
                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. DZONGKHA GRADUATES 

 

 ཤོག་གྲངས་1/༧ 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༩ ལའོི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༩ ལའོི་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (རངོ་ཁའི་བི་ཨེཌ་) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ། 

དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་  རོང་ཁ། 
སྤྱི་ཚེས་   ༡༢/༡༠/༢༠༡༩། 
སྐུགས་བསོམས་  ༡༠༠། 
དུས་ཡུན་   ཆུ་ཚོད་༠༣།  
ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་  སྐར་མ་༡༥། 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 

 ༡- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་ལུ་
མ་འཛོལ་བར་ གསལ་ཏོག་ཏ་ོའབད་བྲི་དགོ། 

 ༢- དྲི་བའི་ལན་ བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་བྱིན་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་བསལ་དགོ། དུས་ཚོད་འདི་ནང་ ལན་
བྲི་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

 ༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསོམས་ཏེ་ བཞི་ཡདོ། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རམོ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡི་གུའི་སརོ་བ། དྲི་བ་གསུམ་པ་ 
གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

 ༤- དྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ། 
 ༥- དྲི་བའི་ལན་ ག་ར་ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ཁ་གསལ་འབད་བྲི་དགོ། 

དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་
མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད། 

 ༦- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་ག་ནི་
ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

 ༧- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྩིས་སོད་
འབད་དགོ། 

 



                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. DZONGKHA GRADUATES 

 

 ཤོག་གྲངས་2/༧ 

 

དྲི་བ་དང་པ།     འབྲི་རམོ།      སྐུགས་༣༠། 

འོག་ལུ་བཀོད་མི་ འབྲི་རོམ་གྱི་དནོ་ཚན་གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༦༠༠ འི་ནང་འཁོད་བྲིས། 

འབྲི་རོམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་འགོ་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན། 
བརྗོད་དོན་ལུ་སྐུགས་༡༥། (ལན་འོས་འབབ་དང་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ རྒྱབ་ཁུངས་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི) 
ཚིག་སོར་ལུ་སྐུགས་༡༠།  (འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ སྙན་ཚིག་ ཡིག་སྡེབ་ སོར་བ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི) 
འབྲི་བཀོད་ལུ་སྐུགས་༥།  (ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི) 

 
ཀ༽ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་འདི་ལས་ གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ 

བཀག་ཐབས་འབད་ནི་འདི་གལ་ཆེ། ཟེར་བའི་བརྗོད་དནོ་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་རིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རོད་གླེང་འབྲི་རོམ་
ཅིག་བྲིས། 

 
ཁ༽ དེང་སང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོབ་སོན་འདི་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ཟེར་བའི་བརྗོད་དནོ་ཐོག་

ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཀོད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 
 
དྲི་བ་གཉིས་པ།     ཡིག་སརོ།       སྐུགས་༢༠། 
 

འགོ་གི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ གསུམ་བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་ར་གི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། 
 

ཀ༽ འགོ་ལུ་ དྲི་བ་ ༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་ར་གི་ལན་བྲིས།        སྐུགས་༡༠། 
 

 ༡. གསལ་བྱེད་དང་ སྔོན་འཇུག་ཚུ་ ཕོ་མོ་སོགས་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན? (༢) 
 

 ༢. བརྡ་སོད་ཀྱི་གཞུང་ནང་ ཡང་འཇུག་གཉིས་ཡོད་རུང་ གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? (༢) 
 

 ༣. འམ་དང་འུ་གཉིས་ རེ་རེ་གི་རྐང་པ་ཁ་སྐོང་དགོ་མི་དང་མ་དགོ་མིའི་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ། (༢) 
 

 ༤. དངོས་པ་ོབདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྐྱབ། (༢) 
 

 ༥. བྱེད་སྒྲའི་རྐྱེན་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རོམ་ཤོཀ་གཅིག་གསར་རོམ་འབད། (༢) 
 



                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. DZONGKHA GRADUATES 

 

