SAMPLE PAPER 2021-2022
BHUTIA Code:195 CLASS-XII
TERM - I
Time allowed : 90 minutes
Maximum Marks : 40 Marks
The Question Paper will be divided in to four sections:
Section A: Reading Comprehension :2 passages
10 Marks
Section B: Applied Grammar:
10 Marks
Section C: Literature:
20 Marks
Scheme of Section and Weightage to content:
་ེ ཚན་ ཀ༽ འ ངེ ་འབེབས་ ལས། - I

ནང་པོའི་ ས་ཆེན།
ནང་པོ་ སངས་ ས་པོ་ ་ཀིས་ བ ེ་ ང་ གནང་བཞིན་ ཡོད་པའི་ ས་ཆེན་ ཀེས་པོ་ ཡོད།
དང་པོར་ ོ་བོ་ དང་པོའི་ ཚས་ གཅིག་ལས་ ཚས་ བཅོ་ ་ཟང་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ ཆོས་
འ ལ་ ་བོའི་ ས་ཆེན། གཉིས་པོ་ ོ་བོ་ བཞི་པོའི་ ཚས་ བ ་ འི་ཚ་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ ས་
ག་ ་བོའི་ ས་ཆེན། ག མ་པོ་ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བཞིའི་ཚ་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ ག་ཀོ་
ཚས་བཞིའི་ ས་ཆེན། བཞི་པོ་ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བ ་ན་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ ་ འི་
འ ངས་ ར་ ས་ཆེན། ་པོ་ ་བོ་ བ ན་པོའི་ ཚས་ བཅོ་ འི་ཚ་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་
དཔང་ ་ གསོལ་བོའི་ ས་ཆེན། ག་ཀོ་ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་གཉིས་ཚ་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་
་བབས་ ས་ཆེན་ ཨིན། འདི་ མ་ཨིན་བོའི་ གཞན་ ས་ཆེན་ ་ཡང་ ཀེས་པོ་ ཡོད་པོ་ ད།
1༽ ངེ ་ཁའི་ འ ངེ ་འབེབ་ གོ ས་ ་ི ་ི བ་ ག་ལས་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི
།ི
1x5=05
༡༽ཆོས་འ ལ་ ་བའི་ ས་ཆེན་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ་བོ་ དང་པོ། ཁ༽ ་བོ་གཉིས་པོ།
ག༽ ་བོ་ག མ་པོ། ང༽ ་བོ་ བཞི་པོ།
༢༽ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བཞི་ན་ ང་མཁན་ ས་ཆེན་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽སངས་ ས་ ི་ འ ངས་ ར། ཁ༽ ག་ཀོ་ ཚས་བཞིའི་ ས་ཆེན།
ག༽དཀོན་མཆོག་གི་ འ ངས་ ར། ང༽ ོལ་མའི་ འ ངས་ ར།
༣༽ས་ག་ ་བོའི་ ས་ཆེན་ འདི་ ་བོ་ ག་འདི་ན་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ་བོ་ དང་པོ། ཁ༽ ་བོ་ གཉིས་པོ། ག༽ ་བོ་ག མ་པོ། ང༽ ་བོ་ བཞི་པོ།
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༤༽ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་གཉིས་ཚ་ གན་མོའི་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ་ འི་ འ ངས་ ར་ ས་ཆེན། ཁ༽ ་བབས་ ས་ཆེན།
ག༽ས་ག་ ་བོའི་ ས་ཆེན།
ང༽ ག་ཀོ་ ཚས་བཞིའི་ ས་ཆེན།
༥༽ ་བབས་ ས་ཆེན་ ་བོ་ ག་འདི་ན་ ང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ་བོ་ ག་པོའི་ན།
ཁ༽ ོབ་བ ན་པོའི་ན།
ག༽ ་བོ་ བ ད་པོའི་ན།
ང༽ ་བོ་ ད ་པོའི་ན།
༦༽ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བ ་ན་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ལོ་ གན་ ག ང་བོ་ གནང་དོ?
