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                                                                                                                                                                 Code No. 195 
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 པར་སྐྲུན་ ཞུས་ ཡོད་པའི་ དི་ཤོག་ཅ ུ༹་ ཤོག་གྱངས་ ༡༢  ཡོད་མེད་ ལ ེམ་བ ས་ གཟིགས། 
 དི་ཤོག་གི་ གཡས་ལོ་ ཀོཉ་ ཨང་གྱངས་ ཡོད; འདི་ ལན་དེབ་ སེང་ཁར་ བི་བོ་ གནང། 
 དི་ཤོག་ འདི་ན་ དི་བ་ ༡༧ ཐམ་པ་ ཡོད་པས་ ལ ེམ་བ ས་ གཟིགས་པོ་ གནང། 
 ལན་ བི་བའི་ སོན་ལོ་ དི་བའི་ ཨང་གྱངས་ཅ ུ༹་ རིམ་པོ་ བ ས་སི་ བི་ དགོས། 
 སྐར་མོ་ ༡༥ ཟང་ དི་བ་ཅ ུ༹་ སོགས་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན།  ཆུ་ཆ ོད་༡༠:༡༥-༡༠:༣༠ བར་ 
སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹ས་ སོགས་ ཐོབ།  འདིའི་ བར་ན་ ལན་དེབ་ན་ ལན་ བི་བོ་ མ་གནང། 

 Please check that this question paper contains 12 printed pages. 
 Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the 

title page of the answer-book by the candidate. 
 Please check that this question paper contains 17 questions. 
 Please write down the Serial Number of the question before attempting it. 
 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper 

will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will 
read the question paper only and will not write any answer on the answer-book 
during this period.          
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PART  A:   སེ་ཆ ན་ ཀ༽ འཕེང་འབེབས་ ལས།                                                                                                             
Q.1འོག་གི་ འཕེང་འབེབས་ གིས་ལས་ གཅིག་གི་ དི་བའི་ ལན་ཅ ུ༹་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།1X5=5 
ཀ༽ཆོས་རྒྱལ་ འདིའི་ གདུང་བརྒྱུད་ རྒྱལ་པོ་ ཁི་སོང་ ལེའུ་བཅ ན་ བསམ་ཡས་ལོ་ ཆུ་རྟ་ལོའི་ན་ 
སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ སྦད།    དགུང་ལ་ོ བཅུ་བདུན་ལོ་ ཆོས་ཀི་ ཐུགས་བསམ་ ཤར་སི་ རྒྱ་གར་ ལས་ 
མཁན་ཆེན་ བྷོ་དྷི་ ས་ཏྭ་ དང་ སངས་རྒྱས་ གིས་པོ་ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ པད་མ་ འབྱུང་གནས་ 
གདན་དངས་སི་ དཔལ་ བསམ་ཡས་ཀི་ ལྷ་ཁང་ བཞེངས།    འདི་ལས་ རྒྱ་གར་ལོ་ ཡོད་པའི་ 
དམ་པའི་ ཆོས་ཅ ུ༹་ གཅིག་ཀང་ མ་ལུས་པོ་ བ ས་སི་ བོད་སྐད་ན་ བསྒྱུར་ཤད་ཀི་ ཐུགས་བསམ་ 
བཞེས་སི་ བོད་ཕྲུག་ཅ ུ༹་ལོ་ ས་ སབ་པོ་ གནང་བས་ བོད་ཕྲུག་ཅ ུ༹འི་ ལེ་ མ་དག་ཀ་ ས་ སོན་ མ་ཤེས།    
ན་མོ་ བུདྷཱ་ཡ་ལོ་ མ་མོ་ བུ་བྷཱ་ཡ་ ན་མོ་ དྷརྨ་ཡ་ལོ་ མ་མོ་ དྷང་མ་ཡ་ ན་མོ་ སང་གྷ་ཡ་ལོ་ མ་མོ་ 
ཤཾ་གྷ་ཡ་ ལབ་སི་ ས་ སོན་ མ་ཤེས་པས་ རྒྱལ་པོ་ ཐུགས་ཕམ་ གནང་སི་ བཤུམ་བཞིན་ གུ་རུ་ 
རིན་པོ་ཆེའི་ སྐུ་མདུན་ལོ་ བཅར་སི་ ལོ་རྒྱུས་ ཆ་ཆ ང་ ཅིག་ ཞུས་ས་ ལས་ གུ་རུས་ ལུང་སོན་ འདེ་སི་ 
གནང་བོ་ སྦད།    རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་ ཐུགས་སྡུག་ མ་གནང་ ཆོས་རྒྱལ་ སོང་བཅ ན་ སྒམ་པོའི་ དུས་ལོ་ 
ཆོས་བོན་ ཐུ་མི་ སམ་བྷོ་ཉ་ འདི་ སོན་པོའི་ དུས་སུ་ ེ་གནས་ ཀུན་དགའ་བོ་ ཆ ེ་འཕོས་ ལོངས་སྐུའི་ 
ཞིང་ཁམས་ ལས་ ད་ལྟ་ གཅ ངགི་ ཐག་ེ་ན་ ཕ་མ་ རྒན་རྒོན་ གིས་ཀི་ བུ་ན་ སེས་བ་ བཞེས་སོད་ 
ཡོད།   བུའི་ མིང་ནེ་ གན་ཇག་ ཐང་ཐ་ ལོ་ཆ ད་ནེ་ ལོ་ བརྒྱད་ ལངས་པོ་ ཡོད།   རྒྱལ་པོ་ རང་གིས་ 
ཁོང་ལོ་ གདན་ ཞུས་སི་ ས་ སབ་ བཅུག་ན་ ས་བསྒྱུར་ལོ་ མཁས་པོ་ བྱུང་ཤད་ ཨིན། 