 ཤོག་གྲངས་3/༧ 

 

 
ཁ༽ འགོ་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས། 
            སྐུགས་༥x༡=༥། 
 ༡- མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ར་ འདི་ སྐྱེ་གནས་་་ 

ཀ ལྐོདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་ཨིན། 
ཁ  སྤྱི་བོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་ཨིན། 
ག རྐན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་ཨིན། 
ང་ ལྕེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གུ་ཨིན། 
 

 ༢- སེམས་བསྐྱེད་ནང་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཆོག། ཟེར་མི་འདི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལས་་་ 
ཀ རིགས་མི་མཐུན་པ་དགར་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 
ཁ རིགས་མཐུན་པ་དགར་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 
ག འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 
ང་ སྡུད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 

 

 ༣- ནི་སྒྲ་མཆོག་ཏུ་དགར་བའི་དཔེར་བརྗོད་འདི་་་ 
ཀ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་སྐྱིད་ཤོས་ཨིན། 
ཁ ཝ་མོ་ནི་གཅན་གཟན་གྱི་ནང་ལས་ཐ་མ་ཨིན། 
ག རིས་དྲུག་ལས་དམྱལ་བ་ནི་སྐྱོ་ཤོས་ཨིན། 
ང་ ལྷ་ནི་ཀླུ་ལས་གཞན་ཨིན། 

 

 ༤- དགེ་བ་སྒྲུབས་དང་བདེ་བ་ཐོབ། ཟེར་མི་འདི་དང་སྒྲ་་་ 
ཀ ཚེས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 
ཁ རྒྱུ་མཚན་གྱི་དོན་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 
ག འབྱེད་པའི་དནོ་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 
ང་ གདམས་ངག་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན། 

 

 ༥- ཐུ་མི་སཾ་བ་ོཊའི་ བརྡ་སོད་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲལ་ཁར་ མ་ཚུད་མི་ བསན་བཅོས་འདི་་་ 
ཀ ཐུ་མིའི་མད་ོརྫིའི་སྒྲ་མདོ་དང་ སྔགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་མུན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཨིན། 
ཁ ཀ་མད་སུམ་ཅུར་བསྒྱུར་བ་དང་ བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་ཨིན། 
ག ཀླུ་དབང་མགུལ་རྒྱན་དང་ སྡེབ་སོར་སྒྲིག་པའི་གཞི་མ་ཨིན། 
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ང་ རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་དང་ ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་བཟ་ོཨིན། 
ག༽ འགོ་ལུ་ དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་ར་གི་ལན་བྲིས།      སྐུགས་༥x༡=༥། 

 ༡- སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མིའི་མཚན་ཉིད།། ཟེར་མིའི་ གོ་དོན་བྲིས། 
  
 ༢- ལུང་དུ་སོན་པའི་སྒྲ་དང་ ལུང་དུ་མ་སོན་པའི་སྒྲ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོདཔ?   
 

 ༣- སྡེབ་སོར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ རིས་མོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལས་ ལེ་ཤ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་འཇམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?  
 

 ༤- “འགལ་བརྒལ” ཟེར་མི་ཚིག་གི་ གོ་དོན་བྲིས། 
 

 ༥- སྲེམས་འཕྲུལ། ཇིགས་གཏན། ཆབ་གྲགས། འཇོག་ཡིགས། ཟེར་མི་ མིང་ཚིག་བཞིཔ་ོགི་ ཡིག་སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ། 
 

དྲི་བ་གསུམ་པ།     གོ་བ་ལེན་ནི།       སྐུགས་༢༠། 

འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ གི་ལན་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 

           (འབྱུང་ཁུངས་ ཉེར་མཁོའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག) 
༆ ང་བཅས་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ནང་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ལུས་ ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་ནང་
གསེས་ ལུས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་འདི་ཨིན། འདི་ཚུ་ བཟའ་བ་ ཟས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་དང་། བཅའ་བ་ འབད་བཞག་

