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“Every child is inspired to learn and empowered with wisdom to excel in life”
ANNUAL EXAMINATION-2018

�ག་ར�་དང་�ོམ་ར�།
��ཤོག་གཉ�་པ།
21/༡༡/༢༠༡༨
༡༽
༢༽
༣༽
༤༽
༥༽

�་ཏི�་ཐང་འ��་ར�་�ོབ་�་གོང་མའ�ལོ་འཁོར་ཆོས་�གས་།

�གས་བ�ོམས་ ༨༠།
�ས་�ན་�་ཚ�་ ༣།

འོག་ག�བཀོད་�་�་ ལ�ས་ཤམོ ་�� �ག་��བ�།
ཧ�མ་ �ར་མ་༡༥ ག�ར�་�་ ཡ��་མ་འ��བར་��ཤགོ ་འད�་ལ�ས་ཤོམ་���ག།
��བ་�ག་ཚར་ཞ�མ་ལས་ ལན་འ��ན��དོན་�་ �ས་�ན་�་ཚ�་༣ཐོབ།
��ཤོག་འད�ནང་�་ ��བ་��ཚན་བཞ�ཡོད། ��ཚན་ཀ་ འ���ོམ། ཁ་ �ན་�ོམ། ག་ �ང་། ང་ �ལ་�ས་
ལག་ལ�།
��ཚན་ར�ར��་ཡང་��བ་ཚན་དང་པ་དང་། ཚན་གཉ�་པ་��ཡོད། ��བ་ཚན་དང་པ་ཀ་ཁ་དང་ ��བ་ཚན་གཉ�་
པའ�ནང་�༡པ་༢པ་��བཀོད་ད�ཡོད།�ོད་��་��ཚན་ར�ལས་��བ་ཚན་ར� ཨ�་ཅ�་མ�་ཅ�་གདམ་ཁ་�བ་��
ལན་འ��དགོ།
�ོད་��་��བ་ཚན་བ�ོམས་བཞ�ག�ལན་འ��དགོ་ ད�འབདཝ་ད་��ཚན་བཞ�གང་�ང་ལས་ ��བ་ཚན་གཉ�་པ་༡
ཨ�་ཅ�་མ�་ཅ�་གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་འ��དགོ།

2

༼��ཚན་ ཀ་ འ���མོ ་ �གས་༢༠༽
འོག་ག�འ���མོ ་འད�ལ�ས་ཤམོ ་���ག་ཞ�་ན་��བ་�་ག�ལན་བཀོད་�་དང་འ��་ཏ���།
༉ ལས་�་འ�ས་ཟ�་མ�ག�དོན་དག་འད� རང་ག�་�་��་པ་འབད་བ་ཅ�་ ད��ལས་ངན་པ་བསགས་ཏ�འ�ས་�་
�ག་བ�ལ་�ོང་ན�དང་�་དག�བ་འབད་བ་ཅ�་ད��ལས་བཟང་པོ་བསགས་ཏ�འ�ས་�་བད�བ་�ོང་མ�འད��་ལས་�་འ�ས་
ཟ�་�བ་ཨ�མ་ལས་ རང་ག�་བསགས་པའ�ལས་ད� རང་ག�་རང་�ོང་ན�མ་གཏོགས་ གཞན་�་�ོང་ས་མ�།
ད�འབད་ན�ད�ག�་ མདོ་��བ�་པ་ལས་ �ས་ཅན་དག་ག�ལས་�མས་ན� །བ�ལ་པ་བ�ར་ཡང་�ད་མ�ཟ། །ཚ�ས་ཤ�་
�ས་ལ་འབབ་པ་ན� །འ�ས་�་ཉ�་�་��་པར་འ�ར། །ཟ�་ག�ངས་མ�ད� རང་ག�འབད་མ���་པ་འད�བ�ལ་པ་བ�་
སོང་�ང་ཡང་ཡལ་འ�ོ་ས་མ�པ་ལས་ ནམ་ཅ�་ག�ཚ��ས་ཚ�་རནམ་ད་�་ རང་ག�ཐོག་ཁ་�་ འབབ་��འོང་ན�ཨ�་མས།