(i) ཆོས་རྒྱལ་ ཁི་སོང་ ལེའུ་བཅ ན་ ནམ་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ས་བ།              ཁ༽ ཆུ་རྟ།              ག༽ ཆུ་བི།              ང༽ ཤིང་གླང། 

(ii) ཆོས་རྒྱལ་ ཁི་སོང་ ལེའུ་བཅ ན་ དགུང་ལོ་ ག་ཆ ོད་ན་ ཆོས་ཀི་ ཐུགས་བསམ་ ཤར་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ བཅུ་བདུན།            ཁ༽ བཅོ་བརྒྱད།              ག༽ བཅུ་དགུ།                ང༽ ི་ཤུ།  

(iii) བོད་ཕྲུག་ཅ ུ༹འི་ གན་ མ་དག་ཀ་ ས་ སོན་ མ་ ཤེས་པོ? 

ཀ༽ མིག།                  ཁ༽ སྣ་གུ།                  ག༽ ལེ།                  ང༽ གཟུགས། 
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(iv) བོད་ཕྲུག་ཅ ུ༹་ ས་ སོན་ མ་ཤེས་པས་ ཆོས་རྒྱལ་ ཐུགས་ ཕམ་བཞིན་ ཀའི་ སྐུ་མདུན་ བཅར་བོ? 

ཀ༽མཁན་ཆེན་ བྷོ་དྷི་ ས་ཏྭ།     ཁ༽གུ་རུ་ རིན་པོ་ཆེ།     ག༽སྤྱན་རས་ གཟིགས།    ང༽ཕྱག་ན་རོ་རེ། 

(v) ཆོས་རྒྱལ་ མཆོག་གི་ རྒྱ་གར་ན་ ཡོད་པའི་ དམ་པའི་ ཆོས་ཅ ུ༹་ གན་ན་ བསྒྱུར་ཤད་ ཐུགས་བསམ་ 
བཞེས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽རྒྱ་སྐད།              ཁ༽ཁ་ཆེའི་ སྐད།              ག༽འབྲུག་སྐད།              ང༽བོད་སྐད། 

                                                (ཡང་ན)  (or)    
      
ཁ༽ད་ལྟ་ ང་ཅག་ རིག་གསར་གྱི་ དུས་ཆ ོད་ན་ གནས་སོད་ ཡོད་མཁན་ སྦད།   རིག་གསར་གྱི་ 
གསར་ཐོན་ འདི་ ལ ེབ་སི་ ཡ་མཆ ན་དགས་ཀི་ ཡར་བསེད་ བྱུང་བཞིན་ ཡོད་པོ་ སྦད།   དཔེར་ན་ 
ང་ཅག་ ཡུལ་ གཅིག་ལས་ ཡུལ་ གཞན་ན་ འགྱུ་ དགོས་པོ་ བྱུང་ན་ མེ་འཁོར, རླངས་འཁོར, གནམ་གྲུ་ 
དང་ ཆུ་གྲུ་ཅ ུ༹་ན་ ཞོན་སི་ དུས་ཆ ོད་ ཐུང་ཐུང་ན་ མ་ལག་ སེབས་ ཆ ུ༹གས་ཏོ་ སྦད།   འདིས་ བ ས་སི་ 
མི་ འདི་ཅ ུ༹་ འཇ མ་བུ་གླིང་ ཐམས་ཅད་ན་ བསོྐར་སི་ འགྲུལ་ རྐྱབས་བཞིན་ ཡོད།         
འདི་ མི་ཆ ད་ འཇ མ་བུ་གླིང་ན་ རྐྱེན་ངན་ དང་ ཡར་རྒྱས་ གན་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད་པའི་ གནས་ཆ ུ༹ལ་ཅ ུ༹་ 
རླུང་འཕིན, གཟུགས་མཐོང་ གློག་འཕིན, ཁ་པར, གློག་འཕིན, དང་ གཡོ་འགུལ་ཅན་ ཁ་པར་ཅ ུ༹་ 
རྒྱུད་སི་ ལམ་སང་ དོས་མོ་ ཧ་གོ་ ཆ ུ༹གས་ཏོ་ སྦད།   རིག་གསར་གྱི་ གྲུབ་འབས་ འདིས་ བ ས་སི་ ད་ལྟ་ 
ལེ་ལག་ དང་ ལས་ཁུངས་ཅ ུ༹་ན་ གཡོག་ཅ ུ༹་ འཇམ་དགས་ ཐོག་ལས་ བ ས་ ཆ ུ༹གས་ཏོ་ སྦད།   
སྨན་བཅོས་ ཧོང་ལྟེ་ བལྟ་རུང་ ང་ཅག་ལོ་ ན་ཆ ་ དཔེ་རིགས་ མ་ཅིག་ཀོ་ ག་ཆ ོད་ ཏབས་རུང་ 
རིག་གསར་གྱི་ འཕྲུལ་ཆས་ཅ ུ༹་ རྒྱུད་སི་ ན་ཆ ་ རྩད་ཆོད་ བཏང་ ཆ ུ༹གས་ཏོ་ སྦད།   ད་ལྟ་ ང་ཅའི་ མི་ཆ ེ་ 
ལ ེབ་སི་ མས་ དགའ་དགས་ ཐོན་ ཡོད་པོ་ འདི་ རིག་གསར་གྱི་ བཀའ་དིན་ ཨིན། 

(i) ང་ཅག་ ཡུལ་ གཅིག་ལས་ ཡུལ་ གཞན་ལོ་ མ་ལག་ ག་འདིས་ སེབས་ ཆ ུ༹གས? 

