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རོ་ག ང་བ ་ག མ་དང་ རོ་འགདོ་བ ་བ མ། 
 

་མ།༽ ༡༽ མ་འ ལེ་ལས། རང་བཞིན་ལ་ཡང་མདེ་མ་ིའ ང༌།། ཡདོ་པ་ཙམ་དང་འ ེལ་བ་ཡནི།། ད་ེ
མདེ་ན་ན་ིཡདོ་པའ་ིབདག །མདེ་ ར་ཐ་དད་མདེ་ རི་རོ།།    
དམ་བཅའ་བ།༽ ས་པ་ཆསོ་ཅན། འ ས་ གས་ ་མ་ཟད་རང་བཞནི་ ་ིགཏན་ཚག་ལ་ཡང་མདེ་ན་མ་ིའ ང་
བའི་འ ལེ་བ་ཡདོ་ད།ེ མ་ི ག་པ་ད་ེ ས་པ་ཡདོ་ཙམ་དང་རང་ཆསེ་ ་འ ལེ་ཞངི་བདག་ཉདི་ ས་པ་ད་ེམ་ི ག་
པ་དང་ཐ་དད། ད་ེལགོ་པའ་ི བོས་ ་ི དོ་ ང་མདེ་པར་ ར་བའི་ རི།།  

 
་མ།༽ ༢༽ མདོ་ ་བ་ལས།། བ ོད་པ་ཐ་མ་གང་ཡནི་པའི་ཆ་ག མ་པ་ལ་ བ་པ་ཉདི་དོ།། དཔེར་ན་གཞན་

བ དོ་པའ་ི ས་ན་དག་ེ ལ་ཉདི་བཞནི་ན།ོ། 
དམ་བཅའ་བ།༽ དགེ་ ོང་གི་ ོབ་དཔོན་ཆོས་ཅན། ོད་ ོབ་དཔོན་ ་འ ར་པའི་ ས་ཡོད་དེ། བ ོད་པ་ཐ་
མའི་ཆ་ག མ་པ་ བ་པ་དང་ ོབ་དཔོན་ ་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན་གཞན་བ ོད་པའི་མཚམས་དརེ་

བ་ འ་ི ད་ལ་་དག་ེ ལ་ མོ་པ་ཐབོ་པ་ན་དག་ེ ལ་ ་ི བོ་དཔནོ་ ་ ར་བ་ཉདི་བཞནི་ཡནི་པའ་ི རི། 
  

་མ།༽ ༣༽ མངནོ་ གོས་ ན་ལས། སེམས་ཅན་ ན་མཆོག་ཉིད་སེམས་དང༌།། ོངས་དང་ ོགས་
དང་ག མ་པ་ོལ།། ཆནེ་པ་ོག མ་ ་ིརང་འ ང་གི།། ཆདེ་ ་ ་བ་འདི་ཤསེ་ །།  
དམ་བཅའ་བ།༽ ཐེག་ཆནེ་ ི་ བ་པའི་ཆདེ་ ་ ་བ་ཆསོ་ཅན། ོད་ལ་ མ་པ་ག མ་ཡོད་ད།ེ སེམས་པ་ཆནེ་
པ།ོ ངོས་བ་ཆནེ་པ།ོ གོས་པ་ཆནེ་པ་ོ མས་ ་ཡདོ་པའ་ི རི།  
 

་མ།༽ ༤༽ དོ་འ ག་ལས། དེ་ནས་བ ང་ ེ་གཉིད་ལོག་གམ།། བག་མེད་ ར་ ང་བསོད་ནམས་
གས།། ན་མ་ིཆད་པར་ ་མ་ཞགི ། མ་མཁའ་མཉམ་པར་རབ་ ་འ ང༌།།  
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དམ་བཅའ་བ།༽ ང་ བ་ ་ིསམེས་རནི་པ་ོཆེ་ཆསོ་ཅན། བསདོ་ནམས་དཔག་མདེ་འ ང་བའི་གནས་ཡནི་ཏེ། 
སེམས་བ ེད་པ་དེ་ནས་བ ང་ ེ་གཉིད་ལོག་གམ་བག་མདེ་པར་འ ར་ ང་བསོད་ནམས་ ི་ གས་ ན་མི་
ཆད་པར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་རབ་ ་འ ང་བའི་ རི། 
 

་མ།༽ ༥༽ ད་ ་མ་ལས། དམ་པའི་དོན་ ་འ ོ་བ་ཡི།། བས་ནི་སངས་ ས་ཉག་གཅགི་ཡནི།། བ་པ་
ཆསོ་ ་ི ་ཅན་ རི།། ཚགས་ ང་དའེི་མཐར་ ག་ རི།།  
དམ་བཅའ་བ།༽ བ་པ་སངས་ ས་བཅམོ་ ན་འདས་ཆསོ་ཅན། དམ་པ་སངས་ ས་ ་ིདནོ་ ་འ ་ོབ་འདདོ་
པ་ཡ་ི བས་ཉག་གཅགི་ཡནི་ཏ།ེ ཆསོ་ ་ི ་མངའ་ཞངི་ཚགས་ ་ིམཆགོ་དགེ་འ ན་ ང་དའེ་ིཚ་མཐར་ ག་པ་
ཡནི་པའ་ི རི།  
 

་མ།༽ ༦༽ ད ་མ་ ་་ཤེ་ལས།། བཅོམ་ ན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ།། མ ེན་པས་ཀ་ ་྄ཡ་ན་ཡི།། 
གདམས་ངག་ལས་ན་ིཡདོ་པ་དང༌།། མདེ་པ་གཉསི་ཀའང་འགག་པར་མཛད།།  
དམ་བཅའ་བ།༽ དངོས་དང་དངོས་མེད་ ་མ ེན་པའི་བཅོམ་ ན་འདས་ཆོས་ཅན། ེད་ ི་ཐེག་དམན་ ི་ ེ་