འད�ཨ�མ་ལས་བ��་ཏ� �་ཤ�་དོན་གོ་བ་མ�ཡ�མཚན་ཉ�་���ས་��་ཐོབ་�� ག་ཅ�ཡང་ཧ་གོ་�གས་པའ�མ�ཚ�འད�
ནང་�་ �ལ་མ་ ལས་ངན་པའ��ག་བ�ལ་�ོང་མ་དགོཔ་ཅ�་ �་ཟགོ པ་�་�ང་ཞ�་ན་ལ�ས་ཤམོ ་ཙང་ཙང་འབད་ན��
མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།
�་ཟོགཔ་མ་འབད་ཟ�ཝ་ད་�་ ཆོས་��ནང་ལས་ཐོན་མ�ག� �ོག་གཅོད་པ་དང་ མ་��་པ་ལ�་པ་ལ་སོགས་པའ�མ�དག�བ་
བ�་�ང་ན��ངམ་གཅ�་ག�་མ་དོ་བར་ ག�ང་ག��ག་�་མ�ཅ�་ཨ�་པ་ཅ�་ རང་ག�ལག་པར་ཡོད་པའ�མ�མང་ག��་
ད�ལ་དང་ཅ་ཆས་དབང་ཚད་ད��་ཐ་དམ་ཚ�་ག��ོ་ལས་ འ�་མཉམ་དང་�ང་བད�་འབད་�ོད་པ་ཅ�་ �་ལ�ས་ཤོམ་��
བ��ན�དང་ ག�ང་ག��་དངོས་�་ གཡོ་�་�མ་ག�མ་དང་�་གསང་ག�ཐོག་ལས་ འཛ�་ཟོན་བག་ག�མ་ག་ན�ཡང་མ�་
པར་ལོག་�ོད་འབད་ ག་མནོཝ་��འ�ོ་བ�ག་གཏང་ ཁ�སང་བཏོན་ ནང་�ག་ཟ་ན�ལས་སོགས་པ་ག་ར་�་ཟགོ པ་འབད་
བ�ིཝ་ཨ�།
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མ�ས�་��་བཏང་ཨ�་པ་ཅ�་ རོགས་ཡོད་པ་�་མ�་ཏོ་ཚ་བའ��ག་དོག་དང་ མ་དགའ་བའ�མ��་གནོད་ས�ས་བ��་ད�
�་�་ངན་པ་བ�མ་ན�དང་ ཉ�ར�་ཆགས་�ང་�ོགས་ར�་འབད་ད� དགའ་མ��ར་འཐ�་ མ་དགའ་མ�ཕར་�ད་�བ་ན� ད�
ལས་ དབང་�་སར་དང་ �ན་ཁང་ནང་ �ལ་བཙགས་ཏ�འ�ོ་བའ��བས་�་ཡང་ རང་རོགས་���ལ་མ་�ོད་�ང་ཧ�མ་
ཐོན་ཏ�འ�ོ་ན�དང་�་�ང་��མ་འབད་བ་ཅ�་ ཟོགཔ་��བ��ནི་ཨ�་ རང་�ལ་མ་�ོདན་�ལ་མ་རང་�ོད་ན�དང་རོགས་
ཧ�མ་�ོདན་ཧ�མ་རང་བཏང་�� མ�གཞན་�་ཕན་ན�ཨ�་པའ�མནོ་བསམ་གཏང་��འབད་བ་ཅ�་ �་ལ�ས་ཤམོ ་��
བ�ིཝ་ཨ�།
��བ་ཚན་་དང་་པ།
(༢༠)
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་༤ལས་ ལན༌ངོ༌མ༌གདམ༌ཁ༌�བ༌�� ལན་ཤགོ ་ནང་��། (༥×༡=༥)
༡) གཡོ་�་�མ་ག�མ་ཟ�་མ�འད�
ཀ/ འ��་བ�ོར་ཨ�།
ཁ/ མ�་བ�ོར་ཨ�།
ག/ མ�་བ�ོར་ད་འ��་བ�ོར་ཨ�།
ང/ ཐབས་ཤ�་ཨ�།
༢) ལོག་�དོ ་ཟ�་མ�འད�
ཀ/ �་ནོར་ལོངས་�ོད་�་གོཝ་ཨ�་པས། ཁ/ ངན་�ད་�་གོ་ཝ་ཨ�་པས།
ག/ ལོག་ཅ�ལོག་ཅ��་གོཝ་ཨ�་པས།
ང/ ལོག་���་མ��་གོཝ་ཨ�་པས།