ཀ༽ ག་ཀོ་ ཚས་བཞིའི་ ས་ཆེན། ག༽ས་ག་ ་བོའི་ ས་ཆེན།
ཁ༽ ་བབས་ ས་ཆེན།
ང༽ ་ འི་ འ ངས་ ར་ ས་ཆེན།
འ ངེ ་འབེབས་ ལས། -II

བཻ་རོ་ ་ན་ བསམ་ཡས་ལོ་ གདན་ ་བའི་ རོ །
འཇམ་དཔལ་ ད ངས་ནེ་ ོན་པོ་ ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ལོ་ ལ་ ི་ ་གར་ ི་ ཡི་གེ་ལོ་ དཔེ་
མཛད་ ི་ ད ་ཅན་ དང་ ད ་མེད་ རིག་གནས་ ི་ བ ན་བཅོད་ འདི་ལས་ སངས་ ས་ ི་ བ ན་
པོ་ རིན་པོ་ཆེ་ དར་ཞིང་ ས་པའི་ ོལ་ བཟང་པོ་ ད ་ བ ག།
ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ ་བ ན་ བསམ་ཡས་ལོ་ ་ ་ལོའི་ན་ ་འ ངས་པོ་ ད། ད ང་
ངས་ བ ་བ ན་ལོ་ ཆོས་ ི་ གས་བསམ་ ཤར་ ི་ ་གར་ལས་ མཁན་པོ་ བྷོ་དྷི་ས་ ་ དང་
སངས་ ས་ གཉིས་པོ་ མ་ ་ ་ ་ པ ྨ་ འ ང་གནས་ གདན་ ངས་ ི་ དཔལ་ བསམ་ཡས་ ི་ ་
ཁང་ བཞེངས། འདི་ལས་ ་གར་ལོ་ ཡོད་པའི་ དམ་པའི་ ཆོས་ ་ གཅིག་ཡང་ མ་ ས་པོ་ ༹ས་ ི་
བོད་ ད་ན་ བ ར་ཤད་ ི་ གས་གསམ་ བཞེས་ ི་ བོད་ ག་ ་ལོ་ ་ བ་པོ་ གནང་བས་ བོད་
ག་ འི་ ེ་ མ་དག་ཀ་ ་ ོན་ མ་ཤེས། ལ་པོ་ གས་ཕམ་ གནང་ ི་ བ མ་བཞིན་ ོབ་
དཔོན་ ཆེན་པོ་ ་ ་ རིན་པོ་ཆེའི་ ་མ ན་ལོ་ བཅར་ ི་ ་བོ་ ད།
ོབ་དཔོན་ ཆེན་པོ་ལགས་ ག་ ེ་ གནང་ན་ ཚམས་ཀམ་ ང་ ོན་ གནང་ན་ ་ ི་ ག་
འཚལ་བཞིན་ ལེབ་ ི་ བ མ་པོ་ ད། ོབ་དཔོན་ ཆེན་པོས་ པ ྨ་ འ ང་གནས་ ིས་ འདེ་ ེ་
བཀའ་གནང་། ལ་པོ་ ཆེན་པོ་ ལགས་ འདེ་ ེ་ གས་ ག་ གནང་ མི་དགོས། ཆོས་ ལ་ ོང་
བ ན་ མ་པོའི་ ས་ ཆོས་ ོན་ ་མི་སམ་བྷོ་ཊ། བོད་ཡིག་ ༹ས་བའི་ ོས་གར་ནེ། ོན་པོའི་ ཉེ་
གནས་ ན་དགའ་བོ་ ད་ ་ གཙང་གི་ ཐག་ཉེ་ན། ཐོན་མི་ ཉིད་ དང་ རིགས་ ས་ གཅིག། ཕ་མ་
ན་ ན་ གཉིས་ ི་ ། གན་ཇས་ ཐང་ཐ་ ལོ་ཚད་ བ ད། ལ་པོ་ རང་གིས་ གདན་ ས་ ི་། ་
བ་བ ག་ན་ ་ བ ར་ལོ་ མཁས་པོ་ འཐོན་ཤད་ ཨིན།
2༽ ངེ ་ཁའི་ འ ངེ ་འབེབ་ གོ ས་ ་ི ་ི བ་ ག་ལས་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི
1x5=05
༡༽ ོན་པོ་ ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ ཀའི་ ལ་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽འཇམ་དཔལ་ ད ངས། ཁ༽ ་ ་ རིན་པོ་ཆེ། ག༽ ན་རས་ གཟིགས། ང༽སངས་ ས།
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༢༽ད ་ཅན་ དང་ ད ་མེད་ འདི་ ཀའི་ ཡི་གེ་ལོ་ དཔེ་ བཞག་ ི་ བཟོ་བོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽འ ས་ ོངས། ཁ༽འ ག། ག༽བལ་ ལ། ང༽ ་གར།
༣༽ ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ ་བ ན་ ག་ན་ ་ འ ངས་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ད ས་གཙང་། ཁ༽ ་གར། ག༽བསམ་ཡས། ང༽ག་འདི་ཡང་ མན།
༤༽མཁན་ཆེན་ བྷོ་དྷི་ས་ ་ ལ་ ག་ལས་ ོན་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ་གར། ཁ༽བལ་ ལ། ག༽འ ག། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༥༽གན་ཇས་ ཐང་ཐ་ལོ་ ་ བ་བ ག་ན་ ་ བ ར་ལོ་ མཁས་པོ་ འཐོན་ ཀ་ཀིས་ ག ང་འབོ?