བཅའ་བཞག་གི་སྒྲིག་ལམ། འགྲོ་བ་ འགྲོ་ལུགས་སོད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ལུ་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 

ག་རང་འབད་རུང་ཁ་ལས་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ངག་གི་སྒྲིག་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བ་ོ འབྱཱར་གསུམ་ཆུའི་ཉེན།། དགུན་གསུམ་མེའི་ཉེན།། 
གཏན་ཀྱང་ཁ་ཡི་ཉེན།། ཟེར་ད་ོབཟུམ་ ངག་ཐོག་ལས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བོ་ག་ཅི་ར་སབ་རུང་ དུས་རྟག་བུ་ར་དྲན་པ་དང་ཤེས་
བཞིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཚིག་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་མེདཔ་འབད་སབ་དགོཔ་ཨིན། 
 

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་གཙ་ོབ་ོསེམས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ཡང་དག་པ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ ཚེ་
འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ སླུ་བ་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ཕྱིར་མི་ལོྡག་པའི་དད་པ་དང་། ཚེ་ད་རེས་མགོ་གཏད་སའི་གོངམ་དང་ 
ལུས་སྐྱེད་བསྲིངས་པའི་ཕ་མ་ ཡོན་ཏན་སོན་པའི་བ་སོབ་ བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་སྤུན་མཆེད་ སྐྱིད་རགོས་དང་སྡུག་རོགས་འབད་བའི་གཉེན་
གྲོགས་དང་ ལྟ་ལོྟ་ཚང་ཚུ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ གཅིག་ཁར་འཛོམས་མི་འདི་ཡང་ ཚེ་སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སབས་ཀྱིས་ འཛམོས་
ཨིནམ་ལས།  
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བང་སེམས་སྤྲུལ་པའི་རང་གཟུགས་ གོང་མ་ལུ་གུས་བཀུར་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ནི་དང་། དྲིན་ཅན་གྱི་
ཕ་མ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བ་སོབ་ལུ་ མི་འགྱུར་བའི་དད་པ་ སྤུན་མཆེད་དང་གཉེན་གྲོགས་ ལྟ་ལོྟ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ལས་རྒྱུ་
འབྲས་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཀུན་སོང་བཟང་པ་ོབསྐྱེད་མི་ལུ་ ནང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 
ཀ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས།   སྐུགས་
༥x༡=༥། 

 ༡- དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་་་ 
ཀ   འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། 
ཁ   གཞན་གྱིས་མིག་ལོྟས་ལྟ་སའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། 
ག   ཕམ་བཟང་པའོི་ཤུལ་བཞག་ཅིག་ཨིན། 
ང་   བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་ར་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 

 
 ༢- སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་འབྱུང་ཁུངས། 

ཀ   འགྲོ་བ་མིའི་སྲིད་པ་འགོ་ཐོག་གནས་པའི་སྐབས་ལས་ར་བྱུང་ནུག། 
ཁ   རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་བརམས་གནང་ནུག། 
ག   ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བརམས་གནང་ནུག། 
ང་   དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱུང་ནུག། 

 
 ༣- རྟ་སྤུ་ལོང་གི་སྒྲིག་མེན་པར། བ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྒྲིག། ཟེར་མི་འདི་་་ 

ཀ འོག་མ་གིས་གོང་མ་ལུ་གུས་ཞབས་མེད་པའི་སྒྲིག་ཨིན།  
ཁ གོང་མ་གིས་འོག་མ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་སྒྲིག་ཨིན། 
ག གོང་འོག་གཉིས་ཁྱད་པར་མེད་པའི་སྒྲིག་ཨིན། 
ང་ རང་ཚོད་གཟུང་བའི་སྒྲིག་ཨིན། 