༣) འཛ�་ཟནོ ་བག་ག�མ་ཟ�་མ�འད�ག་ཅ��?ོ
ཀ/ གཡང་ཟ་བག་ཟ་�་�བ་ཨ�།
ཁ/ �ར་ཆ་བག་ན��་�བ་ཨ�།
ག/ ��་པ་འཛ�་ན��་�བ་ཨ�།
ང/ �ངས༌ཁ༌ག�མ༌�༌�བ༌ཨ�།
༤) ལས༌�༌འ�ས༌ཟ�ཝ༌ད༌�༌ �༌ཟ�༌མ�འད�
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ཀ/ འ�ོ༌ན�ཨ�། ཁ/ སོན༌ཨ�། ག/ འ�ག༌ན�ཨ�། ང/ ཤ�ན�ག��༌ཨ�།
༥) མ�ཡ�མཚན༌ཉ�༌འད�
ཀ/�༌ཤ�༌ཨ�། ཁ/ དོན༌གོ༌བ༌ཨ�། ག/�༌ཤ�༌དནོ ༌གོ༌བ༌ཨ�། ང/ �༌ཤ�༌དོན༌མ༌གོ༌བ༌ཨ�།
ཁ༽ ལན་�ང་�། འོག་ག���བ་�་ལ�ས་ཤམོ ་འབད་�ག་�� ལན་་��། (༡༥)
༡) མ�ས�་��་བཏང་ཨ�་པ་ཅ�་ �་ག་བ�མ་ཅ�་�་ ལ�ས་ཤོམ་དང་ཟགོ པ་ཟ�་�བ་ཨ�་པས? [༤]
༢) མདོ་��བ�་པ་ལས་ག་ད���ག�ངས་�ག་ག?ོ
[༣]
༣) ལས་�་འ�ས་ཟ�་མ�ག�དོན་དག་འད� ག་ད���ཨ�་པས?
[༤]
༤) ག�ང་ག��ག་�་མ�ཅ�་ཨ�་པ་ཅ�་ �་ག་བ�མ་ཅ�་འབད་མ��་ལ�ས་ཤོམ་དང་ ཟོགཔ་ཟ�་�བ་�?ོ ༤]
��བ་ཚན་ ༢ པ། ལན་ར�་ག���བ། འོག་ག���བ་�་ལ�ས་ཤམོ ་འབད་�ག་��ལན་��།
(༢༠)
༡) �ོབ་�་ནང་འབད་བ་ཅ�་ �་ཟོགཔ་ག་ཅ��་རང་�བ་འོང་ག? དོན་མཚམས་༣ནང་��
[10]
2) འ���ོམ་འད��་��་��ཁ་�ག་ལས་ �བ་�ོར་ཡོད་ག་མ�་ག་ཅ�འབད་ དོན་མཚམས་༣ ད�ཅ�་��། [༡༠]
��བ་གཉ�་པ།
�ན་�མོ །
(༢༠)
�ི་བ་ཚན་གཉ�་ལས་ གཅ�་གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
༡༽ ད��གཏམ། རང་ལ�ས་པ་མ�ཆགོ །ཆ་རགོ ས་ལ�ས་དགོ། །
༢༽ �ོ་ཟ� �ོ་�ང་�ལ་ཆ�་བཞ�ག�་མཛད། །�ན་འགོ་འཇ�་��་དབང་�ག་གནང་། །
�ན་བར་ཤ�་རབ་��་པ་ོ ག�ངས། །�ན་མ�ག་�ག་དམར་བ��་པ་གནང་། །
��བ་ཚན་དང་་པ། ལན༌�ང༌ག���བ།
(༢༠)
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་ ༤ ལས་ ལན་ང་ོ མ་འད�གདམ་ཁ་�བ་ཞ�མ་ལས་ ལན་ཤགོ ་ནང་��། ༥×༡=༥)
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༡) �ན་�མོ ་འད�མཁས་པའ��་བ་�་ལས།
ཀ/ འཆད་པ་འད�ཨ�། ག/ �ོམ་པ་འད�ཨ�། ཁ/ �ོད་པ་འད�ཨ�། ང/ ག�མ་ཆ་ར་ཨ�།
༢) བ�བ་�་ག་ག�་རང་��མ་ཨ�་ན་ ?
