྲེ་དློན་བསྡུས་ཏྲེ་བཤད་པ། 
།ག༽།སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།།རློ་རྲེའ་ིགནས་འཕྲནི་ལས་བསྟན་པ་ནས།།ཐུགས་ཀ་ིགསང་བའ་ིདཔྲེ་བསྟན་པའ་ིབར། 
༡༽།  ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་རྒྱུན་མ་ིའཆད་པའ་ིམདློར་བསྟན། 
༢༽།  སངས་རྒྱས་ཀ་ིམཛད་པ་གདུལ་བའ་ིསྐལ་པ་དང་འཚམས་པར་འཇུག་པའ་ིདཔྲེ་དགུ་མདློར་བསྟན་པ། 
༣༽། དཔྲེ་དློན་དྲེ་དག་རམི་གསི་སར་བ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ།། 
ང༽།སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།།ལྲེའུ་བཞ་ིཔའ་ིདགློས་པ་བརློད་དྲེ་སྐབས་དློན་བསྡུ་བ་ནས།།ལྲེའུ་ལྔ་པ་མ་རློགས་བར། 
༡༽།དཔྲེ་དློན་དགློས་པའ་ིདློན་བསྡུ།།དཔྲེ་དློན་མཚོན་ཚུལ།།སངས་རྒྱས་ཀ་ིཕྲིན་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་བསྟན་པ། 
༢༽།ལྲེའུ་ལྔ་པ་ལས།།བསྟན་བཅློས་རློགས་པའ་ིབ་བ་དང་།།བསམ་མ་ིཁབ་པའ་ིདློན་སློགས་ཡློན་ཏན་བསྟན་པ། 
༣༽ །ཕན་ཡློན་རྒྱས་བཤད།།བསྟན་བཅློས་མཛད་ཚུལ་དང་བསློ་བས་དློན་བསྡུ་བཅས་བཤད་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།  
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བཀའ་རྒྱུད་རང་གཞུང་། 

आचार्य Acharya  

कर्गर्ुयद सम्प्प्रदार् / Kargyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། །སློད་འགྲེལ་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསློན་མའ་ིབརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་ལྲེའུ་མན་ཆད་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་
པློ།ཀུན་མཁྲེན་པདྨ་དཀར་པློ།                                                     བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  སྲེ་ཚན་དང་པློ།།བརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་ག་ིལྲེའུ་ཆ་ཚང་། 
༡༽ །ཡདི་མཉམ་པར་བཞག་པའ་ིདགློས་པ་དང་།།གང་ལ་འཇློག་དགློས་པའ་ིཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསྟན་པ། 

 ༢༽། དྲེའི་རྒྱུ་འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་སྤློང་ཚུལ་དང་།།དབྲེན་པ་ལ་དགའ་ཚུལ་བསྟན་པ།  
༣༽ །བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེ་དང་བདག་གཞན་མ་ིདམགིས་པའ་ིབང་སྲེམས་སློམ་ཚུལ་བཤད་པ། 
ཁ༽ །སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། ཤྲེས་རབ་ལྲེའུ་དབུ་ནས།།སྲེར་ས་དང་།།རགིས་པ་ཅན་པར་དགག་པའ་ིབར། 
༡༽།ཆློས་ཀུན་ཤྲེས་རབ་ཀི་དློན་དུ་གསུངས་ཚུལ་སློགས་དང་།།དྲེ་གཏན་ལ་དབབ་པར་བསྟན་པ། 
༢༽ །རྒྱལ་བའ་ིརྒྱུ་སྟློང་ཉདི་ལ་རྩློད་སྤློང་དང།།དྲེ་རྲེན་འབྱུང་དབུ་མའ་ིལམ་དུ་བསྟན་པ། 
༣༽།ལུང་ཁུངས་ཀསི་ཐྲེག་ཆྲེན་བཀར་སྒྲུབ་དང་།།ཕི་རློལ་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་དགག་པ། 
ག༽ །སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།།བདག་མྲེད་ན་སྙངི་རྲེ་མ་ིརགིས་པར་ཐལ་བའ་ིལན་འདྲེབས་ནས།།ཤྲེས་རབ་ལྲེའུ་མ་

རློགས་བར། 
༡༽། བདག་མྲེད་ན་འབྲས་བུ་མློང་བར་སྙངི་རྲེ་མི་རགིས་པར་ཐལ་བའ་ིལན་འདྲེབས་པ། 
༢༽ །ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་རྲེན་འབྱུང་དབུ་མའ་ིལམ་སློགས་བསྟན། 
ང༽ །སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།།བཅུ་པ་བསློ་བའ་ིལྲེའུ་ཆ་ཚང་། 
༡༽། བརྩམས་པའ་ིདགྲེ་བ་སྲེམས་ཅན་ས་ིལ་བཏང་བ།།སློ་སློ་ལ་སན་པར་སློན་པ། 
༢༽ །མཐློ་རསི་ལ་སན་པར་སློན་པ།།ཐར་པ་ཞུགས་པ་ལ་སན་པར་སློན་པ།།བདག་གི་དློན་འགྲུབ་པར་བསློ་བ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བཀའ་རྒྱུད་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

कर्गर्ुयद सम्प्प्रदार् / Kargyud Sampradaya 
རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།།དབུ་མ་གཞུང་གསུམ་གསལ་བྲེད།།མཛད་པ་པློ།།ཀུན་མཁྲེན་པདྨ་དཀར་པློ།། 
ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།།ལྟ་མགུར་རྩ་བ་དང་།།འགྲེལ་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའ་ིརྣམ་གཞག་བསྟན་པའ་ིབར། 
༡༽།ལྟ་མགུར་རྩ་བའ་ིདློན་བསྡུས་ཏྲེ་འགྲེལ་པ། 
༢༽།ཕ་ིརློལ་གངས་ཅན་སློགས་གཞན་ལུགས་རམི་གསི་དགག་པ། 
༣༽།དང་དློན་དུ་ཐམས་ཅད་གསུང་བའ་ིཚུལ་དང་།།ཐྲེག་གསུམ་དང་གྲུབ་མཐའ་དང་པློ་གསུམ་བཤད་པ། 
ཁ༽།སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།།ཐལ་འགྱུར་པའ་ིརགིས་པ་བསྟན་པ་ནས།།དློན་དམ་བདྲེན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བར། 
༡༽།གཞན་གགས་པའ་ིའཐད་པ་དང་།།འགལ་བ་བརློད་པའ་ིཐལ་འགྱུར་སློགས་བཤད་པ། 
༢༽།གཞ་ིདབུ་མ་བདྲེན་གཉསི་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་བསྟན་པ། 
༣༽།བདྲེན་གཉསི་ཀ་ིདློན་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 
ག༽།སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།།དབུ་མའ་ིདློན་རྩ་ཤྲེས་ཀསི་རྒྱས་བསྟན་ནས།།མངློན་རློགས་ཀི་ས་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའ་ིབར། 
༡༽།རྩ་ཤྲེས་རགིས་པས་བདྲེན་གཉསི་ཟུང་འཇུག་གཏན་པ་ཕབ་པ། 
༢༽།ལམ་དབུ་མ་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ། 
༣༽།དཔྱད་སློམ་དང་འཇློག་སློམ་ག་ིརྣམ་གཞག་བསྟན་པ། 
ང༽།སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།།དབུ་མའ་ིདློན་དབུ་མ་འཇུག་པས་རྒྱས་བསྟན་ནས།།བསྟན་བཅློས་མཐར་ཕནི་པའ་ིབར། 
༡༽ །དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིསྲེམས་བསྲེད་དང་པློ་ནས་བཅུ་པ་བར་གསི་དྲེ་དློན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ། 
༢༽ །འབྲས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་གཉསི་ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[49] 

སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་ས་ས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

साक्र् सम्प्प्रदार् / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   ཀ༽   དབུ་མ་ལྟ་བའ་ིཤན་འབྲེད།  མཛད་པ་པློ་གློ་བློ་རབས་འབམས་པ། བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 
             ཁ༽   ས་ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག    ར་དབློན་ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས།  བརྒྱ་ཆ། ༢༠   
ལྟ་བའ་ིཤན་འབྲེད་ཐྲེག་མཆློག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྲེར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 
༡༽ རྩློམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཀླད་དློན།  
༢༽ བརྩམ་པར་བ་བ་གཞུང་དློན།  
༣༽བརྩམས་པར་མཐར་ཕནི་འཇུག་དློན། 
གཉསི་པ་གཞུང་དློན་ལ་གཉསི་ཏྲེ།  
༡༽ ཚགི་ལྷུག་ཀ་ིསློ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད།  
༢༽ ཚགིས་བཅད་ཀ་ིསློ་ནས་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན། ། 
ཀ་སྲེ། དང་པློ་ཚགི་ལྷུག་ཀ་ིལམ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག  
དང་པློ། རག་མཐའ་ལ་དབུ་མ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་བརློད་པ། 
གཉསི་པ། ཆད་མཐའ་ལ་དབུ་མ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་བརློད་པ། 
༡༽ དློན་དམ་སྟློང་ཉདི་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༢༽ ཀུན་རློབ་སྣང་བའ་ིརྣམ་གཞག 
༣༽དྲེ་དག་ལས་འཕྲློས་པའ་ིདློན།  
གསུམ་པ། མཐའ་བྲལ་ལ་དབུ་མ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་བརློད་པ། 
 བཞ་ིཔ། རག་མཐའ་ལ་དབུ་མ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་དགག་པ། 
༡༽ རྲེ་རྲེ་འདའ་བས་དགག་པ་མཛད་ཚུལ། 
༢༽ དྲེ་ལ་དཔྱད་ཏྲེ་རང་གི་དགག་པ་བརློད་པ། 
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ཁ་སྲེ། ལྔ་པ་ཆད་མཐའ་ལ་དབུ་མ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་དགག་པ། 
༡༽ དློན་དམ་སྟློང་ཉདི་ཀ་ིརྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པ།  
༢༽ ཀུན་རློབ་སྣང་བའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པ། 
༣༽དྲེ་དག་ལས་འཕྲློས་དློན་ལ་དཔྱད་པ།  
 དྲུག་པ། མཐའ་བྲལ་ལ་དབུ་མ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་བསྒྲུབ་པ། 
༡༽ གནས་ལུགས་བསྟན་པའ་ིསྣློད་ངློས་གཟུང་བ། 
༢༽ བསྟན་བ་གནས་ལུགས་ཀ་ིརང་བཞནི། 
༣༽ ཡདི་ཆྲེས་པའ་ིལུང་དང་སར་བ། 
ས་ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག་མཁས་པའ་ིཡདི་འཕྲློག རྩློམ་པ་པློ། ར་དབློན་ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས། 
ག་སྲེ། ས་ལམ་ག་ིརྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་གསུམ། 
དང་པློ་སའི་ིརྣམ་པར་གཞག་པ། 
གཉསི་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའ་ིས་ལམ་ཉདི་བཤད་པ། 
༡༽ གང་ལ་སྲེ་བའ་ིརྲེན།  
༢༽ ས་ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག་དངློས།  
གཉསི་པ་ས་ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག་དངློས་། 
༡༽ ས་ཡ་ིརྣམ་གཞག  
༢༽ ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག། 
གཉསི་པ་ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག་ལ།  
༡༽ ལམ་ག་ིམཚན་ཉདི། 
༢༽ ལམ་ག་ིདབྲེ་བ། 
གཉསི་པ་ལམ་ག་ིདབྲེ་བ་ལ།  
༡༽ ཉན་ཐློས་ཀ་ིལམ།  
༢༽ རང་རྒྱལ་ག་ིལམ། 
ང་སྲེ། ༣ ཐྲེག་ཆྲེན་ག་ིལམ། 
གསུམ་པ། དྲེས་གྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུའ་ིརྣམ་གཞག 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་ས་ས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

साक्र् सम्प्प्रदार् / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། སློམ་གསུམ་རབ་དབྲེའ་ིསློར་སློམ་དང་། བང་སློམ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པློ། ས་ས་པན་ཆྲེན། 
  བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽   སློ་སློར་ཐར་པའ་ིསློམ་པ།  
༡༽   སངས་རྒྱས་དང་བ་མ་རྣམས་ལ་མཆློད་པར་བརློད་པ།  ལུས་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།  
༢༽   ཇ་ིསིད་འཚ་ོབའ་ིསའ་ིདཔྱད་པ།  སློམ་པ་གཏློང་བའ་ིརྒྱུ།  ཁ་ཅགི་གི་ཇ་ིསིད་འཚ་ོབའ་ིསའ་ིའདློད་པ། 
༣༽   བྲེ་མདློ་གཉསི་ཀ་ིབསྙྲེན་གནས་སློམ་པའ་ིཁད་པར།  ཐྲེག་ཆྲེན་ག་ིསློ་ཐར་བཤད་པ།  
༤༽   སློ་ཐར་ག་ིབསབ་བ།  ཐྲེག་པ་གློང་འློག་གཉསི་ཀ་ིབསབ་བའ་ིཁད་པར་བཤད་པ།  
ཁ༽   ལས་ཀ་ིརྣམ་གཞག་ 
༡༽   དགྲེ་སིག་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ག་ིངློ་བློ།  སྲེམས་པ་དང་བསམ་པའ་ིལས་ཀ་ིཁད་པར།  
༢༽   ལས་དཀར་གནག་གི་མུ་བཞ།ི  འཕྲེན་བྲེད་དང་རློགས་བྲེད་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༣༽  གཤིས་ལ་དགྲེ་སིག་གི་ལས་ཡློད་མྲེད་བསམ་པ།  ཆློས་དབངིས་ལས་ཡནི་མནི་ག་ིདཔྱད་པ། 
༤༽  མངློན་པའ་ིགཞུང་ནས་བཤད་པའ་ིལས་ཀ་ིལམ་ལ་དཔྱད་པ།  སྙངི་རྲེ་དགྲེ་བའ་ིལས་ཡནི་མནི་ག་ིམཐའ་

དཔྱློད། 
ག༽   བསློ་བ་དང་བསློ་རྒྱུའ་ིདགྲེ་རྩ། 
༡༽   མདློ་ལས་གསུངས་པའ་ིབསློ་རྒྱུའ་ིདགྲེ་  ཆློས་དབངིས་སྟློང་པ་ཉདི་བསློ་རྒྱུའ་ིདགྲེ་བ་ཡནི་མནི་ག་ིཚུལ་

བསམ་པ།  
༢༽   ཁ་ཅགི་གི་འདློད་པའ་ིསྲེམས་ཅན་ག་ིཁམས་ལ་དཔྱད་པ།  བདྲེ་གཤྲེགས་སྙངི་པློའ་ིརྣམ་གཞག་ 
༣༽   གནས་པ་དང་གནས་མནི་ག་ིབསློ་བའ་ིཁད་པར།  ཐྲེག་པ་གློང་འློག་གི་ལས་ཀ་ིཁད་པར། 
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༤༽   ལས་དཀར་གནག་ཟང་ཐམ་བཤད་པ།   སངས་རྒྱས་ཤཀ་ཐུབ་པས་སྲེ་བ་ས་མའི་ལས་སིག་པའི་
འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་མློང་མིན་ཀི་མཐའ་དཔྱློད།  ཉན་ཐློས་རྩ་བའི་སྲེ་བཞིའི་འདུལ་བའི་ཁད་པར་
སློགས་བཤད་པ།  

ང༽    བང་སློམ་ག་ིརྣམ་གཞག 
༡༽   སྲེམས་བསྲེད་ཀ་ིལུགས་གཉསི།  དབུ་སྲེམས་ཀ་ིསྲེམས་བསྲེད་ལྟ་བའ་ིསློ་ནས་ཁད་པར་འབྲེད་པ། 
༢༽   དློན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཀ་ིངློ་བློ།  དྲེའ་ིཆློ་ག་ཡློད་མྲེད་ཀ་ིཚུལ།  ལྟུང་བའ་ིརྣམ་གཞག 
༣༽   བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེའ་ིབང་ཆུབ་ཀ་ིསྲེམས།   དྲེ་བསློམ་དུ་རུང་མ་ིརུང་བའ་ིམཐའ་དཔྱློད།  
༤༽   མཉམ་བརྲེའ་ིབང་ཆུབ་ཀ་ིསྲེམས་བསློམ་དགློས་པའ་ིརྒྱུ་བཤད་པ།  མ་དག་པའ་ིསནི་པ་དང་ཚུལ་ཁམིས་

སློགས་བཤད་པ།   
                 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་ས་ས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

साक्र् सम्प्प्रदार् / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   སློད་འཇུག་ལྲེའུ་དང་པློ་བརྒྱད་འགྲེལ་པ་མཛད་པ་པློ།  དངུལ་ཆུ་ཐློགས་མྲེད། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ་སྲེ༽   ལྲེའུ་དང་པློ་བང་ཆུབ་སྲེམས་ཀ་ིཕན་ཡློན་བསྟན་པ། 
          ལྲེའུ་གཉསི་པ་སིག་པ་བཤགས་པ། 
          ལྲེའུ་གསུམ་པ་བང་ཆུབ་ཀ་ིསྲེམས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ། 
ཁ་སྲེ༽   ལྲེའུ་བཞ་ིཔ། བག་ཡློད་བསྟན་པ། 
          ལྲེའུ་ལྔ་པ། ཤྲེས་བཞནི་སྲུང་བ། 
          ལྲེའུ་དྲུག་པ། བཟློད་པ། 
ག་སྲེ༽   ལྲེའུ་བདུན་པ། བརྩློན་འགྲུས། 
          བརྩློན་འགྲུས་བརྩམ་པར་གདམས་པ། 
          བརྩམ་བ་བརྩློན་འགྲུས་ཉདི་བཤད་པ། 
          ལྲེའུ་བརྒྱད་པ། བསམ་གཏན།  
        ༡༽ བསམ་གཏན་སློམ་པར་གདམས་པ། 
        ༢༽  མ་ིམཐུན་ཕློགས་སྤང་བ། 
        ༣༽ གཉྲེན་པློ་སློམ་པ། 
ང་སྲེ༽   གསུམ་པ་གཉྲེན་པློ་བསློམ་པ་ལ་གསུམ། 
         ༡༽ མཚམས་སར་ཏྲེ་སརི་བསྟན་པ། 
         ༢༽ ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་སྲེམས་བསློམ་པ། 
        ༣༽ དློན་དམ་བང་ཆུབ་སྲེམས་བསློམ་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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   སློབ་དཔློན། 

ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་ས་ས་རང་གཞུང་། 
आचार्य / Acharya  

साक्र् सम्प्प्रदार् / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  དབུ་མ་ས་ིདློན་ཐྲེག་མཆློག་གནད་ཀ་ིགསལ་བྲེད། མཛད་པ་པློ། མཁན་ཆྲེན་ངག་དབང་ཆློས་གགས།   

ཀ༽   སྲེམས་བསྲེད་དང་པློ།   
༡༽   མཆློད་བརློད།  བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།  དབུ་མ་དང་དབུ་མའ་ིལྟ་བ། 
༢༽   ཉན་ཐློས་སངས་རྒྱས་འབྲངི་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྲེས། ཞྲེས་པའ་ིགཞུང་གི་དཀའ།་གནད། 
༣༽   བང་སྲེམས་ཀ་ིརྒྱུ་གསུམ་དང་།  དྲེའ་ིམཐའ་དཔྱློད་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༤༽   སྙངི་རྲེ་གསུམ་ག་ིསློ་སློའ་ིངློ་བློ་དང་།  དྲེ་རྣམས་ཀ་ིསློ་སློའ་ིཚུལ་ལ་བསམ་པ།   

ཁ༽   སྲེམས་བསྲེད་གཉསི་པ། 
༡༽   མངི་འཕློ་བའ་ིདང་།  དློན་ཐློབ་པའ་ིདང་།  དཔྲེས་བསྟན་པའ་ིཡློན་ཏན། 
༢༽   ཉན་རང་དག་བཅློམ་པས་ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་མཐའ་དག་རློགས་མ་རློགས་ཀ་ིདཔྱད་པ། 
༣༽   ཐྲེག་གསུམ་ག་ིརློགས་བའ་ིལྟ་བར་ཁད་ཡློད་མྲེད་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༤༽   ཐྲེག་གསུམ་ག་ིརློགས་བའ་ིལྟ་བའ་ིཁད་པར་རྣམས་བརློད་པ།  

ག༽   སྲེམས་བསྲེད་གཉསི་པ་ནས་ལྔ་པ་བར། 
༡༽   ཚུལ་ཁམིས་ཀ་ིངློ་བློ་དང་།  དབྲེ་བ།  བཟློད་པའ་ིཕར་ཕནི།  ཁློང་ཁློའ་ིཉྲེས་དམགིས། 
༢༽   བརྩློན་འགྲུས་ཀ་ིཕར་ཕནི།  བསམ་གཏན་ག་ིཕར་ཕནི་ག་ིསྐློར། 
༣༽   ཤྲེར་ཕནི་ལ་ཇ་ིལྟར་འཇུག་པ།  དྲེས་ཐློབ་པའ་ིཡློན་ཏན་བཤད་པ།  
༤༽   དབུ་མའ་ིལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་ག་ིགདུལ་བ་དང་ཇ་ིལྟར་བསྟན་ཚུལ།  

ང༽   སྲེམས་བསྲེད་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཅགི་བར།  
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༡༽   ཐལ་འགྱུར་བའ་ིམཐུན་མློང་མནི་པའ་ིལུགས་དང་གཏན་ཚགིས་ལྔའ་ིརྣམ་གཞག 
༢༽     ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་ཀ་ིརྣམ་གཞག་རྣམས་དགག་བཞག་གི་སློ་ནས་བསྟན་པ། 
༣༽    ས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པའ་ིབར་ག་ིགཞུང་དློན་རྣམས་བསྡུས་ནས་བརློད་པ། 
༤༽    དགག་གཞག་གཉསི་ཀ་ིསློ་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིསའ་ིརྣམ་གཞག་བསྟན་པ།   
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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    སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་ས་ས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

साक्र् सम्प्प्रदार् / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ༡༽   སློད་འཇུག་ལྲེའུ་དགུ་པ་མན་ཆ་ཚང་། བརྒྱ་ཆ། ༤༥ 
            ༢༽   དབུ་མ་རགིས་པའ་ིཚགོས་ཀ་ིདཀའ་གནད་བསྟན་པ་རགིས་ལམ་ཀུན་གསལ།  
                   མཛད་པ་པློ་རློང་སྟློན་ཆློས་རྲེ། བརྒྱ་ཆ། ༢༥ 
ཀ་སྲེ༽ ཤྲེས་རབ་ལྲེའུ། 
       ༡༽ ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པར་གདམས་པ། 
       ༢༽ དྲེ་ཇ་ིལྟར་བསྲེད་པའ་ིཐབས། 
       ༣༽ ཤྲེས་རབ་ཀསི་ཐློབ་པའ་ིབ་བའློ། ། 
གཉསི་པ་དྲེ་ཇ་ིལྟར་བསྲེད་པའ་ིཐབས་ལ་གསུམ། 
        ༡༽  ཤྲེས་རབ་ཀ་ིརང་བཞནི་ངློས་གཟུང་བ། 
ཁ་སྲེ༽ ༢༽  དྲེ་ཡུལ་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་ཚུལ། 
        ༣༽  སྤང་བ་དངློས་འཛིན་དགག་པ། 
ག་སྲེ༽ བསློ་བའ་ིལྲེའུ། 
དབུ་མ་རགིས་ཚགོས་ཀ་ིདཀའ་གནད་བཤད་པ་རགིས་ལམ་ཀུན་གསལ། 
        ༡༽   གྲུབ་མཐའ་བཞའི་ིརག་ཆད་སྤང་ཚུལ། 
        ༢༽   གཞ་ིདབུ་མ་བདྲེན་གཉསི་ཟུང་འཇུག 
ང་སྲེ།   ༡༽  ལམ་དབུ་མ་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འཇུག 
         ༢༽  འབྲས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་གཉསི་ཟུང་འཇུག 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 
2. Class Assignment 10 
3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ས་ས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

