BHUTIA
UG-Syllabus
Semester

Code

BHU-UG-C601

Course
Introduction of Language, Literature,
Grammar and Composition
Mythological
studies
of
Bhutia
Community of Sikkim.
Bhutia Culture and Customs/arts and
Architecture.
Ethnology and Genealogy: Ahistorical
study of sikkimese rulers and Bhutia
community
Religious History of Sikkim (Ethnology
and Genealogy: A historical studies of
dissemination of Buddhism Sikkim; early
middle and later spread.
Introduction and analysis of Poetry and
Poems/Prose
Introduction to translation methodology
and study of Bhutia Literature.
A Brief political History of Sikkim

I

BHU-UG-C101

II

BHU-UG-C201

III

BHU-UG-C301

BHU-UG-C602

Dissertation (Field base study)

BHU-UG-C401

IV

BHU-UG-C402

BHU-UG-C501
V

BHU-UG-C502

VI

Credit

Marks

4

100

4

100

4

100

4

100

4
100
4

100

4

100

4

100

4

100

༈ མཐོ་རིམ་ ོབ་ འི་ ལ་རིམ་ དང་ བ ན་པའི་ ོ་པའི་ ད་རིགས་ ི་ ོབ་ཚན་ དངོས་ དང་ ོབ་ཚན་ ང་ ང་།
Undergraduate Syllabus for Bhutia Honors

གས་ཤོག་ དང་པོ། ོབ་ཚན་ ང་ ང་།
མ་ གས, ཡི་གེའི་ $་གདངས, %ི་&ོམ་ 'ས་པོ་ (༹ས་*ི་ བཤད་ཤད་ དང་ ོ་ཡིག་ ོབ་དེབ་+འི་ ཞིབ་འ-ག་
(༹ས་ཤད།
(Introduction of language, literature, Grammar and Composition)

UNIT-I

Credit-I

ོ་པའི་ ད་ཡིག་ དང་ $་གདངས་ *ོན་*ངས་ ོར།
ད་རིགས, མ་ གས, ཡི་གེ, ད(ངས་ གསལ།
ཡི་གེ་ འ-ག་*ངས་ ོར།
9ོན་:ེས, ཡང་འ-ག, མིང་གཞི, $་ གས, ;ོ་ཅན, འདོགས་ཅན།
UNIT-II

Credit-I
1

བ=་མཚན་

གས་ཤད་ དང་ ཚ>ག་?བ་ བཟོ་*ངས་ ོར།

Aམ་ད(ེ་ཀི་ ངོས་འཛ>ན་ དང་ Dད་ ་ི འ-ག་*ངས་ ོར།
ོ་པའི་ ད་ཡིག་གི་ ལོ་ ས།

Eངས་ ལེན་ས: ོ་པའི་ ད་ཡིག་གི་ ལོ་ ས།

&ོམ་པ་པོ: ཨ་ཅ་H་ Aམ་Iོལ།
UNIT-III

Credit-I

J་Kའི་ མཛད་Aམ།
I 1996)

Eངས་ ལེན་ས། Bibliotheca Sikkim Himalayica. (Series-

&ོམ ་པ་པོ: མཁན་པོ་ བདེ་ཆེན་ =ོ་:ེ།
UNIT-IV

Credit-I

མཁས་པའི་ མི་ལོ་ ཉམས་ཚcད་ ལེན ་dལ།

Eངས་ལེན་ས: ག ང་གཏམ་ ་ི དེབ་fང་།

&ོམ ་པ་པོ: བg་ཤིས་ དཔལ་hིད།

གས་ཤོག་ གཉིས་པོ། ོབ་ཚན་ ང་ ང་།
གནའ་གཏམ་། ་ོ པའི་ གནའ་གཏམ་ དང་ འ%ེལ་བའི་ ོབ་iོང་/ Mythological studies of Bhutia
Community of Sikkim.
UNIT-I

Credit-I

བན་བོན་ གཉིས་ ི་ ད(ེ་བའི་ Aམ་བཞག
བཞག་ '་མཚcའ་ི f་ཐིག།
&ོམ ་པ་པོ:
ཨ་ཅ་H་ ཚp་རིང་ དོན་qབ།
UNIT-II