ཀ/ ཕམ་�་ག�་��མ་ཨ�།
ག/ �ོབ་དཔོན་�་ག�་��མ་ཨ�།
ཁ/ མ�མཁས་པ་�་ག�་��མ་ཨ�། ང/ ག་ར་ག�་��མ་ཨ�།
༣) �ོང་ཁའ��ན་ཚ�་ག�གཞ���་ང་ོ མ་འདི།
ཀ/ �ང་མོ་ཨ�། ག/ �ོ་ཟ�ཨ�། ཁ/ ཞབས་�་ཨ�། ང/ ཚ�ས་�་ཨ�།
༤) �ང་མ་ོ འད�
ཀ/ ད�་གཉ�་���ོར་ལས་འཐ�་པའ�ངག་�ལ་ཅ�་ཨ�།
ག/ གདངས་ད�ངས་���ོ་ལས་འཐ�་པའ��་གཞས་ཅ�་ཨ�།
ཁ/ འ�ག་པའ�ལམ་�ོལ་ནང་�ད་པའ��ད་ཆོས་ཅ�་ཨ�།
ང/ དགའ་བ་དང་བ�ེ་བའ��མ་བ�ོས་�་ན��དོན་�་གདངས་ད�ངས་འཐ�་ན�ཅ�་ཨ�།
༥) �ང་མ་ོ ཚ�་འ�་།
ཀ/ �ག་ནང་འ�ིཝ་ཨ�། ག/ �་ནང་འ�ིཝ་ཨ�།
ཁ/ བ�ད་ནང་འ�ིཝ་ ཨ�། ང/ བ�ན་ནང་འ�ིཝ་ཨ�།
ཁ༽ འོག་ག���བ་�་ ལ�ས་ཤམོ ་འབད་�ག་��ལན་��།
(༡༥)
༡) གོང་ག�ད��གཏམ་འད�ག�བཤད་པ་�ང་�་ཅ�་��།
[༥]
༢) གོང་ག��ོ་ཟ�ད་ེ ནང་ �ན་མགོ་ མ�ག་ བར་༣�་ག་ཅ�རང་གནངམ་ཨ�་ཟ�ག�ངས་�ག ? [༥]
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༣) �ོད་རའ��ོབ་�་�་ དགའ་ཚ�་བ�མ་ཅ�་འབད་�ང་མོ་གསར་�ོམ་འབད་ད�ཚ�ས་བཅད་གཅ�་��། [5]
��བ་ཚན་ ༢ པ། ལན་ར�་ག���བ།
(༢༠)
༡) ཁ་བཤད་ཟ�་མ�འད�ག་ཅ�རང་�ོ་ ད�ག�་ག་ཅ��་རང་ཕན་ཐོགས་ཡོད? དོན་མཚམས་༣ ནང་��། [༡༠]
༢) �ན་�ོམ་�ོ་ཟ� �ང་མོ་ ད��གཏམ་ བ�བ་�་ ཞབས་�་ད��་ག་ད���བདག་འཛ�་འཐབ་ན��?ོ [༡༠]
��བ་ག�མ་པ།
�ང་།
(༢༠)
��བ་ཚན་ དང་པ།
ཀ༽ ལན་ང་ོ མ་འད�གདམ་ཁ ་�བ་ཞ�མ་ལས་ ལན་ཤགོ ་ནང་��།
(�གས་ ༥×༡=༥)
༡) �མ་པད་མ་ས�་ག�འད� བཞད་བགད་མ་ཤརོ ་མ�འདི།
ཀ/ �་མཚམས་ནང་�ོམ་གནང་ན�ད�ག�་ཨ�་པས། ཁ/ ཆརཔ་�བ་ན���ས་ཚ�་མ་རན་ན�ད�ག�་ཨ�་པས།
ག/ ག�ས་ཁའ�མ�བསོད་ནམས་མ�་ན�ད�ག�་ཨ�་པས། ང/ �གས་མ་ད��་ན�ད�ག�་ཨ�་པས།
༢) སངས་�ས་འབད་སར་སངོ ་ཞ�མ་ལས་སངས་�ས་�་��བ་བཀོད་མ�འད�ག་�ོ?