साक्र् सम्प्प्रदार् / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།    གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ཤྲེས་རྩ་འགྲེལ་ཆ་ཚང་།  མཛད་པ་པློ་སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ།        བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ དང་པློ། རྩློམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཀླད་ཀ་ིདློན།  
གཉསི་པ། བཤད་པར་བ་བ་གཞུང་གི་དློན་ལ་གཉསི། 
༡༽  བདག་ལྟའ་ིའཛནི་སྟངས་སརི་དགག་པ། 
༡༽  རང་གཞན་ག་ིཁད་པར་བཤད་པ།  
༢༽ གཞན་ལ་སང་ཞུགས་སྤང་བ།  
༣༽ བང་དློར་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ།  
༢༽  བདག་ལྟའ་ིའཛནི་སྟངས་སློ་སློར་དགག་པ།  
༡༽  གང་ཟག་གི་བདག་དགག་པ། 
༢༽  ཆློས་ཀ་ིབདག་དགག་པ།  
གཉསི་པ་གང་ཟག་ག་ིབདག་དགག་པ་ལ་བཞ།ི 
༡༽   ཕ་ིརློལ་པའ་ིའདློད་པ་སརི་བསྟན།  
༢༽   ཕ་ིརློལ་པའ་ིའདློད་པ་སློ་སློར་བཤད།  
༣༽  ཞར་བྱུང་གཞན་ཡང་དགག་པ་དང་།  
༤༽  ཐུན་མློང་དུ་དགག་པའློ། ། 
གཉསི་པ། ཕ་ིརློལ་པའ་ིའདློད་པ་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གཉསི། 
ཆད་སྨྲ་བ་དགག་པ།  
༢༽ རག་སྨྲ་བ་དགག་པ།  
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གཉསི་པ་རག་སྨྲ་བ་དགག་པ་ལ།  
༡༽ གངས་ཅན་པ་དགག་པ།  
༢༽ དབང་ཕྱུག་པ་དགག་པ།  
༣༽ ཁབ་འཇུག་པ་པ་དགག་པ། 
༤༽ གཅྲེར་བུ་པ་དགག་པ།  
ཁ།༽  གཉསི་པ་ཆློས་ཀ་ིབདག་དགག་པ། 
༡༽ ཆློས་བདག་རགས་པ་དགག་པ། 
༢༽  ཆློས་བདག་ཕྲ་བ་དགག་པ།  
དང་པློ་ཆློས་བདག་རགས་པ་དགག་པ་ལ་གཉསི། 
༡༽  དློན་སྨྲའ་ིའདློད་པ་བཟུང་བའ་ིཆློས་བདག་རགས་པ་དགག་པ། 
༢༽   རྣམ་རགི་པའ་ིའདློད་པ་འཛིན་པའ་ིཆློས་བདག་རགས་པ་དགག་པ།  
ག༽  གཉསི་པ་ཆློས་བདག་ཕྲ་བ་དགག་པ་ལ་བཞ།ི  
༡༽  དབྲེ་བ་མདློར་བསྟན།  
༢༽  རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད།  
༣༽  རག་ཆད་གཞན་སྤང་། 
༤༽  ལྲེགས་བཤད་དུ་མ་སློ་བ།  
གསུམ་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕནི་པའ་ིབ་བ།  
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



[59] 

  སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་དགྲེ་ལུགས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

गेिुग सम्प्प्रदार् / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  རྣམ་བཤད་སྙངི་རྒྱན་སྐབས་གཉསི་པ་དང་གསུམ་པ། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།  དྲེ་ལྟར་ཐློབ་བའ་ིའབྲས་བུ་རྣམ་པ་་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ།  ཞྲེས་པ་ནས། ཤྲེས་རབ་
ཀསི་ཟནི་ནས་སློམ་པར་ཤྲེས་པའ་ིཆྲེད་ཡནི་པའ་ིཕརི།   ཞྲེས་པའ་ིབར། 

༡༽ ལམ་ཤྲེས་ཀ་ིཡན་ལག་སྐློར། 
༢༽  ཁད་པར་མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གཅགི་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་སློགས་ཀ་ིསྐློར། 
༣༽ ཉན་ཐློས་ཀ་ིལམ་ཤྲེས་པའ་ིལམ་ཤྲེས། 
༤༽ རང་རྒྱལ་ག་ིལམ་ཤྲེས་པའ་ིལམ་ཤྲེས། 
ཁ༽ སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  གསུམ་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ིལམ་ཤྲེས།  ཞྲེས་པ་ནས།  སྐབས་གཉསི་པའ་ི

འགྲེལ་པའ་ིབཤད་པའློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ མཐློང་ལམ་ག་ིངློ་བློ་དང་།  དབྲེ་བ་དང་།  མཐའ་དཔྱད་པ། 
༢༽ མློས་པ་དང་།  བསློ་བ་དང་།  རྲེས་སུ་ཡ་ིརང་བའ་ིསློམ་ལམ་ག་ིསྐློར། 
༣༽ སྒྲུབ་པ་སློམ་ལམ་དང་།  རྣམ་དག་སློམ་ལམ་ག་ིསྐློར།  
ག༽ སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  ལམ་ཤྲེས་བཤད་ཟནི་པའ་ིའློག་ཏུ།  ཞྲེས་པ་ནས།  ཤྲེས་པར་བ་བའ་ིཕརི། ཞྲེས་

པའ་ིབར། 
༡༽ ལམ་ཉྲེ་རངི་གི་རྒྱུ་མཚན། 
༢༽ རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ཉདི་བསྒྲུབ་པ། 
༣༽ མ་ིམཐུན་ཕློགས་དང་གཉྲེན་པློའ་ིདབྲེ་བ་སློགས་ཀ་ིསྐློར། 
ང༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  གཉསི་པ་གཞ་ིཤྲེས་ཀ་ིསློར་བ་ལ།  ཞྲེས་པ་ནས།  སྐབས་གསུམ་པའ་ིའགྲེལ་བའ་ི

བཤད་པའློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།  
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༡༽ གཞ་ིཤྲེས་ཀ་ིསློར་བའ་ིདབྲེ་བ། 
༢༽ སློར་བ་དྲེའ་ིམཉམ་ཉདི།  མཐློང་ལམ་བཅས་སློ།  ། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་དགྲེ་ལུགས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

गेिुग सम्प्प्रदार् / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།   དང་ངྲེས་ལྲེགས་བཤད་སྙངི་པློ།  སྲེམས་ཙམ་པའ་ིསྐློར་ཆ་ཚང་། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།  བདྲེ་འབྱུང་སནི་ལ་བཞློན་དང་གསྲེར་ག་ིམངལ།  །ཞྲེས་པ་ནས།  དློན་དམ་ཡང་

དག་འཕགས་ཀསི་སྟློན་པ་ལ་གསློལ་བའློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།   
༡༽ བདྲེ་འབྱུང་སནི་ལ་བཞློན་དང་གསྲེར་ག་ིམངལ།  །ཞྲེས་མཆློད་བརློད་སློགས་ཀ་ིསྐློར། 
༢༽ འགལ་བ་དྲེ་སྤློང་བའ་ིལན་ལ་ངློ་བློ་ཉདི་མྲེད་པར་གསུངས་པའ་ིདགློངས་གཞ་ིབཤད་པ། 
༣༽ མ་སྲེས་པ་སློགས་སུ་གསུངས་པའ་ིདགློངས་གཞ་ིབཤད་པ།  
ཁ༽ སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། བཞ་ིཔ་ལ་གཉསི།  མདློ་དགློད་པ་དང་།  ཞྲེས་པ་ནས།  གྲུབ་མཐའ་གློང་འློག་ག་ི

ཁད་པར་འབྲེད་པ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ མདློ་དགློད་པ་དང་།  དྲེའ་ིདློན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ། 
༢༽ བང་ས་ནས་གསུངས་པའ་ིསློ་སྐུར་དུ་ལྟ་བའ་ིཚུལ་དང་།  དྲེ་གཉསི་འགློག་པའ་ིཚུལ། 
༣༽ བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་ཚུལ་ཕློགས་ས་མ་དགློད་ཅངི་དྲེའ་ིདློན་ལ་དསི་ལན་བ་བ། 
༤༽ ལན་བཏབ་པའ་ིཕློགས་དགག་པའློ།།  
ག༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  གསུམ་པ།  དྲེ་དག་ལས་གཞན་པའ་ིགཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ་གཉསི།  ཞྲེས་པ་

ནས། རྩློད་པ་ལྷག་མའ་ིལན་ན་ིའཆད་པར་འགྱུར་རློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས་བཤད་པའ་ིཚུལ། 
༢༽ དབུས་མཐའ་ལས་བཤད་པའ་ིཚུལ། 
༣༽ དགག་བ་སློ་འདློགས་ངློས་གཟུང་བ། 

ང༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  དགག་པ་དངློས་དང་། དྲེ་ལ་རྩློད་པ་སྤང་བའློ།  །ཞྲེས་པ་ནས།  དཔྱད་གཞ་ིཡང་
ཤནི་ཏུ་འགངས་ཆྲེ་སྟྲེ་དབུ་མ་པའ་ིསྐབས་སུ་བཤད་པར་བའློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
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༡༽ ཇ་ིལྟར་འགློག་པའ་ིཚུལ་ལ་དགག་པ་དངློས། 
༢༽  དྲེ་ལ་རྩློད་པ་སྤང་བ། 
༣༽ དངློས་པློའ་ིདྲེ་ཁློ་ན་ཉདི་ཅྲེས་སློགས་གསུང་རབ་ཀ་ིདང་ངྲེས་འབྲེད་པའ་ིཚུལ། 

 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་དགྲེ་ལུགས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

गेिुग सम्प्प्रदार् / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  རྣམ་བཤད་སྙངི་རྒྱན་སྐབས་བཞ་ིཔ་ཆ་ཚང་།  བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།  རྣམ་རློགས་སློར་བ་སའི་ིརྣམ་གཞག་དང་།  ཞྲེས་པ་ནས།  སློན་བཞ་ིབཅུ་རྩ་དྲུག་

ཡནི་ནློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།  
༡༽ གཞ་ིཤྲེས་ཀ་ིརྣམ་པ་དང་།  ལམ་ཤྲེས་ཀ་ིརྣམ་པ་དང་།  རྣམ་མཁྲེན་ག་ིརྣམ་པ།  
༢༽ སློར་བ་རང་གི་ངློ་བློ་དང་།  རྲེན་ག་ིགང་ཟག་གི་སློ་ནས་དབྲེ་བ། 
༣༽ སློར་བའ་ིཡློན་ཏན་དང་།  སློར་བའ་ིསློན་ག་ིསྐློར། 
ཁ༽  སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  སློབ་དཔློན་ས་མའ་ིལུགས་དགློད་པ་དང་།  ཞྲེས་པ་ནས། ངློ་བློ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་ཡློད་

པས་སརི་གཅགི་ཏུ་བསློམས་ན་ཞྲེས་སློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།  
༡༽ སའི་ིམཚནོ་ཚུལ་དང་།  བྲེ་བྲག་གི་མཚནོ་ཚུལ། 
༢༽ ཤྲེས་མཚན་ལ་གཞ་ིཤྲེས་དང་།  ལམ་ཤྲེས་དང་།  རྣམ་མཁྲེན་སློར་བའ་ིམཚན་ཉདི་ཀ་ིསྐློར། 
༣༽ ཁད་མཚན་དང་།  བྲེད་མཚན་དང་།  ངློ་བློ་ཉདི་མཚན་ག་ིསྐློར། 
ག༽ སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  གཉསི་པ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནས་བཟུང་སྟྲེ།  ཞྲེས་པ་ནས།  བཅུ་པའ་ིཡྲེ་ཤྲེས་

འབའ་ཞགི་ལ་འཆད་པ་དློན་མནི་ནློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ ལམ་སའི་ིཆངིས་ལ་མཁས་པའ་ིཚད། 
༢༽ རྒྱན་ག་ིགདུལ་བ་ངློས་བཟུང་བ་སློགས་ཀ་ིསྐློར། 
༣༽ རྒྱུད་སནི་བྲེད་ཀ་ིལམ་སྲེ་བའ་ིརམི་པ། 
ང༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  གསུམ་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་མངློན་རློགས་ཁད་པར་ཅན་ཞྲེས་པ་ནས།  སྐབས་བཞ་ི

པའ་ིའགྲེལ་པའ་ིབཤད་པའློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།   
༡༽ ཕརི་མ་ིལློག་པའ་ིགང་ཟག་གི་དབྲེ་བ་དང་།  ཕརི་མ་ིལློག་པའ་ིདློན་སློགས་ཀ་ིསྐློར། 
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༢༽ སློར་ལམ་དང་།  མཐློང་ལམ་དང་།  སློམ་ལམ་ཕརི་མི་ལློག་པའ་ིརགས་སློ་སློའ་ིསྐློར། 
༣༽ སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་བྲེད་ཀ་ིརྒྱུ་སིད་ཞི་མཉམ་ཉདི་ཀ་ིསློར་བ་སློགས།   

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་དགྲེ་ལུགས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

गेिुग सम्प्प्रदार् / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། རྣམ་བཤད་སྙངི་རྒྱན་སྐབས་ལྔ་པ་མན་ཆད་ཆ་ཚང་།མཛད་པ་པློ། རྒྱལ་ཚབ་རནི་པློ་ཆྲེ། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།   རྣམ་རློགས་སློར་བ་བཤད་ཟནི་པའ་ིའློག་ཏུ།  ཞྲེས་པ་ནས།  སྐབས་ལྔ་པའ་ིའགྲེལ་

བའ་ིབཤད་པའློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ སློར་ལམ་དློད་དང་།   རྩྲེ་མློ།  བཟློད་པ།  ཆློས་མཆློག་རྩྲེ་སློར། 
༢༽ མཐློང་ལམ་རྩྲེ་སློར།  སློམ་ལམ་རྩྲེ་སློར། 
༣༽ བར་ཆད་མྲེད་པའ་ིརྩྲེ་སློར་དང་།  བསལ་བ་ལློག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ། 

ཁ༽ སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  གཉསི་པ་བརན་པ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་གཉསི།  ཞྲེས་པ་ནས། སྐབས་བདུན་པའ་ིའགྲེལ་
བའ་ིབཤད་པའློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར། 

༡༽ མཐར་གསི་སློར་བ་མཚནོ་བྲེད་ཀ་ིཆློས་བཅུ་གསུམ་སྐློར། 
༢༽ རྣམ་སནི་མ་ཡནི་པའ་ིསྐད་ཅགི་སློར་བ་སློགས་བཞའི་ིསྐློར། 

ག༽ སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  གསུམ་པ་ཆློས་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།  ཞྲེས་པ་ནས།  རྒྱུན་ལ་ཟད་པ་མ་ི
མངའ་བའ་ིཕརི།  ཞྲེས་པའ་ིབར། 

༡༽ སའི་ིདློན་འབྲས་བུ་ཆློས་སྐུ་འགྲུབ་པའ་ིདུས་མཚམས་སློགས། 
༢༽ ཡན་ལག་གི་དློན་ངློ་བློ་ཉདི་སྐུ་དང་།  ཡྲེ་ཤྲེས་ཆློས་སྐུ་སློ་སློའ་ིསྐློར། 

ང༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  གསུམ་པ་ལློངས་སློད་རློགས་པའ་ིསྐུ་ལ།  ཞྲེས་པ་ནས།  རྣམ་བཤད་སྙངི་པློའ་ིརྒྱན་
ཞྲེས་བ་བ་རློགས་སློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།   

༡༽ ལློངས་སྐུའ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  མཚན་བཟང་སློགས་ཡློན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
༢༽ སྤྲུལ་སྐུ་དང་།  མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀ་ིསྐློར།  
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INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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                སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་དགྲེ་ལུགས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

गेिुग सम्प्प्रदार् / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ཞ་ིགནས་ལ་བསབ་ཚུལ་ཆ་ཚང་དང་།  ལྷག་མཐློང་ལ་བསབ་ཚུལ་དབུ་ནས་དངློས་པློ་ཡློད་མྲེད་
སློགས་ཀ་ིམུ་བཞ་ིག་འགློག་པ་གནློད་བྲེད་དུ་མ་ིརུང་བ་བསྟན་པ་ན།ི  ཞྲེས་པའ་ིས་བཅད་རློགས་
མཚམས་བར།  བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།  ཞ་ིགནས་དང་ལྷག་མཐློང་སློམ་པའ།ི  ཞྲེས་པ་ནས།  ཤནི་ཏུ་ཞུམ་དགས་པ་ཡནི་ལ།  
བསམིས་དགས་པ་སྟྲེ་དྲེ་གཉསི་དང་བྲལ་བར་བསངས་དགློས་པའ་ིདློན་ནློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར།   

༡༽ སྲེམས་དམགིས་པ་ལ་བཏློད་པའ་ིསློན་དུ་ཇ་ིལྟར་བ་བ། 
༢༽ དམགིས་པ་ལ་བཏློད་པའ་ིདུས་སུ་ཇ་ིལྟར་བ་བ། 
༣༽ དམགིས་པ་ལ་བཏློད་པའ་ིའློག་ཏུ་ཇ་ིལྟར་བ་བ་། 
ཁ༽ སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་གནས་སྲེ་བའ་ིརམི་པ།  ཞྲེས་པ་ནས།  གཞུང་ཚད་ལན་

དྲེ་དག་ལས་གསུངས་པའ་ིཏངི་ངྲེ་འཛནི་ག་ིསྒྲུབ་པའ་ིརམི་པ་ལ་མཁས་པར་བའློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར།  
༡༽ སྲེམས་གནས་སྲེ་བའ་ིརམི་པ། 
༢༽ དྲེ་སྟློབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་ལུགས། 
༣༽ དྲེ་ལ་ཡདི་ལ་བྲེད་པ་བཞ་ིཡློད་ཚུལ། 
ག༽ སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  ཏངི་ངྲེ་འཛནི་ཁད་ཆློས་བཞ་ིལན་ཡློད་ཀང་།  ཞྲེས་པ་ནས།  དབུ་མ་པའ་ིལན་

འདྲེབས་པའ་ིགཙ་ོབློ་ན་ིབཞ་ིཔློ་དྲེའ་ིསློ་ནས་ཡནི་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཡནི་ནློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ ལྷག་མཐློང་གི་ཚགོས་བསྟྲེན་པ། 
༢༽ དང་ངྲེས་ཀ་ིདགློངས་པ་འགྲེལ་པའ་ིཚུལ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་བ། 
༣༽ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀ་ིདགློངས་པ་འགྲེལ་བའ་ིཚུལ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་བ། 
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༤༽  དབུ་མའ་ིཁད་ཆློས་ངློས་བཟུང་བ། 
༥༽ ལུགས་དྲེས་དྲེ་ཇ་ིལྟར་བཀག་པའ་ིཚུལ། 
༦༽ དྲེ་ལ་དབུ་མ་ལས་ལན་ཇ་ིལྟར་བཏབ་པ། 
ང༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  གནློད་བྲེད་བརློད་པ་རྣམས་སུན་མ་ིཕནི་པར་བསྟན་པ་ལ་བཞ།ི  ཞྲེས་པ་ནས།  རྒྱ་

ནག་མཁན་པློ་ཧ་ཤང་གཞུང་འཛུགས་འདློད་པར་གསལ་བ་ཡནི་ནློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ རགིས་པས་དཔྱད་བཟློད་མ་ིབཟློད་བརགས་ནས་བཀག་པས་སུན་འབནི་མ་ིནུས་པ། 
༢༽ ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ནས་འགློག་པས་སུན་འབནི་མ་ིནུས་པ། 
༣༽ མུ་བཞའི་ིསྲེ་བ་ཡནི་མནི་བརགས་ནས་འགློག་པས་སུན་འབནི་མ་ིནུས་པ། 
༤༽ དངློས་པློ་ཡློད་མྲེད་སློགས་ཀ་ིམུ་བཞ་ིཀ་འགློག་པ་གནློད་བྲེད་མ་ིརུང་བའ་ིཚུལ། 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་དགྲེ་ལུགས་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

गेिुग सम्प्प्रदार् / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ལམ་རམི་ལྷག་མཐློང་ཆྲེན་མློ་ལས།  དགག་བ་ངློས་འཛིན་ཁབ་ཆུང་བ་དགག་པ་ནི།  ཞྲེས་པ་ནས་
ལྷག་མཐློང་རློགས་མཚམས་བར། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ སྲེ་ཚན་དང་པློ།  དགག་བ་ངློས་འཛནི་ཁབ་ཆུང་བ་དགག་པ་ན།ི ཞྲེས་པ་ནས།  འད་ིདག་ན་ིད་དུང་
ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདརི་དྲེ་ཙམ་ལས་མ་ིསློའ ློ། །ཞྲེས་པའ་ིབར། 

༡༽ དགག་བ་ངློས་འཛིན་ཁབ་ཆུང་བ་དགག་ཚུལ། 
༢༽ རང་ལུགས་ཀ་ིདགག་བ་ངློས་བཟུང་བ། 
༣༽ ཐལ་རང་གཉསི་ཀ་ིའཇློག་ཚུལ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་གཞན་ལུགས་དགག་ཚུལ། 
ཁ༽ སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  རང་ལུགས་བཞག་པ་ན།ི  ཞྲེས་པ་ནས།  འད་ིན་ིསློབ་དཔློན་ག་ིདགློངས་པར་

ཤནི་ཏུ་གསལ་བ་ཡནི་ནློ། ། ཞྲེས་པའ་ིབར། 
༡༽ གཞ་ིཆློས་ཅན་མ་གྲུབ་པའ་ིཕློགས་ཀ་ིསློན་བསྟན་པ། 
༢༽ སློན་དྲེས་གཏན་ཚགིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། 
༣༽ གཉསི་པ་རང་ལ་མ་ིམཚུངས་པའ་ིཚུལ། 
ག༽  སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  གཉསི་པ་དྲེ་གཉསི་སུའ་ིརྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པ་ན།ི ཞྲེས་

པ་ནས། དྲེ་ལ་དྲེགས་པ་སྲེ་བ་མྲེད། ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ།  །ཞྲེས་པའ་ིབར།   
༡༽ བདག་རང་བཞནི་མྲེད་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་དཔྲེ་ཤངི་ར་དགློད་པའ་ིཚུལ། 
༢༽ རང་བཞནི་མྲེད་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དློན་གང་ཟག་ལ་སར་ཚུལ། 
༣༽ གང་ཟག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་ཚུལ། 
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ང༽ སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  གཉསི་པ་ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ན།ི  ཞྲེས་སློགས་ནས།  བསྟན་པ་
རནི་པློ་ཆྲེ་སློ་ཐམས་ཅད་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྲེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅགི།  ཅྲེས་པའ་ིབར། 

༡༽ ཆློས་ཀ་ིབདག་མྲེད་གཏན་ལ་དབབ་ཚུལ། 
༢༽ ལྟ་བ་དྲེ་གློམས་པས་སབི་པ་སྤློང་ཚུལ། 
༣༽ ལྷག་མཐློང་གི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ། 
༤༽ ལྷག་མཐློང་བསློམ་པའ་ིཚུལ། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བློན་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन सम्प्प्रदार् / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། སྣང་སདི་མཛདོ་ཕུགས་ཀ་ིགཞུང་དང་འགྲེལ་བ་འཕྲུལ་ག་ིསློན་མྲེ་ལས་མཛདོ་གནས་བརྒྱད་པ་ཕྲ་
རྒྱས་བསྟན་པ་ནས་མཛདོ་གནས་བཅུ་གཅགི་པ་རྒྱ་ཆྲེ་ཁམས་གསུམ་བསྟན་པ་ཡན་ཆ་ཚང་།།།མཛད་
པ་པློ།།མཉམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  །།མཛོད་གནས་བརྒྱད་པ་ཕྲ་རྒྱས་དུག་གསུམ་བསྟན་པ་དང་།།།ཉློན་མློངས་པའ་ིཕྲ་རྒྱས་དང་།།།།ཕནི་ཅ་ི
ལློག་གི་ཕྲ་རྒྱས་དང་།།།ཉློན་མློངས་པའ་ིགྲེས་ཚུལ་བསྟན་པའློ། 

ཁ༽ མཛོད་གནས་དགུ་པ།།།རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གཉསི་རྒྱས་པར་བསྟན་པ།། 
ག༽   །ཟག་མྲེད་ཀ་ིཕུང་པློ་དང་།།།ཟག་བཅས་ཀ་ིཕུང་པློའ་ིདབྲེ་བ་བསྟན་པ།། 
ང༽།།།།།མཛོད་གནས་བཅུ་གཅགི་པ།།།སྲེད་མཆྲེད་དྲུག་བསྟན་པའློ། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བློན་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन सम्प्प्रदार् / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།།ཐུགས་རྲེ་སྲེམས་དཔའ་ིལུགས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་གསུམ་ག་ིརྣམ་བཞག་ག་པུར་ཐགིས་པ་ཆ་ཚང་།།།
མཛད་པ་པློ།།།དཔློན་སློབ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛནི། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ འགྲེལ་མྲེ་ལློང་དགུ་སྐློར་དང་གལ་མདློ་ལས།།།མཚན་ཉདི་གསུམ་བསྟན་ཚུལ་བསྟན་པ།།།དྲེའ་ིམཚན་
ཉདི་དང་དཔྲེ་སློ་སློ་ནས་བསྟན་པ།།།ཀུན་བཏགས་བརའ་དང་ཐ་སྙད་ཀསི་བཞག་ཚུལ་བསྟན་པ། 

ཁ༽ གཞན་དབང་ལ་དངློས་བཏགས་མ་ཕྲེ་བའ་ིསློ་ནས་དབྲེ་བ།།།ཡློངས་གྲུབ་ལ་དངློས་བཏགས་ཀི་རྣམ་
དབྲེ་ངྲེས་པའ་ིཆྲེད་དུ་དབྲེ་བ་བསྟན་པ།།། 

