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of

༈ མཐོ་རིམ་ སློབ་གྲྭའི་ གྱལ་རིམ་ དང་ བསྟུན་པའི་ སློབ་ཚན།

རྒྱུགས་ཤོག་ དང་པོ།
BHU-UG-C101: Introduction of language, literature, grammar and composition
སུམ་རྟགས, ཡི་གེའི་ སྒྲ་གདངས, བྲི་རྩོམ་ རྒྱས་པོ་ བྱ༹ས་སྟི་ བཤད་
ཤད་ དང་ ལྷོ་ཡིག་ སློབ་དེབ་ཙུའི་ ཞིབ་འཇུག་ བྱ༹ས་ཤད།
Unit I: Introduction of Bhutia language and concept of syntax, vocabulary and
phonetics
ལྷོ་པའི་ སྐད་ཡིག་ དང་ སྒྲ་གདངས་ སྟོན་སྟངས་ སྐོར།
སྐད་རིགས, སུམ་རྟགས, ཡི་གེ,

དབྱངས་ གསལ།

ཡི་གེ་ འཇུག་སྟངས་ སྐོར།
སྔོན་རྗེས, ཡང་འཇུག, མིང་གཞི, སྒྲ་རྟགས, སྒོ་ཅན, འདོགས་ཅན།
Unit II: Morphology and history of Bhutia language and literature
བརྡ་མཚན་

རྟགས་ཤད་ དང་ ཚིག་སྒྲུབ་ བཟོ་སྟངས་ སྐོར།

རྣམ་དབྱེ་ཀི་ ངོས་འཛིན་ དང་ ཕྲད་ཀྱི་ འཇུག་སྟངས་ སྐོར།
ལྷོ་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་ ལོ་རྒྱུས།
ཁུངས་ ལེན་ས: ལྷོ་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་ ལོ་རྒྱུས།
རྩོམ་པ་པོ: ཨ་ཅ་རྱ་ རྣམ་གྲོལ།
Unit III: Composition-Letter, essay, précis, dialogue writing, unseen passage
བྲི་རྩོམ་-ཡི་གེ, བྲི་རྩོམ, དོན་སྡུས་ བྲི་སྟངས, ཁ་གྱོས་ ཚིག་སྒྲུབ,
མ་མཐོང་བའི་ ཚིག་ཕྲེང་།
Unit IV: Literature-meaning and its importance
ཡིག་རིག་གི་ དོན་དག་ དང་ འདིའི་ ཕན་ཡོན་ སྐོར།
རྒྱུགས་ཤོག་ གཉིས་པོ།
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BHU-UG-C201: Mythological studies of Bhutia Community of Sikkim
གནའ་གཏམ་། ལྷོ་པའི་ གནའ་གཏམ་ དང་ འབྲེལ་བའི་ སློབ་སྦྱོང་།

Unit I: Concept of Shamanism and Lamaism
བན་བོན་ གཉིས་ཀྱི་ དབྱེ་བའི་ རྣམ་བཞག
ཁུངས་ ལེན་ས:
བན་བོན་ གཉིས་ཀྱི་ དབྱེ་བའི་ རྣམ་བཞག་ རྒྱ་
མཚོའི་ ཆུ་ཐིག།
རྩོམ་པ་པོ:

ཨ་ཅ་རྱ་ ཚེ་རིང་ དོན་གྲུབ།

Unit II: Mythological history of eighteen hell and paradise-Part-I
དམྱལ་ཁམས་ བཅོ་བརྒྱད་ དང་ ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས།
ཁུངས་ ལེན་ས:
རྩོམ་པ་པོ:

དམྱལ་ཁམས་ བཅོ་བརྒྱད་ དང་ ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས།
སློབ་དཔོན་ བསོད་ནམས་ དབང་ཆེན།

Unit III: Mythological history of eighteen hell and paradise-Part-II and basic
concept of Realms of Universe
དམྱལ་ཁམས་ བཅོ་བརྒྱད་ དང་ ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས།
ཁུངས་ ལེན་ས:
རྩོམ་པ་པོ:

དམྱལ་ཁམས་ བཅོ་བརྒྱད་ དང་ ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས།
སློབ་དཔོན་ བསོད་ནམས་ དབང་ཆེན།

