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་ལ་བ ་གཟ�གས་ནས་འད�ར་ད
་གཉ�ས་ཀ�་མཚན་ས�ས་པར་གས�ལ་ལ�། །ད
ས་ན་གས�ལ་འད
བས་འད�་ན�་ར
འ�་གས�ལ་འད
བས་གཞན་ལས་ཁད་པར་ད�་འཕགས་
པས་བ�ན་རབས་འབ.ང་བའ�་ས�་གཞན་དང་མ�་འདའ�། ད
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་ཉ�ད་ལ་གས�ལ་བ་འད
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ན་བ་ཞ�ང༌། བསམ་པ་འཛན་ཤ
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བས་ཀ�་ག�་ཆ�ད་པ་སར་ས�ས་པ་ད
ས་འགDབ་པ་ཡ�ན་ན�། སས་པ༑ ༑ཡ
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ན་ནས་ཐ བ་བསན་ག�། །ཤ�ང་རའ�་ས�ལ་འབ
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་བཙ?ན་བ་མ་རལ། །གང་ད
འ�་གས�ལ་འད
བས་ཡ�ད་བཞ�ན་ན�ར་བ ་མཆ�ག་ཚག་འག
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གས་ཟ�ན་ག�། །ལ
གས་བཤད་འད�ད་དག�་ད�ན་གཉ
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