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        འཛམ་�ང་�ར་	། 
                  EvivF 

འཛམ་  ~ �ང་~   �ན་~  �~ི།   �གས་~  �ན་~    འ�ས་~  �~། 
 འཛམ་  ~ �ང་~   �ན་~  �~ི།     �གས་~  �ན་~     འ�ས་~  �~། 
འཛམ་~  �ང་~   �ར་~  ལ་~   �་~  མ�གས་~   གང་~  འང-་མ�གས་ 

བ�་~  �ད་~�་   �བས་  ~  �ག  ~    
འཛམ་  ~ �ང་~    �ར་~  ལ་~   �་~  མ�གས་~   གང་~  འང་མ�གས་ 

བ�་~  �ད་~�་   �བས་  ~  �ག  ~    ~ 

  དགའ་  ~ !ད་     འ"མས་~  #ང་~   ལགས  ~  འ~ ། 
 གང་~  འང་-མ�གས་    བ�་~  �ད་~�་    �བས་  ~  �ག   

དགའ་  ~ !ད་   འ"མས་~#ང་   ལགས།  
$ན་~  %མ་~   &གས་~#ང་   ལགས། 

  དགའ་  ~ !ད་~    'ལ་~  ལ་~    �བས་~  (~  དང་། 
   བ�་  ~ !ད་    མཉམ་~  �་~   'ལ~  ��། 
བ*་  ~ ལ་~     +ས་~པར་    �ག 
 བསམ་  ~ -ན་   འ.བ་~པར་   �ག 
  བ*་  ~ +ས་~    /ན་~  �ིས་~   .བ་~   0-ནས། 
   1གས་   ~2ན་~ལས་   3མ་~   པར་~    4ལ~  ��~། 
          EvF 
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5ད་  ~ ཅག་~7་   8བས་~  9གས~། :ན་  ~�ག་~;་    <ལ་~  དང་~། 
5ད་  ~ ཅག་~7་   8བས་~  9གས~། :ན་  ~�ག་~;་    <ལ་~  དང་~། 

�གས་~  �ན་~    འ�ས་~  �་~    =ངས་~  >་~   8བས་~   ་9གས་ 
:ན་~  �ག་~;་    <ལ་  ~  �ག  ~ 

�གས་  ~ �ན་   འ�ས་~   �་~    =ངས་~  >་~   8བས་~    ་9གས་ 
:ན་~  �ག་~;་   <ལ་  ~   �ག  ~    ~ 

  དགའ་  ~ !ད་     འ"མས་~  #ང་~   ལགས  ~  འ~ ། 
8བས་~  ��-9གས་   :ན་~  �ག་~;་   <ལ་~   �ག 

དགའ་  ~ !ད་   འ"མས་~#ང་   ལགས།  
/ན་~  �ིས་~    .བ་~#ང་   ལགས། 
 ཨ་  ~ @A་~    B་~  དCངས་~    Dངས་~  འང་~དང་། 
  འཛམ་  ~ �ང་~ལ་   བ�་~  !ད་~   ང་~  E་། 

བ*་  ~ ལ་~     +ས་~པར་    �ག 
 བསམ་  ~ -ན་   འ.བ་~པར་   �ག 
  རང་  ~ Fད་~>་    3ལ་~  Gགས་~     4ས་~   འས~ནས། 

འཛམ་  ~�ང་~2ན་    I་~  བ�་~ལ་     'ལ~  ��། 
          EvF 
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ཨ་  ~ @A་   དCངས་~  -ན~།  རང་~  Fད་~ལ་    Jལ་~  དང་~།  
 ཨ་  ~ @A་   དCངས་~  -ན~།  རང་~  Fད་~ལ་    Jལ་~  དང་~།  
རང་~  Fད་~     3ལ་~  Gགས་~    Kགས་~  Lད་~>ས་    འཛམ་~  ��~�ང་    

I་~  བ�་~ལ་    Mད་  ~  �ག  ~ 
རང་  ~ Fད་   3ལ་~  Gགས་~   Kགས་~  Lད་~>ས་    འཛམ་~  ��~�ང་    

I་~  བ�་~ལ་    Mད་  ~  �ག  ~    ~ 
དགའ་~  འ~!ད་   འ"མས་~#ང་   ལགས ~   འ~ ། 

འཛམ་~  ��~�ང་     I་~  བ�་~ལ་    Mད་  ~  �ག 
དགའ་  ~ !ད་   འ"མས་~#ང་   ལགས།  

བ�་~   དགའ་~   4ས་~#ང་   ལགས།  
རང་  ~ Fད་    3ལ་~   Gགས་~ལ་    Nར་~    ~དང་། 
 2ན་   ~བཟང་~7་   P་~   མ་~   ཤར~   ��~། 

བ*་  ~ ལ་~     +ས་~པར་    �ག 
 བསམ་  ~ -ན་   འ.བ་~པར་   �ག 
  འRོ་  ~ 2ན་     བ�་~  Iང་~    !ད་  ~  A་ནས། 

གཏན་   ~བ�་~U་    དཔལ་~   ལ་~   'ལ~   ��།  

  EvivF 
 