ཀ/ སངས་�ས་�་��བ་བཀོད་མ�འད��མ་འབར་ལ�ཨ�། ག/ �གཔ་འད�ཨ�།
ཁ/ �མོ་�ོ་��མོ་ཨ�།
ང/ �ལཔོ་གསལ་�ལ་ཨ�།
༣) སངས་�ས་��་ཆསོ ་གནངམ་ལས་ �མོ་�་ོ ��མ་ོ འད�
ཀ/ �ན་�་�གས་པའ�འ�ས་�་ཐོབ་��བཟོ་གནང་�ག། ག/ སངས་�ས་��གོ་འཕང་ཐོབ་��བཟོ་གནང་�ག།
ཁ/ ཤ་དཀརཔོ་�་བཟོ་གནང་�ག།
ང/ ཞ�བད�ག�ངང་�་བཟོ་གནང་�ག།
༤) �མ་པད་མ་ས�་ག�ག��ང་འད�
ཀ/ ཧ་ལས་ས�ས�ཨ�་པས།
ག/ བགོད་�ོ་ས�ས�་ཨ�་པས།
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ཁ/ འ�ོག་ས�ས�ཨནི ་པས།
ང/ �ོ་ཆ�ཏོག་ཏོ་ཨ�་པས།
༥) ཡབ་��་ �མོ་�་ོ ��མ་ོ དང་�གཔ་�་ ��་�་ོ ར�་པ་ག་ད�ཅ�་འབད་མ��བ་གནང་�ག ?
ཀ/ ༧ འབད་མ��བ་གནང་�ག་། ཁ/ ༥ འབད་མ��བ་གནང་�ག།
ག/ ༣ འབད་མ��བ་གནང་�ག ང/ ༦ འབད་མ��བ་གནང་�ག
ཁ༽ ལན་�ང་ག���བ། འོག་ག���བ་�་ག�ལན་ད��་ཚངམ་འབད་ ��།
(�གས་༡༥)
༡) �མ་པད་མ་ས�་ག��་ �ད་ཆོས་མ་འ�ཝ་ཅ�་ག་ཅ�འ�ག ?