སྲིད་པ་ འཁོར་ལོའི་ སྐོར། ཁུངས་ ལེན་ས: འགོ་བརྗོད་ སྣ་ཚོགས།
རྩོམ་པ་པོ: སློབ་དཔོན་ རྡོ་རྗེ་ རིན་ཆེན།
Unit IV: Tourism
ཡུལ་སྐོར་ སྤྲོ་འཁྱམ་ ཚོང་འབྲེལ། Tourism (དཔལ་འབྱོར་ མཐུན་རྐྱེན་
འཛོམ་བའི་ སློབ་སྦྱོང་།
རྒྱུགས་ ཤོག་ གསུམ་པོ།
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BHU-UG-C301: Bhutia Culture and Customs/Arts and Architecture

ལྷོ་པོའི་ རིག་གཞུང་།
Unit I: Bhutia art and architecture
ཀ༽ ལྷོ་པའི་ ལག་རྩལ་ སྐོར།

ཁུངས་ ལེན་ས: ཆོས་ དང་ རིག་གཞུང་།

རྩོམ་པ་པོ: པདྨ་ རིག་འཛིན།
ཁ༽ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ ལྷོ་པའི་ བཟོའི་ ཤེས་བྱ་ རྒྱ་མཚོའི་ ཆུ་
ཐིག།
ཁུངས་ ལེན་ས: བཟོའི་ ཤེས་བྱ་ རྒྱ་མཚོའི་ ཆུ་ཐིག
ཨ་ཅ་རྱ་ ཐུབ་བསྟན་ དཔལ་བཟང་།

རྩོམ་པ་པོ:

Unit II: Culture - Marriage Customs
གཉེན་ ཆང་འཐུང་།
ཁུངས་ ལེན་ས:

གཉེན་ ཆང་འཐུང་གི་ འགྲོ་ལུད།

རྩོམ་པ་པོ: བསོད་ནམས་ རྒྱ་མཚོ་ རྡོ་ཁང་པོ།
Unit III: Culture – Religious Aspect
ཁ་དར་གྱི་ ཆད་ཁུངས་ དང་ མཆོད་པོ་ སྣ་བདུན་གྱི་ བཤད་པོ།
ཁུངས་ ལེན་ས:
ཁ་དར་ དང་ མཆོད་པའི་ བཤད་པོ།
རྩོམ་པ་པོ: ཀུན་བཟང་ རྣམ་རྒྱལ།
Unit IV: Culture - festivals
ལོ་སྲུང་།
རྩོམ་པ་པོ:
པོ།

བྷའི་ཅུང་ ཚེ་བཅུ་དར་པོ། བསོད་ནམས་ རྒྱ་མཚོ་ རྡོ་ཁང་

རྒྱུགས་ཤོག་ བཞི་པོ།
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BHU-UG-C401: Ethnology and Genealogy: A historical study of Sikkimese rulers
and Bhutia community

ལྷོ་པའི་ མི་རྒྱུད་ འཆད་ཚུལ་སྐོར།
Unit I: Ethnological study of Bhutia community and rulers of Sikkim
ཀ༽ ལྷོ་པའི་

རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་

ཁ༽ འབྲས་ལྗོངས་

རྒྱལ་པོའི་

སྐོར་

རྒྱས་པར་ བཤད་པོ།

གདུང་རྒྱུད།

ཁུངས་ ལེན་ས: འབྲས་ལྗོངས་ རྒྱལ་རབས།
Unit II: Historical Significance of Pang Lhabsol
དཔང་ ལྷ་གསོལ།
ཕྱོགས་སྒྲིག་ཀོ:

ཁུངས་ ལེན་ས:

དཔང་ ལྷ་གསོལ།

ཀུན་བཟང་ རྣམ་རྒྱལ།

Unit III: Background of Sikkimese rulers-poetic form
ཀ༽ སྦས་ཡུལ་ འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས་ དང་ འབྲེལ་བའི་ བསྟོད་
པོ།
ཁུངས་ ལེན་ས: གཞོན་ནུ་ ཤེས་འདོད་ ཅན་གྱི་ དྲང་གཏམ་ ལྟ་སའི་ མེ་ལོང་
བཞུགས་སོ།
རྩོམ་པ་པོ: དངོས་གྲུབ།
ཁ༽ རྫས་མེད་ སོ་ནམ་ ཞིང་ལས། Organic Farming (དཔལ་འབྱོར་ མཐུན་རྐྱེན་
འཛོམ་བའི་ སློབ་སྦྱོང་།
Unit IV: History of Sikkim – religious aspect
སྦས་ཡུལ་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ སྐོར།
རྩོམ་པ་པོ: Lt. Dr Rinzing Nyedup Bhutia
རྒྱུགས་ཤོག་ ལྔ་པོ།
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ཁུངས་ ལེན་ས།