ག༽ གཞ་ིའདུས་བས་ཀ་ིསྟྲེང་དུ་མཚན་ཉདི་གསུམ་རྲེ་བཞག་ཏུ་ཡློད་པའ་ིཚུལ་བསྟན་པ།།།གཞ་ིའདུས་མ་
བས་ཀ་ིསྟྲེང་དུ་མཚན་ཉདི་གསུམ་རྲེ་བཞག་ཏུ་ཡློད་པའ་ིཚུལ་བསྟན་པ། 

ང༽ རང་ག་ིམཚན་ཉདི་ཀསི་མ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་པའ་ིསྒྲུབ་བྲེད་ཀ་ིརགིས་པ་ལ།།།རང་བཞནི་ག་ིགཏན་
ཚགིས།།།གནློད་བྲེད་ཀ་ིགཏན་ཚགིས།།།ལྷན་ཅགི་དམགིས་ངྲེས་ཀ་ིགཏན་ཚགིས།།།རགི་པའ་ིགཏན་
ཚགིས་བསྟན་པ།།། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བློན་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन सम्प्प्रदार् / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། སདི་པའ་ིམཛདོ་ཕུགས་ཀ་ིགཞུང་འགྲེལ་འཕྲུལ་ག་ིསློན་མྲེ་ལས་རང་འཛནི་མཚན་ཉདི་བསྟན་པ་ནས་
སྒྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུ་བར་ཆ་ཚང་།   མཛད་པ་པློ།།མཉམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ དློར་བ་འཁློར་བའ་ིབློན་ངློས་བཟུང་བ་བསྟན་པ།  དློར་བ་འཁློར་བའ་ིབློན་ག་ིམཚན་ཉདི་སློ་སློར་བསྟན་
པ།  བང་བ་མང་འདས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་བསྟན་པ།  མཉམ་བཞག་གིས་ཡུལ་སྟློང་ཉདི་བཅློ་བརྒྱད་
བསྟན་པ། 

ཁ༽ དན་པ་ཉྲེར་བཞག་དང་།   ཡང་དག་སྤློང་བ།  རྫུ་འཕྲུལ་ག་ིརྐང་པ་བཞ་ིབསྟན་པ།  ཚད་མྲེད་པ་བཞ་ི
བསྟན་པ།  

ག༽ དགྲེ་བའ་ིལས་སློད་བཅུ་བསྟན་པ། མ་ིདགྲེ་བའ་ིལས་སློད་བཅུ་བསྟན་པ།  ལུང་མ་བསྟན་པའ་ིལས་
སློད་བཅུ་བསྟན་པ། 

ང༽ གཡུང་དྲུང་ཐྲེག་པའ་ིས་བཅུ་བསྟན་པ།  སངས་རྒྱས་ཀ་ིས་བསྟན་པ།  སྒྲུབ་པའ་ིའབྲས་བུ་བཞ་ིམདློར་
བསྟན་པ། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
ཀ་སྲེའ་ིསློབ་ཚན་ཁློངས་བློན་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन सम्प्प्रदार् / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།།ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློ་དབུ་མ་བདྲེན་གཉསི་ཀ་ིརྩ་འགྲེལ་ཆ་ཚང་།།མཛད་པ་པློ།།མཉམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་
མཚན། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽ མཆློད་བརློད་དང་།  བཤད་པར་དམ་བཅའ་བསྟན་པ།   བདྲེན་པ་གཉསི་བསྟན་དགློས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་
བསྟན་པ།  བདྲེན་པ་གཉསི་སློ་སློར་བསྟན་པ། 

ཁ༽ བདྲེན་གཉསི་ངློ་བློ་གཅགི་དང་ཐ་དད་ལ་རྩློད་སྤང་བསྟན་པ།   གནས་ལུགས་ལ་འཁྲུལ་པའ་ིཤྲེས་པ་
ལ་སྣང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རློབ་ཏུ་བསྟན་པ།   

ག༽ དག་པ་དང་མ་དག་ཡང་དག་ལློག་པ་ཀུན་རློབ་བདྲེན་པ་བསྟན་པ།  དློན་དམ་ལ་དབྲེ་བ་མྲེད་པ་བསྟན་
པ།  རྣམ་གངས་དང་དློན་དུ་བསྟན་པ། 

ང ༽ ཀུན་རློབ་སྒྲུབ་བྲེད་ཀ་ིརགིས་པ་བསྟན་པ།   དློན་དམ་སྒྲུབ་བྲེད་ཀ་ིརགིས་པ་བསྟན་པ།  ཀུན་རློབ་
བཀག་ནས་དློན་དམ་མ་ིབསྒྲུབ་པ་བསྟན་པ།     

ཅ༽ ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་ཉམས་སུ་ལྲེན་ལུགས་བསྟན་པ།  ཉམས་སུ་བངས་བའ་ིའབྲས་བུ་བསྟན་པ།  
སྐུ་གསུམ་ཐློབ་ལུགས་བཤད་པ།   བཟློད་པར་གསློལ་བ་དང་བསློ་བ་བསྟན་པ། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་བློན་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन सम्प्प्रदार् / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ས་ལམ་འཕྲུལ་ག་ིསློན་མྲེ་དབུ་ནས་ལྲེའུ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་།།།།མཛད་པ་པློ།།།།མཉམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་
རྒྱལ་མཚན། བརྒྱ་ཆ།།༧༠ 

ཀ༽ སློན་འགློ་ཀླད་ཀ་ིདློན་བསྟན་པ།།།གཞ་ིརྩ་ངློས་བཟུང་བ་བསྟན་པ། །འཁློར་འདས་ཀ་ིབློན་སློ་སློར་
བསྟན་པ།  གཞའི་ིརང་བཞནི་གཏན་པ་དབབ་པ་བསྟན་པ།  བདྲེན་གཉསི་སློ་སློར་བསྟན་པ།  

ཁ༽ གནས་སྐབས་ཀ་ིབདྲེན་པ་བསྟན་པ།  བདྲེན་གཞ་ིསློ་སློར་བསྟན་པ།  གཞ་ིཇ་ིལྟར་རློགས་ཚུལ་བསྟན་པ།  
ག༽ ལམ་ག་ིརམི་པ་ལ།  འཁློར་ལམ་དང་ཐར་ལམ་ག་ིསྐློར་བསྟན་པ།  སབས་འགློ་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་

བསྲེད་བསྟན་པ།  གཡུང་དྲུང་སྲེམས་དཔའ་ིསྒྲུབ་པའ་ིསྐློར་བཤད་པ།   
ང༽ ཐར་ལམ་ག་ིརང་བཞནི་་བསྟན་པ་ལ།  རྣམ་ཀུན་སློར་བ་བསྟན་པ།།རྩྲེ་མློའ་ིསློར་བ་བསྟན་པ།  མཐར་

གསི་པའ་ིསློར་བ་བསྟན་པ།  སྐད་ཅགི་མའ་ིསློར་བ་བསྟན་པ། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་བློན་རང་གཞུང་། 

आचार्य / Acharya  

बोन सम्प्प्रदार् / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། ས་ལམ་འཕྲུལ་ག་ིསློན་མྲེ་ལྲེའུ་བཞ་ིཔ་ནས་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པློ།།མཉམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།།། 

ཀ༽ ཚགོས་ལམ་ག་ིརྒྱུ་སློགས་བསྟན་པ།  དྲེའ་ིརང་བཞནི་བཤད་པ།  ཚགོས་ལམ་ཆུང་ངུ་ལ་དན་པ་ཉྲེར་
བཞག་བཞ་ིབསྟན་པ།   འབྲངི་ལ་ཡང་དག་པའ་ིསྤང་པ་བཞ་ིབསྟན་པ།   ཆྲེན་པློ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ག་ིརྐང་
བཞ་ིབསྟན་པ། 

ཁ༽ སློར་ལམ་ག་ིརྒྱུ་དང་རང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ།  མཐློང་ལམ་ག་ིརྒྱུ་དང་རང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ།  
གཤྲེན་རབ་ཀི་ལམ་བཞ་ིབསྟན་པ།  མཐློང་ལམ་མཉམ་བཞག་དང་རྲེས་ཐློབ་བསྟན་པ། 

ག༽ མཐློང་སྤང་སརི་བསྟན་པ།  མཐློང་སྤང་ཉློན་སབི་དང་མཐློང་སྤང་ཤྲེས་སབི་བསྟན་པ།  སློམ་ལམ་ག་ི
རྒྱུ་དང་རང་བཞནི་སློགས་བསྟན་པ།  

ང༽ སློམ་ལམ་མཉམ་བཞག་དང་རྲེས་ཐློབ་བསྟན་པ།  སློམ་ལམ་སྐློར་དགུ་བསྟན་པ།  ས་སའི་ིརང་བཞནི་
བསྟན་པ།  སློམ་སྤང་ཉློན་སབི་དང་སློམ་སྤང་ཤྲེས་སབི་་བསྟན་པ། 

ཅ༽ ས་བཅུའ་ིརྒྱུན་མཐའ་ིཡྲེ་ཤྲེས་བསྟན་པ།  རྒྱུན་མཐའ་ིསྤང་བ་བསྟན་པ།  ཉམས་སུ་བང་བའ་ིའབྲས་བུ་
བསྟན་པ།  སྐུ་གསུམ་བསྟན་པ།  མཛད་པའ་ིའཕྲིན་ལས་བསྟན་པ། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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             སློབ་དཔློན།  

བློ་འཛནི་རྒྱུགས་སློད། 
आचार्य वितीर् अविसत्र / Acharya Second Semester   

कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ།  ༡༠༠ Total Marks-100 
 

སློབ་ཚན།   ཤྲེར་ཕནི་མངློན་རློགས་རྒྱན་སྐབས་གཉསི་པ། གསུམ་པ། བཞ་ིཔ་གསུམ་ཆ་ཚང་། ཤློ་ལློ་ཀ། ༡༡༠ 

བློན།         ས་ལམ་འཕྲུལ་སློན་དབུ་ནས།  སློར་ལམ་བསྟན་པའ་ིལྲེའུ་ལྔ་པའློ་ཡན།  
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སློབ་དཔློན།   
བློ་འཛནི་རྒྱུགས་སློད། 

आचार्य चतुथय अविसत्र / Acharya Fourth Semester  

कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ།  ༡༠༠ Total Marks-100 
 

སློབ་ཚན།   སློད་འཇུག་བག་ཡློད་ཀ་ིལྲེའུ་དང་།  ཤྲེས་བཞནི་ག་ིལྲེའུ་གཉིས། ཤློ་ལློཀ། ༡༥༧ 

བློན།        ས་ལམ་འཕྲུལ་སློན་ལས།  མཐློང་ལམ་བསྟན་པའ་ིལྲེའུ་ནས་ཆ་ཚང་།   



 

 
 
 
 
 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य  

Acharya 
वतब्बती भाषा एिं सावित्र् 

Tibetan Language and Literature
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སློབ་དཔློན་བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य वतब्बती भाषा एिं सावित्र् 

Acharya Tibetan Language & Literature   

परीक्षा विषर् वििरण / Details of Examination Subjects 

यह पाठ्यक्रम चार अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । 

This programme will be completed in fourth semesters in the following course. 
 

        विषर्        पूणाांक उत्तीणयता के विरे्  

 Subjects Full Marks      प्राप्ताङ्क 

                              Pass Marks      

1. धतब्बती भाषा एिां साधहत्य/Tibetan Language & Literature   70/30 34/11 

2. धतब्बती भाषा एिां साधहत्य/Tibetan Language & Literature   70/30 34/11 

3. धतब्बती भाषा एिां साधहत्य/Tibetan Language & Literature   70/30                34/11 

4. धतब्बती भाषा एिां साधहत्य/Tibetan Language & Literature   70/30                34/11 

5. िैिधपपि “ख िगय” धिषय / Optional ‘Khavarg’ course         70/30                34/11 

(अांग्रेजी, धहन्दी, सांस्िृत, पाधल / English, Hindi, Sanskrit, Pali) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional course. 

6. सांगोष्ठी और मौधखि रस्तयधत / Seminar & Oral Presentation         100                       45 

(रथम अधिसत्र और धितीय अधिसत्र / First Semester & Second Semester)    

7. िण्ठस्थ िाि् परीक्षा / Kanthasth Vak  Pariksha       100                       45 

(धितीय एिां चतयथय अधिसत्र/ Second & Fourth Semester)        

8. धिबांि / Dissertation (चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester)     100                       45 

9. धिबांि पर सांगोष्ठी और मैधखि परीक्षा / Seminar & Oral Test on Dissertation  

(चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester)         100                       45 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།     
སྐད་བར་རགི་པ་ལས། 
།སྐད་བརའ་ིངློ་བློ་དང་འབྱུང་ཁུངས་མདློར་བསྡུས།།     ༢༠ (1) 
སྐད་བརའ་ིས་གདངས་ཀ་ིརྣམ་གཞག།      ༢༥(1.25) 
མངི་གི་རྣམ་གཞག་བཅས་སློ།།       ༢༥(1.50) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ།   
དློན་གྲུབ་ཚ་ེརངི་སྐད་བར་རགི་པའ་ིས་ིདློན། 
བསློད་ནམས་ཚ་ེརངི་གི་སྐད་བར་རགི་པའ་ིས་ིབཤད། 
ལགས་ཐར་རྒྱལ་ག་ིསྐད་བར་དང་འབྲྲེལ་བ་དག 
Linguistics by BholaNath Tiwari (in Hindi) 
Linguistics by DevendraNath Sharma (in Hindi) 
Linguistic Theory by Leonard Bloomfield  
Language and Linguistics by Leonard Bloomfield  
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[83] 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ རྩློམ་རགི་གི་གཞུང་ལུགས་ལས།  
༢༽ རྩློམ་རགི་གཞུང་ལུགས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་རྣམ་གངས་ངློས་འཛིན།    ༡༠(.75) 
༣༽ རྩློམ་རགི་གི་དགློས་དམགིས།།      ༡༠(.5) 
༤༽ རྩློམ་རགི་གི་མཛེས་རློག་རང་བཞནི།      ༡༥(.75) 
༥༽ རྩློམ་རགི་གི་སྒྱུ་རྩལ་དང་སྣང་བརན་སློགས།     ༡༥(.75) 
༦༽ རྩློམ་རགི་གི་མ་ིགཤསི་དང་ཆགས་སང་།      ༡༠(.5) 
༧༽ རྩློམ་རགི་གི་བརློད་བ་དང་མཚནོ་བྲེད།     ༡༠(.5) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ་ཁག།   
༡༽ རློ་རྲེ་རནི་ཆྲེན་གི་རྩློམ་རགི་གཞུང་ལུགས་གནད་བསྡུས། 
༢༽ ཀུན་དགའ་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་གཞུང་ལུགས་སྐློར་ག་ིརྣམ་བཤད། 
༣༽ བློད་ལྗློངས་སློབ་གྲྭ་ཆྲེན་མློས་རྩློམ་སྒྱུར་བས་པའ་ིརྩློམ་གཞུང་བློ་གསར་འཇུག་སློ། 
༤༽ བམས་པ་ཚུལ་ཁམིས་ཀ་ིརྩློམ་འབྲ་ིརགི་པའ་ིརང་གཞའི་ིགཞུང་ལུགས་གསར་མ། 
༥༽ སྟློབས་རྒྱས་ཀ་ིརྩློམ་རགི་རྣམ་བཤད། 

   Theory of literature English and Hindi translation by Rene Welled 

and Austin Warren Comparative Literary Theory by Kapil Kapoor 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



  [84] 

 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ གཞློན་ནུ་ཟླ་མྲེད་ཀ་ིགཏམ་རྒྱུད།       ༤༠(2) 
༢༽ ཅློ་ནྲེ་བ་མའ་ིསྙན་ངག       ༢༠(1.25) 
༣༽  གིང་སྒྲུང་ངློ་སློད།        ༡༠(.5) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽ མདློ་མཁར་ཞབས་དྲུང་གི་གཞློན་ནུ་ཟླ་མྲེད་ཀ་ིགཏམ་རྒྱུད་མུཀ་ིཀའ་ིདློ་ཤལ། 
༢༽ ཅློ་ནྲེ་བ་མ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚའོ་ིསྤྲེལ་མར་བསྟློད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད། 
༣༽ གིང་སྒྲུང་ག་ིདཔྱད་བརློད་ཁག  
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 

ཆློས་རྒྱལ་དགྲེ་དབང་གི་སྙན་ངག་དཔག་བསམ་འཁ་ིཤངི་། 
ནག་མློའ་ིཁློལ་ག་ིསྙན་ངག་སནི་གི་ཕློ་ཉ། 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས།      ༤༠(2) 
༢༽ འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་གི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས།    ༣༠(1.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽ །བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་ལས།གྲེགས་བམ་དང་པློ། 
༢༽ །འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་གི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་ལས།ལྲེའུ་དང་པློ་ནས་བཞ་ིཔ་བར།། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 
ཆབ་འགག་རློ་རྲེ་ཚ་ེརངི་སློགས་ཀསི་བསགིས་པའ་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་སློགས། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



  [86] 

 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན། 
སྐད་བར་རགི་པ་ལས། 
༡༽ བར་སློད་ཀ་ིརྣམ་གཞག།      ༢༥(2) 
༢༽ ཡ་ིགྲེའ་ིརྣམ་གཞག།       ༡༥(.5) 
༣༽ སྐད་བརའ་ིའཕྲེལ་འགྱུར།།      ༢༠(.75) 
༤༽ སྐད་བརའ་ིདབྲེ་བ་བཅས་སློ།      ༡༠(.5) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ།  
༡༽ སུམ་པ་དློན་གྲུབ་ཚ་ེརངི་གི་སྐད་བར་རགི་པའ་ིས་ིདློན། 
༢༽ བསློད་ནམས་ཚ་ེརངི་གི་སྐད་བར་རགི་པའ་ིས་ིབཤད། 
༣༽ བྷློ་ལ་ནཐ་ཏྲེབ་རའི་ིསྐད་བར་རགི་པ། 
༤༽ དྲེབྲེནྡྲནཱཐ་ཤརའ་ིསྐད་བར་རགི་པ། 
༥༽        Bloomfield’ linguistics 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽སློབ་ཚན།A Courses 
རྩློམ་རགི་ག་ིགཞུང་ལུགས་ལས།  
༡༽ རྩློམ་རགི་གི་ལུས་ཀ་ིརྣམ་གཞག།            ༡༥(.5) 
༢༽ རྩློམ་རགི་གི་དབྲེ་ཞིབ།            ༢༠(1.25) 
༣༽ རྩློམ་རགི་གསར་རྩློམ་ག་ིཐབས་ལམ།           ༢༠(1.25) 
༤༽ རྩློམ་རགི་དཔྱད་བརློད།           ༡༥(.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ།  
༡༽ རློ་རྲེ་རནི་ཆྲེན་ག་ིརྩློམ་རགི་གཞུང་ལུགས་གནད་བསྡུས།།  
༢༽ ཀུན་དགའ་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་གཞུང་ལུགས་སྐློར་ག་ིརྣམ་བཤད། 
༣༽ བློད་ལྗློངས་སློབ་གྲྭ་ཆྲེན་མློས་རྩློམ་སྒྱུར་བས་པའ་ིརྩློམ་གཞུང་བློ་གསར་འཇུག་སློ། 
༤༽ བམས་པ་ཚུལ་ཁམིས་ཀ་ིརྩློམ་འབྲ་ིརགི་པའ་ིརང་གཞའི་ིགཞུང་ལུགས་གསར་མ། 
༥༽ Theory of literature English and Hindi translation by Rene Welled 

and Austin Warren Comparative Literary Theory by Kapil Kapoor 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



  [88] 

 

 
    སློབ་དཔློན། 

བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 
आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའ་ིཟླློས་གར།       ༣༥(2) 
༢༽ མགུར་ག་ིརྣམ་བཤད།       ༢༠ (1) 
༣༽ རློགས་བརློད་དཔག་བསམ་འཁ་ིཤངི་ལས་ཡལ་འདབ་དང་པློ།    ༡༥ (.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽ དཔལ་དགའ་བའ་ིལྷའ་ིཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའ་ིཟླློས་གར། 
༢༽ རྒན་བྲེ་རའི་ིཀླུ་ཀུན་དགའ་ིའགྲེལ་པ། 
༣༽  ཀུན་མཁྲེན་ས་ིཏུའ་ིརྣམ་བཤད་སློགས། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 
༡༽ ཙན་ད་གློ་མའི་ིའཇགི་རྲེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའ་ིཟླློས་གར། 
༢༽ རཀ་ར་རནི་པློ་ཆྲེའ་ིརྣམ་ཐར་དད་པའ་ིའཇུག་ངློགས་འཕློང་ཁ།ི 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[89] 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ །བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས།།      ༤༠(2.5) 
༢༽  འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས།     ༣༠(1.25) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽ བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་ལས།གྲེགས་བམ་གཉསི་པ། 
༢༽  འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་ལས།ལྲེའུ་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པའ་ིབར། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 
༡༽ ཆབ་འགག་རློ་རྲེ་ཚ་ེརངི་སློགས་ཀསི་བསགིས་པའ་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



  [90] 

 

སློབ་དཔློན།   
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན། 
༡༽  མངི་ཚགི་ཡ་ིགྲེ་གསུམ་སྟྲེ་ཚགོས་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག ༤༥(2.75) 
༢༽  ལྲེགས་སར་ག་ིབྲེད་ཅན་དང་ཚིག་བསྡུའ་ིསྐློར།༢༥ (1) 
ཁ༽  ཀླློག་དྲེབ།  
༡༽   དན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་གགས་པའ་ིསྨྲ་སློ་མཚནོ་ཆ་སློགས་ཚགོས་གསུམ་བསྟན་པའ་ིདྲེབ་ཁག 
༢༽   འགྱུར་ཆྲེན་ཟླ་འློད་མ་ནས། (བྲྲྀཧད་ཨནུབཱད་ཅནྡྲིཀཱ།) བྲེད་པ་ཅན་ག་ིསྲེ་དང་ཚགི་བསྡུའ་ིསྲེ་གཉསི་སློ།། 
ག༽   ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 
       Higher Sanskrit Grammar  
 
 

                         INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན། 
༡༽        ལྲེགས་སར་རྩློམ་རགི་ནང་ག་ིསྙན་ངག་གི་སློག་ལ་དཔྱད་པ།    ༧༠(3.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ།  

ཌག་ཊར་ཀྲྀཥྞ་ཀུ་མཱར་ག་ིརྒྱན་ག་ིབསྟན་བཅློས་ཀ་ིབྱུང་བ་ཞྲེས་པ་ལས།སྙན་ངག་གི་སློག་ངློས་འཛིན་
ཚུལ་ཐད་ཀི་རྒྱུད་པ་དྲུག་གི་བཞྲེད་མཚམས། 

ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིདཔྲེ་དྲེབ།  
          མམྨཊ་ཡ་ིསྙན་ངག་རབ་སྣང་སློགས་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་གཟགིས་དགློས། 
 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



  [92] 

 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ རཱ་མ་ཎའི་རློགས་བརློད།༤༠(2) 
༢༽ སྲེས་རབས་སློ་བཞ་ིཔ་ལས་གནས་དང་པློ་ལྔ།༢༠(1) 
༣༽ སངས་རྒྱས་ཀ་ིསློད་པ་ལས་ལྲེའུ་དང་པློ་གཉསི།༡༠(.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽ ཞང་ཞུང་བ་ཆློས་དབང་གགས་པའ་ིཪ་ཱམ་ཎའ་ིརློགས་བརློད། 
༢༽ འཕགས་པ་དཔའ་བློས་མཛད་པའ་ིསྲེས་རབས་སློ་བཞ་ིཔ། 
༣༽  སློབ་དཔློན་ར་དབངས་ཀསི་མཛད་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀ་ིསློད་པ། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 

ཆློས་རྒྱལ་དགྲེ་དབང་གི་སྙན་ངག་དཔག་བསམ་འཁ་ིཤངི་། 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



[93] 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽ །བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་གི་ལློ་རྒྱུས།།      ༤༠(2.5) 
༢༽  འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས།      ༣༠(1.25) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽  རྒན་བྲེ་རའི་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་ལས།གྲེགས་བམ་གསུམ་པ། 
༢༽  འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་ལས།ལྲེའུ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་གཉསི་པ་བར། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 

ཆབ་འགག་རློ་རྲེ་ཚ་ེརངི་སློགས་ཀསི་བསགིས་པའ་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས། 
 
 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

  



  [94] 

 

སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན། 
༡༽ བར་གསར་རངི་གི་རྣམ་གཞག       ༣༥ (2) 
༢༽ བློད་བརའ་ིབ་ཚགི་གི་རྣམ་གཞག་ལྲེའུ་དང་པློ་དང་གསུམ་པ།   ༢༠ (1) 
༣༽ ཉམས་ཞབི་ཀ་ིཐབས་ལམ་མདློར་བསྡུས།      ༡༥ (.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ།  
༡༽ སློགས་སྟློན་ག་ིལ་ིཤའི་ིགུར་ཁང་། 
༢༽ དློར་ཞ་ིགདློང་དྲུག་སྙྲེམས་བློའ་ིརགི་པའ་ིགྲུ་གཟངིས། 
༣༽  དྲེང་རབས་ཞབི་འཇུག་རྩློམ་ཡགི་འབྲ་ིཐབས།  
༤༽  The Craft of Research by Wayne C. Booth etc. དང་དྲེའ་ིབློད་འགྱུར་ཞིབ་