ཀ༽ གནམ་གྲུ།               ཁ༽ རླངས་འཁོར།               ག༽ ཆུ་གྲུ།               ང༽ མེ་འཁོར། 

(ii) རིག་གསར་གྱིས་ ང་ཅའི་ མི་ཆ ེ་ ག་ལྟེམ་ བཟོ་ ཡོད? 

ཀ༽ མ་དགའ་ ཆི་ཆི།         ཁ༽ སོ་དགས།         ག༽ དགའ་དགས།         ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 
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(iii) གནས་ཆ ུ༹ལ་ཅ ུ༹་ ག་མའི་ ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ ཆ ུ༹གས་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ གནམ་གྲུ་ དང་ ཆུ་གྲུ།                    ཁ༽ རླུང་འཕིན, གཟུགས་མཐོང་ གློག་འཕིན་ དང་ ཁ་པར། 

ག༽ རླངས་འཁོར་ དང་ མེ་འཁོར།                                      ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(iv) ང་ཅའི་ གཟུགས་ཀི་ ན་ཆ ་ཅ ུ༹་ ག་མའི་ ཐོག་ལས་ རྩད་ཆོད་ བཏང་ ཆ ུ༹གས? 

ཀ༽ ཁ་པར་ དང་ གཡོ་འགུལ་ཅན་ ཁ་པར།        ཁ༽ གཟུགས་མཐོང་ གློག་འཕིན། 

ག༽ མེ་འཁོར།              ང༽ ཨིན་ཌོས་ ཀོ་པི, ཨོལ་ཏ ོ་སོན, སི་ཉི་ ཨིས་ཀེན་ དང་ ཁྱག་གི་ རྩད་ཆོད། 

(v) ད་ལྟ་ ངཅའི་ མི་ཆ ེ་ ལ བེ་སི་ དགའ་དགས་ ཐོན་ ཡོད་པོ་ ཀའི་ བཀའ་དིན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ མི་ མ་རབས་ཅ ུ༹འི།      ཁ༽ བསན་ཤིག་ཅ ུ༹འི།      ག༽ རིག་གསར་གྱི།      ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

Q.2འོག་གི་ འཕེང་འབེབས་ གིས་ལས་ གཅིག་གི་ དི་བའི་ ལན་ཅ ུ༹་ གདམས་ ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།1x5=5 

ག༽ རེ་བཅ ུ༹ན་ མི་ལ་རས་པོ་ འདི་ ཆ ེ་གཅིག་ ལུས་གཅིག་ན་ སངས་རྒྱས་པའི་ གྲུབ་ཐོབ་ གཅིག་ ཨིན།    
ཁོང་ ཡུལ་ མངའ་རིས་ གུང་ཐང་ལོ་ བཞུགས་ཏོ་ སྦད།   ཁོང་གི་ ཡབ་ཀི་ མཆ ན་ མི་ལ་ ཤེས་རབ་ 
རྒྱལ་མཆ ན་ ཞུ་དོ་ སྦད།  ཁོང་ དགུང་ལོ་ ཆུང་དུས་ལས་ ཁོང་གི་ ཡབ་ གོངས་པོ་ སྦད།   ཡབ་ 
གོངས་པོ་ལས་ ཁོང་གི་ ཨ་ཀུ་ གཡུང་དྲུང་ རྒྱལ་མཆ ན་གྱིས་ ཁོང་ མ་སྨད་ཅ ུ༹འི་ རྒྱུ་ནོར་ ལོངས་ སོྤྱད་ 
འདི་ཅ ུ༹་ ཐམས་ཅད་ འཕྱ ོག་ཀོ་ སྦད།   ཁོང་གི་ ཨ་ཀུ་ དང་ ཡུལ་ཁའི་ མི་ཅ ུ༹ས་ ཁོང་ མ་སྨད་ཅ ུ༹་ལོ་ 
ལ ེབ་སི་ ཞེན་པོ་ བསགས་ཏོ་ སྦད།   ཞེན་པོ་ བསགས་སི་ ལ ེབ་ མ་ལེབ་ བ ས་ས་ལས་ བཟོད་ 
མ་ཆ ུ༹གས་པ་ དག་ལེན་ འཇལ་བའི་ དོན་ལོ་ ཡུམ་ འདི་ཀིས་ སས་ མི་ལ་ རས་པོ་ལོ་ མཐུ་ སབ་པ་ 
བཏང་བོ་ སྦད།   ཁོང་གིས་ གཡུང་སོན་ ཁོ་རྒྱལ་ དང་ ལྷ་རེས་ གནུབ་ཆུང་གི་ སྐུ་མདུན་ ལས་ མཐུ་ 
དང་ སེར་བའི་ གདམ་སགས་ སབ་པོ་ སྦད།    མཐུ་ ནུས་པོ་ སབ་པོའི་ རེས་ལོ་ ཁོང་ལོ་ མ་ལེབ་ 
བ ས་མཁན་ ཡུལ་མི་ དང་ ཨ་ཀུའི་ ཞིང་ཁ, ཁྱིམ་ དང་ རྒྱུ་ནོར་ ལོངས་སོྤྱད་ཅ ུ༹་ འདི་ལས་ ཨ་ཀུའི་ 
མི་ཆ ང་ ཐམས་ཅད་ རླུང་ཆར་ དང་ སེར་བ་ ཕབ་སི་ མེད་པོ་ བཟོ་བོ་ སྦད།    རེས་ལོ་ ཁོང་ འགྱོད་པོ་ 
ཤུགས་ཅན་ སེས་སི་ ཆོས་ལོ་ ཞུགས།    ཁོང་གིས་ སོབ་དཔོན་ ལྷོ་བག་ མར་པོ་ལོ་ སོན་སི་ དམ་པའི་ 
ཆོས་ཅ ུ༹་ སབ་སི་ གྲུབ་པོ་ རྐྱབས་པས་ ཆ ེ་གཅིག་ ལུས་གཅིག་ན་ སངས་རྒྱས་པོ་ སྦད།      