BHU-UG-C402: History of Sikkim -A historical studies of Dissemination of
Buddhism in Sikkim; early, medieval and modern phases
འབྲས་ལྗོངས་ ཆོས་འབྱུང་།༼འབྲས་མོ་ ལྗོངས་ལོ་ ནང་པོའི་བསྟན་པོ་
སྔ་ ཕྱི་ བར་ གསུམ་རིམ་གྱི་ དར་ཚུལ།༽
Unit I: A historical study of dissemination of Buddhism in Sikkim- early and
medieval phases
ཀ༽མཁན་སློབ་ རྗེས་འབང་ ཞབ་བཅག་ གནང་སྡི་ བྱིན་གྱིས་ བརླབས་
ཚུལ།
ཁ༽རིག་འཛིན་ རྒོད་ལྡེམ་ཅན་གྱི་ རྣམ་ཐར་ དང་ ཁོང་ སྦས་ཡུལ་
འབྲས་མོ་ལྗོངས་ལོ་ བྱོན་སྡི་ སྒྲུབ་སྡེ་ བཙུགས་ཚུལ།
Unit II: A historical study of dissemination of Buddhism in Sikkim-modern phase
Part-I
མངའ་བདག་ སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ ཁོང་ འབྲས་ལྗོངས་ལོ་ བྱོན་སྡི་
སངས་རྒྱས་ བསྟན་པའི་ ཕྱག་རྗེས་ གནང་ཚུལ།
ཀ༽ མངའ་བདག་
ཐར།

སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ ཕུན་ཚོགས་ རིག་འཛིན་གྱི་ རྣམ་

ཁ༽ འབྲས་མོ་ ལྗོངས་ལོ་ ཞབས་ བཅག་ ཚུལ།
ག༽ གློ་བའི་ ཡུལ་ དང་

བལ་ཡུལ་ (Nepal) ཕྱོགས་ལོ་ ཞབས་བཅག་ ཚུལ།

ང༽མྱོང་གྲོལ་ བུམ་ཆུ་ བསྒྲུབས་ཚུལ།
ཅ༽ སྐུ་ དགོངས་པོ་ རྫོགས་ཚུལ།
Unit III: A historical studies of Dissemination of Buddhism in Sikkim-modern phase
Part-II
ལྷ་བཙུན་ ཆེན་པོ་ ནམ་མཁའ་ འཇིག་མེད་ མཆོག་གི་ འབྲས་ལྗོངས་ལོ་
སངས་རྒྱས་ བསྟན་པའི་ ཕྱག་རྗེས་ གནང་ཚུལ།
ཀ༽ལྷ་བཙུན་ ཆེན་པོ།
ཁ༽ འབྲས་མོ་ ལྗོངས་ལོ་ ཞབས་བཅག་ཚུལ།
ག༽ བྲག་དཀར་ བཀྲིས་སྡིངས་ལོ་ བྱོན་ཚུལ།
ང༽སྒྲུབ་སྡེ་ དང་ གསང་སྔགས་ ཆོས་གླིང་ དགོན་པོ་ ཕྱག་ བཏབ་ཚུལ།
ཅ༽ པདྨ་ཡང་རྩེ་ དགོན་པོ་ ཕྱག་ བཏབ་ཚུལ།
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ཆ༽ སྐུ་ དགོངས་པོ་ རྫོགས་ཚུལ།
Unit IV: A historical study of dissemination of Buddhism in Sikkim-modern phase
Part-III
ཀཿཐོག་ རིག་འཛིན་ ཆེན་པོ་ མཆོག་གི་ རྣམ་ཐར།
ཀཿཐོག་ རིག་འཛིན་ ཆེན་པོ།
ཁུངས་ ལེན་ས: མཁའ་སྤྱོད་ འབྲས་མོ་ ལྗོངས་ཀྱི་ གཙུག་ནོར་
སྤྲུལ་པའི་ རྣལ་འབྱོར་ མཆེད་བཞིའི་ འབྱུང་བ་ བརྗོད་པ་ བློ་
གསར་ གཞོན་ནུའི་ དགའ་སྟོན།
ཕབས་བསྒྱུར་པོ:
འབྲས་ལྗོངས་ ཆགས་རབས་ དང་ ཆོས་རྒྱལ་ རིམ་བྱོན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་ ཉུང་
བསྡུས། ཁུངས་ལེན་ས: ད་ལྟའི་ འབྲས་ལྗོངས། ༡༩༩༨
རྩོམ་པ་པོ: Rinzing Nyedup Bhutia
ཟུར་སྦྱོང་ དེབ: སྦས་ཡུལ་ འབྲས་མོ་ ལྗོངས་ལོ་ ནང་པོ་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ བསྟན་པོ་ སྤེལ་བོ་ གནང་མཁན་ བླ་མའི་ ལོ་རྒྱུས་
མདོར་བསྡུས་ རབ་དཀར་ བསོད་ནམས་ དགེ་བའི་ སྐྱིད་ཚལ།
རྩོམ་པ་པོ: Hissey Wongchuk Bhutia