 
 ༤- རྒཔོ་ཚུ་གིས་བཀབ་མིའི་བཀབ་ནེ་འདི་་་ 

ཀ    འཇིག་རྟེན་པ་སྤྱིར་བཏང་གི་བཀབ་ནེ་མེན།  
ཁ    ག་དང་ཡང་མ་འཁྲིལ་བའི་སོ་སོ་ཅིག་ཨིན། 
ག    སྔགས་འཆང་བ་ཚུ་གི་ནབཟའ་མེན། 
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 ཤོག་གྲངས་6/༧ 

 

ང་    སྔགས་པ་ཚུ་གི་ན་བཟའ་ཨིན། 
 ༥- བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་་་ 

ཀ   ལཱ་ངོ་མའི་བཅའ་གཞི་སྒྲིག་ཐངས་ཨིན། 
ཁ   བཟའ་འཐུང་བསྟེན་ལུགས་ཨིན། 
ག   སོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ཨིན། 
ང་   ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ་ཨིན། 

 
ཁ༽ འགོ་གི་ དྲི་བ་༥ ག་ར་གི་ལན་བྲིས།           སྐུགས་༥x༤=༢༠། 

 ༡. ལུས་ ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་འདི་ གཙ་ོརིམ་སྒྲིག་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་སྒྲིག་ནི་སོ? ཁུངས་དོན་དང་
བཅསཔ་འབད་གཙོ་རིམ་སྒྲིགས། 

 
 ༢. གཏན་ཀྱང་ཁ་ཡི་ཉེན།། ཟེར་མི་འདི་བདེན་ག? ག་ཅི་འབད? 
 
 ༣. བཟའ་ བཅའ་ འགྲོ་གསུམ་ལས་ གཅིག་བཏོན་གཏང་ཞིན་ན་ གཉིས་ཀྱིས་འཐུསཔ་འབད་བཟ་ོབ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་འདི་

བཏོན་གཏང་ནི་སོ? ག་ཅི་འབད།  
 
 ༤. ཐ་དམ་ཚིག་དང་ སྤྱི་སེམས་གཉིས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲིས?  
 
 ༥. དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ གོམས་སང་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བཞི་བྲིས། 
 
ག༽ འགོ་གི་ མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འཚལོ་ཏེ་བྲིས།    སྐུགས་༥x༡=༥། 
    
   ༡) ཨ་རྟག།    ༢) ལོག་ཅི་ལོག་ཅི།   ༣) བསྙེན་བཀུར།   ༤) ཤེས་ཡོན།    ༥) རྒྱལ་སྲས། 
 
 

ང༽ འགོ་གི་ མིང་ཚིག་༥ གི་རྗོད་ཚིག་བཟ།ོ (ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འདྲ་བཤུས་ཕབ་མི་ཆོག)     སྐུགས་༡x༥=༥། 

   ༡) དམ་ཚིག།     ༢) འདྲ་མཉམ།    ༣) ཀུན་སོང་།     ༤) དད་པ།      ༥) སྐྱབས་གནས། 
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 ཤོག་གྲངས་7/༧ 

 

 

དྲི་བ་བཞི་པ།     སྐད་སྒྱུར།       སྐུགས་༡༥། 

འོག་ལུ་ དབྱིན་སྐད་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད། (གནད་དོན་ཕགོ་མ་ཕོག་དང་ གོ་རིམ་ སྡེབ་སརོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་
སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།)         

འབྱུང་ཁུངས་  (read.84000.co) 
 

The Sūtra on Dependent Arising 

 

While the Buddha is residing in the Realm of the Thirty-Three Gods with a retinue of deities, great 

hearers, and bodhisattvas, Avalokiteśvara asks the Buddha how beings can gain merit from building a 

stūpa. The Buddha responds by stating the Buddhist creed on dependent arising:  

 

All phenomena that arise from causes,  

The Tathāgata has taught their cause, 

And that which is their cessation,  

Thus has proclaimed the Great Renunciant. 

 

The Buddha then explains that this dependent arising is the dharmakāya, and that whoever sees 

dependent arising sees the Buddha. He concludes the sūtra by saying that one should place these 

verses inside stūpas to attain the merit of Brahmā. 

 

 

 

 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 

 

 