(i)  རེ་བཅ ུ༹ན་ མི་ལ་ རས་པོ་ མི་ ག་ལྟེམ་ ཅིག་ ཨིན་ནམ? 
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ཀ༽ མི་ཕལ་པོ།           ཁ༽ བདུད་སྤྲུལ།           ག༽ སི་ཅན།           ང༽ གྲུབ་ཐོབ། 

(ii) རེ་བཅ ུ༹ན་ མི་ལ་ རས་པོའི་ ཡབ་ཀི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ བསན་འཇ ིན།       ཁ༽ ཤེས་རབ་ རྒྱལ་མཆ ན།       ག༽ ཕུན་ཆ ོགས།        ང༽ བོ་གོས། 

(iii) རེ་བཅ ུ༹ན་ མི་ལ་ རས་པོའི་ ཨ་ཀུའི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ གཡུང་དྲུང་ རྒྱལ་མཆ ན།       ཁ༽ ཤེས་རབ།       ག༽ རྣམ་རྒྱལ།        ང༽ བསོད་རྣམས། 

(iv) རེ་བཅ ུ༹ན་ མི་ལ་ རས་པས་ དག་ལན་ འཇལ་བའི་ དོན་ལོ་ གན་ སབས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ དམ་པའི་ ཆོས།        ཁ༽ རྒྱ་ཆོས།        ག༽ མཐུ་ ནུས་པོ།        ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(v) རེ་བཅ ུ༹ན་ མི་ལ་ རས་པོའི་ རྩ་བའི་ བ་མ་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཀརྨ་པོ།           ཁ༽ ལྷོ་བག་ མར་པོ།           ག༽ ཏི་ལོ་པ།           ང༽ ན་རོ་པ། 

                                                (ཡང་ན)  (or) 

ང༽ ཆོས་ ཡོན་ཏན་ འདི་ ང་ཅའི་ མིཆ ེ་ན་ ལ ེབ་སི་ གལ་ཆེན་ ཅིག་ ཨིན།     ང་ཅའི་ མི་ཆ ེའི་ ནང་ལོ་ 
ཆོས་ ཡོན་ཏན་ ལ ེམ་ཅིག་ སྦྱངས་ མན་ བཞག་ན་ མིའི་ གལ་ན་ ཆ ུ༹ད་ཤད་ ལ ེབ་སི་ དཀའ་ལས་ 
གག་དགས་ ཡོད།    ང་ཅག་གིས་ ཆོས་ ཡོན་ཏན་ ལ ེམ་ཅིག་ སྦྱངས་ བཞག་ན་ མིའི་ གལ་ལོ་ ཆ ུ༹ད་སི་ 
མི་ཆ ེ་ན་ ལ ེབ་སི་ དགའ་དགས་ སིད་དགས་ ཐོན་ཤད་ ཨིན།    ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་ མན་ བཞག་ན་ 
མི་ཅ ུ༹ས་ ང་ཅག་ལོ་ ཞེན་པོ་ བསགས་སི་ བརྩེ་མཐོང་ མིན་ བ ས།    ཤེས་ཡོན་ཅན་ མི་འདི་ ག་ན་ 
འགྱུ་རུང་ ཐམས་ཅད་ཀིས་ བརྩེ་མཐོང་ དང་ བསོད་བོ་ རྐྱབས་ཤད་ ཨིན།    ང་ཅག་གིས་ ཆུང་དུས་ 
ལས་ ཡོན་ཏན་ ལ ེམ་བ ས་ མན་ སྦྱངས་ན་ སོྦམ་དུས་ ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་བའི་ སྐབས་ལོ་ ལ ེབ་སི་ དཀའ་ 
ལས་ ཕོག་ཤད་ ཨིན།    འདིས་ བ ས་ཟང་ ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་བའི་ སྐབས་ལོ་ ཕམ་ དང་ སོབ་དཔོན་ 
ཅ ུ༹འི་ བཀའ་སོབ་ ན་སི་ ཤེས་ཡོན་ མཐར་ ཕིྱན་པོ་ སྦྱངས་ དགོས།    ཡོན་ཏན་ མཐར་ ཕིྱན་པོ་ མན་ 
སྦྱངས་ན་ མི་ཆ ེ་ན་ དཀའ་ལས་ མོང་ཤད་ ཨིན།    འདིས་ བ ས་ཟང་ རང་གིས་ ཆུང་དུས་ན་ ཡོན་ཏན་ 
སྦྱངས་བའི་ གོ་སྐབས་ ཐོབ་པའི་ སྐབས་ལོ་ དུས་ཆ ོད་ འཕོ་རླག་ མ་བཏང་བར་ ག་ཆ ུ༹གས་ ཡོན་ཏན་ 
མཐར་ ཕིྱན་པོ་ སྦྱངས་བའི་ དོན་ལོ་ བརྩོན་འགྲུས་ རྐྱབས་ དགོས། 