Eངས་ ལེན་ས: བན་བོན ་ གཉིས་ ་ི ད(ེ་བའི་ Aམ་

Credit-I

དrལ་ཁམས་ བཅོ་བ'ད་ དང་ ཞིང་ཁམས་ ི་ ལོ་ ས་ Part-I
བ'ད་ དང་ ཞིང ་ཁམས་ ི་ ལོ་ ས།
&ོམ ་པ་པོ:
UNIT-III

ོབ་དཔོན་ བསོད་ནམས་ དབང་ཆེན།
Credit-I

དrལ་ཁམས་ བཅོ་བ'ད་ དང་ ཞིང་ཁམས་ ི་ ལོ་ ས་ Part-II
བ'ད་ དང་ ཞིང ་ཁམས་ ི་ ལོ་ ས།
&ོམ ་པ་པོ:

Eངས་ ལེན་ས: དrལ་ཁམས་ བཅོ་

ོབ་དཔོན་ བསོད་ནམས་ དབང་ཆེན།
2

Eངས་ ལེན་ས: དrལ་ཁམས་ བཅོ་

tིད་པ་ འཁོར་ལོའ་ི ོར།

Eངས་ ལེན ་ས: འགོ་བ:ོད་ u་ཚcགས།

&ོམ ་པ་པོ: ོབ་དཔོན་ =ོ་:ེ་ རིན་ཆེན།
UNIT-IV

Credit-I

vལ་ རོ ་ wོ་འxམ་ ཚcང ་འ%ེལ། Tourism (དཔལ་འ(ོར་ མyན་ ེན་ འཛcམ་བའི་ ོབ་iོང་།
Aམ་ གོ
&ོམ ་པ་པོ:

Eངས་ ལེན་ས: Aམ་ གོ
ོབ་དཔོན་ བྷའི་{ང་ ཚp་བ{་ དར་པོ།

གས་ ཤོག་ ག མ་པོ། ོབ་ཚན་ ང་ ང་།
ོ་པོའ་ི རིག་ག ང་/ Bhutia Culture and Customs/Arts and Architecture
UNIT-I

Credit-I

ཀ༽ ོ་པའི་ ལག་&ལ་ ོར།

Eངས་ ལེན་ས: ཆོས་ དང་ རིག་ག ང་།

&ོམ ་པ་པོ: པ~ྨ་ རིག་འཛ>ན།
ཁ༽ འ%ས་€ོངས་ ི་ ོ་པའི་ བཟོའི་ ཤེས་(་ '་མཚcའ་ི f་ཐིག།
མཚcའི་ f་ཐིག
&ོམ་པ་པོ:
UNIT-II
གཉེན་ ཆང་འyང་།

Eངས་ ལེན་ས: བཟོའ་ི ཤེས་(་ '་

ཨ་ཅ་H་ yབ་བ*ན་ དཔལ་བཟང་།
Credit-I
Eངས་ ལེན་ས: གཉེན་ ཆང་འyང་གི་ འIོ་•ད།

&ོམ ་པ་པོ: བསོད་ནམས་ '་མཚc་ =ོ་ཁང་པོ།
UNIT-III

Credit-I

ཁ་དར་ ་ི ཆད་Eངས་ དང་ མཆོད་པོ་ u་བ‚ན་ ་ི བཤད་པོ། Eངས་ ལེན་ས:
པའི་ བཤད་པོ།
&ོམ་པ་པོ: ƒན་བཟང་ Aམ་'ལ།
UNIT-IV

Credit-I

ལོ་„ང་།
Lossong Festival
&ོམ ་པ་པོ: བྷའི་{ང་ ཚp་བ{་དར་པོ། བསོད་ནམས་ '་མཚc་ =ོ་ཁང་པོ།
3

ཁ་དར་ དང་ མཆོད་

གས་ཤོག་ བཞི་པོ།

བོ ་ཚན་ དངོས། (Honours paper)

་ོ པའི་ མི་ ད་ འཆད་dལ་ རོ ། Ethnology and Genealogy: A historical study of Sikkimese rulers
and Bhutia community.