འཇུག་སྒྱུ་རྩལ་ཞྲེས་བ་བ་སློགས། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིདཔྲེ་དྲེབ།C Reference Book 
༡༽ དབངས་ཅན་གྲུབ་རློར་ག་ིབར་གསར་རངི་། 
༢༽ རྲེ་དྲུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀ་ིབར་གསར་རངི་གསར་བུའ་ིཉྲེར་མཁློ། 
༣༽ དཔའ་རསི་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབར་སློད་གསལ་བྲེད་ངག་སློན། 
༤༽      ཐུབ་བསྟན་མཆློག་སྒྲུབ་ཀ་ིབློད་ཀ་ིས་རགི་ལ་དཔྱློད་པ་གསལ་བའ་ིམྲེ་ལློང་། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།  
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses       
༡༽ །སྙན་ངག་གི་སློན་སྲེལ་བཤད་པ།།     ༣༠ (2) 
༢༽  མཁས་འཇུག་གི་ཉམས་ཀ་ིརྣམ་གཞག      ༢༥ (1) 
༣༽  འཆད་རྩློད་རྩློམ་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག་ལྲེགས་བཤད་ཉནི་བྲེད་སྣང་བ།  ༡༥(.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽  བྷློཇ་དྲེབ་ཀ་ིདབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན། (ཚགི་གི་སློན་བཅུ་དྲུགབརློད་པའ་ིསློན་བཅུ་དྲུགབརློད་དློན་ག་ི

སློན་བཅུ་དྲུག་བཅས་སློན་སྲེལ་ཞྲེ་བརྒྱད་ཀ་ིསྐློར།རྩ་ཚགི་༡ནས་༥༧བར་ཡནི།) 
༢༽  ས་པཎ་མཁས་འཇུག་གི་ཉམས་ཀ་ིསྐབས། 
༣༽  ཨ་ལག་ཤའ་ིའཆད་རྩློད་རྩློམ་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག་ལྲེགས་བཤད་ཉནི་བྲེད་སྣང་བ། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིདཔྲེ་དྲེབ། C  Reference Book 

མམྨཊ་ཡ་ིསྙན་ངག་རབ་སྣང་སློགས་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་གཟགིས་དགློས། 
འཇགི་རྲེན་མགློན་སྙན་ངག་རྒྱལ་པློའ་ིརྩློམ་རགི་མྲེ་ལློང་།(विश्वनाथ सावित्य दर्पण) ནས་
ཉམས་ཀ་ིརང་བཞནི་སློགས་ཏྲེ། ( རསརུཔ།རསཱསྦཱདན།བ་ིབྷཱབ།ཨནུ་བྷཱབ།སན ་ཱརཱ་ིབྷཱབ།) བཅས་ཀ་ི
སྐློར་ཡནི། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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   སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽  སངས་རྒྱས་ཀི་སློད་པ་ལྲེའུ་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་པ་བར།   ༢༥ (1.5) 
༢༽  སནི་ག་ིཕློ་ཉ་ལས་སནི་ས་མ།       ༢༥ (1.5) 
༣༽  བ་ལྲེན་མའ་ིརློགས་བརློད་ལས་ལྲེའུ་དང་པློ།     ༢༠(.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽  སློབ་དཔློན་ར་དབངས་ཀ་ིསངས་རྒྱས་ཀ་ིསློད་པ། 
༢༽  ནག་མློ་འཁློལ་ག་ིསནི་ག་ིཕློ་ཉ།  
༣༽  དགྲེ་ཆློས་ཀ་ིབ་ལྲེན་པའ་ིརློགས་བརློད་སློགས། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 
༡༽ ཆློས་རྒྱལ་དགྲེ་དབང་གི་སྙན་ངག་དཔག་བསམ་འཁ་ིཤངི་། 
༢༽ ནག་མློ་འཁློལ་ག་ིསྙན་ངག་སནི་གི་ཕློ་ཉ། 

 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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   སློབ་དཔློན།  
བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 

आचार्य / Acharya  

वतब्बती भाषा एि ंसावित्र् / Tibetan Language and Literature 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

ཀ༽ སློབ་ཚན།A Courses 
༡༽  བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་གི་ལློ་རྒྱུས།      ༤༠ (2) 
༢༽  འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས།     ༣༠ (1.75) 
ཁ༽ ཀླློག་དྲེབ། B Books 
༡༽ བློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་ལས།གྲེགས་བམ་བཞ་ིཔ། 
༢༽ འཛམ་གིང་རྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས་ལས།ལྲེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བཅློ་ལྔ་བར། 
ག༽ ཟུར་བལྟའ་ིཀླློག་དྲེབ། C Reference Book 
༡༽ ཆབ་འགག་རློ་རྲེ་ཚ་ེརངི་སློགས་ཀསི་བསགིས་པའ་ིབློད་ཀ་ིརྩློམ་རགི་ལློ་རྒྱུས། 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན་ལློ་རམི་དང་པློ་བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 
བློ་འཛནི་རྒྱུགས་སློད། 

आचार्य वितीर् अविसत्र/ Acharya Second Semester  

कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ།  ༡༠༠ Total Marks-100 
 

སློབ་ཚན།     སྐད་བར་རགི་པ་དང་རྩློམ་རགི་གཞུང་ལུགས།  རྒྱུགས་ཤློག་དང་པློ་དང་གཉསི་པ།  
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  སློབ་དཔློན་ལློ་རམི་གཉསི་པའ་ིབློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རྩློམ་རགི 
आचार्य चतुथय अविसत्र / Acharya Fourth Semester  

कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ།  ༡༠༠ Total Marks-100 
 

སློབ་ཚན། སྙན་ངག་ལྲེའུ་བར་པའ་ིརྩ་བ།   

 དྲེབ། སྙན་ངག་མྲེ་ལློང་ལྲེའུ་བར་པ་ནས་ཚིགས་བཅད་༡༥༠ སྟྲེ་འགློ་ནས་ཐབས་ཀསི་འགློག་པའ་ིབར་
ཡནི་ནློ།   

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

སློབ་དཔློན། 
आचार्य  

Acharya  
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

वतब्बती इवतिास और संस्कृवत  

Tibetan History & Culture  
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སློབ་དཔློན་བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་དང་ལྲེགས་བང་། 
आचार्य वतब्बती इवतिास एिं संस्कृवत  

Acharya Tibettan History & Culture  
परीक्षा विषर् वििरण / Details of Examination Subjects 

यह पाठ्यक्रम चार अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । 

This programme will be completed in fourth semesters in the following course. 
 

        विषर्        पूणाांक उत्तीणयता के विरे्  

 Subjects Full Marks      प्राप्ताङ्क 

                              Pass Marks      

1. धतब्बती इधतहास एिां सांस्िृधत / Tibetan History & Culture  70/30 34/11 

2. धतब्बती इधतहास एिां सांस्िृधत / Tibetan History & Culture 70/30 34/11 

3. धतब्बती इधतहास एिां सांस्िृधत / Tibetan History & Culture 70/30 34/11 

4. धतब्बती इधतहास एिां सांस्िृधत / Tibetan History & Culture 70/30 34/11 

5. िैिधपपि “ख िगय” धिषय / Optonal ‘Khavarg’ Subjects 70/30 34/11 

(अांग्रेजी, धहन्दी, सांस्िृत, पाधल / English, Hindi, Sanskrit, Pali) 

छात्रों िो िैिधपपि धिषयों में से िेिल एि धिषय िा चयि िरिा होगा। 

Students have to opt for only one subject among all optional course. 

6. धतब्बती इधतहास एिां सांस्िृधत / Tibetan History & Culture (चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester) 

  70/30 34/11 

7. सांगोष्ठी और मौधखि रस्तयधत / Seminar & Oral Presentation         100                       45 

(रथम अधिसत्र और धितीय अधिसत्र / First Semester & Second Semester)    

8. धिधदयष्ट पररयोजिा या के्षत्र िायय अियसांिाि/Assigned Project or Filed Work Research  

(धितीय अधिसत्र / Second Semester)      100                       45 

9. धिबांि / Dissertation (चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester)     100                       45 

10. धिबांि पर सांगोष्ठी और मैधखि परीक्षा / Seminar & Oral Test on Dissertation  

(चतयथय अधिसत्र/ Fourth Semester)         100                       45 
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Acharya (Master) In Tibetan History & Culture (Thc) 
 

བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་དང་ལྲེགས་བང་།    སློབ་དཔློན་འཛནི་གྲྭ། 
སློབ་ཚན་ག་ིདམགིས་ཡུལ། (Objective of the Course) བློད་ཀ་ིཆབ་སིད་དང་རགི་གཞུང་འཕྲེལ་
རམི་ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིཁློག་འབུབས་ངློ་སློད་འཐུས་ཚང་དབུ་མ་འློག་མའ་ིའཛིན་རམི་གཉསི། དབུ་མ་གློང་མའ་ིའཛིན་
རམི་གཉསི། བསྟན་བཅློས་འཛིན་རམི་གསུམ་ག་ིསྐབས་སུ་ལྲེགས་གྲུབ་ཟིན། སློབ་དཔློན་ག་ིའཛིན་རམི་འདརི། 
བློད་ཀ་ིབྱུང་རབས་ལློ་རྒྱུས་ལ་གློམས་འདསི་རྒྱུས་མངའ་ིརང་གཞ་ིཡློད་པའ་ིསློབ་མ་དག་གསི་སརི་ལློ་རྒྱུས་ཀ་ི
ལྟ་གྲུབ། ཐབས་ལམ། བྱུང་རབས་ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིགཞ་ིབཅློལ་སའ་ིརྒྱུ་ཆའ་ིརློགས་ཞབི་དང་འབྲྲེལ། བློད་ཀ་ིཆབ་སིད་
མངའ་ཐང་དར་རྒུད་འཕློ་འགྱུར་དང་། རགི་གཞུང་ག་ིའཕྲེལ་རམི་དར་རྒྱས། བློད་དང་ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དབར་ག་ིཞི་
དག་འབྲྲེལ་བ་ཇ་ིབྱུང་། བློད་དང་ཆབ་སིད། དཔལ་འབློར། རགི་གཞུང་ག་ིའབྲྲེལ་བ་ཡློད་པའ་ིཁིམ་འཚསེ་རྒྱལ་
ཁབ་དྲེ་དག་ག་ིཆབ་སིད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ངློ་སློད་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིདློན་གནད་རྩལ་འདློན་ཞབི་དཔྱད་ཀ་ིལམ་ནས་བློད་
ཀ་ིབྱུང་རབས་ལློ་རྒྱུས་ལ་གློམས་འདིས་རྒྱུས་མངའ་གཏན་པློ་དང་། ཞབི་འཇུག་དཔྱསི་ཕནི་པ་བྲེད་ཐུབ་མཁན་
སློབ་མ་ཞིག་བཟློ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཐབས་ཡནི། 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ལློ་རྒྱུས་རགི་པའ་ིབྱུང་རབས། ལྟ་གྲུབ། ཐབས་ལམ། (Historiography, 

Concepts & Methods.) བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།       ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིགློ་དློན། དམགིས་ཡུལ། ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིབརློད་གཞ།ི  
  Meaning of History, Definition & Scopes, subject matter of    

History 
སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིརྣམ་དབྲེ་ན།ི ས་ིཚགོས། དཔལ་འབློར། ཤྲེས་རགི སྒྱུ་རྩལ་སློགས་ཀ་ིའཕྲེལ་

རམི་དར་རྒུད་ཀི་བྱུང་རབས་སློགས། 
                      Types of History- social, economic, intellectual, urban, art 

history etc. 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།     ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིདགློས་དམགིས། ལྟློས་གྲུབ་བམ་ཕའི་ིརྲེན་ལ་རག་ལུས་པར་སྨྲ་བ། ལྟློས་གྲུབ་
ཀ་ིརྣམ་གཞག རྒྱུ་རྲེན། སརི་ཁབ་དང་བཟང་སློད་ཀ་ིཐག་གཅློད། 

 Objectivity, Determinism, Relativism, Causation, Generalization           

in history and Moral judgement in history 
སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།         ལློ་རྒྱུས་དང་དྲེ་དང་འབྲྲེལ་རགི་གཞུང་། གནའ་རས་དཔྱད་ཞིབ་རགི་པ། ལག་རསི་དང་

རྐློས་ཡགི 
 History and Ancillary Disciplines- Archeology, Paleography, 

Epigraphy, Numismatics. 
 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1 Historiography: Critical concepts in Historical Studies by Robert N Burns. 

London, 2006. 

2 What is History by E H Carr. London, 1987. 

3 Indian Historiography by Binod Bihari Satpathy. 
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4 བློད་ཀ་ིགནའ་རབས་ལློ་རྒྱུས་དཔྱད་བརློད་དང་། ལློ་རྒྱུས་རགི་གཞུང་ག་ིཤུལ་བཞག་ཡགི་ཆ་ཞིབ་འཇུག རྲེ་
རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར་གསི་བསགིས་པ།། 

5 ཏུན་ཧློང་བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ལས་བྱུང་བ། བློད་བཙན་པློའ་ིརྒྱལ་རབས། འབྲ་ིགུང་༧སབས་མགློན་ཆྲེ་ཚང་རནི་པློ་ཆྲེས་སགི་པ། 
6 བློད་ཡགི་རློ་རངི་ཞབི་འཇུག ཆབ་འགག་ར་མགིན་གསི་བསགིས་པ། 
7 བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ཞབི་འཇུག ཁ་སང་བཀ་ཤསི་ཚ་ེརིང་སློགས་ཀསི་བསགིས་པ། 
 བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རགི་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ས་ིདློན། གཙང་ཕྲུག་སྟློབས་ལགས་ཀ་ིཟནི་བྲསི། 
  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  གནའ་བློའ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་དང་། རགི་གཞུང་བྱུང་རབས་ཀ་ིགཞ་ིབཅློལ་སའ་ིརྩློམ་ཡགི     

(Sources of Ancient Tibetan History & Culture: Literature) 

Unit I  Introduction  ངློ་སློད། 
a. Nature of Source of Ancient Tibetan History & Culture གཞ་ིབཅློལ་སའ་ིགནའ་

བློའ་ིརྩློམ་ཡགི་ག་ིརང་བཞནི་ནམ་གནས་ལུགས། 
b. Comparison with those of medieval and modern History གནའ་བའ་ིརྩློམ་རགི་

དག་དང་བར་རབས་དང་དྲེང་རབས་ཀི་རྩློམ་ཡགི་ཞབི་བསྡུར། 
c. Classification of Sources. གཞ་ིབཅློལ་སའ་ིརྩློམ་ཡགི་གི་རྣམ་དབྲེ། 

Unit II Historical Chronicles and their historical value ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིདྲེབ་ཐྲེར་ཁག་དང་། དྲེ་
དག་གི་ཁུངས་ལུང་ཚད་འཛིན་ཇ་ིའློས། 

a. Chronicles Annals- Tibetan Annals and Accounts of Tibet in Foreign 

Literatures. ཕ་ིརྒྱལ་སྐད་ཡགི་ཐློག་བྲསི་པའ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་དྲེབ་ཐྲེར། 
b. Epigraphs: Pillar and Rock Inscriptions   རློ་རངི་དང་བྲག་བརྐློས་ཡགི་རངི་། 
c. Bonpo and Nyingma Terma Literatures and their historical value བློན་དང་

རངི་མའ་ིགཏྲེར་ཆློས། 
Unit III   Buddhist Literatures and their historical value ནང་པའ་ིརྩློམ་ཡགི་དང་། དྲེ་དག་

གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཚད་འཛིན། 
a. Vinaya literature  འདུལ་བའ་ིརྩློམ་ཡགི་ 
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b. Buddhist Sutras and Jataka tales ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་མདློ་སྲེ་དང་།  སྲེས་རབས་ཀ་ིགཏམ་
བརྒྱུད། 

c. Tantra literatures གསང་སགས་ཀ་ིརྩློམ་ཡགི 

Unit IV   Research Methodology  ཞབི་འཇུག་ཐབས་ཚུལ། 
a. Collection རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་རུབ། 
b. Analysis and Interpretation of data.  དཔྱད་ཞིབ་དང་འགྲེལ་བརློད། 

 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།  Recommended Readings: 

1. Handbook of Research Methodology, Modern, methods, New Techniques 

by R. Panneerselvam, Jaipur, 2005. 

2 Handbook of Research Methodology, Modern methods, New Techniques 

by M.N. Borse, Jaipur, 2004. 

3 སློང་བཙན་གསི་མཛད་པར་གགས་པའ་ིམཎ་ིབཀའ་འབུམ་དང་། བཀའ་ཆྲེམས་ཀ་ཁློལ་མ།  
4 སྦ་གསལ་སྣང་གིས་མཛད་པར་གགས་པའ་ིསྦ་བཞྲེད།  
5 རྒྱའ་ིཡགི་ཚང་དུ་འཁློད་པའ་ིབློད་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིལློ་རྒྱུས་ཁག 
6 སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་གསུངས་པར་་གགས་པའ་ིབཀའ་ཐང་སྲེ་ལྔ། 
7 ཏུན་ཧློང་བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ལས་བྱུང་བ།  བློད་བཙན་པློའ་ིརྒྱལ་རབས། འབྲ་ིགུང་༧སབས་མགློན་ཆྲེ་ཚང་

རནི་པློ་ཆྲེས་སགི་པ། (འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན) 
8 བློད་ཡགི་རློ་རངི་ཞབི་འཇུག ཆབ་འགག་ར་མགིན་གསི་བསགིས་པ། 
9 བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ཞབི་འཇུག ཁ་སང་བཀ་ཤསི་ཚ་ེརིང་སློགས་ཀསི་བསགིས་པ། 
10 བློད་ཀ་ིགནའ་རབས་ལློ་རྒྱུས་དཔྱད་བརློད་དང་། ལློ་རྒྱུས་རགི་གཞུང་ག་ིཤུལ་བཞག་ཡགི་ཆ་ཞིབ་འཇུག 

རྲེ་རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར་གསི་བསགིས་པ། 
11 བློན་ག་ིརྒྱུད་ཉ་ིསློན། སདི་པ་རྒྱུད། བམས་མ། ད་ིམྲེད་སློགས་མདློ་རྒྱུད་སྣ་ཚགོས་དང་། བནྲེའ་ིཕློགས་ཀ་ི

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད། དུས་འཁློར་རྒྱུད་སློགས། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།    

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། བློད་ཀ་ིཆབ་སདི་དང་། རགི་གཞུང་དར་འཕྲེལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། (གནའ་དུས་ནས་ས་ིལློ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་
པ་བར།) (Political & Cultural History of Tibet (Early to 9th century 

A.D.) Part I 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།  Towards Tibetan Empire: བློད་ཀ་ིམངའ་ཐང་རྒྱ་སྲེད། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་ཕྲན་སལི་མའ་ིདུས་རབས།  སདི་དབང་གཅགི་འགྱུར་དང་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྲེད། 
(Growth of Tibetan Empire)  

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  སདི་འཛིན་ས་ཁུལ་ག་ིདབྲེ་མཚམས། སདི་འཛིན་དང་དམག་དློན་སགི་གཞ།ི བློན་པློ་
སློགས་དཔློན་རགིས་ཀ་ིགློ་གནས་དང་ལས་འགན་སློགས་ཁློད་སློ་དྲུག་ག་ིནང་དློན་དཔྱད་
ཞབི། (Polity: nature and extent of centralization)   

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ། ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲྲེལ་བ། (Foreign Relations)  
a. རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་གཉསི་དང་ཆབ་སིད་ཀ་ིའབྲྲེལ་བ། (Political Relations 

with India and Nepal)  

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ། ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲྲེལ་བ། (Foreign Relations)། 
b. རྒྱ་ནག་དང་དབུས་ཨྲེ་ཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་ཆབ་སིད་ཀ་ིའབྲྲེལ་བ། (Political 

Relations with China and Central Asian countries)། 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1 ཏུན་ཧློང་བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ལས་བྱུང་བ།  བློད་བཙན་པློའ་ིརྒྱལ་རབས། འབྲ་ིགུང་༧སབས་མགློན་ཆྲེ་ཚང་
རནི་པློ་ཆྲེས་སགི་པ། (འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན) 
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2 མཁས་པ་ལྲེའུས་མཛད་པའ་ིརྒྱ་བློད་ཀ་ིཆློས་འབྱུང་རྒྱས་པ། (འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན་) 
3 ཆབ་སྤྲེལ་ག་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རག་རིམ་གཡུ་ཡ་ིཕྲྲེང་བ། (འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན) 
4 རྒྱའ་ིཡགི་ཚང་དུ་འཁློད་པའ་ིབློད་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིལློ་རྒྱུས་ཁག 
5 བློད་ཡགི་རློ་རངི་ཞབི་འཇུག ཆབ་འགག་ར་མགིན་གསི་བསགིས་པ། 
6 བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ཞབི་འཇུག ཁ་སང་བཀ་ཤསི་ཚ་ེརིང་སློགས་ཀསི་བསགིས་པ། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  བློད་ཀ་ིཆབ་སདི་དང་། རགི་གཞུང་དར་འཕྲེལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། (གནའ་དུས་ནས་ས་ིལློ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་པ་
བར།) (Political & Cultural History of Tibet (Early to 9th century 

A.D.) Part II (རགི་གཞུང་ག་ིའབྲྲེལ་བ།  Cultural Contacts ) 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།    Cultural Contacts with India and Nepal. རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་མཉམ་དུ་རགི་  
གཞུང་འབྲྲེལ་བ།(གསློ་བ་རགི་པ། བློད་ཀ་ིཡ་ིགྲེ ནང་པའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་དང་ལྷ་ཁང་
སློགས་བཞྲེངས་པའ་ིལག་རྩལ། ནང་དློན་རགི་པ་ལས་གཞན་པའ་ིརགི་པའ་ིགནས་དང་སྒྱུ་
རྩལ་ལག་ཤྲེས་སྐློར་རྒྱ་བལ་སློགས་ནས་ཇ་ིལྟར་བྱུང་སྐློར་ཞབི་དཔྱད།) 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། Cultural Contacts with China and Central Asian Countries. རྒྱ་ནག་
དང་ཨྲེ་ཤ་ཡ་དབུས་གིང་མཉམ་དུ་རིག་གཞུང་འབྲྲེལ་བ། 

        (རྒྱ་ནག་ནས་སན་རྩིས་རགི་གནས་དང་བཟློ་རྩལ། དག་པློའ་ིདམག་ག་ིཐབས་བྱུས། དྲེ་བཞནི་
ལ་ིཡུལ་ནས་ཀང་ཆློས་དང་ལག་རྩལ་བྱུང་སྐློར་ཞབི་དཔྱད།) 

 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  Religion of Tibet. 

1. Bonpo- Spread of Theory and Practices and Decline བློན་པློའ་ིབསྟན་
པ་དང་། དྲེའ་ིཕག་བཞྲེས་ལག་ལྲེན་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀ་ིངློ་སློད་དང་དར་རྒུད།  

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།   Religion of Tibet 

2.  Buddhism- Introduction of Theory and Practices. ཤཀ་ཐུབ་པའ་ི
བསྟན་པའ་ིལྟ་གྲུབ་ཕག་བཞྲེས་དར་ཚུལ།  
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དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1    མཁས་པ་ལྲེའུས་མཛད་པའ་ིརྒྱ་བློད་ཀ་ིཆློས་འབྱུང་རྒྱས་པ། དང་། བློད་ཀ་ིབསྟན་འབྱུང་ས་ཤློས་སུ་གགས་
པ་སྦ་བཞྲེད། (འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན།) 

2 ལ་ིཡུལ་ལུང་བསྟན། (འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན།) 
3. ནྲེའུ་པཎིཏའ་ིཆློས་འབྱུང་སློན་ག་ིགཏམ་མྲེ་ཏློག་ཕྲྲེང་བ།(འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན།) 
4 དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ། 
5 ཤར་ར་བཀ་ཤསི་རྒྱལ་མཚན་ག་ིལྲེགས་བཤད་རནི་པློ་ཆྲེའ་ིགཏྲེར་མཛོད། རབ་བྲེད་ ༥ དང་ ༦ 
6 སྲེ་སིད་ཀ་ིགསློ་རགི་སན་ག་ིཁློག་འབུགས། ཤློག ༡༤༨ ནས་ ༡༧༧ བར་དང་། ༢༡༢ ནས་ ༢༢༤ བར། 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། སྣློད་བཅུད་རྲེན་འབྲྲེལ་རགི་པ་དང་། ཁློར་ཡུག་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིབྱུང་རབས། (Ecology and 

Environment in History)   

Unit I What is ecology? Scope and levels of organization, its relation with 

other subjects. 