ཀ༽པ ྨ་ འ ང་གནས། ཁ༽ ལ་པོ། ག༽འཇམ་དཔལ་ ད ངས། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༦༽ ལ་པོ་ ཆེན་པོ་ ལགས་ འདེ་ ེ་ གས་ ག་ གནང་ མི་དགོས་ ཀ་ལོ་ ག ང་བོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ལ་པོ་ལོ།
ཁ༽པ ྨ་ འ ང་གནས་ལོ།
ག༽འཇམ་དཔལ་ ད ངས་ལོ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
་ེ ཚན། ཁ༽ མ་ གས་ལས།
3) འོག་གི་ ་ི བ་ བ ་གཉིས་ལས་ བ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི ི།
1x10=10
༡༽མིང་ལོ་ ནང་གསེས་ ད ེ་ན་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ག མ། ཁ༽བཞི། ག༽ ། ང༽ ག།
༢༽ ད་ ི་ ཡན་ལག་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽བ ན། ཁ༽བ ད། ག༽ད ། ང༽བ །
༣༽ ས་ འདས་པོ, མ་འོང་པོ་ དང་ ད་ ་བ་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ེ་ ་ ག མ། ཁ༽མཁན་ ོབ་ ཆོས་ག མ། ག༽དཀོན་མཆོག་ ག མ། ང༽ ས་ག མ།
༤༽མིང་གི་ ཚབ་ན་ འ ག་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽མིང་། ཁ༽མིང་ཚབ། ག༽ ད་ཆོས། ང༽ ༹ས་བའི་ ད་ཆོས།
༥༽ལོ་ དོན་ལོ་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽བ ན། ཁ༽བ ད། ག༽ད ། ང༽བ །
༦༽བ ་མཚན་ གས་ཤད་ལོ་ མན་འ ་བོ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ག། ཁ༽བ ན། ག༽བ ད། ང༽ད །
༧༽ང་ ོབ་ ་ སོང་བོ་ ད་ ལབ་ན་ ས་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ད་ ་བ། ཁ༽འདས་པོ། ག༽མ་འོང་པོ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༨༽ ང་ ཡང་ འང་ ག མ་ ག་འདིའི་ ད་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ར་བ ། ཁ༽ལོ་དོན། ག༽ཨི་ ན། ང༽ ན་ ད།
༩༽ ག་བཅས་ལོ་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
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ཀ༽གཉིས། ཁ༽ག མ། ག༽བཞི། ང༽ །
༡༠༽ཨི་ ན་ལོ་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ག མ། ཁ༽བཞི། ག༽ ། ང༽ ག།
༡༡༽འ ང་ ངས་ལོ་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽གཅིག། ཁ༽གཉིས། ག༽ག མ། ང༽བཞི།
༡༢༽ང་ ཟམ་ ཟ་བཞིན་ ཡོད, ས་ ག་ འདི་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ད་ ་བ། ཁ༽འདས་པོ། ག༽མ་འོང་པོ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
་ེ ཚན། ག༽ བ་དེབ་ལས།
4) འོག་གི་ ་ི བ་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི
1x4 = 04
༡༽བོད་ ག་ ་ གན་ མ་དག་ཀ་ ་ ོན་ མ་ཤེས་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽མིག། ཁ༽ ་ ག། ག༽ ེ། ང༽ག གས།
༢༽བོད་ ག་ ་ ་ ོན་ མ་ཤེས་པས་ ཆོས་ ལ་ གས་ཕམ་བཞིན་ ཀའི་ ་མ ན་ བཅར་
འབོ?