[༣]
༢) �མོ་�ོ་��མོ་འད� བཟོ་ཉ�་�ག་��འོང་དགོ་པའ��ངས་ཁ་གསལ་འབད་��
[༤]
༣) �མོ་�ོ་��མོ་འད��ལ་ལས་ བཟོ་འཇའ་ར�མོ་�་�ར་དགོ་པའ��ངས་�ག་ཆད་མ�པ་འབད་་��། [༤]
༤) �མོ་�ོ་��མ་ོ �ན་ཁང་ནང་ས�ས་�ོ་�� �ོདཔ་ད་སངས་�ས་�་ག་ད���མནོ་བསམ་བཏང་�ག་? [༤
��བ་ཚན་ ༢ པ་ ལན་ར�་ག���བ། འོག་ག���བ་�་ག�ལན་ དོན་མཚམས་ག�མ་འད�་ཅ�་ནང་��། (༢༠)
༡) ��་��་འབད་བ་ཅ�་ ལས་�་འ�ས་�་ ཡ�་ཆ�་ཡོད་ག་མ�་ ག་ཅ�འབད་ ཡོད་མ�་���ངས་��། ༡༠]
༢) �མ་པད་མ་ས�་ག�འད� བཞད་བགད་ཤོར་དགོ་པའ��ངས་ཁ་གསལ་འབད་��།
[༡༠]
��བ་བཞ�པ།
�ལ་�ས་ལག་ལནེ །
(�གས་༢༠)
༡) རང༌ག�ཞ��ང༌ད�༌བོ༌མ༌�ལ༌ན།། ��རོལ༌ད�༌བོ༌བ�ལ༌ཞ�༌འཕ�༌བར༌འ�ར།།
ད���༌�མས༌དང༌��༌���དམག༌ད�ང༌ག�།། རང༌�ད༌འ�ལ༌བ༌�ལ༌�ས༌ལག༌ལ�༌ཡ�།།
༢) �ག༌བ�ལ༌མ༌�ས༌བདག༌བད�འདོད༌ལས༌�ང༌།། �ོགས༌པའ�སངས༌�ས༌གཞན༌ཕན༌ས�ས༌ལས༌འ�ངས།།
ད���༌བདག༌བད�གཞན༌���ག༌བ�ལ༌དག། ཡང༌དག༌བ��བ༌�ལ༌�ས༌ལག༌ལ�༌ཡ�།།
༣) དལ་འ�ོར་�་ཆ�་��་དཀའ་ཐོབ་�ས་འད�།། བདག་གཞན་འཁོར་བའ�མཚ�ལས་བ�ལ་�འ���།།
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ཉ�་དང་མཚན་�་གཡ�་བ་མ�་པར་ན�། ཉན་ས�ས་བ�ོམ་པ་�ལ་�ས་ལག་ལ�་ཡ�།།
༤) �ལ༌ངན༌�ངས༌པས༌ཉོན༌མོངས༌ར�༌��༌འ��།། �མ༌གཡ�༌མ�༌པས༌དག��ོར༌ངང༌ག�༌འཕ�།།
ར�༌པ༌�ངས༌པས༌ཆོས༌ལ༌ང�༌ཤ�༌��།། དབ�༌པ༌བ��༌པ༌�ལ༌�ས༌ལག༌ལ�༌ཡ�།།
༥) བདག་ག��་བཞ�་གཅ�་པར་བ�ངས་པའ�མ�།། བདག་ལ་ད�་བཞ�་བ�༌བ༌ར༌��༌ན༌ཡང༌།།
ནད༌��༌བཏབ༌པའ��༌ལ༌མ༌བཞ�༌�།། �ག༌པར༌བ��བ༌�ལ༌�ས༌ལག༌ལ�༌ཡ�།།
༦) གང༌དང༌འ�ོགས༌ན༌�ག༌ག�མ༌འཕ�༌འ�ར༌ཞ�༌།། ཐོས༌བསམ༌�ོམ༌པའ��༌བ༌ཉམས༌འ�ར༌ལ།།
�མས༌དང༌��༌��མ�༌པར༌�ར༌��༌པའ�། �ོགས༌ངན༌�ོང༌བ༌�ལ༌�ས༌ལག༌ལ�༌ཡ�།།
��བ་ཚན་དང་པ། ལན་�ང་ག���བ།
(�གས་༢༠)
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་གདམ་ཁ་�བ་ ��ལན་ཤགོ ་ནང་འ�ི�
(�གས་ ༥×༡=༥)
༡) �ོགས༌པའ�སངས༌�ས༌ག༌ཏ�ལས༌འ�ངས༌�ག ?