 What is environment? Components of environment, living (biotic) and 

non-living abiotic components, Management and conservation of living 

and non-living resources of environment,  

Unit II The impacts of Global warming, Climate Change and Greenhouse Gas 

emission on the Tibetan Plateau and Himalayan regions:  

             Retreating Glaciers and Permafrost thawing, Greenhouse Gas emission 

from shrinking lakes and wetlands, Influence on Asia monsoon pattern, 

decrease in the River run-off and dropping of ground water level, 

Impacts on plants and animal species and degradation and 

desertification of grassland, 

Unit III Environment consciousness and protection measures in general and 

particularly in Tibet and Himalayan regions:  

  Kyoto Protocol, Dalai Lama’s Environmental protection guidelines, 

system of རི་ཀླུང་རྩ་ཚགི་གམ་ར་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསམས་པ། watershed management, 

waste management, worship of different components of nature,  

Unit IV Exploitation and ecological destabilization in modern Tibet and 

Himalayan regions and its impacts. 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1 Concept of Ecology by Edward J Kormondy, New Delhi, 2009 

2 བློད་ཀ་ིརང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་ངློ་སློད་དང་། ད་ལྟའ་ིགནས་སྟངས། སྲུང་སློབ་སྐློར། 
3 ༧གློང་ས་༧སབས་མགློན་ཆྲེན་པློ་མཆློག་གིས་ཁློར་ཡུག་སྲུང་སློབས་སྐློར་རྩལ་བའ་ིབང་དློར་ལམ་སྟློན། 
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4 The impacts of Climate Change on the Tibetan Plateau: A Synthesis of 

Recent Science and Tibetan Research. CTA (Environment and development 

Desk) 

5 His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment: Collected Statements. 

DIIR,2007 

6 Tibet- A Land of Snow: Rich in Precious Stones and Mineral Resources. 

DIIR, 1991. 

                                                       Or 

COURCE II. ANTHROPOLOGY (Anthropological Investigations: Research 

Methodologies, Ethics & Practices) 

Course Description 

Culture and identity form the foundation of the subject of inquiry in 

Anthropology. Anthropology is based largely on the fieldwork research 

methodology called ethnography. Ethnography or “ethnographic fieldwork” 

research involves preparing and undertaking one or more methods for 

gaining experiential knowledge of cultural worlds and conveying these in 

visual, oral and written representations. It comprises the foundation for 

theoretical and practical work in a range of fields, from public health to 

medical anthropology to education and to history. In recent decades, 

ethnographic research methods (also termed “fieldwork,” “ethnographic 

field research,” and “qualitative research”) methods have become 

increasingly valued in area studies and across several humanities and social 

sciences disciplines. The growing corpus of critical research in ethnographic 

methodology has seen refined definitions and revised ethical practices, 

ultimately encouraging more egalitarian methods of conducting, inscribing, 

and disseminating research. Still, the roots of the term ‘ethno-graphy’ 

denotes ‘people’ (ethno) and ‘writing’ (graphy). Thus, research relying upon 

the ethnographic methodology results in knowledge production about 

individuals in culture based on empirical evidence.  
 

(Additional Description) 

This course is designed to provide key opportunities for students to both 

learn and engage in fieldwork research practice methods for conducting 

research in interpersonal and cross-cultural encounters. The methods include 

participant-observation, formal, and informal interviews, and 

apprenticeships. Students will learn tools and techniques for recording, 

evaluating, and writing qualitative data (e.g., taking field notes, recording, 

and transcribing interviews, etc.). Students will also explore historical and 

recent theoretical debates about research and writing practices, and 

investigate how to take into account multiple subjectivities and inscribe 

difference in a respectful, reflexive manner.  
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 Through a cross-cultural and inter-disciplinary perspective student will 

learn how ethnographic research methods provide a lens for examining 

human behavior, for seeing culture as process, and for understanding what 

it means to live in communities of both commonly accepted and 

diversified interpretations.  

 While students are encouraged to find avenues of interest through the 

course readings that inspire your study of culture in community settings, 

such as medical/healing traditions, keep in mind the following goals for 

this course. Students will: 

 learn how to develop the skills to design and conduct an ethnographic 

fieldwork research project (drawing upon lessons encountered in the 

course discussions and readings). 

 learn how to perform a close reading of an ethnographic text (conduct 

a critical analysis of such a work).  

 learn how to explore an author’s positionality, in literary devices that 

establish claims of knowledge such as gestures of authority.  

 learn how to develop a research question, and a subsequent project 

based around a sound research methodology that is directed toward 

answering that question. 

 learn how to conduct an ethnographic interview, and how to use the 

data for a subsequent research project.   

 learn how to write-up an fieldwork observation experience 

(developing the necessary literary skills and techniques)  
 

Structure of the course 

This course will be run as a seminar, and students will be creatively engaged with 

it on every level.  Students will actively consider the ideas in the readings and be 

expected to engage in group activities and class discussions. To better understand 

the practical foundations of anthropological research, students will explore 

fieldwork research techniques and discuss these and other key issues in class.  
 

  This course will be structured into five learning modules:  

(1) Sociocultural Anthropology: Ethnographic Fieldwork Research 

Methods 

(2) Medical Anthropology: Dis-ease, Illness/Wellness and Diagnosis 

(3) Anthropology of Religion: Rituals, Beliefs and Practices in World 

Cultures 

(4) Visual Anthropology: Representing and Mediating Culture  

(5) Ethnomusicology: Performing and Fine Arts (Material Culture), 

Apprenticeships  
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FROM MEDICAL ANTHROPOLOGY PORTION: 

A Focus on Health, the Body, Culture and Society, in Cultural Contexts 

We begin with the premise that a person, a person’s body, a family, group, 

and/or a community is always situated – acquiring meaning in dependence 

upon values in a culture and society in real time, and treated differently 

according to a range of factors including language, education, race, 

gender, age, location, and socioeconomic status. Moreover, the 

contingencies of power determining whether and how an individual or 

community can make health-related decisions are affected by this complex 

of factors. Learning how these contingencies of power are studied by 

social researchers and subsequently expressed in qualitative research and 

ethnographic writing is among the main concerns of this course. 

This course will examine health, culture and society from the perspective 

of ethnomedicine. “Ethnomedicine focuses on health beliefs and practices, 

cultural values and social roles. Originally limited to study of so-called 

“folk” medicine, ethnomedicine has come to mean the health maintenance 

system of any society. Health ethnographies encompass beliefs, 

knowledge, and values of specialists and lay people; the roles of healers, 

patients or clients, and family members; the implements, techniques, and 

pharmacopoeias of specialists; legal and economic aspects of health 

practices; and symbolic and interpersonal components of the experience 

of illness” (A. McElroy: 1996).  

 We will look across cultures at healing modalities, and explore both 

relatively isolated cultures in the Himalayas and Western pluralistic 

societies – and learn that both encompass several medical systems. We 

also encounter healing systems of India (Ayurvedic Medicine), Tibet 

(Tibetan Medicine) and the Biomedical system familiar to us in the United 

States and Europe.  

 

WEEKLY OUTLINE OF 108 Classes 

 

WEEK  NUMBER of DAYS (6 days per week) 

  Sociocultural Anthropology 

First  four Weeks 6x4= 24 classes 

  Medical Anthropology 

5th to 7th week   6x3= 18 classes  

  Legal Anthropology 

8th  6 classes 

  Anthropology of Religion 

9th & 10th week 6x2= 12 classes 

  Ritual Studies 

11th week  6 classes  
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  Performance Studies 

12th week 6 classes  

   Visual Anthropology 

13th & 14th week 6x2= 12 classes 

  Ethnomusicology 

15th to 18th   (PRESENTATIONS / FINAL REPORT DUE 

Required Readings:   

Portions of the following works will be read, along with selected excerpts 

from other books and articles. 

Ethnographies 

Anne Fadiman, The Spirit Catches You and You Fall Down: A Hmong Child, 

Her American Doctors, and the Collision of Two Cultures (New York: 

Farrar, Straus, and Giroux, 1997).  

Paul Farmer, Infections and Inequalities: The Modern Plagues [Updated 

Edition with new preface] (Berkeley: University of California Press, 1999). 

Margaret Mead, Coming of Age in Samoa (latest edition).  

Barbara Ehrenreich, Nickel and Dimed: On (Not) Getting by in America 

(Henry Holt and Company, LLC, 2001). 

Ethnographic Manuals   

James P. Spradley, Participant-Observation (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich College Publishers, 1980). 

John Van Maanen, Tales of the Field: On Writing Ethnography (Chicago: 

University of Chicago Press, 1988). 

Key Ethnographic Excerpts 

Judith Adler Hellman, The Lives of Mexican Migrants: The Rock and the 

Hard Place. (New York: New Press Reprint edition, 2009). “A Note on 

Methodology,” 233-243.  

Pierre Bourdieu et. al. The Weight of the World: Social Suffering in 

Contemporary Society (Stanford. Stanford University Press, 1993). 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་དང་། ལྲེགས་བང་བྱུང་རབས་ག་ིགཞ་ིཁུངས་བཅློལ་ཡུལ།  གནའ་རས་རངི་པའ་ི
རྲེས་ཤུལ། (Source of Tibetan History & Culture: Material Remains) 

སྲེ་ཚན་དང་པློ། Archaeological Remains. གནའ་རས་རངི་པའ་ིརྲེས་ཤུལ་ལ་དཔྱད་པ། 
a. གནའ་རས་རངི་ཤུལ་རློག་ཞབི་རགི་པའ་ིགློ་དློན་དང་།  དགློས་དམགིས།་ Archaeology: 

Meaning & Scope. 

b. གནས་ཚུལ་རྲེད་སློན་ཡློང་བའ་ིཐབས་ལམ་དུ།  རློག་འདློན་། གནས་ཚུལ་རློག་ཞབི། Method of 

obtaining information: exploration & excavation. 

c. དུས་ཚགིས་གཏན་འབྲེབས།  Chronology and dating.  

d. རློག་འདློན་བས་པའ་ིགནའ་རས་རངི་ཤུལ་དྲེ་དག་གནའ་བློའ་ིལློ་རྒྱུས་ཀ་ིགནད་དློན་རློག་ཞབི་བྲེད་པར་
གལ་ཆྲེ་ཚུལ། Importance of excavated remains for historical reconstruction. 

e. དཔྱད་གཞ་ིརྒྱུ་ཆའ་ིམཚམས་ཚགིས་སམ་ཐུབ་ཚད། Limitation of the source 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། Archaeological Remains in Tibet.   བློད་ཀ་ིས་གནས་ནས་ཐློན་པའ་ིགནའ་རས་
རངི་པའ་ིརྲེས་ཤུལ་ལ་དཔྱད་པ། 

a. ཁ་རུབ་རགི་གནས་ཀི་ངློ་སློད། ཁབ་ཚད། ཁད་ཆློས་སློགས།  Introduction, area and 

features of Karup civilization   

b. བློད་བཙན་པློ་སློགས་ཀ་ིབང་སློའ་ིཚགོས། Royal tombs and public graveyards 

c. རློ་ཆས། ར་ཆས། རུས་ཆས་སློགས་ཀ་ིསྐློར། Stone tools, potteries,  bones and irons 

materials 
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d. གནས་ཁང་དང། འབྲུ་རགིས་ཀ་ིཤུལ་ལྷག་སྐློར། Residential homes and structures,  

remains of grains 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ། Sculpture & Painting བྲསི་འབུར་ར་ིམློར་དཔྱད་པ། 
a. Media based classification: stone, metal, clay, sculpture, painting 

b. Historical relevance 

c. Historical construction: religious, social and political. 

d. ཡུལ་ཤུལ་འབསི་ཁློག་དང་།ལན་མ་བྲག་རྩའ ིརྣམ་སྣང་བྲག་བརྐློས་ལྷ་སྐུ་དང་ཡྲིེ་གྲེར་དཔྱད་པ། 
སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  Numismatics   དངུལ་སློར་དཔྱད་ཞབི། 

a. Numismatics: meaning & scope 

b. Occurrences and nature of collection. 

c. Classification and types of coins. 

d. Historical reconstruction. 

e. Limitation of the source. 
 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།  Recommended Readings: 

1 Archaeology: Theories, Methods, and Practice by Paul Bahn,Thames and 

Hudson Ltd. London. 1991. 

2 བསློད་ནམས་དབང་འདུས་ཀ་ིབློད་ལྗློངས་ས་མཐློའ་ིགནའ་རས་བརག་དཔྱད་ཞབི་འཇུག་བས་པར་དན་གསློ་
དང་། མ་འློང་སློན་དཔག་བགདི་པ། 

3 བསློད་ནམས་དབང་འདུས་ཀ་ིབློད་ལྗློངས་ས་མཐློའ་ིགནའ་རས་བརག་དཔྱད་དང་འབྱུང་འགྱུར་ག་ིམདུན་ལམ། 
4 བསློད་ནམས་ཚེ་རངི་གི་མཚ་ོསློན་ས་ཁུལ་ག་ིཟངས་ཆས་དུས་རབས་ཀ་ིཁ་རུབ་རགི་གནས་སྐློར་རགས་ཙམ་

གྲེང་བ། 
5 བློད་ཀ་ིཡགི་རངི་ཞབི་འཇུག  ཁ་སང་བཀ་ཤསི་ཚ་ེརངི་སློགས་ཀསི་བསགིས་པ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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   སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།    

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། བློད་ཀ་ིཆབ་སདི་དང་། རགི་གཞུང་དར་འཕྲེལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། (ས་ིལློ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་པ་ནས་བཅུ་
གསུམ་བར།) (Political & Cultural History of Tibet (9th to 13th century 

A.D.) Part I 
སྲེ་ཚན་དང་པློ། ༡༽ བློད་སལི་བུའ་ིདུས་ཀ་ིཆབ་སིད་གནས་སྟངས་དང་། སྟློད་ཀ་ིགུ་གྲེ་རྒྱལ་པློ། དབུས་ཀ་ི

བསམ་ཡས་བཙན་པློ། ཁམས་ཀི་གྲེ་སར་རྒྱལ་པློ། མདློ་སད་ཀ་ིཙོང་ཁ་རྒྱལ་པློ་སློགས་རྒྱལ་
ཕྲན་ཆྲེ་ཁག 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།   བསྟན་པ་ཕི་དར་ག་ིམགློ་ནས་ཇློ་བློ་རྲེ་བློད་དུ་བློན་པའ་ིས་རློལ་གི་ལློ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའ་ིསྐབས། 
༡༽ ཕ་ིདར་ག་ིལློ་ཚགིས་དང་བ་ཆྲེན་པློ་དགློངས་པ་རབ་གསལ་སློགས་ཀ་ིསྐབས། 
༢༽ ལློ་ཆྲེན་རནི་ཆྲེན་བཟང་པློ་དང་། ལློ་པཎ་དུས་མཚུངས་བསགིས་པ། དྲེ་དག་ག་ིཕག་རྲེས། 

 ༣༽ ཀླུ་མྲེས་ལ་སློགས་པས་བློད་ཡུལ་དབུས་སུ་འདུལ་བའ་ིབསྟན་པ་སར་གསློས་པ་དང་། ཀླུ་
མྲེས་སློགས་དཔློན་སློབ་ཀསི་གཙུག་ལག་ཁང་བཏབ་ནས་དགློན་པ་དགྲེ་འདུན་ག་ིསྲེ་
བཙུགས་ནས་བསྟན་པ་གསློས་ཚུལ། 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  རློག་ལློ་བློ་ལན་ཤྲེས་རབ་དང་། པ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་བ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་དབུ་ཚད་
བམས་ཆློས་སློགས་དར་བར་མཛད་པའ་ིསྐབས། 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།   ཇློ་བློ་རྲེ་ལས་བརྒྱུད་པའ་ིབཀའ།་གདམས་པའ་ིསྐབས། 
༡༽ ཇློ་བློ་རྲེ་དང་འབྲློམ་སྟློན་དང་ར་སྲེང་གི་སྐབས། 
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        ༢༽ བཀའ་གདམས་པའ་ིཕག་བཞྲེས་ཀ་ིསྙངི་པློ་འདལི་བའ་ིགཞུང་བཀའ་གདམས་གྲེགས་བམ་
ལས།  ཞུ་ལན་ནློར་བུའ་ིཕྲྲེང་བ་དང་། པློ་ཏློ་བའ་ིམཛད་པའ་ིབཀའ་གདམས་ཀ་ིམན་ངག་
བྲེའུ་བུམ་སློན་པློའ་ིབསྟན་དློན་ངློ་སློད། 

སྲེ་ཚན་ལྔ་པ།  ཧློར་རམ་ཡློན་རྒྱལ་རབས་དང་། ཧློར་བློད་འབྲྲེལ་བའ་ིསྐློར།(དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ། ཨང་༦པ་གཙ་ོ
བློར་བཟུང་ཐློག་དཔྲེ་ཁདི་བ་རྒྱུ།) 

 ༣༽  ཇློ་བློ་དང་འབྲློམ་ག་ིསློབ་བརྒྱུད་པློ་ཏློ་བ་སློགས་བཀའ་གདམས་པའ་ིསྲེས་ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་
ཀསི་བཀའ་གདམས་པའ་ིདགློན་པ་དགྲེ་འདུན་ག་ིསྲེ་བཙུགས་པ་དང་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་
སློགས་ཀ་ིའཆད་ཉན་དར་རྒྱས་བྱུང་སྐློར། 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1 རྒྱལ་མློ་འབྲུག་པའ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་གྲེང་བའ་ིགཏམ།   ས་བཅད་བཞ་ིཔ།   བློད་སལི་བུའ་ིསྐབས་ཀ་ིརྒྱལ་
ཕྲན། ཤློག ༡༧༣   ནས ༢༠༨ བར། 

2 དམུ་དགྲེ་བསམ་གཏན་ག་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཀུན་དགའ་ིམྲེ་ལློང་ལས་ལྲེའུ་གཉསི་པ།   མདློ་སད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་
བྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།  ཤློག ༢༣༢ ནས་ ༣༠༣ བར། 

3 སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀསི་ཀ་ིམ་ིཚའེ་ིབྱུང་བ་བརློད་པ།   ལྲེ་ཚན་དང་པློ། ཙོང་ཁའ་ིཡུལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། 
4 འགློས་ལློའ་ིདྲེབ་ཐྲེར་སློན་པློ་ལས། དུམ་བུ་གཉསི་པ། བཞ་ིཔ།  ལྔ་པ། དྲུག་པ། བརྒྱད་པ། 
5 ཤར་ར་བཀ་ཤསི་རྒྱལ་མཚན་ག་ིལྲེགས་བཤད་རནི་པློ་ཆྲེའ་ིགཏྲེར་མཛོད། རབ་བྲེད་ ༧ 
6 ཧློར་རམ། ཡློན་ག་ིརྒྱལ་རབས་དང་། ཧློར་བློད་འབྲྲེལ་བར་དཔྱད་པའ་ིགཏམ་བདྲེན་དློན་རློ་གསལ།   

Published by DIIR, CTA, 1995. 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  བློད་ཀ་ིཆབ་སདི་དང་། རགི་གཞུང་དར་འཕྲེལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། (ས་ིལློ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་པ་ནས་བཅུ་
གསུམ་བར།)  (Political & Cultural History of Tibet (9th to 13th 

century A.D.) Part II 
སྲེ་ཚན་དང་པློ།    གསང་སགས་གསར་མའ་ིསྐབས། 

    ༡ ལམ་འབྲས་ཀ་ིགདམས་པ་བློད་དུ་དར་ཚུལ་དང་། དཔལ་ལན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་ལམ་འབྲས་
བསྟན་པའ་ིབདག་པློར་བྱུང་བ་བཅས་ཀ་ིསྐབས། དཔལ་ལན་ས་ས་པ་དང་ཧློར་ཇངི་གིར་རྒྱལ་
པློའ་ིམ་ིརྒྱུད་སློག་པློ་རྒྱལ་སས་ཁག་དབར་ཆློས་སདི་ཀ་ིའབྲྲེལ་བ། ཆློས་གཞསི་འབངས་མ་ི
སྲེར་ག་ིབདག་པློ་ཆགས་ཚུལ། 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། མངའ་བདག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ནས་བརྒྱུད་དྲེ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀ་ིསྒྲུབ་སྲེ་ཁག་རམི་པར་ཚུགས་  
པའ་ིསྐབས་དང་།  དྲེ་དག་ག་ིཐུན་མློང་མ་ཡནི་པའ་ིགསང་སགས་ཀ་ིཕག་བཞྲེས།  གྲུབ་སྲེ་དྲེ་
དག་ལས་འབྲ་ིགུང་། ཚལ་པ། ཕག་གྲུ། གཡའ་བཟང་། སྟག་ལུང་། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་
སློགས་དང་། ཧློར་ཇངི་གིར་རྒྱལ་པློའ་ིམ་ིརྒྱུད་སློག་པློ་རྒྱལ་སས་ཁག་དབར་ཆློས་སིད་ཀ་ི
འབྲྲེལ་བ། ཆློས་གཞསི་འབངས་མ་ིསྲེར་ག་ིབདག་པློ་ཆགས་ཚུལ། 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  རངི་མ་དང་།  བློན་ག་ིབཀའ་གཏྲེར་ག་ིབསྟན་པ་བྱུང་བའ་ིསྐབས། 
སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་སྐབས་སུ་ཆློས་དང་རགི་པའ་ིགནས་ཀ་ིགཞུང་ལུགས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

༡ འགློས་ལློའ་ིདྲེབ་ཐྲེར་སློན་པློ་ལས། དུམ་བུ་གཉསི་པ། བཞ་ིཔ།  ལྔ་པ། དྲུག་པ། བརྒྱད་པ། 
༢ ཤར་ར་བཀ་ཤསི་རྒྱལ་མཚན་ག་ིལྲེགས་བཤད་རནི་པློ་ཆྲེའ་ིགཏྲེར་མཛོད། རབ་བྲེད་ ༧ 
༣   སྟག་ཚང་རློང་པ་དཔལ་འབློར་བཟང་པློའ་ིརྒྱ་བློད་ཡགི་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བྲེད། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།  
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།    དྲེང་རབས་ཀ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རྩློམ་ཡགི་དང་། ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིམ་ིསྣའ་ིསྐློར་རློགས་ཞབི། (Modern 

Historical Writings on Tibet & Individuals: An Analysis) Part I 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།  དབུས་བློད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀསི་སྤྲེལ་བའ་ིཡགི་ཆ། Official Publication of 

Central Tibetan Administration 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་སགི་འཛུགས་ཀསི་སྤྲེལ་བའ་ིཡགི་ཆ། Non-Tibetan 

Government & Institutional Publications 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་སགི་འཛུགས་ཀསི་སྤྲེལ་བའ་ིཡགི་ཆ། Non-Tibetan རྒྱ་ནག་མ་ི
མངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་སྤྲེལ་བའ་ིཡགི་ཆ། Official Publications of 

People's Republic of China. 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་སགི་འཛུགས་ཀསི་སྤྲེལ་བའ་ིཡགི་ཆ། Non-Tibetan དྲེང་
རབས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིམ་ིསྣའ་ིརྣམ་ཐར་དང་།  ངག་རྒྱུན་གཏམ་བཤད།   

Biographies and Oral Narrations. 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1. བཙན་བློལ་བློད་ཀ་ིརྩ་ཁིམས།  
2. བཙན་བློལ་བློད་མའི་ིབཅའ་ཁམིས། 
3. བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའ་ིརྒྱ་དམར་ག་ིསིད་བྱུས་དང་བ་ཐབས། 
4. དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་ཀ་ིངློ་བློ་དང་བྱུང་རམི་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀ་ིངློ་སློད་དང་། དྲེ་འབྲྲེལ་གསུང་

བཤད་དང་གལ་ཆྲེའ་ིཡགི་ཆ་ཁག་ཅིག་ཕློགས་སགི  
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5. ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བློད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན།  འློན་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིབློད་རྒྱའ་ིགནད་དློན་སྲེལ་བའ་ི
ཐབས་ལམ་ཡག་ཤློས་དྲེ་ཡནི།  དབུས་བློད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱབ་ཤ་དཀར་པློའ་ིཡགི་
ཆར་ལན་འདྲེབས།  ༢༠༡༥ 

6. Middle Way Policy and all Recent Related Documents. DIIR, 2016 

7. A Compilation of the Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan 

People, His Holiness the Dalai Lama’s Brussels Statement of 4 December, 

2008, and the Chinese State Council’s Press Briefing of 0 November, 

2008. DIIR, 2015 

8. Present Condition in Tibet. DIIR, 1990 

9. Dharamsala and Beijing: Initiatives and Correspondences (1981-1993) 

DIIR, 1994 

10. Government Resolutions and International Documents on Tibet. DIIR, 

1989. 

11. The Status of Tibet: History Rights and Prospects in International Law by 

M.C.Van Walt Van Praag.1987. 