UNIT-I
ཀ༽ ོ་པའི་ རིགས་ ད་ ་ི

Credit-I
ོར་ 'ས་པར་ བཤད་པོ།

ཁ༽ འ%ས་€ོངས་ 'ལ་པོའི་ ག‚ང་ ད།
Eངས་ ལེན་ས: འ%ས་€ོངས་ 'ལ་རབས།
UNIT-II

Credit-I

དཔང་ ་གསོལ།

དཔང་ ་གསོལ།

Eངས་ ལེན ་ས:

‹ོགས་$ིག་ཀོ:

ƒན་བཟང་ Aམ་'ལ།

UNIT-III

Credit-I

ཀ༽ Œས་vལ་ འ%ས་མོ་€ོངས་ ི་ ལོ་ ས་ དང་ འ%ེལ་བའི་ བ*ོད་པོ།
Žང་གཏམ་ •་སའི་

Eངས་ ལེན་ས: གཞོན་•་ ཤེས་འདོད་ ཅན་ ་ི

མེ་ལོང་ བ གས་སོ།
&ོམ་པ་པོ: དངོས་qབ།
ཁ༽ •ས་མེད་ སོ་ནམ་ ཞིང་ལས། Organic Farming (དཔལ་འ(ོར་ མyན་ ེན་ འཛcམ་བའི་ ོབ་iོང་།
UNIT-IV
Œས་vལ་ འ%ས་€ོངས་ ་ི ོར།

Credit-I
Eངས་ ལེན་ས། Bulletin of Tibetology 1998

&ོམ ་པ་པོ: Lt. Dr Rinzing Nyedup Bhutia

གས་ཤོག་ –་པོ། བོ ་ཚན་ དངོས
འ%ས་€ོངས་ ཆོས་འ—ང་།༼འ%ས་མོ་ €ོངས་ལོ་ ནང་པོའི་བ*ན་པོ་ 9་ ‹ི་ བར་ ག མ་རིམ་ ི་ དར་dལ།༽Religious
History of Sikkim (Ethnology and Genealogy: A historical studies of Dissemination of Buddhism
Sikkim; early middle and later spread.
UNIT-I

Credit-I

ཀ༽མཁན་ ོབ་ :ེས་འབང་ ཞབ་བཅག་ གནང་šི་ (ིན་ སི ་ བ›བས་dལ།
4

ཁ༽རིག་འཛ>ན་ œོད ་•ེམ་ཅན་ ི་ Aམ་ཐར་ དང་ ཁོང་ Œས་vལ་ འ%ས་མོ་€ོངས་ལོ་ (ོན་šི་ ?བ་šེ་ བ+གས་
dལ།
UNIT-II

Credit-I

མངའ་བདག་ སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ ཁོང་ འ%ས་€ོངས་ལོ་ (ོན་šི་ སངས་'ས་ བ*ན་པའི་ ‹ག་:ེས ་ གནང་
dལ།
ཀ༽ མངའ་བདག་ སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ žན་ཚcགས་ རིག་འཛ>ན་ ི་ Aམ་ཐར།
ཁ༽ འ%ས་མོ་ €ོངས་ལོ་ ཞབས་ བཅག་ dལ།
ག༽ Ÿོ་བའི་ vལ་ དང་ བལ་vལ་ (Nepal) ‹ོགས་ལོ་ ཞབས་བཅག་ dལ།
ང༽rོང་Iོལ་ མ་f་ བ?བས་dལ།
ཅ༽ ¡་ དགོངས་པོ་ •ོགས་dལ།
UNIT-III

Credit-I

་བ+ན་ ཆེན ་པོ་ ནམ་མཁའ་ འཇིག་མེད་ མཆོག་གི་ འ%ས་€ོངས་ལོ་ སངས་'ས་ བ*ན་པའི་ ‹ག་:ེས ་
གནང་dལ།
ཀ༽ ་བ+ན་ ཆེན་པོ།
ཁ༽ འ%ས་མོ་ €ོངས་ལོ་ ཞབས་བཅག་dལ།
ག༽ %ག་དཀར་ བgིས་šིངས་ལོ་ (ོན་dལ།
ང༽?བ་šེ་ དང་ གསང་9གས་ ཆོས་Ÿིང་ དགོན་པོ་ ‹ག་ བཏབ་dལ།
ཅ༽ པ~ྨ་ཡང་&ེ་ དགོན་པོ་ ‹ག་ བཏབ་dལ།
ཆ༽ ¡་ དགོངས་པོ་ •ོགས་dལ།
ས་བཅད་ ག མ་པོ།
UNIT-IV