ཀ༽མཁན་ཆེན་ བྷོ་ ི་ ས་ ། ཁ༽ ་ ་ རིན་པོ་ཆེ།
ག༽ ན་རས་ གཟིགས།
ང༽ ག་ན་ ོ་ ེ།
༣༽འ ོ་བ་ བཟང་མོའི་ སམ་ ི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ན་ ་ དཔལ་མོ། ཁ༽ ན་ ་ བཟང་མོ། ག༽ ན་ ་ ོམ་མ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༤༽འ ོ་བ་ བཟང་མོའི་ མ་ ི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ མ་ཟེ་ མཛས་མ། ཁ༽ མ་ཟེ་ དཔལ་མོ། ག༽ མ་ཟེ་ ་མོ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༥༽ མ་ཐར་ན་ མཁའ་འ ོའི་ ་མོ་ ཀ་ལོ་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ འི་ མ། ཁ༽ ལ་པོའི་ མ། ག༽འ ོ་བ་ བཟང་མོ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
ཚག་ ག་ལས།
5) འོག་གི་ ་ི བ་ བ ད་ལས་ ག་གི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི
1x6=06
༡༽ ་གར་ན་ དམ་པོའི་ ཆོས་ འཚལ་བ་ བཻ་རོ་ཙ་ན་ མཉམ་པོ་ ཀ་ ོན་བ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽བ ་ཤིས་ ན་ཚགས། ཁ༽གཙང་ལེགས་ བ། ག༽དཔལ་ ན། ང༽ཤེས་རབ།
༢༽བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ བོ་ཙའི་ བས་ལོ་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽དབང་འ ས། ཁ༽ ལ་མཚན། ག༽བསོད་ནམས། ང༽གན་ཇག་ ཐང་ཐ།
༣༽ཆོས་ ལ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་ ིས་ ་གར་ན་ ཡོད་པའི་ དམ་པའི་ ཆོས་ ་ གན་ན་ བ ར་
ཤད་ གས་བསམ་ བཞེས་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽བོད་ ད་ན། ཁ༽ ་གར་ ད་ན། ག༽ཁ་ཆའི་ ད་ན། ང༽འ ག་ ད་ན།
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༤༽ ས་མོ་ལོ་ ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ་གཅིག། ཁ༽ ་གཉིས། ག༽ ་ག མ། ང༽ ་ག མ།
༥༽ ལ་ ན་ ་ ོང་ལོ་ དབང་ བ ར་མཁན་ ལ་པོའི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ོབས་ཆེན་པོ། ཁ༽རིགས་ ཆེན་པོ། ག༽ཤིང་ ་ ཆེན་པོ། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༦༽ཚར་མ་ ོན་པོ་ཀིས་ རང་གི་ ་ ས་ལས་ ག་ བཏོན་ ི་ ག་མོ་ལོ་ ག་ བ ག་

མཁན་ ས་ ག་ འདི་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ས་ རབ། ཁ༽ ས་ འ ིང་། ག༽ ས་ ང་ཤོས། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༧༽བཻ་རོ་ཙ་ན་ ག་ན་ ོན་བོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽བོད་ ལ། ཁ༽ ་ནག། ག༽ ་གར། ང༽བལ་ ལ།

༨༽བཻ་རོ་ ་ན་ ་གར་ལོ་ གན་ འཚལ་བ་ ོན་བར་ ོན་བོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽དམ་པའི་ ཆོས། ཁ༽རོགས་རམ། ག༽ད ལ། ང༽གསེར།

ཚགས་བཅད་ ལས།
ངན་པས་ ོགས་མཐའ་ ོར་ ང་ཡང,
ོན་ ི་ རིགས་ ་ ད་པོ་ ༹ས།
ངམ་ ོག་ ས་རལ་ཅན་ ི་ ས,
འདམ་ ི་ ིགས་མ་ འ ེན་ དང་ མ ངས།
ག ང་དོན་ནེཿ མི་ མ་རབས་ ངན་པོ་ འདི་ ལ་ འདི་ ོགས་བཞིན་ མཐའ་འདས་ ག་ན་ ོར་
ི་ འ ་ ང་ མིག་ ོས་ ངན་པོ་ མ་རབས་ ི་ གཡོག་ངན་ ཅིག་ཀོ་ བ་ ི་ ༹ས་ཤད་ ཨིན།
དཔེར་ནཿ གནམ་མཁའ་ལས་ ཧང་ཐོག་ ཆརབ་ གས་ཅན་ བས་པའི་ ངམ་ ོག་ ས་རལ་ཅན་
ི་ འོས་ ་ འདི་ཀིས་ གཡོག་ ལེགམ་ ་ལས་ མན་ ༹ས་བར་ འདམ་ ི་ ིགས་མ་འདི་ ་
ཐམས་ཅད་ འ ༹ག་ ི་ འབག་བོ་ དང་ འ ་བོ་ ཨིན།
6) ངེ ་ཁའི་ ཚགས་བཅད་ གོ ས་ ་ི ་ི བ་ ག་ལས་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི
1x5=05
༡༽མི་ངན་པོ་ འདི་ ལ་ ོགས་ ག་ན་ ོར་ ི་ འ ་ ང་ གན་ ི་ རིགས་ ་ བ་ཤད་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽གཡོག་ངན། ཁ༽ཡོན་ཏན། ག༽བཟང་ ོད། ང༽གཡོག་ལེགམ།
༢༽ཚགས་བཅད་ འདི་ན་ ཚག་ ང་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽གཅིག། ཁ༽གཉིས། ག༽ག མ། ང༽བཞི།
༣༽ཚག་ བཅད་ ི་ ི་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ཚག་ བ། ཁ༽ཚགས་བཅད། ག༽ཚག་ ག། ང༽ག་ འདི་ཡང་ མན།
༤༽ངམ་ ོག་ ས་རལ་ཅན་ ི་ འོས་ ་ འདི་ཀིས་ གཡོག་ ག་འདེམ་ ༹ས་ འོང་གམ?