(i) ང་ཅའི་ མི་ཆ ེ་ སིད་པོ་ ཐོན་བའི་ དོན་ལོ་ གན་ སྦྱངས་ དགོས? 
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ཀ༽ མ་རབས་ཀི་  སོྤྱད་ལམ།       ཁ༽ ཡོན་ཏན།        ག༽ གཡོག་ངན།       ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(ii) ཡོན་ཏན་ ཡོད་མཁན་ མི་ འདི་ལོ་ ག་ན་ འགྱུ་རུང་ གན་ ཐོབ? 

ཀ༽ མ་ལ ེམ་ གཏམ།           ཁ༽ མ་གུས་པོ།           ག༽ འཕྱ ་ཁ།           ང༽ བརྩེ་མཐོང། 

(iii) ཆོས་ ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་བའི་ སྐབས་ལོ་ ཀའི་ བཀའ་སོབ་ ན་ དགོས? 

ཀ༽ཕམ་ དང་ སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹འི།   ཁ༽གེན་ཆ ན་ཅ ུ༹འི།   ག༽མི་ངན་པོ་ཅ ུ༹འི།   ང༽ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(iv) ང་ཅག་གིས་ ཡོན་ཏན་ ནམ་ སྦྱངས་ དགོས? 

ཀ༽ སོྦམ་དུས།            ཁ༽ ལོ་རྒས་དུས།            ག༽ ཆུང་དུས།            ང༽ ཤི་དུས། 

(v) ང་ཅག་གིས་ ཡོན་ཏན་ མན་ སྦྱངས་ན་ རེས་མ་ ང་ཅའི་ མི་ཆ ེ་ ག་ལྟེམ་ ཐོན? 

ཀ༽སིད་དགས།         ཁ༽སྡུག་དགས།        ག༽ལ ེབ་སི་ དགའ་དགས།        ང༽ག་འདི་ ཡང་ མན། 

ཁ༽ སུམ་རྟགས་ ལས།  

Q.3 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་ བཞི་ལོ་ ལན་ གདམས་ཁ་  རྐྱབས་སི་ བི།              1x4=04 

(i) མིང་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གསུམ།               ཁ༽ བཞི།               ག༽ ལྔ།               ང༽ དྲུག། 

(ii) སྐད་ཀི་ ཡན་ལག་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ བདུན།               ཁ༽ བརྒྱད།               ག༽ དགུ།               ང༽ བཅུ། 

(iii) དུས་ འདས་ མ་འོངས་ དང་ ད་ལྟ་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ? 

ཀ༽སེ་བུ་ གསུམ།     ཁ༽མཁན་སོབ་ ཆོས་ གསུམ།     ག༽དཀོན་མཆོག་ གསུམ།     ང༽དུས་ གསུམ། 

(iv) སྣ་གུ་ལོ་ ཞེ་ས་ན་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཤངས།              ཁ༽ ཞབས།               ག༽ ལྗགས།               ང༽ སྤྱན། 

(v) མིང་གི་ ཆ བ་ན་ འཇུག་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 
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ཀ༽ མིང།               ཁ༽ མིང་ཆ བ།               ག༽ ཁྱད་ཆོས།               ང༽ བ ས་བའི་ ཁྱད་ཆོས། 

Q.4  འོག་གི་ དི་བའི་ ནང་ལས་ བཞི་ལོ་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                          1x4=04  

(i) ལོ་དོན་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ བདུན།               ཁ༽ བརྒྱད།               ག༽ དགུ།               ང༽ བཅུ། 

(ii) བར་མཆ ན་ རྟགས་ཤད་ལོ་ མན་ འད་བོ་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ དྲུག།               ཁ༽ བདུན།               ག༽ བརྒྱད།               ང༽ དགུ། 

(iii) འབོད་ས་ མིང་གི་ ག་ན་ འཇུག་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སོན་ལོ།               ཁ༽ སྦུ་ན།               ག༽ གཡས་ལོ།               ང༽ གཡོན་ལོ། 

(iv) སར་བསྡུ་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ དགུ།               ཁ༽ བཅུ།               ག༽ བཅུ་གཅིག།               ང༽ བཅུ་གིས། 

(v) ལག་ཀོ་ལོ་ ཞེ་ས་ན་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ཞབས།               ཁ༽ ཕྱག།               ག༽ དབུ།               ང༽ སྐུ་གཟུགས། 

Q.5 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་ བཞིའི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                        1x4=04 

(i) ཀང་  ཡང་  འང་ གསུམ་ འདི་ ག་འདིའི་ ཕད་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སར་བསྡུ།               ཁ༽ ལོ་དོན།               ག༽ ཨི་ལན།               ང༽ རྒྱན་སྡུད། 

(ii) ཁྱད་ཆོས་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ ལྔ།               ཁ༽ དྲུག།               ག༽ བདུན།               ང༽ བརྒྱད། 

(iii) ང་ སོབ་གྲྭ་ན་ འགྱུ་དོ་ ཨིན་ ལབ་ན་ དུས་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ད་ལྟ་བ།               ཁ༽ འདས་པོ།              ག༽ མ་འོངས་པོ།              ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(iv) མིང་ཆ བ་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡདོ? 
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ཀ༽ གསུམ།               ཁ༽ བཞི།               ག༽ ལྔ།               ང༽ དྲུག། 

(v) རྣམ་ལོག་ལོ་ ཞེ་ས་ན་ གན་ ལབ་ཏོ? 