ཀ/ བ�ོན༌འ�ས༌བ��པ༌ལས༌འ�ངས༌�ག། ཁ/ ��༌པ༌བཏངམ༌ལས༌འ�ངས༌�ག།
ག/ ཆོས༌འབདཝ༌ལས༌འ�ངས༌�ག། ང/ གཞན༌ཕན༌ས�ས༌ལས༌འ�ངས༌�ག།
༢) མི་�ས༌དཔ���་ོ ལས་��་པར་དཀའ་བ་འདི
ཀ/ གཉའ་ཤ�་ག�དོང་�་བཞག༌�ག། ༌
ག/ �ས་�ལ་མ�་ཏོ་ཞརཝ༌�༌བཞག༌�ག།
ཁ/ གཉའ་ཤ�་ག�དོང་དང་�ས་�ལ་མ�་ཏོ་ཞརཝ་�༌བཞག༌�ག། ང/ �་མཚ�༌�༌བཞག༌�ག།
༣) དལ་འ�ོར་��མ��ས་འད�དཔ�
ཀ/ གནམ་�་�་བཞག་�ག།
ཁ/ �མ་འཁོར་�་བཞག༌�ག།
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ག/ �་ཆ�་�༌བཞག༌�ག།
ང/ �༌�༌བཞག༌�ག།
༤) ཉ�་དང་མཚན་�་གཡ�་བ་མ�་པར་ ཉན་ས�ས་བ�ོམ་པ་འད�
ཀ/མ��ས་ཐབོ ་པའ��ས་ཚ�་�་འབད་དགོཔ༌ཨ�། ཁ/�མ་ཡོད་པའ��ས་ཚ�་�་འབད༌དགོཔ༌ཨ�།
ག/ ཆོས་�ན་���ལ་ཁབ༌ནང་�ེཝ་ད་འབད་དགོཔ༌ཨ�། ང/ �ོབ༌དཔོན༌ཡོདཔ་ད་འབད་༌དགོཔ༌ཨ�།
༥) �ག༌བ�ལ༌འད�ག༌ཏ�ལས༌�ང༌�ག།
ཀ/ གཞན༌ཕན༌��ས�ས༌ལས༌�ང༌�ག། ག/ རང༌འདོད༌ཆ�བ༌ལས༌བ��༌ཏ��ང༌�ག།
ཁ/ ངན༌ས�ས༌བ��༌པ༌ལས༌བ��༌ཏ��ང༌�ག། ང/ བ�༌མ༌ཤ�པ༌འབདཝ༌ལས༌བ��༌ཏ��ང༌�ག
ཁ༽ ལན་�ང་�། འོག་ག���བ་�་ག�ལན་་��།
(༡༥)
༡) ཆ༌རོགས༌ངན༌པ༌དང༌འཆམ༌པའ� གནོད༌པ༌ག�མ་�ག་ག�ཚ�ས་བཅད༦ པ་ལས་འཚ�་ཏ���། [༣]
༢) དབ�་པ་བ��༌པ༌ཅ�༌ ཁ�ཕན༌༣ ཡོད་མ�འད��ག་ག�ཚ�ས་བཅད་༤པ་ལས་འཚ�་ཏ���།
[༤]
༣) �མས་པ་དང་��་��གཉ�་���ད་པར༌��།
[༤]
༤) ��པ་དང་ནང་པ་གཉ�་�་ ག་ཅ�ག��ད་པར་ཡོད་པ་�ོ?
[༤]
��བ་ཚན་ ༢ པ། ལན༌ར�༌ག���བ། འོག་ག���བའ�ལན་དོན་མཚམས་༣ ད�ཅ�་ནང་��།
(༢༠)
༡) ཚ�ས༌བཅད༌དང༌པ་དང་ �་པའ�འ��་བཤད་�བས་ཏ���།
[༡༠]
༢) �ལ༌�ས༌ལག༌ལ�༌��༌ �ོད༌��མ�ཚ�༌ནང༌ག༌ད�འབད༌རང༌ཕན༌ཐོགས༌ན�མས༌་��།
[༡༠]
བ��་བད�ལ�ས།
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