རྒྱུགས་ཤོག་ དྲུག་པོ།

BHU-UG-C501: Introduction and analysis of Poetry and Poems
སྙན་ངག་གི་ ངོ་སྤྲོད་ དང་ དབྱེ་བ།
Unit I: Basic of arts and sciences, concept of poetry
རིག་གནས་ ཆེ་ཆུང་ བཅུའི་ ངོས་འཛིན་ མདོར་བསྡུས་ དང་ སྙན་ངག་
གི་ འབྱུང་ཚུལ་ ངོ་སྤྲོད།
ཁུངས་ ལེན་ས: མེ་ལོང་གི་ གཟུགས་བརྙན།
ཅ་རྱ་ དངོས་གྲུབ་ འབྲས་ལྗོངས་པོ།
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རྩོམ་པ་པོ:

ཨ་

Unit II: Theories of poetry with analysis of poems - I
སྙན་ངག་གི་ ལུས་ཀྱི་ སྐོར་ལོ་ བཤད་པོ།
ཁུངས་ ལེན་ས: མེ་ལོང་གི་ གཟུགས་བརྙན།
ཨ་ཅ་རྱ་ དངོས་གྲུབ་ འབྲས་ལྗོངས་པོ།

རྩོམ་པ་པོ:

Unit III: Theories of poetry with analysis of poems - II
སྙན་ངག་གི་ རྒྱན་གྱི་ སྐོར་ལོ་ བཤད་པོ།
ཁུངས་ ལེན་ས: མེ་ལོང་གི་ གཟུགས་བརྙན།
ཅ་རྱ་ དངོས་གྲུབ་ འབྲས་ལྗོངས་པོ།

རྩོམ་པ་པོ:

ཨ་

Unit IV: Theories of poetry with analysis of poems-III

ཀ༽ཡུལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ སྙན་པའི་ ཚིག་རྒྱན།
ཁུངས་ ལེན་ས: དྲང་གཏམ་ ལྟ་སའི་ མེ་ལོང་།
ཨ་ཅ་རྱ་ དངོས་གྲུབ་ འབྲས་ལྗོངས་པོ།
ཁ༽ ཚེ་འདིའི་ བཟང་ངན་ ལམ་གྱི་ དབྱེ་བ།
ཤེས་ཡོན་ འཕེལ་བའི་ སླབ་བྱ།
ཅརྱ་ རྣམ་གྲོལ་ འབྲས་ལྗོངས་པོ།
རྒྱུགས་ཤོག་

རྩོམ་པ་པོ:
ཁུངས་ ལེན་ས:
རྩོམ་པ་པོ: ཨ་

བདུན་པོ།

BHU-UG-C502: Folk lore, research methodology and Field survey
རིག་གཞུང་, མཉམ་ཞིབ་ཀྱི་ རིག་པ་ དང་ ས་གནས་ ཞིབ་སྦྱོང་།
Unit-I: Introduction to Research methodology

