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འཛམ་གླིང་སྒར་གླུ།


EvivF

འཛམ་ ~ གླིང་~ ཁྱོན་~ གྱི~།

རྫོགས་~ ཆེན་~

འཛམ་ ~ གླིང་~ ཁྱོན་~ གྱི~།

འདུས་~ སྡེ~།

རྫོགས་~ ཆེན་~

འདུས་~ སྡེ~།

འཛམ་~ གླིང་~ སྒར་~ ལ་~ ཅི་~ མགྱོགས་~ གང་~

འང-་མགྱོགས་

བདེ་~ ལྷོད་~དུ་ ཕེབས་ ~ ཤོག ~
འཛམ་ ~ གླིང་~

སྒར་~ ལ་~ ཅི་~ མགྱོགས་~ གང་~
བདེ་~ ལྷོད་~དུ་ ཕེབས་ ~ ཤོག ~

དགའ་ ~ སྐྱིད་
གང་~

འང་-མགྱོགས་

འཛོམས་~ བྱུང་~ ལགས ~
བདེ་~ ལྷོད་~དུ་

འ~

འང་ མགྱོགས་
འོ~

།

ཕེབས་ ~ ཤོག

དགའ་ ~ སྐྱིད་ འཛོམས་~བྱུང་ ལགས།
ཕུན་~ སུམ་~ ཚོགས་~བྱུང་ ལགས།
དགའ་ ~ སྐྱིད་~ རོལ་~ ལ་~ ཕེབས་~
བདེ་ ~ སྐྱིད་
བཀྲ་ ~ ལ་~

འེ~

དང་།

མཉམ་~ དུ་~ རོལ~ །

ཤིས་~པར་ ཤོག

བསམ་ ~ དོན་ འགྲུབ་~པར་ ཤོག
བཀྲ་ ~ ཤིས་~

ལྷུན་~ གྱིས་~ གྲུབ་~

འུ-ནས།

ཕྱོགས་ ~ཀུན་~ལས་ རྣམ་~ པར་~ རྒྱལ~



EvF

།

~
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ངེད་ ~ ཅག་~གི་ སྟོབས་~ ཤུགས~།

ལྷན་ ~ཅིག་~ཏུ་ སྒྲིལ་~ དང་~།

ངེད་ ~ ཅག་~གི་ སྟོབས་~ ཤུགས~།
རྫོགས་~ ཆེན་~

འདུས་~ སྡེ་~

ལྷན་ ~ཅིག་~ཏུ་ སྒྲིལ་~ དང་~།

ཡོངས་~ ཀྱི་~ སྟོབས་~ འོ་ཤུགས་

ལྷན་~ ཅིག་~ཏུ་
རྫོགས་ ~ ཆེན་ འདུས་~ སྡེ་~

སྒྲིལ་ ~ ཤོག ~

ཡོངས་~ ཀྱི་~ སྟོབས་~

འོ་ཤུགས་

ལྷན་~ ཅིག་~ཏུ་ སྒྲིལ་ ~ ཤོག ~
དགའ་ ~ སྐྱིད་
སྟོབས་~

འཛོམས་~ བྱུང་~ ལགས ~
-ཤུགས་

འ~

འོ~

།

ལྷན་~ ཅིག་~ཏུ་ སྒྲིལ་~ ཤོག

དགའ་ ~ སྐྱིད་ འཛོམས་~བྱུང་ ལགས།
ལྷུན་~ གྱིས་~

གྲུབ་~བྱུང་ ལགས།

ཨ་ ~ ཏིའི་~ ལྟ་~ དགོངས་~ སྐྱོངས་~

འང་~དང་།

འཛམ་ ~ གླིང་~ལ་ བདེ་~ སྐྱིད་~ འོང་~ ངོ་།
བཀྲ་ ~ ལ་~

ཤིས་~པར་ ཤོག

བསམ་ ~ དོན་ འགྲུབ་~པར་ ཤོག
རང་ ~ རྒྱུད་~ཀྱི་

རྣལ་~ ལུགས་~

འཛམ་ ~གླིང་~ཀུན་



རྒྱས་~

ཞི་~ བདེ་~ལ་

EvF

འས~ནས།

རོལ~ །
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ཨ་ ~ ཏིའི་ དགོངས་~ དོན~།

རང་~ རྒྱུད་~ལ་

ཨ་ ~ ཏིའི་ དགོངས་~ དོན~།
རང་~ རྒྱུད་~

རྣལ་~ ལུགས་~

དྲིལ་~ དང་~།

རང་~ རྒྱུད་~ལ་
རྟོགས་~ སྤྱོད་~ཀྱིས་

ཞི་~ བདེ་~ལ་

དགའ་~

འ~སྐྱིད་

འཛམ་~

འཛམ་~

འཁོད་ ~ ཡོང་། ~

འཛོམས་~བྱུང་ ལགས ~
~གླིང་

འཛམ་~

ཞི་~ བདེ་~ལ་

འ~

རྣལ་~ ལུགས་~ལ་ སྦྱོར་~

ཀུན་ ~བཟང་~གི་ ཉི་~ མ་~ ཤར~

འོ~དང་།
~།

ཤིས་~པར་ ཤོག

བསམ་ ~ དོན་ འགྲུབ་~པར་ ཤོག
འགྲོ་ ~ ཀུན་

བདེ་~ ཞིང་~

གཏན་ ~བདེ་~ཡི་

Ev

སྐྱིད་ ~ འི་ནས།

དཔལ་~ ལ་~ རོལ~ །

ivF

འོ~

འཁོད་ ~ ཡོང་།

བདེ་~ དགའ་~ རྒྱས་~བྱུང་ ལགས།

བཀྲ་ ~ ལ་~

~གླིང་

།

དགའ་ ~ སྐྱིད་ འཛོམས་~བྱུང་ ལགས།
རང་ ~ རྒྱུད་

~གླིང་

འཁོད་ ~ ཡོང་། ~

རང་ ~ རྒྱུད་ རྣལ་~ ལུགས་~ རྟོགས་~ སྤྱོད་~ཀྱིས་
ཞི་~ བདེ་~ལ་

དྲིལ་~ དང་~།