12. Report of the Afro-Asian convention on Tibet and against colonialism in 

Asia and Africa held in New Delhi from April 9-11, 1960 

13. བློད་ཀ་ིགནས་བབ། མ་ཡྲེ་ཁལ་སཱ་ིཝན་པ་རག་གསི་བརྩམས། 
14. ས་ིནློར་༧གློང་ས་སབས་མགློན་ཆྲེན་པློ་མཆློག་གིས་ཕ་ིལློ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༦ བར་བློད་མི་མང་ས་ི

འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་བཅའ་ཁམིས་ཀ་ིཟནི་བྲསི་གསློལ་རས་སྩལ་སྐབས་དང་། གློས་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་
དུས། ཚགོས་གཙ་ོསྲེལ་པློའ་ིདམ་འབུལ་མཛད་སློ་བཅས་ཀ་ིསྐབས་སུ་བསྩལ་བའ་ིགལ་ཆྲེའ་ིབཀའ་སློབ་
ཕློགས་བསྡུས། 

15. ཧློར་རམ། ཡློན་ག་ིརྒྱལ་རབས་དང་། ཧློར་བློད་འབྲྲེལ་བར་དཔྱད་པའ་ིགཏམ་བདྲེན་དློན་རློ་གསལ།  
Published by DIIR, CTA, 1995. 

16. བློད་དང་། མན་ཇུའ་ིབར་འབྲྲེལ་བར་དཔྱད་གཏམ་དུས་སྐབས་ལྔ་ལན།  བློད་གཞུང་བདྲེ་སྲུང་བློད་
གནས་ཉམས་ཞནི་ཁང་། 

17. བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཡགི་ཚགས་གཅྲེས་བཏུས་ཞྲེས་པའ་ིདཔྲེ་དྲེབ་ལ་དཔྱད་པའགིཏམ་དློན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། 
བློད་གཞུང་བདྲེ་སྲུང་བློད་གནས་ཉམས་ཞནི་ཁང་། 
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Readings for Unit III 

18. བློད་ལྗློངས་ཀ་ིབདག་དབང་གཏློགས་ཁློངས་དང་མའི་ིཐློབ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ།  ཀྲུང་ཧྭ་མ་ིདམངས་ས་ི
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརྒྱལ་སིད་ས་ིཁབ་ཁང་ཁློངས་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་།  ༡༩༩༢ 

19. ཏིང་ཤ་ིརྲེས་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བ་དང་། བློད་ཀ་ིརང་བཙན།  ཨ་མྲེས་ར་ཆྲེན་བློད་ཀ་ིརགི་གཞུང་ཞིབ་
འཇུག་ཁང་།  ༡༩༩༥ 

Readings for Unit IV 

20. His Holiness the XIV Dalai Lama of Tibet. SOUVENIR, 2014 

21. ༧ གློང་ས་མཆློག་གི་ངློས་ཀ་ིཡུལ་དང་ངློས་ཀ་ིམ་ིདམངས་།  My Land and My People 

22.   Freedom in Exile ༧ གློང་ས་མཆློག་གིས་མཛད་པའ།ི  ཕ་ིཡུལ་དུ་རང་དབང་། འགྲུར་གཞན། 
བཙན་བློལ་ནང་ག་ིརང་དབང་། 

23. པཎ་ཆྲེན་ཨྲེར་ཏིནི་ཞིབ་འཇུག    གཙང་ཕྲུག་སྟློབས་ལགས་ཀསི་བྲསི་པ། 
24. The Noodle Maker of Kalimpong. Gyalo Dhondup 

25. མ་ིཚའེ་ིབྱུང་བ་བརློད་པ།  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀསི། 

26. བློད་མ་ིགསར་བརྲེ་བ་ཞིག  འབའ་བ་ཕུན་ཚགོས་དབང་རྒྱལ་ཀ་ིསིད་དློན་མི་ཚ་ེདང་དུས་སྐབས། 

 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र /3rd Semester 

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན། བློད་རྒྱ་དབར་ག་ིའཁྲུག་རྩློད་དང་། འཛམ་གངི་ས་ིཡློངས་ལ་དྲེའ་ིཤུགས་རྲེན། (༡༩༠༠ 
ཚུན་ཆད) Modern Sino-Tibet Conflict and its global impacts. 

(1900 till date) Part I 

སྲེ་ཚན་དང་པློ། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་ལ་བློད་པས་གདློང་ལྲེན་འཐབ་རྩློད།Tibetan 

resistance movement against Chinese Invasion (1905-1959) 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། ས་ིལློ་ ༡༩༥༡ ལློར་རྒྱ་བློད་བར་བཞག་པའ་ིགློས་མཐུན་དློན་ཚན་ ༡༧ Sino-Tibet 17 

points Agreement of 1951 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ། ས་ིལློ་ ༡༩༥༤ ལློར་རྒྱ་དཀར་ནག་བར་བཞག་པའ་ིཆངིས་ཡགི་དང་། ས་ིལློ་ ༡༩༦༢ 
ལློའ་ིརྒྱ་དཀར་ནག་བར་ག་ིདམག་འཁྲུགས། Sino-India Treaty of 1954 and 

Sino-India War-1962 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  ས་ིལློ་ ༡༩༥༩ ལློའ་ིབློད་མའི་ིརང་དབང་གྲེན་ལངས་དང་། བློད་ལ་རྒྱ་མསི་དབང་འགྱུར།  
Tibetan Uprising of 1959 and Chinese occupation of Tibet.  པཎ་
ཆྲེན་རནི་པློ་ཆྲེའ་ིཡགི་འབྲུ་ཁ་ིབདུན་ག་ིསྙན་ཞུའ་ིབརློད་དློན་རློག་ཞབི། 
ས་ིལློ་།༡༩༥༩།ཚུན་ཆད་བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའ་ིརྒྱ་དམར་གི་སིད་བྱུས་དང་བ་
ཐབས། Chinese policies and hard actions implemented in Tibet 

since 1959 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1. ཞྭ་སབ་པའ་ིབློད་ཀ་ིསིད་དློན་རྒྱལ་རབས། ས་བཅད་ ༡༥ ། ༡༦,༡༧ 
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2. སྟ་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀསི་ཀ་ིམ་ིཚའེ་ིབྱུང་བ་བརློད་པ། ལྲེ་ཚན། ༡༨ , ༡༩ ( དློན་ཚན་ ༡༧) ༢༦ ནས 
༢༨ བར། 

3. རྒྱ་བློ་བཟང་བཀསི་དང་ཆུ་སང་། ཚ་ེརིང་དབང་ཕྱུག་གིས་བྲསི་པ། ར་ས་དཔྲེ་མཛོད། 
4. པཎ་ཆྲེན་ཨྲེར་ཏིནི་ཞིབ་འཇུག    གཙང་ཕྲུག་སྟློབས་ལགས་ཀསི་བྲསི་པ། 
5. བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའ་ིརྒྱ་དམར་ག་ིསིད་བྱུས་དང་བ་ཐབས། 
6. A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist 

State. Melvyn C. Goldstein.University of California Press, 1989. (བློད་ཀ་ིཉྲེ་
རབས་ལློ་རྒྱུས།  ཤྲེལ་དཀར་གངི་པ་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ་གསི་དབནི་ཡགི་ནས་བསྒྱུར།)  

7. Orphans of the cold war: America and the Tibetan struggle for survival 

by John Kenneth Knaus. 

8. India’s China War by Neville Maxwell. Jaico Publishing House, 

Bombay, 1970. 

9. Tibet and its History by Hugh E Richardson 

10. Tibet Disappears: a documentary History of Tibet’s International status 

the great rebellion and its aftermath by Chanakya Sen, Asia Publication 

House, Bombay, 1960. 

 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།  
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र /3rd Semester 

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ཨྲེ་ཤ་ཡའ་ིཁམི་ཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིལློ་རྒྱུས། (ས་ིལློ་ ༡༧༠༠ ནས་ ༡༩༥༩ བར།) History   

of Asian Neighboring Countries (1700-1959) Part I 

སྲེ་ཚན་དང་པློ། བལ་ཡུལ་ཤ་རྒྱལ་བརྒྱུད་དར་ཚུལ་དང་དྲེའ་ིསིད་དབང་།  Emergence and rule of   

Shah Dynasty (Gorkha Kings) of Nepal 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁག་དང་བློད་རྒྱ་རྒྱལ་ཁག་གཉསི་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིསྐློར།  Nepal's   

relations with Tibet and China. 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  སློག་པློའ་ིརྒྱལ་རབས། History of Mongolia     

a. ཡློན་རྒྱལ་བརྒྱུད་བང་མ་དང་། ཨློ་རད་འཚ་ོཔ་བཞི།   Northern Yuan and Four Oirats 

b. རྒྱ་ནག་ཆངི་གློང་མའ་ིསིད་དབང་གི་ཤུགས་རྲེན་འློག་སློག་པློ།  Mongolia under Qing 

domination. 

c. སློག་པློ་ཁལ་ཁའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཚུགས་པ།  ཨུ་རུ་སུ་དང་སློག་པློ་བར་ག་ིཆངིས་ཡགི    
བློད་སློག་ཆངིས་ཡགི  ཨུ་རུ་སུ།  སློག་པློ།  རྒྱ་ནག་གསུམ་བར་ག་ིཆངིས་ཡགི   

Formation of the Khalkha Mongol Nation in 1911, Russia-

Mongolia Treaty of 1912, Tibet-Mongolia Treaty of 1913 and 

Tripartite Treaty of Russia, China and Mongolia in 1915. 

d. སློག་པློ་མ་ིམང་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཚུགས་པ།  Mongolian People's Republic 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།     མན་ཇུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརྒྱལ་རབས།   History of Manjuria. 

a. ཇུར་ཆྲེན་མ་ིརགིས་ཀ་ིསྐློར།  Who are the Jurchen people, later to be called 

Manchu people? 
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b. སློག་པློ་དང་། རྒྱ་ནག་ཡློན་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀ་ིམངའ་འློག་ཏུ་གནས་སྐབས་ཀི་མན་ཇུ་ར་ིཡ།    
Manchuria under the Mongols and Yuan dynasty. 

c. རྒྱ་ནག་མངི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀ་ིམངའ་འློག་ཏུ་གནས་སྐབས་ཀི་མན་ཇུ་ར་ིཡ།   Manchuria 

under the Ming dynasty. 

d. རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མའ་ིསིད་དབང་ཚུགས་ཚུལ།   Emergence of later Jin 

dynasty, later renamed Qing dynasty in 1636. 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།  Recommended Readings: 

1. The Mongols by David Morgan, Blackwell, 1999. 

2. A Documentary History of Nepalese Quinquennial Mission to China -

1792-1906 by Vijay Kumar Manankar.Delhi. 2001 

3. A Comprehensive History of Nepal-China Relations up to 1955 A.D. by 

Vijay Kumar Manankar. 2 Vols. Delhi. 2003. 

4. Medieval Nepal: a history of the three kingdoms 1520-1768 by D.R.Regmi 

5. Medieval History of Nepal by Luciano Petech 

6. Advanced History of Nepal 1737-1839 by T.R.Vaidya 

7. རྒྱལ་མློ་འབྲུག་པའ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་གྲེང་བ།  ཤློག  ༣༧༩ ནས་ ༣༨༨ བར། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།    

आचार्य / Acharya   

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र /3rd Semester 

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  དགའ་ལན་ཕློ་བྲང་གཞུང་དང་། ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་བར་ག་ིའབྲྲེལ་བ།  Gaden Phodrang   

Government and its relation with Foreign Powers. Part I 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།  ཕག་མློ་གྲུ་པའ་ིསྲེ་དཔློན་ཁག་དང་དགྲེ་ལན་པ་བར་ག་ིམཆློད་ཡློན་འབྲྲེལ་བ། རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་
ལས་དགྲེ་ལན་པའ་ིསྒྲུབ་སྲེ་ཚུགས་པ་དང་།  བློད་དབུས་གཙང་གི་སྲེ་དཔློན་མ་ིདག་བར་ག་ི  
འགལ་བ་དང་།  དགའ་ལན་ཕློ་བྲང་སདི་གཞུང་ཚུགས་པ། 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།     དགྲེ་ལན་པ་དང་། གཙང་པ་སྲེ་པ་བར་ག་ིའགལ་ཟླ། 
སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།     དགྲེ་ལན་པ་དང་། སློག་པློ་བར་ག་ིའབྲྲེལ་བ། 
སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།        བློད་དང་། ཨུ་རུ་སུ་བར་ག་ིའབྲྲེལ་བ། 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།  Recommended Readings: 

1. ཞྭ་སབ་པའ་ིབློད་ཀ་ིསིད་དློན་རྒྱལ་རབས། ས་བཅད་ ༥ ནས་ ༨ བར། །  
2. ཆབ་སྤྲེལ་སློགས་ཀ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡ་ིཕྲྲེང་བ། ས་བཅད་དྲུག་པའ་ིནང་གསྲེས་ལྲེ་ཚན་

བཞ་ིཔ། 
3. དུང་དཀར་རནི་པློ་ཆྲེའ་ིཆློས་སིད་ཟུང་འབྲྲེལ་སྐློར་བཤད་པ། འབྲྲེལ་ཡློད་ལྲེ་ཚན། 
4. China and Tibet in the early XVII century: history of the establishment of 

Chinese protectorate in Tibet by L Petech, 1972. 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་དང་པློ།                       रथम पत्र / 1st  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།            དྲེང་རབས་ཀ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རྩློམ་ཡགི་དང་། ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིམ་ིསྣའ་ིསྐློར་རློགས་ཞབི། 
(Modern Historical Writings on Tibet & Individuals: An 

Analysis) Part II 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།  བློད་ཀ་ིསྐད་ཡགི་ཐློག་བྲསི་པའ་ིདྲེང་རབས་བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རྩློམ་ཡགི Modern 

Tibetan Historical writings 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། དྲེང་རབས་ཀི་བློད་རགིས་རྩློམ་པ་པློ། Modern Tibetan writers 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ། ཕ་ིརྒྱལ་སྐད་ཡགི་ཐློག་བྲསི་པའ་ིདྲེང་རབས་བློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རྩློམ་ཡགི Modern Non-

Tibetan Historical writings 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།   དྲེང་རབས་ཀི་ཕ་ིརྒྱལ་རྩློམ་པ་པློ། Modern Non-Tibetan writers 

 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1. ཞྭ་སབ་པའ་ིབློད་ཀ་ིསིད་དློན་རྒྱལ་རབས།  
2. ཆབ་སྤྲེལ་སློགས་ཀ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡ་ིཕྲྲེང་བ། 
3. རྒྱལ་མློ་འབྲུག་པའ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་གྲེང་བའ་ིགཏམ། 
4. དགྲེ་འདུན་ཆློས་འཕྲེལ་ག་ིདྲེབ་ཐྲེར་དཀར་པློ། 
5. དམུ་དགྲེ་བསམ་གཏན་ག་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཀུན་དགའ་ིམྲེ་ལློང།   
6. བློད་ཀ་ིགནས་བབ། མ་ཡྲེ་ཁལ་སཱ་ིཝན་པ་རག་གསི་བརྩམས། 
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7. ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚགོས་ཀ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ས་ིདློན་པདྨ་རཱ་གའ་ིལྲེ་མགི 
8. Tibet: Today and Yesterday (Revised edition of The Historical Status of 

Tibet, 1954)  by Tieh Tseng Li, New York, 1960. 

9. A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State. 

Melvyn C. Goldstein.University of California Press, 1989. 

10. A History of Modern Tibet. Vol. 2. The Calm before the storm: 1951-1955: 

Melvyn C. Goldstein.University of California Press, 2007. 

11. China and Tibet in the early XVII century: History of the establishment of 

Chinese protectorate in Tibet by L Petech, 1972 

12. Tibet and its History by H.E.Richardson, London, 1984. 

13. Tibet Past & Present by Charles Bell. Oxford, 1924. 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།           चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གཉསི་པ།                       धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།        བློད་རྒྱ་དབར་ག་ིའཁྲུག་རྩློད་དང་། འཛམ་གངི་ས་ིཡློངས་ལ་དྲེའ་ིཤུགས་རྲེན། (༡༩༠༠ ཚུན་
ཆད) Sino-Tibet Conflict and its global impacts. (1900 till date) 

Part II 

སྲེ་ཚན་དང་པློ། ར་རམ་ས་ལ་དང་པྲེ་ཅངི་བར་གི་བློད་རྒྱ་གློས་མློལ།  Dharamsala-Beijing 

Dialogues.  

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  བློད་དང་། འཛམ་གིང་གློ་ལའ་ིཚ་དློད།  བློད་ཀ་ིགཙང་ཆུ་ཁ་སྒྱུར་དང་བཀག་འགློག་བས་   
པའ་ིཤུགས་རྲེན། Tibet and global warming, Diversion and blockage of 

Tibetan Rivers and its Impacts 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ། བློད་དློན་ཐློག་འཛམ་གིང་གཞུང་སྲེར་གཉསི་ནས་རྒྱབ་སློར།    Global support to 

Tibetan issues.  

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ། དམག་དློན་ཐབས་བྱུས་ཀ་ིཐློག་ནས་བློད་ཀ་ིཡུལ་ལུང་དྲེ་འཛམ་གིང་ཞ་ིབདྲེའ་ིཆྲེད་གལ་
གནད་ཆྲེ་ཚུལ།     Strategic importance of Tibet for World peace. 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1. Middle Way Policy and all Recent Related Documents. DIIR, 2016 

2. A Compilation of the Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan 

People, His Holiness the Dalai Lama’s Brussels Statement of 4 December, 

2008, and the Chinese State Council’s Press Briefing of 0 November, 

2008. DIIR, 2015 

3. Dharamsala and Beijing: Initiatives and Correspondences (1981-1993) 

DIIR, 1994 
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4. Government Resolutions and International Documents on Tibet. DIIR, 

1989. 

5. The impacts of Climate Change on the Tibetan Plateau: A Synthesis of 

Recent Science and Tibetan Research. CTA (Environment and 

development Desk) 

6. International Resolutions and Recognitions on Tibet (1959-1997) DIIR, 

CTA.1997. 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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  སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།  

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།           चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་གསུམ་པ།                       ततृीय पत्र /3rd Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།  ཨྲེ་ཤ་ཡའ་ིཁམི་ཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིལློ་རྒྱུས། (ས་ིལློ་ ༡༧༠༠ ནས་ ༡༩༥༩ བར།) History of 

Asian Neighboring Countries (1700-1959) Part II 

སྲེ་ཚན་དང་པློ། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས།  History of China. 

1. ཆངི་རྒྱལ་བརྒྱུད།   Qing dynasty 

a. མན་ཇུ་གློང་མའ་ིསིད་དབང་དར་རྒྱས་བྱུང་བ།།།ཐ་མག་ཉལ་ཐ་སྟྲེ་ཨ་ཕམི་ག་ིདམག།།ཕ་ིལློ་།།
༡༨༣༩།ནས་།༤༢།།བར་དུས་ཟིང་གི་གནས་སྐབས།  Rise of the Manchus, Opium 

war, 1839-42 era of disunity 

b. ཕ་ིལློ་  ༡༩༡༡  ཟངི་འཁྲུག་དང་།  རྒྱ་ནག་ཆིང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀ་ིསིད་དབང་མཇུག་རློགས་པ།   
Republican Revolution of 1911and end of the era of Qing dynasty.  

c. རྒྱ་ནག་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མགློ་ཚུགས་པ།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤློག་ཚགོས་པ།   The republic 

of China-1912-1949 

(Civil War between the Kuomintang and Communist Party of China-

1927-1950) 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས། History of China. 

2. རྒྱ་ནག་མ་ིམང་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མགློ་ཚུགས་པ། People's Republic of China 

a. ས་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ཀ་ིཕློགས་སུ་འཕློ་སྒྱུར། Transition to socialism, 1953-57 

b. མདུན་མཆློང་ཆྲེན་པློ།  Great Leap Forward, 1958-60 and Readjustment and 

Recovery, 1961-65 
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c. རགི་གནས་གསར་བརྲེ།  མའློ་ཚ་ེཏུང་དུས་མཇུག་རློགས་པ།  Cultural Revolution, 

1966-76, End of the era of Mao Zedong-1972-76 

d. བསར་གསློའ་ིདུས་སྐབས།  Reform, 1980-88 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས།  History of India. 

a. རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་དང་།  རྒྱ་གར་ཤར་ག་ིཁྲེ་ལས་ཚགོས་པ།   Princely States of 

India and East India Company. 

b. རྒྱ་གར་སདི་དབང་རྒྱ་གར་ཤར་ག་ིཁྲེ་ལས་ཚགོས་པ་ནས་དབནི་ཇ་ིགློང་མར་འཕློས་པ།  རྒྱ་
གར་དབནི་གཞུང་དང་། མངའ་སྲེའ་ིགཞུང་།   Transfer of Power from East India 

Company to the Crown; Authorities at London; British Indian 

Government; Provincial Government. 

c.  ཨབ་གྷ་ནསི་ཏན།  རྒྱ་གར་ག་ིནུབ་བང་ས་མཚམས་འབར་མ།  བློད། པར་ཤ་ིཡ་མཚ་ོཁུག་
བཅས་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིདབནི་ཇའི་ིཕ་ིའབྲྲེལ་སིད་བྱུས།  British Indian Government's 

Foreign Relations: Afghanistan, North-West Frontier, Burma, Tibet 

and Persia Gulf; Relations with Princely States 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས།   History of India. 

 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡློངས་ཀ་ིལས་འགུལ།   Indian National Movements 

1. དག་པློའ་ིལས་འགུལ་མགློ་ཚུགས།  དྲེ་དག་ག་ིཐབས་བྱུས་དང་ལས་འཆར།   Rise of 

Extremism: Policy and programs of the extremist, Bal Gangadhar 

Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, Rurobindo Ghosh. 

2. དག་པློའ་ིལས་འཆར་འདློན་མཁན་དང་ཞ་ིབདྲེའ་ིཐབས་བྱུས་བཟུང་མཁན་བར་འགལ་བ་དང།   
སུ་རད་ཞྲེས་པའ་ིས་ཆར་ཁ་གྲེས་ཚུལ།  Difference between the moderates and 

the extremist, Surat split. 

3. མཉམ་མཐུན་མ་ིབྲེད་པའ་ིལས་འགུལ།  The non-co-operation movement 1920-

1922. 

4. སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་བརྩི་དང་ལྲེན་མ་ིབྲེད་པའ་ིལས་འགུལ།   The Civil disobedience 

movement 

5. རྒྱ་གར་ནས་ཕར་སློང་ཞྲེས་པའ་ིའས་འགུལ།  The quit India movement 1942 
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6. སུ་བྷ་ཤ་ ཅནྡྲ་བློ་ས་དང་།  ཁློང་གིས་བཙུགས་པའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡློངས་ཚགོས་པ།   Subhash 

Chandra Bose and the Indian National Congress, Forward block. 

7. རྒྱ་གར་དུམ་བུ་གཉསི་སུ་གྲེས་ཚུལ་དང་།  རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐློབ་པ།    Partition of India 

and Independence of India-1947 

8. ཕ་ིལློ་  ༡༩༤༧ ལློ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐློབ་པ་ཚུན།   India after Independence-1947 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ། Recommended Readings: 

Bilgrani, Ashgar H. Afghanistan and British India: A Study in Foreign 

Relations 

Fraser, Lovet.  India under Curzon and After  

Gopal, S. British Policy in India  

Hasan, Zoya.  Politics and State in Indi 

Sarkar, Sumit . Modern India 1885-1947  

Fraser, Lovet.  India under Curzon and After 

Bipin Chandra. India's struggle for Independence. 

Bipin Chandra. Modern India. 

Tara Chand. History of the Freedom movement in India. (Vol. IV) 

R.C.Mazumdar. History of the Freedom movement (Vol.III) 

Philips and Wain Wright (ed) The Partition of India. 

The making of modern China by M.D.David, Himalaya Publishing 

House, Bombay. 

A History of China by John Keay. New York, 2009. 

Cambridge History of China ed. by Herbert Franke.  v.7 & 8. Ming    

dynasty, 1368-1644 -v.9.pt.2. The Ching Dynasty to 1800. v.10. & 11. 

Late Ch'ing 1800-1911 - v.12 & 13. Republican China 1912-1949 - v.14. 