Credit-I

ཀཿཐོག་ རིག་འཛ>ན་ ཆེན་པོ་ མཆོག་གི་ Aམ་ཐར།
ཀཿཐོག་ རིག་འཛ>ན་ ཆེན་པོ།
Eངས་ ལེན ་ས: མཁའ་¤ོད་ འ%ས་མོ་ €ོངས་ ི་ ག+ག་ནོར་ ¥ལ་པའི་ Aལ་འ(ོར་ མཆེད་བཞིའི་ འ—ང་བ་
བ:ོད་པ་ ¦ོ་གསར་ གཞོན་•འི་ དགའ་*ོན།
ཕབས་བ¨ར་པོ:
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འ%ས་€ོངས་ ཆགས་རབས་ དང་ ཆོས་'ལ་ རིམ་(ོན་ ་ི 'ལ་རབས་ ©ང་ བªས། Eངས་ལེན་ས: ད་•འི་ འ%ས་€ོངས།
༡༩༩༨
&ོམ ་པ་པོ: Lt. Dr Rinzing Nyedup Bhutia
®ར་iོང་ དེབ: Œས་vལ་ འ%ས་མོ་ €ོང ས་ལོ་ ནང་པོ་ སངས་'ས་ ི་ བ*ན་པོ་ ¯ེལ་བོ་ གནང་མཁན་ ¦་
མའི་ ལོ་ ས་ མདོར་བªས་ རབ་དཀར་ བསོད་ནམས་ དགེ་བའི་ hིད་ཚལ།
&ོམ ་པ་པོ: Dr. Hissey Wongchuk Bhutia

གས་ཤོག་ ±ག་པོ། ོབ་ཚན་ དངོས།
²ན་ངག་གི་ ངོ་wོད་ དང་ ད(ེ་བ། Introduction and analysis of Poetry and Poems / Prose
UNIT-I

Credit-I

རིག་གནས་ ཆེ་fང་ བ{འི་ ངོས་འཛ>ན་ མདོར་བªས་ དང་ ²ན་ངག་གི་ འ—ང་dལ་ ངོ་wོད།
Eངས་ ལེན་ས: མེ་ལོང་གི་ ག®གས་བ³ན།
&ོམ ་པ་པོ:
UNIT-II

ཨ་ཅ་H་ དངོས་qབ་ འ%ས་€ོངས་པོ།
Credit-I
Eངས་ ལེན་ས: མེ་ལོང་གི་ ག®གས་བ³ན།

²ན་ངག་གི་ •ས་ ་ི ོར་ལོ་ བཤད་པོ།
&ོམ ་པ་པོ:
UNIT-III

ཨ་ཅ་H་ དངོས་qབ་ འ%ས་€ོངས་པོ།
Credit-I

²ན་ངག་གི་ 'ན་ ་ི ོར་ལོ་ བཤད་པོ།
Eངས་ ལེན་ས: མེ་ལོང་གི་ ག®གས་བ³ན།
&ོམ ་པ་པོ: ཨ་ཅ་H་ དངོས་qབ་ འ%ས་€ོངས་པོ།
UNIT-IV

Credit-I
Eངས་ ལེན་ས: Žང་གཏམ་ •་སའི་ མེ་

ཀ༽vལ་ ི་ xད་ཆོས་ ²ན་པའི་ ཚ>ག་'ན།
ལོང ་།
&ོམ ་པ་པོ:

ཨ་ཅ་H་ དངོས་qབ་ འ%ས་€ོངས་པོ།

ཁ༽ ཚp་འདིའི་ བཟང་ངན་ ལམ་ ི་ ད(ེ་བ།
Eངས་ ལེན་ས: ཤེས་ཡོན་ འཕེལ་བའི་
བ་(།
&ོམ་པ་པོ: ཨ་ཅH་ Aམ་Iོལ་ འ%ས་€ོངས་པོ།
ག༽ ས་h་ ལེགས་བཤད་ལས་ (་བ་ བ ག་པའི་ ལེ´་ལས་ གས་ དང་པོ་ དང་ གཉིས་པོ།
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ཕབས་བ¨ར་པོ།

=ོ་:ེ་ རིན་ཆེན།

གས་ཤོག་ བ‚ན་པོ། བོ ་ཚན་ དངོས།
ཕབས་བµར་ དང་ &ོམ་རིག་གི་ ོབ་iོང་། Introduction to translation methodology and Study of Bhutia
Literature.

UNIT-I

Credit-I

ཕབས་བµར་ ི་ རིག་ཀོ
གསར་¨ར་ ོབ་iོང་། Journalism,
མིའ ི་ ·ོག་ཚcང་ ༼ནག་ཚcང་༽Human Trafficking
ཕབས་བ¨ར་པོ: Dr Tsewang Gyatso Bhutia
UNIT-II

Credit-I

'་གར་ ་ི &་¹ིམས། Indian Constitution
ཕབས་བ¨ར་པོ: Dr Tsewang Gyatso Bhutia
UNIT-III
འཛམ་Ÿིང་ འཁོར་vག་གི་ གནད་དོན།
Global Environmental Issue.
ཕབས་བ¨ར་པོ: ོབ་དཔོན་ Aམ་Iོལ་ འ%ས་€ོངས་པོ།
UNIT-IV

Credit-I

ནང་པའི་ ‚ས་ཆེན་ དང་ བར་དོ་ ལོ་ ས།
&ོམ ་པ་པོ: པ~ྨ་ རིག་འཛ>ན།

གས་ཤོག་ བ'ད་པོ། ོབ་ཚན་ དངོས།
'ལ་tིད་ ི་ ལོ་ ས་ མདོར་བªས། A Brief political History of Sikkim.
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UNIT-I

Credit-I

ཆོས་'ལ་ དང་པོ་ དང་ གཉིས་པོ
ཆོས་'ལ་ ག མ་པོ།
UNIT-II

Credit-I

ཆོས་'ལ་བཞི་པོ་ –་པོ་ Aམ་'ལ་ žན་ཚcགས།
ཆོས་'ལ་ ±ག་ཀོ བ*ན་འཛ>ན་ Aམ་'ལ།
UNIT-III

Credit-I

བ‚ན་པ་ ག+ག་žད་ Aམ་'ལ།
བ'ད་པོ་ དང་ དJ་པོ།
UNIT-IV

Credit-I

ཆོས་'ལ་ བ{་པོ་ བ{་གཅིག་ཀོ་ དང་ བ{་གཉིས་པོ་ དཔལ་•ན་ དོན་qབ་ Aམ་'ལ།
Eངས་ ལེན་སའི་ དེབ: འ%ས་€ོངས་ ཆགས་རབས།
ཕབས་བ¨ར་པོ།
Eངས་ ལེན ་ས། Œས་vལ་ འ%ས་མོ་ €ོང ས་ ི་ ཆོས་tིད་ དང་ འ%ེལ་བའི་ 'ལ་རབས་ ལོ་ ས་ བདེན་དོན་
ƒན་གསལ་ མེ་ལོང་།
ཕབས་བ¨ར་པོ།

གས་ཤོག་ དJ་པོ།
Dissertation

ས་གནས་ ཞིབ་iོང་། Field base study

ཞིབ་དºད་ ་ི རིག་ཀོ་ དང་ ལས་གཡོག་གི་ ཐབས་ལམ། Introduction of Research Methodology and
practices.

Field based study on various topics to enlighten the student 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 within country and
outside country.
Note:
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some portion of alteration has made in Bhutia Syllabus at undergraduate level on
review 2017, previously, 9th paper was taught the Namgyal Dynasty’s Rules and
Administrative Affairs; a historical study, same topic has been altered on 8th paper and
9th paper will be ensured to escort for field base study (dissertation) on persuasive
topics with weightage of 100 marks.
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