ཀ༽ སྤྱན།               ཁ༽ སྙན།               ག༽ ལྗགས།              ང༽ ཆ ེམས། 

Q.6 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་ བཞིའི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                        1x4=04 

(i) ལྷག་བཅས་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གིས།               ཁ༽ གསུམ།               ག༽ བཞི།               ང༽ ལྔ། 

(ii) ཆོད་ཀི་ མིང་ གན་ ཨིན་ནམ? ལབ་ན་ མིང་ཆ བ་ ག་འད་ི ཨིན་ནམ? 

ཀ༽རང་སའི་ མིང་ཆ བ།  ཁ༽ངེས་སའི་ མིང་ཆ བ།  ག༽མ་ངེས་པའི་ མིང་ཆ བ།  ང༽དི་བའི་ མིང་ཆ བ། 

(iii) དུས་ གསུམ་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ བཅུ་གཅིག།          ཁ༽ བཅུ་གིས།          ག༽ བཅུ་གསུམ།          ང༽ བཅུ་བཞི། 

(iv) ཨི་ལན་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གསུམ།               ཁ༽ བཞི།               ག༽ ལྔ།              ང༽ དྲུག། 

(v) དགར་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གིས།               ཁ༽ གསུམ།               ག༽ བཞི།             ང༽ ལྔ། 

ག༽ ཆ ིགས་བཅད་ ལས། 

Q.7 འོག་གི་ ཆ ིགས་བཅད་ སོགས་སི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                1x4=04 

 ངན་པས་ ཕོྱགས་མཐའ་ སོྐར་རུང་ ཡང,                                                                         
སོན་གྱི་ རིགས་ཅ ུ༹་ སྡུད་པོ་ བ ས།                                                                                                                 
ངམ་གོག་ ས་རལ་ཅན་གྱི་ ཆུས,                                                                                                                                   
འདམ་གྱི་ སིྙགས་མ་ འདེན་ དང་ མཆ ུ༹ངས། 
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གསུང་དོན་ན-ེ  མི་ མ་རབས་ ངན་པོ་ འདི་ ཡུལ་ ཕོྱགས་བཞི་ མཐའ་འདས་ ག་ན་ སོྐར་སི་ འགྱུ་རུང་ 
མིག་ལྟོས་ ངན་པོ་ མ་རབས་ཀི་ གཡོག་ངན་ ཅིག་ཀོ་ བསབ་སི་ བ ས་ཤད་ ཨིན།                                                                                                                                               
དཔེར་ན-གནམ་མཁའ་ ལས་ ཧང་ཐོག་ ཆར་པོ་ ཤུགས་ཅན་ རྐྱབས་པའི་ ངམ་གོག་ ས་རལ་ཅན་གྱི་ 
འོས་ཆུ་ འདི་ཀིས་ གཡོག་ ལ ེམ་ རྩ་ལས་ མན་ བ ས་བ་ འདམ་གྱི་ སིྙགས་མ་ འདི་ཅ ུ༹་ ཐམས་ཅད་ 
འཕྱ ག་སི་ འབག་ འགྱུ་བོ་ དང་ འད་བོ་ ཨིན། 

(i) མི་ ངན་པོ་ འདི་ ཡུལ་ཕོྱགས་ ག་ན་ སོྐར་སི་ འགྱུ་རུང་ གན་གྱི་ རིགས་ཅ ུ༹་ སབ་ཤད་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ གཡོག་ངན།          ཁ༽ ཡོན་ཏན།          ག༽ བཟང་སོྤྱད།          ང༽ ག་འདི་ཡང་ མན། 

(ii) ཆ ིགས་བཅད་ འདི་ན་ ཆ ིག་རྐང་ ག་ཆ ོད་ འདུག? 

ཀ༽ གཅིག།                  ཁ༽ གིས།              ག༽ གསུམ།               ང༽ བཞི། 

(iii) ཆ ིག་ བཅད་སི་ བི་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཆ ིག་སྒྲུབ།             ཁ༽ ཆ ིགས་བཅད།             ག༽ ཆ ིག་ལྷུག།             ང༽ག་འདི་ཡང་ མན། 

(iv) ངམ་གོག་ ས་རལ་ཅན་གྱི་ འོས་ཆུ་ འདི་ཀིས་ གཡོག་ ག་ལྟམེ་ བ ས? 

ཀ༽ གཡོག་ ལ ེམ།        ཁ༽ གཡོག་ འབིང།        ག༽ གཡོག་ མ་ལ ེམ།        ང༽ ག་འདི་ཡང་ མན། 