The People's Republic, part I: The 

Emergence of Revolutionary China 1949-1965 - v.15. The People's 

Republic, part 2: Revolutions within the Chinese revolution 1966-1982 - 

v.9-1. The Ch'ing Empire to 1800\ 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན།   
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།    

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།           चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་བཞ་ིཔ།                       चतयथय पत्र /4th  Paper 

ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

སློབ་ཚན།    དགའ་ལན་ཕློ་བྲང་གཞུང་དང་། ཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་བར་ག་ིའབྲྲེལ་བ།  Gaden Phodrang 

Government and its relation with Foreign Powers. Part II 

སྲེ་ཚན་དང་པློ།  རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མ་དང་། བློད་ཀ་ིབ་མ་བར་ག་ིཆློས་ཡློན་ག་ིའབྲྲེལ་བ། 
༡ རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲྲེང་ལྔ་པ་ཆྲེན་པློ་མཆློག་དང་། རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མ་ཧྲུན་ཀ་ིབར་མཆློད་

ཡློན་ག་ིའབྲྲེལ་བ་ཇ་ིལྟར་ཚུགས་ཚུལ། 
༢ རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མ་རིམ་བློན་དང་། བློད་ཀ་ིབ་མ་གློང་མའ་ིདབུ་བ་རམི་བློན་བར་གི་འབྲྲེལ་བ། 

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ།  བློད་དང་། རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མའ་ིསིད་གཞུང་བར་ཆབ་སིད་ཀ་ིའབྲྲེལ། 
༡ ས་ིལློ་།༡༧༢༨།ལློར་རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་སིད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཨམ་བན་ལས་ཁུངས་བློད་དབུས་

ལྷ་ས་དང་།།མདློ་སད་ཟི་ལངི་དུ་བཙུགས་པ་དང་།།དྲེའ་ིརྒྱབ་ལྗློངས་བྱུང་རྲེན།།རྲེས་འབྲས་
བཅས་ལ་རློག་ཞབི། 

༢ ས་ིལློ་།༡༧༥༡།རྒྱ་བློད་བ་དཔློན་ཟུང་ནས་ཕནི་ཆད་བློད་ཀ་ིལས་དློན་རྣམས་སར་ག་ིལུགས་
སློལ་ལྟར་གནས་འཇགས་བྲེད་པའ་ིདློན་ཚན་།༡༣།གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིནང་དློན་ཞབི་དཔྱློད་
དང་།།དྲེའ་ིརྒྱབ་ལྗློངས་བྱུང་རྲེན།།རྲེས་འབྲས་བཅས་ལ་རློག་ཞབི། 

༣ ས་ིལློ་།༡༧༩༣།ལློར་མན་ཇུ་གློང་མའ་ིདམག་དཔུང་གིས་བློད་ས་གནས་ཀ་ིསགི་སློལ་ལམ་
ལུགས་ལ་ཞིབ་གཤྲེར་ག་ིདློན་ཚན་།༢༩།གཏན་འབྲེབས་བས་པའ་ིནང་དློན་ལག་བསྟར་བྱུང་
མནི་སློགས་ཞབི་དཔྱློད་དང་།།དྲེའ་ིརྒྱབ་ལྗློངས་བྱུང་རྲེན།།རྲེས་འབྲས་བཅས་ལ་རློག་ཞབི། 

༤ བློད་ཀ་ིདཔློན་རགིས་ཆྲེ་ཕྲའ་ིགློ་གནས་རམི་པའ་ིལག་དྲེབ་ “བཀའ་ཤག་རྒྱ་དྲེབ་” ཞྲེས་པའ་ི
བྱུང་རྲེན་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིདཔྱད་གཏམ། 
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༥ ༡༨༦༢ ཙམ་ནས་བློད་ནང་རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་གློང་མའ་ིསིད་དབང་ཐྲེ་བྱུས་ཉམས་རྒུད་བྱུང་བ་
དང་། བློད་ཀ་ིདབང་འཛིན་པ་རྒྱལ་ཚབ་ར་སྲེང་དང་། བཀའ་བློན་བཤད་ས་ནང་ཁུལ་འགལ་
ཟླའ་ིས་རྲེས་བྱུང་རྲེན་དང་།་དྲེའ་ིབྱུང་འབྲས་བཅས་པར་དཔྱད་ཞིབ། 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ།  བློད་དང་། དབནི་ཇ་ིབར་ག་ིཆབ་སིད་ཀ་ིའབྲྲེལ་བ། 
༡ ས་ིལློ་ ༡༧༧༡ ཡས་མས་ཙམ་དུ་རྒྱ་གར་དབནི་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་ས་ིཁབ་ W. 

Hasting དང་ཀ་ིབློད་ཀ་ིབ་ཆྲེན་པཎ་ཆྲེན་བར་ག་ིའབྲྲེལ་བའ་ིརྒྱབ་ལྗློངས་བྱུང་རྲེན། བྱུང་
འབྲས་བཅས་ཞིབ་དཔྱློད། 

༢ ས་ིལློ་ ༡༨༨༨ ལློར་དབནི་བློད་ས་མཚམས་དམག་འཁྲུགས། ས་ིལློ་ ༡༨༩༠ དང་། ༡༨༩༣ 
ལློར་བློད་ཀ་ིགནད་དློན་ཐློག་རྒྱ་དབནི་ཆངིས་ཡགི་བཞག་པ་སློགས་ཀསི་རྲེན་པས་བློད་དང་
ཁམི་ཚསེ་རྒྱ་དབནི་བར་གི་འབྲྲེལ་བ་ཇ་ིསྡུག་ཏུ་སློང་བ།  

༣ ས་ིལློ་ ༡༩༠༤ ལློར་དབནི་དམག་བློད་ཡུལ་ལྷ་སར་འབློར་བ། བློད་དང་དབནི་གཞུང་བར་ལྷ་
སར་ཆངིས་ཡགི་བཞག་པ། དབནི་ཇིས་བློད་ལ་འཛིན་པའ་ིསིད་བྱུས་ཇ་ིཡནི། 

༤ ས་ིལློ་ ༡༩༡༤ ལློར་བློད་རྒྱ་དབནི་གསུམ་བར་ཆངིས་ཡགི་བཞག་པ་སློགས་ཀ་ིརྒྱབ་ལྗློངས་
བྱུང་རྲེན་དང་། དྲེ་དག་ག་ིགྲུབ་འབྲས་བཟང་ངན་ཇ་ིབྱུང་ཞབི་དཔྱློད། 

༥ ས་ིལློ་ ༡༩༤༥ ལློར་བློད་གཞུང་ནས་འཛམ་གིང་དམག་ཆྲེན་གཉསི་པའ་ིཨ་དབནི་མཐུན་
ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི། དབནི་ཇ།ི རྒྱ་ནག་བཅས་པར་གཡུལ་རྒྱལ་བཀསི་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་
བའ་ིསྐུ་ཚབ་གཏློང་གནང་མཛད་པའ་ིགལ་གནད་བཅས་པར་ཞིབ་དཔྱློད། 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  བློད་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་བར་ག་ིའབྲྲེལ་བ། 
༡ ས་ིལློ་ ༡༩༤༧ ལློར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལ་ིལརི་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་མཐུན་འབྲྲེལ་ཚགོས་

འདུར་ (The Asia Relation Conference) བློད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་བས་
པའ་ིརྒྱབ་ལྗློངས་གནད་དློན་དང་གལ་གནད། 

༢ ༡༩༤༧ ལློར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐློབ་རྲེས་བློད་གཞུང་ནས་སར་དབནི་གཞུང་ནས་བློད་ལ་
ཆངིས་དློན་དང་། ཆབ་སིད་ཀ་ིའབྲྲེལ་བ། ཐློབ་ཐང་ཇ་ིཡློད་རྒྱ་གར་གཞུང་གསར་པས་མུ་
མཐུད་གནང་རྒྱུ་དང་འབྲྲེལ་བའ་ིགནད་དློན་སློགས་བློད་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་བར་ག་ིའབྲྲེལ་
བའ་ིསྐློར། 

༣ ༡༩༥༦ ལློར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྲེང་ ༡༤ པ་ཆྲེན་པློ་མཆློག་དང་པཎ་ཆྲེན་རནི་པློ་ཆྲེ་རྒྱ་གར་ལ་
ཕྲེབས་པ་དང་། རྒྱ་གར་དཔློན་རགིས་མཇལ་འཕྲད། 
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༤ ༡༩༦༠ ལློར་བློད། ཨྲེ་ཤ་ཡ་དང་ཨབ་ར་ིཀའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་ལུང་གཞན་ག་ིབཙན་གནློན་
འློག་ཡློད་པ་དག་ག་ིགནད་དློན་ཐློག་ཨྲེ་ཤ་ཡ་དང་ཨབ་རི་ཀའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཚགོས་ཆྲེན་ 
(Afro-Asia Convention on Tibet and against Colonialism in Asia 

and Africa) དང་འབྲྲེལ་བའ་ིགཏམ། 
དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།   Recommended Readings: 

1. ཞྭ་སབ་པའ་ིབློད་ཀ་ིསིད་དློན་རྒྱལ་རབས།  
2. ཆབ་སྤྲེལ་སློགས་ཀ་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡ་ིཕྲྲེང་བ། 
3. Tibet: Today and Yesterday (Revised edition of The Historical Status of 

Tibet, 1954)  by Tieh Tseng Li, New York, 1960. 

4. A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State. 

Melvyn C. Goldstein.་University of California Press, 1989. 

5. A History of Modern Tibet. Vol. 2. The Calm before the storm: 1951-1955: 

Melvyn C. Goldstein. University of California Press, 2007. 

6. China and Tibet in the early XVII century: History of the establishment of 

Chinese protectorate in Tibet by L Petech, 1972 

7. Tibet and its History by H.E.Richardson, London, 1984. 

8. Tibet Past & Present by Charles Bell. Oxford, 1924. 

9. Report of the Afro-Asian Convention on Tibet and against Colonialism in 

Asia and Africa. Afro-Asian Council, New Delhi, 1960. 

10. A Note on Sino-Tibetan Relations published by Afro-Asian Convention on 

Tibet and against Colonialism in Asia and Africa. 

11. The Sino-Indian Boundary: texts of treaties, agreements and certain 

exchange of notes relating to the Sino-Indian Boundary. Indian Society of 

International Law, 1962. 

 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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             སློབ་དཔློན། 
བློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་དང་ལྲེགས་བང་།   

आचार्य / Acharya  

वतब्बती इवतिास / Tibetan History & Culture  

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།           चतयथय अधिसत्र / 4th Semester  

ད་ིཤློག་དྲུག་པ།                                                                          षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 
ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 
སློབ་ཚན།           བློད་ལྗློངས་མདློ་སྟློད་དང་། མདློ་སད་ཨ་མདློའ་ིལློ་རྒྱུས།  ས་ིལློ་༡༣༥༤ནས་༡༩༥༩་བར།  
                         (History of the kham & Amdo regions of Tibet) (1354-1959) 
སྲེ་ཚན་དང་པློ།        ཁམས་བྲེ་ར་ིརྒྱལ་པློའ་ིསདི་དབང་དར་རྒུད། ཆབ་མདློ་དང་། དྲེའ་ིཉྲེ་འབྲྲེལ་ལློ་རྒྱུས།  

སྲེ་ཚན་གཉསི་པ། སྲེ་དགྲེ། ནང་ཆྲེན་ཉྲེ་འབྲྲེལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། འབའ་ལ་ིརྒྱལ་གསུམ། རྒྱལ་རློང་སློགས་ལྷློ་ཤར་
ག་ིཁམས་ཕློགས་ས་ཁུལ། 

སྲེ་ཚན་གསུམ་པ། མདློ་སད་མཚ་ོསློན་དང་དྲེའ་ིབང་ཤར་ས་ཁུལ། 

སྲེ་ཚན་བཞ་ིཔ།    ཅློ་ནྲེ་དང་དྲེའ་ིཉྲེ་འབྲྲེལ་ས་ཁུལ། 
 

དཔྱད་གཞའི་ིརྒྱུ་ཆ།  Recommended Readings: 

༡༽ ཆབ་མདློའ་ིཡགི་ཚང་རནི་ཆྲེན་སྤློངས་པ། ཆབ་མདློ་ཤྲེས་རབ་ཀསི་བརྩམས་པ། 
༢༽ སྲེ་དགྲེ་རྒྱལ་རབས།  སྲེ་དགྲེ་རྒྱལ་པློ་ཚ་ེདབང་རློ་རྲེ་རགི་འཛིན་གསི་བརྩམས་པ། 
༣༽ འཇུ་ཆྲེན་ཐུབ་བསྟན་ག་ིསྐུ་ཚའེ་ིལློ་རྒྱུས།  དྲེབ་༣ 
༤༽ བློད་ལྗློངས་མདློ་ཁམས་ནང་ཆྲེན་ས་ིདང་བྲེ་བྲག་གི་བྱུང་བ་བརློད་པ་ལློང་འབྲློང་པའ་ིདྲེབ་གཏྲེར་སྨུག་པློ།   

འབྲློང་པ་རྒྱལ་པློས་བྲསི་པ། 
༥༽ ཁམས་སྟློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཐློར་བསྡུས། སྟློད་སད་གཉསི།  ལན་མ་འཇམ་དབངས་ཚུལ་ཁམིས་དང་ནང་

ཆྲེན་མཁན་པློ་རློ་རྲེས་བརྩམས་པ།  
༦༽ འབའ་ཐང་ག་ིལློ་རྒྱུས་སདི་པ་རྒན་པློའ་ིངག་སློས་སྲེམས་ཀ་ིཉ་ིམ། འབའ་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་དགའ་བས་བྲསི་པ། 
༧༽ ལ་ིསྲེ་མངའ་རསི་ཞིང་ཁམས་ཀི་སྲེ་དགློན་ངློ་སློད་བསྡུས་པ།  ལ་ིཐང་དབྲ་ཕྲུག་ངག་དབང་གིས་བྲསི་པ། 
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༨༽ རྒྱལ་ཐང་ཡུལ་ལུང་དགློན་གནས་དང་བཅས་པའ་ིབྱུང་བ་མདློ་ཙམ་བརློད་པ་བློ་གསལ་མགུལ་པ་མཛེས་  
པའ་ིརྒྱན། སྲེར་སད་མཁན་ཟུར་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་གསི་བྲསི་པ། 

༩༽ བློད་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་ལློ་རྒྱུས་རབ་གསལ་མྲེ་ལློང་། རྒྱལ་རློང་བ་བྲག་པར་དཔལ་ལན་གསི་བརྩམས། 
༡༠༽ མདློ་སད་ཆློས་འབྱུང་། བྲག་སློམ་བརན་པ་རབ་རྒྱས་ཀསི་བརྩམས་པ། 
༡༡༽ མཚ་ོསློན་པློའ་ིལློ་རྒྱུས་ཚངས་གླུ་གསར་སྙན།  སུམ་པ་མཁན་པློ་ཡྲེ་ཤྲེས་དཔལ་འབློར་གསི་བྲསི་པ། 
༡༢༽  མདློ་སད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཆྲེན་མློ། ཧློར་གཙང་འཇགིས་མྲེད་ཀསི་བྲསི་པ། དྲེབ་ ༦ 
༡༣༽ ཅློ་ནྲེའ་ིལློ་རྒྱུས།  མགློན་པློ་དབང་རྒྱལ་གསི་བརྩམས་པ། 
༡༤༽ སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀསི་ཀ་ིམ་ིཚའེ་ིབྱུང་བ་བརློད་པ།  ལྲེ་ཚན་དང་པློ། ཙངོ་ཁའ་ིཡུལ་ག་ིལློ་རྒྱུས། 
༡༥༽ དམུ་དགྲེ་བསམ་གཏན་ག་ིབློད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཀུན་དགའ་ིམྲེ་ལློང་ལས་ལྲེའུ་གཉསི་པ།  མདློ་སད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་

བྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།  ཤློག ༢༣༢ ནས་ ༣༠༣ བར། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



 
 
 
 
 
 
 

िैकवपपक (ख िगय) 

Optional (Kha Varg) 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

अंगे्रजी / English  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

UNIT – A (POETRY)   (1 credit) 

Romantic Poetry 

 William Wordsworth – The Daffodils 

 John Keats – Ode on a Grecian Urn 

 P.B. Shelley – The Cloud 

 S.T. Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner 

Metaphysical Poetry 

 John Donne – The Good Morrow 

 George Herbert – Virtue 

 Henry Vaughan – The Retreat 

 Andrew Marvell – A Dialogue between the Soul and Body 

UNIT – B (NOVEL) (any one)   (1 credit) 

 Ernest Hemingway – The Old Man and the Sea 

 Daniel Defoe – Robinson Crusoe  

UNIT – C (BUSINESS COMMUNICATION)   (1 credit) 

Introduction 

 Definition and ABCs of Communication 

 Communication – Nature and Scope 

 Theories of Communication 

 Organizational Communication 

 Flow of Communication 

Business Letter Writing 

 Structural Elements and Formats 



  [146] 

 

 Job Application and CV Writing 

 Appointment Letter 

 Tender, Order, Claim and Adjustment Letter 

 Letter of Complaint 

 Letter of Termination 

UNIT – D (FUNCTIONAL GRAMMAR)   (0.75 credit) 

1) Agreement of the verb with the subject 

2) Use of Tense 

3) Active and Passive Voice 

4) Use of Articles and Prepositions 

5) Direct and Indirect Speech 

6) Use of Punctuation 

7) Use of Phrasal Verbs and Everyday Idioms 

8) Words commonly Misspelt 

9) Correction of Errors 

10) Transformation of Sentences 

1. Interchange between Parts of Speech 

2. Interchange between the Degrees of Comparison 

3. Interchange between Positive, Negative, Interrogative and 

Exclamatory Sentences 

4. Interchange between Simple, Complex and Compound Sentences  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

अंगे्रजी / English  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

UNIT – A (INDIAN DRAMA) (any two) (1 credit) 

 Girish Karnad – The Dreams of Tipu Sultan, Broken Images 

 Vijay Tendulkar – Silence! The Court is in Session 

 Badal Sircar – Evam Indrajit 

 Salman Khurshid – Sons of Babur: A Play in Search of India 

UNIT – B (BUSINESS COMMUNICATION) (0.75 credit) 

 Business Report Writing – Structure and Formats 

UNIT – C (INTERPERSONAL COMMUNICATION) (1 credit) 

 Johari Window 

UNIT – C (NON-VERBAL COMMUNICATION) (1 credit) 

 Kinesics 

 Proxemics 

 Occulesics 

 Chronemics 

 Artifacts 

 Haptics 

 Business Etiquettes 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

अंगे्रजी / English  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

UNIT–A (FICTION) (1 credit) 

 Jamyang Norbu – The Mandala of Sherlock Holmes 

UNIT–B (AUTOBIOGRAPHY) (1 credit) 

 Dawa Norbu – Red Star over Tibet 

UNIT–C (PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSI-

BILITY) (1 credit) 

UNIT–D (CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)  (0.75 credit) 
 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

अंगे्रजी / English 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

UNIT–A (PRESENTATION STRATEGIES) (1 credit) 

UNIT–B (PUBLIC SPEAKING) (0.75 credit) 

UNIT–C (TWENTIETH-CENTURY LITERARY THEORIES) (1 credit) 

 Psychoanalysis 

 Feminism 

 Modernism 

 Postmodernism 

 Deconstruction 

 The Concept Power and Knowledge 

UNIT – D (TWENTIETH-CENTURY LITERARY FORMS) (1 credit) 

 Imagism 

 Existentialism 

 Expressionism 

 Impressionism 

 Cubism 

 Surrealism 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ཧནི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

विन्दी / Hindi   

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

कथा सावित्र् 

इकाई - 1 1.5 के्रविट 

वदव्र्ा - यशपाल, लोिभारती रिाशि, महात्मा गााँिी मागय, इलाहाबाद 

-  धहन्दी उपन्यास िा उद्भि और धििास  

-  धदव्या उपन्यास िा िथािि  

- िथािस्तय, चररत्र-धचत्रर् एिां उद्दशे्य 

- मलू स्िर एिां धिशेषताएाँ 

- धशपप-धििाि  

इकाई - 2 1.5 के्रविट 

प्रवतवनवि किावनर्ााँ - समपादि - िॉ. बच्चि धसांह, अियराग रिाशि, चौि, िारार्सी 

 (िफि, गयण्िा, पत्िी, िापसी एिां िमयिाशा िी हार) 

-  धहन्दी िहािी िा उद्भि और धििास  

-  पधठत िहाधियों िी िथािस्तय एिां चररत्र-धचत्रर् 

- िहाधियों िी धिशेषताएां, उद्दशे्य एिां धशपप-धििाि 

- िहािीिारों िा साधहधत्यि पररचय 

इकाई - 3 0.75 के्रविट 

व्र्ाकरण और रचना- 

-  िाक्य-रचिा 

-  मयहािरे और लोिोधियााँ 

-  पपलिि 

- सांक्षेपर् 
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सिार्क ग्रन्थ- 

1.  आज िा धहन्दी उपन्यास इन्रिाथ मदाि, राजिमल रिाशि, धदपली 

2.  धहन्दी उपन्यास  रामचन्र धतिारी, धिश्वधिद्यालय रिाशि, िारार्सी 

3.  यशपाल िे उपन्यास स्िेहलता िमाय, िौशामबी रिाशि, इलाहाबाद 

4.  धहन्दी उपन्यास सयषमा ििि, राजिमल रिाशि, िई धदपली 

5.  धहन्दी िहािी : पहचाि और परख इन्रिाथ मदाि, राजिमल रिाशि, िई धदपली 

6.  धहन्दी िहािी िा रचिा-धििाि िॉ० जगन्िाथ रसाद शमाय, धहन्दी रचारि सांस्थाि,  

  धपशाचमोचि, िारार्सी 

7.  धहन्दी िहािी : एि अन्तरांग पररचय श्री उपने्र िाथ अश्ि, िीलाभ रिाशि, महात्मा  

  गाांिी मागय, इलाहाबाद 

8.  व्यािहाररि धहन्दी व्यािरर् िॉ० हरदिे बाहरी, लोि भारती रिाशि, महात्मा  

  गाांिी मागय, इलाहाबाद 

9.  अच्छी धहन्दी रामचन्र िममाय, लोि भारती रिाशि, महात्मा  

  गाांिी मागय, इलाहाबाद 

10.  आियधिि धहन्दी व्यािरर् और रचिा िॉ० िासयदिेिन्दि रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय एिां  

  धिस्रीब्यटूसय) गोधिन्द धमत्र रोि, पटिा 

 

आन्तररकमूपर्ांकन – पूणायङ्क 30 

1. िक्षा उपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में रस्तयतीिरर् 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ཧནི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

विन्दी / Hindi   

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

आिुवनक काव्र् 

इकाई - 1 1.5 के्रविट 

-  साकेत (ििम सगय) - मैधथलीशरर् गयप्त, साधहत्य सदि, धचरगााँि, झााँसी 

-  कामार्नी (श्रद्धा एिां लज्जा सगय) - जयशांिर रसाद, भारती भांिार लीिर रेस, इलाहाबाद 

- आियधिि धहन्दी िधिता : एि पररचय 

- पधठत िाव्याांशों िी धिषयिस्तय 

- रधतपाद्य एिां मलू स्िर 

- िाव्य सौष्ठि 

- चररत्र-धचत्रर् एिां उद्दशे्य 

इकाई - 2 1.5 के्रविट 

-  तारापथ (मौि धिमांत्रर्, दयत झरो  सयधमत्रािन्दि पांत, लोिभारती रिाशि, 

  जगत िे जीर्यपत्र, बाप ूिे रधत, भारतमाता) महात्मा गााँिी मागय, इलाहाबाद 

-  राग-विराग (सरोज-स्मधृत) सांमपादि, रामधिलास शमाय, लोिभारती  

  रिाशि, महात्मा गााँिी मागय, इलाहाबाद 

- पधठत िधिताओ ां िा रधतपाद्य एिां मलू स्िर 

- धिशेषताएाँ एिां उद्दशे्य 

- धशपपगत धिशेषताएाँ 

 

इकाई - 3 0.75 के्रविट 

आिुवनक विन्दी कविता – (छायािाद, रगधतिाद, रयोगिाद और ियी िधिता) 

-  पररधस्थधतयााँ एिां िामिरर् 

-  रिधृियााँ एिां धशपपगत धिशेषताएाँ 

सिार्क ग्रन्थ- 

1.  जयशांिर रसाद िन्ददयलारे िाजपेयी, भारतीय भांिार, इलाहाबाद 

2.  िामायिी : एि पयिधियचार मयधिबोि, राजिमल रिाशि, धदपली 
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3.  िामायिी : अध्ययि िी समस्याएाँ िॉ० िगने्र, साधहत्य रत्ि भांिार, आगरा 

4.  िामायिी-धिमशय िॉ० भगीरथ धमश्र 

5.  मैधथलीशरर् गयप्त : पयिमूयपयाांिि िॉ० िगने्र, रभात रिाशि, धदपली 

6.  सयधमत्रािन्दि पन्त िॉ० िगने्र, साधहत्य रत्ि भांिार, आगरा 

7.  क्राधन्तिारी िधि धिराला िॉ० बच्चि धसांह, िन्द धिशोर एण्ि सांस, चौि, िारार्सी 

8.  धिराला : आत्महन्ता : आस्था लोििाथ धसांह, लोि भारती रिाशि, महात्मा गाांिी मागय,  

  इलाहाबाद 

9.  छायािाद िॉ० िामिर धसांह, राजिमल रिाशि, िई धदपली 

आन्तररकमूपर्ांकन – पूणायङ्क 30 

1. िक्षा उपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में रस्तयतीिरर् 10 
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སློབ་དཔློན། 
      སློབ་ཚན་ཁློངས་ཧནི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