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ཀ༽གཡོག་ལེགམ། ཁ༽གཡོག་རབ་། ག༽གཡོག་འ ིང། ང༽གཡོག་ མ་ལེགམ།
༥༽ གནམ་མཁའ་ལས་ ཧང་ཐོག་ གས་ཅན་ གན་ བས་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽གནམ་ གས། ཁ༽ཆརབ། ག༽ ང་། ང༽ག་འདི་ཡང་མན།
༦༽ཚགས་བཅད་ འདི་ན་ དཔེ་ གན་ལོ་ བཞག་ཀོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ས། ཁ༽གནམ་ གས། ག༽ ོ། ང༽ ཆརབ།
འ ་ོ བ་ བཟང་མོ་ལས།
7) འོག་གི་ ་ི བ་ བ ན་ལས་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི
1x5=05
༡༽དང་པོའི་ མི་ཅུ༹་ ཚ་ ང་ ི་ ཆེ༹་ལོ་ ག་ཚད་ན་ གནས་པོ་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽བ ད་བ ། ཁ༽ད ་བ ། ག༽བ ། ང༽བ ་དང་ བ །
༢༽འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ལོ་ བོ་ཙ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽གཅིག། ཁ༽གཉིས། ག༽ག མ། ང༽བཞི
༣༽འ ོ་བ་ བཟང་མོའི་ ས་ ི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ན་ ་ གཟིགས་པོ། ཁ༽ ན་ ་ ལ་པོ། ག༽ ན་ ་ ལེགས་པ། ང༽ག་འདི་ཡང་མན།
༤༽འ ོ་བ་ བཟང་མོའི་ ལེ ་ གཉིས་པོའི་ འགོ་བ ོད་ ི་ མིང་ གན་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ ་འ ངས་ ངས་ ི་ ལེ །
ཁ༽ཡབ་ མ་ གཉིས་ ི་ ོ་ཆོས་ལོ་ བ ལ་བའི་ ལི །
ག༽ ལ་པོ་ ་ལ་ དབང་པོ་ དང་ འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ མཇལ་བོའི་ ལེ །
ང༽འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ལོ་ ལ་པོས་ ོ་ ང་ལོ་ གདན་ ་བའི་ ལེ །
༥༽ མ་ཟེ་ མཇ༹ས་མའི་ གཉིད་ལམ་ བཟང་ གས་ དང་ འ ོ་བ་ བཟང་མོ་
་འ ངས་ ཆུ༹ལ་ ི་ ལེ ་ འདི་ ག་ འདི་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽དང་པོ། ཁ༽གཉིས་པོ། ག༽ག མ་པོ། ང༽བཞི་པོ།
༦༽ མ་ཟེ་ མཇ༹ས་མ་ འདི་ ཀའི་ མཚན་ ་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽འ ོ་བ་ བཟང་མོའི་ མ། ཁ༽འ ོ་བ་ བཟང་མོའི་ མ།
ག༽ ལ་པོའི་ མ།
ང༽ ོན་པོའི་ མ།
༧༽ ལ་པོ་ ་ལ་ དབང་པོ་ དང་ འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ མཇལ་བོའི་ ལེ ག་ འདི་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽དང་པོ། ཁ༽གཉིས་པོ། ག༽ག མ་པོ། ང༽བཞི་པོ།
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