ང༽ “སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་གཱན་རི་ ཡང་ན་ མོ་ཧན་ རས་ ཀརྨ་ཅ ན་ གཱན་རི་ མཆོག་ནེ་ གུ་ཇ ་རཉ་ཀི་ 
པོར་བྷོན་རར་ ལབ་ས་ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༦༩ ཟླ་བོ་ ༡༠ ཆ ེས་ ༢  ལོ་ སྐུ་ འཁྲུངས་པོ་ སྦད།    ཁོང་གི་ ཡབ་ 
འདི་ སོན་མ་ རྒྱལ་པོའི་ སྐབས་ལོ་ པོར་བྷོན་རར་གྱི་ བོན་པོ་ ཅིག་ཀང་ ཨིན་མཁན་ སྦད།   
སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ གཱན་རི་ མཆོག་ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༨༨  ཟླ་བོ་ ༩ ཆ ེས་ ༤ ལོ་ མུམ་བྷའི་ ལས་ 
དབིན་ཡུལ་ལོ་ ཁིམས་ཀི་ སོབ་སོྦྱང་ གནང་བ་ བོན་བོ་ སྦད།    ཁོང་ ཨོ་ཁར་ བོན་སི་ ཤ་ཆང་ མན་ 
བཞེས་པར་ དཀར་ཟས་ ཅིག་ཀོ་ བཞེས་སི་ བཞུགས་ འདུག། ’’ 

Q.8 སེང་གི་ འཕེང་འབེབས་ སོགས་སི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ལན་  གདམས་ཁ་  རྐྱབས་སི་ བི།           1x5=05 

(i) སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ གཱན་རི་ མཆོག་ ནམ་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༦༩          ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༧༩          ག༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༨༩          ང༽ ཕིྱ་ལོ ༡༨༩༩   
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 (ii) སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ གཱན་རི་ མཆོག་གི་ མཆ ན་ ཆ་ཆ ང་ གན་ ཨིན་ནམ?  

ཀ༽ར་རིབ་ གཱན་རི།  ཁ༽སན་ཇ  ་ཡེ་ གཱན་རི།  ག༽མོ་ཧན་རས་ ཀརྨ་ཅ ན་ གཱན་རི། ང༽ར་ཧུལ་ གཱན་རི། 

 (iii) སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ གཱན་རི་ མཆོག་ ཡུལ་ ག་ན་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ པ་ཀིས་ཐན།       ཁ༽ པོར་བྷོན་རར།       ག༽ སི་རི་ ལང་ཀ།       ང༽ ཨུ་ཏར་ པོར་རེས།  

 (iv) གཱན་རི་ མཆོག་ མུམ་བྷའི་ ལས་ དབིན་ཡུལ་ལོ་ གན་བ ས་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽བསོྐར་ལོ།     ཁ༽ ཆ ོང་ལོ།     ག༽ ཡབ་ཡུམ་ མཇལ་བ།     ང༽ ཁིམས་ཀི་ སོབ་སོྦྱང་ སྦྱངས་བ། 

(v) ཁོང་ ཁིམས་ཀི་ སོབ་སོྦྱང་ སྦྱངས་བ་ ཕིྱ་ལོ་ ག་འདི་ན་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༧༨          ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༨༨          ག༽ ཕིྱ་ལ ོ༡༨༩༨          ང༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༨༨ 

Q.9 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ལན་ གདམས་ཁ་  རྐྱབས་སི་ བི།                                             1x5=05 

(i) རྒྱ་གར་ན་ དམ་པའི་ ཆོས་ འཆ ོལ་བ་ བཻ་རོ་ཙྭ་ན་ མམ་པོ་ ཀ་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ བཀྲ་ཤིས་ ཕུན་ཆ ོགས།    ཁ༽ གཅ ང་ ལེགས་གྲུབ།    ག༽ ཕུན་ཆ ོགས།     ང༽ ཤེས་རབ། 

(ii) བཻ་རོ་ཙྭ་ནའི་ སོན་མའ་ི བོ་ཅ ོའི་ སྐབས་ལོ་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ དབང་འདུས།     ཁ༽ རྒྱལ་མཆ ན།     ག༽ བསོད་ནམས་ ཕུན་ཆ ོགས།     ང༽ གན་ཇག་ ཐང་ཐ། 

(iii) ཆོས་རྒྱལ་ ཁི་སོང་ ལེའུ་བཅ ན་གྱིས་ རྒྱ་གར་ན་ ཡོད་པའི་ དམ་པའི་ ཆོས་ཅ ུ༹་ གན་ན་ 
བསྒྱུར་ཤད་ ཐུགས་བསམ་ བཞེས་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                               
ཀ༽ བོད་སྐད།               ཁ༽ རྒྱ་སྐད།               ག༽ ཁ་ཆེའི་ སྐད།               ང༽ འབྲུག་སྐད། 

(iv) བཻ་རོ་ཙྭ་ན་ལོ་ གདན་ ཞུས་དགོས་སེ་ ཆོས་རྒྱལ་ལོ་ ཀ་ཀིས་ ལུང་བསན་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ཕྱག་ན་ རོ་རེ།    ཁ༽སྤྱན་རས་ གཟིགས།    ག༽གུ་རུ་ རིན་པོ་ཆེ།    ག༽འཇམ་དཔལ་ དབངས། 

(v) བཻ་རོ་ཅ ་ནའི་ གཟིམས་ལམ་ ནང་ལོ་ གནམ་ལོ་ གན་ མམ་ཅིག་ ཤར་བོ་ གཟིགས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ིམ་ དང་ ཟླ་བོ།     ཁ༽ཟླ་བོ་ དང་ སྐར་མོ།     ག༽ིམ་ དང་ སྐར་མོ།     ང༽ག་འདི་ ཡང་ མན།  
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PART  B: སེ་ཆ ན་ ཁ༽  ཆ ིག་ལྷུག་ རྣམ་ཐར་ བི་རྩོམ་ དང་ བཏང་ཡིག་  ལས།  

ཅ༽ ཆ གི་ལྷུག་ ལས། 

Q.10 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་  གསུམ་ལོ་ ལན་ བི།                                        2x3=06 

(i) བཻ་རོ་ཙྭ་ནའི་ ཡབ་ཡུམ་གྱི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

(ii) ང་ཅག་ ཡུལ་ གཅིག་ལས་ ཡུལ་ གཞན་ལོ་ མ་ལག་ སེབ་པའི་ དོན་ལོ་ རིག་གསར་གྱིས་ གན་ 
གན་ བཟོ་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 

(iii) གཏམ་ འཆ ོལ་བ་ དང་ མིག་ འཆ ོལ་བ་ ལབ་པའི་ དོན་ གན་ ཨིན་ནམ?  