विन्दी / Hindi 

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

आिुवनक गद्य 

इकाई - 1 1 के्रविट 

अजातर्तु्र - जयशांिर रसाद, धिश्वधिद्यालय रिाशि, चौि, िारार्सी 

-  धहन्दी िाटि िा उद्भि और धििास 

-  िाटि िे तत्ि और तत्िों िे आिार पर पधठत िाटि िी समीक्षा 

- िथािि, चररत्र-धचत्रर्, उद्दशे्य 

इकाई - 2 1 के्रविट 

वनबन्ि-वनकष - समपादि- िॉ. रामचन्र धतिारी, धिश्वधिद्यालय रिाशि, चौि, िारार्सी 

-  धहन्दी धिबन्ि िा उद्भि और धििास 

-  पधठत धिबन्िों िी धिषय-िस्तय, धिशेषताएां एिां उद्दशे्य 

-  लेखिों िा साधहधत्यि पररचय 

इकाई - 3 1 के्रविट 

अतीत के चिवचत्र - महादिेी िमाय, रािािृष्र्, रिाशि, दररयागांज, िई धदपली 

-  सांस्मरर् : एि पररचय 

-  धिबन्ि और सांस्मरर् में अन्तर 

-  पधठत सांस्मरर्ों िी धिषयिस्तय, चररत्र-धचत्रर् एिां उद्दशे्य 

- पधठत सांस्मरर्ों िा िैधशष््टय 

इकाई - 4 0.75 के्रविट 

विन्दी गद्य की िघु वििाएाँ - 

  सांस्मरर्, रेखाधचत्र, ररपोतायज, जीििी, आत्मिथा एिां यात्राििृ िा स्िरूप और धििास 
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सिार्क ग्रन्थ- 

1.  धहन्दी िाटि : उद्भि और धििास िॉ० दशरथ ओझा, राजपाल एण्ि सांस, धदपली 

2. रसाद िे िाटि : रचिा और रधक्रया िॉ० जगदीश रसाद श्रीिास्ति, साधहत्य भिि, इलाहाबाद 

3.  जयशांिर रसाद िे िाटिों िा  िॉ० जगन्िाथ रसाद शमाय, सरस्िती मधन्दर, जतििर, 

 शास्त्रीय अध्ययि बिारस 

4.  आियधिि धहन्दी िाटि िॉ० िगने्र, साधहत्य रत्ि भांिार, आगरा 

5.  धहन्दी िे रेखाधचत्र माखिलाल शमाय 

6.  धहन्दी िा सांस्मरर् साधहत्य िे० एस० सहाय 

7.  धहन्दी धिबन्ि और धिबन्ििार िॉ० रामचन्र धतिारी, धिश्वधिद्यालय रिाशि, िारार्सी 

8. धहन्दी धिबन्ििार जयिाथ िधलि, आत्माराम एण्ि सन्स, धदपली 

9. महादिेी : ियामपूयाांिि िॉ० गर्पधत चन्र गयप्त, लोि भारती रिाशि, इलाहाबाद 

 

आन्तररकमूपर्ांकन – पूणायङ्क 30 

1. िक्षा उपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में रस्तयतीिरर् 10 
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སློབ་དཔློན། 
  སློབ་ཚན་ཁློངས་ཧནི་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

विन्दी / Hindi   

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

सावित्र्-र्ास्त्र 

इकाई - 1 1 के्रविट 

भारतीर् काव्र्र्ास्त्र 

-  भारतीय िाव्यशास्त्र िी परमपरा : एि पररचय 

-  िाव्य-लक्षर् 

-  िाव्य-हतेय 

-  िाव्य-रयोजि 

-  शब्द-शधि 

इकाई - 2 1 के्रविट 

भारतीर् काव्र्र्ास्त्र के प्रमुख वसद्धान्त (सामान्र् वििेचन) 

-  रस-धसद्धान्त 

-  ध्िधि-धसद्धान्त 

-  अलांिार-धसद्धान्त 

-  रीधत-धसद्धान्त 

-  िक्रोधि-धसद्धान्त 

इकाई - 3 1.75 के्रविट 

पाश्चात्र् काव्र्र्ास्त्र 

-  प्लेटो-िाव्य-धसद्धान्त 

-  अरस्तू-अियिृधत त्रासदी, धिरेचि-धसद्धान्त एिां प्लेटो एिां अरस्तू िे िाव्य-धसद्धान्त िी तयलिा 

-  लाांजाइिस-िाव्य िे उदाि िी अििारर्ा 

-  िि्यसिथय-िाव्य-भाषा िे धसद्धान्त 
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सिार्क ग्रन्थ- 

1. िाव्य-शास्त्र िॉ० भगीरथ धमश्र, धिश्वधिद्यालय रिाशि, चौि, िारार्सी 

2.  भारतीय िाव्य-शास्त्र िे िये धक्षधतज िॉ० राममधूतय धत्रपाठी, राजिमल रिाशि, िई धदपली 

3.  भारतीय िाव्य-शास्त्र िॉ० सत्यदिे चौिरी, अलांिार रिाशि, धदपली 

4.  पाश्चात्य िाव्य-शास्त्र िे धसद्धान्त िॉ० शाधन्त स्िरूप गयप्त, अशोि रिाशि, दररयागांज,  

  िई धदपली 

5.  पाश्चात्य िाव्यशास्त्र िी परमपरा िॉ० साधित्री धसन्हा, धहन्दी धिभाग, धदपली धिश्वधिद्यालय,  

  तीसरा सांस्िारर्, 1972 

 

आन्तररकमूपर्ांकन – पूणायङ्क-30 

1. िक्षा उपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में रस्तयतीिरर् 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ལྲེགས་སར་སྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

ससं्कृतम ्/ Sanskrit  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम-अधिसत्रम ्/ 1st Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पञ्चमपत्रम ्/5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांिः-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई -1 (1 के्रविट) 

अवभिमयकोर्ः, भाष्र्स्फुटाथायसवितः प्रथमिातुवनदेरे् 27 काररकापर्यन्तः 20 

(ि) िाररिाव्याख्या  

(ख) धििेचिात्मिमध्ययिम ्

(ग) लेखिस्य पररचयः  

इकाई -2 (1 के्रविट) 

िषयचररतम ्(बाणभट्टः) प्रथमोच्छ्िासः 20 

(ि) िाररिाव्याख्या  

(ख) गद्यव्याख्या 

(ग) लेखिस्य पररचयः  

इकाई -3 (1 के्रविट) 

काव्र्ादर्यः (वितीर्पररच्छछेदः) 15 

(ि) िाररिाव्याख्या  

(ख) तयलिात्मिमध्ययिम ्

(ग) लेखिस्य पररचयः िृधतत्िञ्च  

इकाई-4 (0.75 के्रविट) 

िघुवसद्धान्तकौमुदी 15 

(ि)  भ्िाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(ख)  अदाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(ग)  जयहोत्याधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(घ)  धदिाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 
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प्रश्नपत्रस्र् सामान्र्मानुमावनकस्िरूपम ् 

(1)  व्याख्यािात्मिाः रश्ाः  

(2)  दीघोिरीयाः रश्ाः 

(3)  लघिूरीयाः रश्ाः  

(4)  अधतलघिूरीयाः रश्ाः 

आन्तररकमूपर्ांकनम ्– पूणायङ्कः-30 

 

1. िक्षोपधस्थधतः 10 

2. गहृिाययम ् 10 

3. िक्षायाां रस्तयतीिरर्म ् 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ལྲེགས་སར་སྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

ससं्कृतम ्/ Sanskrit  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय-अधिसत्रम ्/ 2nd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पञ्चमपत्रम ्/5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांिः-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई-1 (1 के्रविट)  

अवभिमयकोर्ः, भाष्र्स्फुटाथायसवितः प्रथमिातुवनदेरे् 28 काररकातः 48 काररकान्तः     20 

(ि)  िाररिाव्याख्या  

(ख)  धििेचिात्मिमध्ययिम ् 

(ग)  िृधतिैधशष््टयम ्

इकाई-2 (1 के्रविट) 

काव्र्ादर्यः (तृतीर्पररच्छछेदः) 15 

(ि)  िाररिाव्याख्या 

(ख)  तयलिात्मिमध्ययिम ् 

(ग)  अलांिारार्ाां लक्षर्ोदाहरर्ाधि 

इकाई-3 (1 के्रविट)  

िघुवसद्धान्तकौमुदी 20 

(ि)  स्िाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(ख)  तयदाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(ग)   रुिाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(घ)  तिाधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

(ङ)  क्र्याधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 

(च)  चयराधदगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः)  

इकाई-4 (0.75 के्रविट) 

छन्दोरत्नाकरः - रत्नाकरर्ावन्तपादकृतः  10 

आयाय, अियषु्टप,् इन्रिज्रा, उपेन्रिज्रा, उपजाधतः, दोििम,् भयजङ्गरयातम,् िांशस्थम,् 

रयतधिलधमबतम,् िसन्तधतलिा, धशखररर्ी, पथृ्िी, हररर्ी, मन्दाक्रान्ता, शादूयलधिक्रीधितम,  

स्रर्गिरा । 
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छन्दोवनमायणम ् 05 

प्रश्नपत्रस्र् सामान्र्मानुमावनकस्िरूपम ् 

(1)  व्याख्यािात्मिाः रश्ाः 

(2)  दीघोिरीयाः रश्राः  

(3)  लघिूरीयाः रश्राः  

(4)  अधतलघिूरीयाः रश्ाः 

 

आन्तररकमूपर्ांकनम ्– पूणायङ्कः-30 

 

1. िक्षोपधस्थधतः 10 

2. गहृिाययम ् 10 

3. िक्षायाां रस्तयतीिरर्म ् 10 
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སློབ་དཔློན།  
སློབ་ཚན་ཁློངས་ལྲེགས་སར་སྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya  

ससं्कृतम ्/ Sanskrit  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पञ्चमपत्रम ्/5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांिः-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई-1 (1.5 के्रविट) 
अवभिमयकोर्ः, भाष्र्स्फुटाथायसवितः इवन्िर्वनदेर्ः 1-37 काररकान्तः 25 
(ि) िाररिाव्याख्या 

(ख) धििेचिात्मिमध्ययिम ्

(ग) दाशयधिितत्त्िधिमशयः 
इकाई-2 (1.5 के्रविट) 

प्रमाणिावतयकम ्– प्रमाणवसवद्धतः विज्ञानवसवद्धपर्यन्तम ्(1-81 काररकान्तम)् 25 
(ि) िाररिाव्याख्या 

(ख) िमयिीधतयपररचयः 
इकाई-3 (0.75 के्रविट) 

िघुवसद्धान्तकौमुदी 20 
(ि) ण्यन्तगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 

(ख) सन्िन्तगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 

(ग) यङन्तगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 

(घ) यङ्लयगन्तगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 

(ङ) िामिातयगर्ः (सतू्रव्याख्या, रूपधसधद्धः) 
प्रश्नपत्रस्र् सामान्र्मानुमावनकस्िरूपम ्

(1) व्याख्यािात्मिाः रश्ाः 

(2) दीघोिरीयाः रश्ाः 

(3)  लघिूरीयाः रश्ाः 

(4) अधतलघिूरीयाः रश्ाः 
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आन्तररकमूपर्ांकनम ्– पूणायङ्कः-30 

 

1. िक्षोपधस्थधतः 10 

2. गहृिाययम ् 10 

3. िक्षायाां रस्तयतीिरर्म ् 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་ལྲེགས་སར་སྐད་ཡགི 

आचार्य / Acharya 

ससं्कृतम ्/ Sanskrit 

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पञ्चमां पत्रम ्/5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांिः-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई-1 (1.5 के्रविट) 
अवभिमयकोर्ः, भाष्र्स्फुटाथायसवितः इवन्िर्वनदेर्ः 38-73 काररकान्तः 25 
(घ) िाररिाव्याख्या 
(ङ) धििेचिात्मिमध्ययिम ्
(च) दाशयधिितत्त्िधिमशयः 

इकाई-2 (1.5 के्रविट) 
माध्र्वमककाररका – प्रत्र्र्परीक्षा (प्रसन्नपदासविता) (1-81 काररकान्ता) 25 
(ि) िाररिाव्याख्या 
(ख) िागाजययिपररचयः 

इकाई-3 (0.75 के्रविट) 
िघुवसद्धान्तकौमुदी 20 
(ि) आत्मिपेदरधक्रया 
(ख) परस्मपैदरधक्रया 
(ग) भाििमयरधक्रया 
(घ) िमयितृयलिाराथयरधक्रया 

प्रश्नपत्रस्र् सामान्र्मानुमावनकस्िरूपम ्

(1) व्याख्यािात्मिाः रश्ाः 
(2) दीघोिरीयाः रश्ाः 
(3) लघिूरीयाः रश्ाः 
(4) अधतलघिूरीयाः रश्ाः 

आन्तररकमूपर्ांकनम ्– पूणायङ्कः-30 

1. िक्षोपधस्थधतः 10 

2. गहृिाययम ् 10 

3. िक्षायाां रस्तयतीिरर्म ् 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་པཱ་ལ་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Ācārya  

पावि / Pāli  

རྒྱུགས་དུས་དང་པློ།        रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई- 1  (1 के्रविट) 

1.1 पाधल भाषा िा उद्भि एिां धििास, पाधल भाषा िा रदशे  

1.2 पाधल व्यािरर् िे समरदाय: िच्चायि, मोर्ग़पलाि, एिां सद्दिीधत   

आिश्र्क ग्रन्थ  

Law (2000); Hinüber (1996); धतिारी एिां शमाय (2013); साांिृत्यायि (2011); एिां 

उपाध्याय (2000). 

इकाई- 2  (1 के्रविट) 

2.1 सधन्ििप्पो: पठमो िण्िो (1.1.1-1.1.11) एिां  दयधतयो िण्िो (1.2.1-1.2.11) 

2.2 सधन्ििप्पो: तधतयो िण्िो (1.3.1-1.3.7) एिां चतयत्थो िण्िो (1.4.1-1.4.12) 

आिश्र्क ग्रन्थ  

 धतिारी एिां शमाय (2013) 

इकाई- 3  (1 के्रविट) 

3.1 समासिप्पो (2.7.1-2.7.15)  

3.2 समासिप्पो (2.7.16-2.7.28) 

आिश्र्क ग्रन्थ  

धतिारी एिां शमाय (2013) 

इकाई- 4  (0.75 के्रविट) 

4.1 भाषागत धिशे्लषर्: महामांगल सयि  

4.2 भाषागत धिशे्लषर्: चिारो सधतपट्ठािा (प०ृ 76-77), आिापािसधत (प०ृ 77-78) 

आिश्र्क ग्रन्थ  

 िाश्यप (1958); िमयरधक्षत (1964); एिां Bodhi & Thera (1995) 
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ग्रंथ-सचूी  

Law, B. C. (2000). A History of Pali Literature. Varanasi: Indica Books. 

Hinüber, O. v. (1996). A Handbook of Pali Literature. Berlin: Walter de 

Gruyter. 

Buddhaghosa. (2010). The Path of Purification (IV ed.). (B. ÑāṇamolI, 

Trans.) Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society. 

The Middle Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the 

Majjhima Nikāya,. (1995). (B. Bodhi, & Ñ. Thera, Trans.) Boston: 

Wisdom Publications. 

Endo, T. (2013). Pali Commenterial Literature. Hong Kong: Centre of 

Buddhist Studies. 

उपाध्याय, भरत धसांह, पालि सालित्य का इलििास, उिर रदशे धहन्दी सांस्थाि, लखिऊ, 2000 

(पयिमययरर्)  

िाश्यप, धभक्षय जगदीश, मलझिम-लिकाय, िि िालन्दा महाधिहार, िालन्दा, 1958  

िमयरधक्षत, धभक्षय, मलझिम लिकाय, महाबोधि सभा, िारार्सी, 1968 (धितीय सांस्िरर्) 

लक्ष्मी िारायर् धतिारी एिां बीरबल शमाय, कच्चायि व्याकरण, तारा बयि एजेन्सी, िारार्सी, 2013 

(पयिमययरर्)  

साांिृत्यायि, राहुल, पालि सालित्य का इलििास, उिर रदशे धहन्दी सांस्थाि, लखिऊ, 2011, (चतयथय 

सांस्िरर्)   

आन्तररक मूपर्ांकन – पूणायङ्क 30 

 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में रस्तयतीिरर् 10 
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སློབ་དཔློན། 
སློབ་ཚན་ཁློངས་པཱ་ལ་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Ācārya  

पावि / Pāli  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई- 1  (1 के्रविट) 

1.1 पाधल धत्रधपटि िा पररचय, ििाङ्गसत्थयसासि   

1.2 अररयपररयेसिा सयि, बोधिराजिय मार सयि, एिां जातिधिदाि-िथा में आगत बोधिमागय  

आिश्र्क ग्रन्थ  

Law (2000); Hinüber (1996); Bodhi & Thera (1995); साांिृत्यायि (2011); 

उपाध्याय (2000); िाश्यप (1958); िमयरधक्षत (1964), एिां धतिारी (1970) 

इकाई- 2  (1 के्रविट) 

2.1 पाधल धपटिेिर साधहत्य िा सामान्य पररचय  

2.2 बयद्धघोस, बयद्धदि एिां िममपाल िा जीिि एिां उििा योगदाि   

आिश्र्क ग्रन्थ  

Law (2000); Hinüber (1996); Winternitz (1933); साांिृत्यायि (2011); दीधक्षत 

(2006), एिां उपाध्याय (2000) 

इकाई- 3  (1 के्रविट) 

3.1 पाधल िांश साधहत्य िा सामान्य पररचय  

3.2 पाधल िाव्य साधहत्य िा सामान्य पररचय 

आिश्र्क ग्रन्थ  

Law (2000); Hinüber (1996); Winternitz (1933); साांिृत्यायि (2011); एिां 

उपाध्याय (2000) 

इकाई- 4  (0.75 के्रविट) 

4.1 थेरिाद पररि साधहत्य एिां उििी उपयोधगता   

4.2 पाधल साधहत्य िा धतब्बत में रिेश, िांदोपिांदिागराजदमििथा  

आिश्र्क ग्रन्थ  

Skilling (1993, 1994), Silva (1981), and साांिृत्यायि (2012) 
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ग्रंथ-सचूी  

Bimla Churn Law. (2000). A History of Pali Literature. Varanasi: Indica Books. 

Buddhaghosa. (2010). The Path of Purification. (Trans. Bhikkhu ÑāṇamolI,)   

Oskar von Hinüber. (1996). A Handbook of Pali Literature. Berlin: Walter de    

   Gruyter.Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society. 

Silva D. L. (1981). Paritta: A Historical and Religious Study of the Buddhist  

Ceremony for Peace and Prosperity in Sri Lanka: Srilanka: National Museums 

of Sri Lanka. 

Skilling, Peter. (1994). Mahāsūtras: Great Discources of the Buddha. Vol. I&II.  

Oxford: Pali Text Society.  

Skilling, Peter. “Theravādin Literature in Tibetan Translation.” JPTS 19 (1993): 

69-201. 

Toshiichi Endo. (2013). Pali Commenterial Literature. Hong Kong: Centre of        

Buddhist Studies. 

Winternitz M. (1933). History of Indian Literature, Vol. II. Calcutta. 

उपाध्याय, भरत धसांह, पालि सालित्य का इलििास, उिर रदशे धहन्दी सांस्थाि, लखिऊ, 2000 (पयिमययरर्)  

धतिारी महशे, जािकलिदाि कथा, चौखमभा सांस्िृत साधहत्य सीरीज़, िारार्सी, 1970 

दीधक्षत, हररसाद, लजिकािमािी, समपरू्ायिांद सांस्िृत धिश्वधिद्यालय, िारार्सी, 2006   

साांिृत्यायि, राहुल, लिब्बि में बौद्ध धमम, धिताब महल, इलाहाबाद, 2012  

साांिृत्यायि, राहुल, पालि सालित्य का इलििास, उिर रदशे धहन्दी सांस्थाि, लखिऊ, 2011,           

(चतयथय सांस्िरर्)   

 
आन्तररक मूपर्ांकन – पूणायङ्क 30 

 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में रस्तयतीिरर् 10 
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སློབ་དཔློན།  
སློབ་ཚན་ཁློངས་པཱ་ལ་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Ācārya  

पावि / Pāli  

རྒྱུགས་དུས་གསུམ་པ།        ततृीय अधिसत्र / 3rd Semester 

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई- 1  (1 के्रविट) 

1.1 चिारर अररय सच्चाधि, मधज्झमा पधटपदा, अररय अट्ठांधगिो मर्गगो, पधटच्चसमयप्पादो  

1.2 धतलक्खर्  िी अििारर्ा: अधिच्च, दयक्ख, एिां अिि   

आिश्र्क ग्रन्थ  

Gethin (1998) Analayo (2003); Narada (2006); Narada (2017); शयक्ला 

(1993) 

इकाई- 2  (1 के्रविट) 

2.1 सील, समाधि, एिां पञ्िा  

2.1 बौद्ध समाधि: समथ एिां धिपस्सिा  

आिश्र्क ग्रन्थ  

Ñāṇamoli (2010); Gethin (1998); Analayo (2003); Narada (2006); and 

Narada (2017) 

इकाई- 3  (1 के्रविट) 

3.1 धचि एिां चेतधसि  

3.2 धिजािि िी रधक्रया: पांचिारिीधथ एिां मिोिारिीधथ 

आिश्र्क ग्रन्थ  

Narada (1980); Bodhi (2000); शमाय (2007); धत्रपाठी (1992); एिां िोसांबी (1964) 

इकाई- 4  (0.75 के्रविट) 

4.1 िमम एिां पधटसधन्ि िा धसद्धाांत   

4.2 सयञ्िता और धिब्बाि  

आिश्र्क ग्रन्थ  

Gethin (1998); Narada (2006); शमाय (2004, 2007); एिां शयक्ला (1993) 
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ग्रंथ-सचूी  

Analayo, B. (2003). Satipaṭṭhāna: The Direct Path to Realization. 

Birmingham: Windhorse Publication 

Bodhi, B. (2000). A Comprehensive Manual of Abhidhamma. USA: BPS 

Pariyatti Edition 

Gethin, R. (1998). The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University 

Press.  

Kalupahana, D. J. (2006). A History of Buddhist Philosophy. Delhi: Motilal  

Banarasidass Publishers 

Narada, T. (1980). A Manual of Abhidhamma. 4th edition. Kandy: BPS. 

Narada, T. (2006). The Buddha and His Teachings. Mumbai: Jaico Publishing 

House. 

Narada, T. (2017). Buddhism in a Nutshell. USA: BPS Pariyatti Edition 

धत्रपाठी, रामशांिर, अलिधम्मत्थ-संगिो, समपरू्ायिांद सांस्िृत धिश्वधिद्यालय,  िारार्सी, 1992 
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སློབ་དཔློན།  
  སློབ་ཚན་ཁློངས་པཱ་ལ་ིསྐད་ཡགི 

आचार्य / Ācārya  

पावि / Pāli  

རྒྱུགས་དུས་བཞ་ིཔ།        चतयथय अधिसत्र /4th Semester  

ད་ིཤློག་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र /5th  Paper 
ཁློན་བསློམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀྲེ་ཌཊི། ༣་༧༥              के्रधिट-3.75 / Credit-3.75 

इकाई- 1  (1 के्रविट) 

1.1 रथम एिां धितीय बौद्ध सांगीधत, सांघ िा धिभाजि  

1.2 सम्राट अशोि और बौद्ध िमय िा धिस्तार, चतयथय बौद्ध सांगीधत  

आिश्र्क ग्रन्थ  

Bareau (2013); Bapat (1956); and बापट (1997) 

इकाई- 2  (1 के्रविट) 

2.1 थेरिाद बौद्ध िमय िा आगमि तथा श्रीलांिा, बमाय, एिां थाईलैंि में इसिा धिस्तार  

2.2 भारतीय बौद्ध िमय िा चीि और धतब्बत में रसार 

आिश्र्क ग्रन्थ  

Skilling (JIABS 20/1); Bapat (1956); and बापट (1997) 

इकाई- 3  (1 के्रविट) 

3.1 बयद्ध िे समिालीि छः दाशयधिि तीथांिर  

3.2 राचीि बौद्ध धशक्षर् सांस्थाि (महाधिहार): िालन्दा, िपलभी, धिक्रमधशला, एिां ओदांतपरूी 

आिश्र्क ग्रन्थ  

Kalupahana (2006); Bapat (1956); Pandey and Sinha (2015); बापट (1997); 

िाश्यप (1958)  

इकाई- 4  (0.75 के्रविट) 

4.1 भारत में बौद्ध िमय िा पयिरुत्थाि; अिागाररि िममपाल और धभक्खय जगदीश िाश्यप िा 

योगदाि  

4.2 थेरिाद बौद्ध साधहत्य में धिदशेी धििािों िा योगदाि: रायस िेधििस एिां हरमि ओपिेिब़य  

आिश्र्क ग्रन्थ  

 Bapat (1956); बापट (1997) 
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