མཉམ་ཞིབ་ཀྱི་ ངོ་སྤྲོད་ དང་ ཞིབ་དཔྱད་ བྱ༹ས་བའི་ ཐབས་ལམ།
Unit-II: Field survey and paper presentation
ས་གནས་ ཞིབ་སྦྱོང་, ཡིག་རྒྱུགས་ དང་ ངག་རྒྱུགས། ༼དགོན་པོ, མཆོད་
རྟེན, གནས་རི, དང་ གནས་མཚོ་ཙུའི་ སྐོར།༽
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Field based study on various topics to enlighten the students about cultural, social and
linguistic values of the region. The study on religion, ancient monuments, life style,
festivity and various political issues are also to be undertaken.
Unit-III: Study of Bhutia folklore
ལྷོ་པའི་ རིག་གཞུང་ སྐོར།
Unit-IV : Bhutia folk songs and dance - an analysis
ལྷོ་པའི་ གླུ་གཞས་ དང་ ཁྲབ་སྟོན་ཙུའི་ སློབ་སྦྱོང་།

རྒྱུགས་ཤོག་ དགུ་པོ།

BHU-UG-C601: A Political history of Sikkim
རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས་ མདོར་བསྡུས།
Unit-I: History of Namgyal dynasty-1st to 3rd king
ཆོས་རྒྱལ་ དང་པོ་ དང་

གཉིས་པོ

ཆོས་རྒྱལ་ གསུམ་པོ།
Unit-II: History of Namgyal dynasty-4th to 6th king
ཆོས་རྒྱལ་བཞི་པོ་

ལྔ་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་

ཕུན་ཚོགས།

ཆོས་རྒྱལ་ དྲུག་ཀོ བསྟན་འཛིན་ རྣམ་རྒྱལ།
Unit-III: History of Namgyal dynasty-7th to 9th king
བདུན་པ་ གཙུག་ཕུད་ རྣམ་རྒྱལ།
བརྒྱད་པོ་ དང་ དགུ་པོ།
Unit-IV: History of Namgyal dynasty-10th to 12th king
ཆོས་རྒྱལ་ བཅུ་པོ་ བཅུ་གཅིག་ཀོ་ དང་
དོན་གྲུབ་ རྣམ་རྒྱལ།
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བཅུ་གཉིས་པོ་

དཔལ་ལྡན་

ཁུངས་ ལེན་སའི་ དེབ: འབྲས་ལྗོངས་ ཆགས་རབས།
ཕབས་བསྒྱུར་པོ།
ཁུངས་ ལེན་ས། སྦས་ཡུལ་ འབྲས་མོ་ ལྗོངས་ཀྱི་ ཆོས་སྲིད་ དང་
འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་རབས་ ལོ་རྒྱུས་ བདེན་དོན་ ཀུན་གསལ་ མེ་ལོང་།
ཕབས་བསྒྱུར་པོ།

BHU-UG-C602: Translation and Bhutia literature -novel, prose, stories and plays
ཕབས་བསྐྱུར་ དང་ རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་སྦྱོང་།
Unit-I: Science of translation and study of translated literature-I
ཕབས་བསྐྱུར་གྱི་ རིག་ཀོ།
མིའི་ ལྐོག་ཚོང་ ༼ནག་ཚོང་༽Human Trafficking
Global Environmental Issue.
ཕབས་བསྒྱུར་པོ: Namdol Bhutia
Unit II: Science of translation and study of translated literature-II
རྒྱ་གར་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས། Indian Constitution
གསར་སྒྱུར་ སློབ་སྦྱོང་། Journalism,
ཕབས་བསྒྱུར་པོ: Dr Tsewang Gyatso Bhutia
Unit III: Study of Bhutia prose, stories
ལྷོ་པའི་ ཡི་གེའི་ རྩོམ་རིགས་ ཚིག་ལྷུག་ མན་འདྲ་བོ་ དང་ གསུང་ མན་
འདྲ་བོ་ཙུ་ སྒྲོག་བཤད།
Unit IV: Study of Bhutia novels and plays
སྒྲུང་གི་ དེབ་ཙུ་ དང་ ཁྲབ་སྟོན་གྱི་ རྣམ་པོ་ཙུའི་ བློ་རྒྱུགས་ དང་
སྒྲོག་བཤད།
རྒྱུགས་ཤོག་ བརྒྱད་པོ།
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