 (iv) ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ བཀའ་བཞིན་ རྒྱ་གར་ན་ དམ་པའི་ ཆོས་ འཆ ོལ་བ་ ཀ་ཀ་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 

(v) བཻ་རོ་ཙྭ་ནའི་ གིད་ལམ་ ནང་ལོ་ གན་ གཟིགས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཆ༽ རྣམ་ཐར་ ལས། 

Q.11 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་ གསུམ་གྱི་ ལན་ བི།                                               1x3=03 

(i) འགོ་བ་ བཟང་མོའི་ རྣམ་ཐར་ན་ ལེའུ་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

(ii) འགོ་བ་ བཟང་མོའི་ སས་ཀི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

(iii) འགོ་བ་ བཟང་མོའི་ མཆ ན་ འགོ་བ་ བཟང་མོ་སེ་ ཀ་ཀིས་ གསོལ་བོ་ ཨིན་ནམ? 

(iv) འགོ་བ་ བཟང་མོ་ལོ་ སས་ ལམ་སིང་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

Q.12 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་  གིས་ལོ་ ལན་ བི།                                         1 ½ x2=03 

(i) འགོ་བ་ བཟང་མོའི་ ཡབ་ཡུམ་གྱི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

(ii) འགོ་བ་ བཟང་མ་ོ ནམ་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨིན་ནམ?  

(iii) འགོ་བ་ བཟང་མོའི་ སས་ ལམ་སིང་ གིས་ཀི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

Q.13 འོག་གི་ དི་བའི་ ནང་ལས་ གཅིག་གི་ ལན་ བི།                                                 1X3=03          
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(i) འགོ་བ་ བཟང་མོ་ སྐུ་ འཁྲུངས་པོའ་ི སྐབས་ལ་ོ རྟགས་ཆ ན་ གན་ བྱུང་བོ་ ཨིན་ནམ? 

 (ii) ཡུམ་ བམ་ཟེ་ མཇ ེས་མའི་ གིད་ལམ་ ནང་ལོ་ གན་ གཟིགས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

 ཇ༽ བི་རྩོམ་ དང་ བཏང་ཡིག་ ལས། 

Q.14 འོག་གི་ འགོ་བརོད་ ལས་ གཅིག་གི་ བི་རྩོམ་ ཆ ིག་ ༡༥༠  ལས་ མ་ཉུང་བོ་ བི།         08X1=08 

བི་རྩམོ་ ལས། 

(i) མཐའ་འཁོར་ གཅ ང་དགས་ གཞག་ དགོས་པོ་ གལ་ཆེན་ ཨིན་བའི་ སོྐར།  

(ii) སོབ་ཕྲུག་ མི་ཆ ེ་ གལ་ཆེན་ ཨིན་བའི་ སོྐར། 

བཏང་ཡགི་ ལས། 

Q.15 འོག་གི་ འགོ་བརོད་ ལས་ གཅིག་གི་ ཞུ་ཡིག་ བི།                                                7x1=07 

(i) སོབ་སིྤྱ་ མཆོག་ལོ་ སོབ་གྲྭ་ སོད་རིང་ག་ི སོྤྱད་ལམ་ ཡིག་འཕོད་ གནང་བའི་ ཞུ་ཡིག་ གཅིག་ བི། 

 (ii) གཟུགས་ ནཱ་སི་ སོབ་གྲྭ་ བཅར་ མ་ཆ ུ༹གས་ ཞུ་བཞིན་ ིན་ གཅིག་གི་ དགོངས་ཞུ་ ཡི་གེ་ བི། 

Q.16 འོག་གི་ འགོ་བརོད་ ལས་ གང་རུང་ གཅིག་གི་ བི།                                             5x1=05  

(i) ཞབས་བརྟེན་ བར་ཆད་ ལམ་སེལ་ དང་ སོལ་མ་ བསགས་རྟེན་ ཕྱག་དངུལ་ ཏི་རུ་ ༧༠༠༠/ ཕུལ་ 
བཞིན་ སབས་ཞུ་ ཡི་གེ་ བི། 

(ii) རང་གི་ སེས་ཆ ེས་ དུས་སོན་ སྲུང་རྩིས་ན་ རོགས་ལོ་ མགོན་བོས་ ཡི་གེ་ གཅིག་ བི། 

Q.17 འོག་གི་ འགོ་བརོད་ ལས་ གང་རུང་ གཅིག་གི་ བཏང་ཡིག་ བི།                              5x1=05 

(i) ད་ལྟའི་ ནད་ཡམས་ སོྐར་ལོ་ རོགས་ལོ་ ཡི་གེ་ གཅིག་ བི། 

(ii)  ལོ་འཁོར་ ཆོས་རྒྱུགས་ སོྐར་ལོ་ ཕ་མ་ལོ་ ཡི་གེ་ གཅིག་ བི། 

                                                                                                                                                                                            

 