ོད་ལས་བདེན་པར་མེད་པ་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ། ཀ་ཏཡ྄་ན་ལ་གདམས་པའི་གདམས་ངག་ལས་རང་བཞིན་ ི་
ཡདོ་པ་དང༌། ཐ་ ད་ ་མདེ་པ་གཉསི་ཀ་འགག་པར་མཛད་པའ་ི རི།  
 

་མ།༽ ༧༽ མདོ་ ེ་ ན་ལས། ན་ ་འ ོ་དང་ཁས་ལེན་ ོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པ།། ད ེ་བའི་རང་བཞིན་
དོན་ མས་བཞིའི་ ད་པར་ ིས།། ཐེག་པ་མཆགོ་ ིར་དཀནོ་མཆགོ་ བས་རབ་སངོ་བ་གང༌།། དེ་ན་ི བས་

་སོང་བ་ མས་ ་ིམཆགོ་ཅསེ་ །།  
དམ་བཅའ་བ།༽ ཐེག་པ་མཆོག་གི་ ིར་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་ བས་ ་སོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།  

བས་ ་སོང་བ་ མས་ ི་ནང་ནས་མཆོག་ཅསེ་ ་ ེ། དམགིས་པ་ ན་ ་འ ོ་བ། བ་པ་ཁས་ལེན་ཆེ་བ། 
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གོས་པའ་ི དམ་བཅའ་བ།༽ མཆགོ་ཐབོ་པ།ཉན་རང་ཟལི་ སི་གནནོ་པ་ ་ེད ་ེབའ་ིརང་བཞནི་ ི་དནོ་ མས་

བཞའིི་ ་ོནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ཡནི་པའ་ི རི།  
 

་མ།༽ ༨༽ ལམ་ ནོ་ལས། ང་ བ་ ་ན་ིསམེས་བ དེ་ན།། མཆདོ་པ་འད་ིན་ི ད་པར་འཕགས།།  
དམ་བཅའ་བ།༽ ང་ བ་སེམས་བ ེད་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། བ་པའི་མཆོད་པ་གཞན་ལས་ ད་པར་ ་
འཕགས་པ་ཡནི་ཏ།ེ དོ་རང་ ད་ལ་མངའ་བ་ཙམ་ ་ི ལ་བ་ མས་ ག་པར་མཉསེ་པར་འ ར་བའི་ རི།  

་མ།༽ ༩༽ རིན་ཆེན་འ ེང་བ་ལས།།ཇི་ ིད་ ང་པོ་འཛན་ཡོད་པ༌།། དེ་ ིད་དེ་ལ་ངར་འཛན་ཡོད།། ངར་
འཛན་ཡདོ་ན་ཡང་ལས་ཏེ།། ད་ེལས་ཡང་ན་ི ་ེབ་ཡནི།།  
དམ་བཅའ་བ།༽ ཐར་འདོད་ ི་ ལ་འ ོར་པ་ཆོས་ཅན། ང་པོ་བདེན་པར་འཛན་པའི་བདེན་འཛན་འགོག་
རིགས་ཏེ། ཇི་ ིད་ ང་པོ་བདེན་པར་འཛན་པ་ཡོད་པ་དེ་ ིད་ ། དེ་ལས་ངར་འཛན་ཡོད་ཅིང༌། ངར་འཛན་
ལས་ལས་དང༌། ད་ེལས་ཡང་ དི་ ་ ་ེབ་ལནེ་པ་ཡནི་པའ་ི རི། 
 

་མ།༽ ༡༠༽ ད ས་མཐའ་ལས།། མ་དག་ དོ་ ལ་ མ་གཉསི་ཏ།ེ། གཅགི་ ་ཁ་ོན་བ དོ་པ་ཡནི།།  
 དམ་བཅའ་བ།༽ མ་དག་ལམ་ ི་ ོད་ ལ་ཆོས་ཅན། ོད་ལ་ མ་པ་གཉིས་ ་ཡོད་དེ། ཆོས་ ི་བདག་
མདེ་དང་གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་གཉསི་ཡདོ་ཅངི་ད་ེགཉིས་ལ་ཡངོས་ བ་ཁོ་ན་ཞསེ་བ དོ་པར་ ་བ་ཡནི་པའི་

རི། 
 

་མ།༽ ༡༡༽ སོ་སརོ་ཐར་པའི་མད་ོལས།། འ ག་ངགོས་བད་ེབའི་ ་ ང་བདེ།། ཆོས་ལ་གམོས་པའྀ་ ེ་བོ་
བད།ེ། ཤསེ་རབ་ཐབོ་པར་འ ར་བ་བདེ།། ངའ་ོང་ ལ་ཟད་པར་འ ར།།  
དམ་བཅའ་བ།༽ ཆོས་ལ་གོམས་པའི་ ེ་བོ་ཚགས་ ོར་བ་ མས་དང་ཟག་མེད་ ི་ཤེས་རབ་ཐོབ་པའི་མཐོང་

མོ་པ་དང་ངའ་ོ མ་པའ་ིང་ ལ་ཟད་པའ་ིད ་བཅམོ་པ་ མས་ཆསོ་ཅན། བད་ེཞསེ་བ དོ་པའ་ི ་མཚན་ཡདོ་
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དེ། དཔེར་ན་འ ག་ངོག་བད་ེབའི་ ་ ང་ནས་ ་ ང་བད་ེབ་ ར་རིམ་པ་བཞནི་ ་ མ་ ལོ་བད་ེབའི་ ་དང༌། 
ཟག་མདེ་ ་ིབད་ེབ་དང༌། མ་ ལོ་ ་ིབད་ེབ་མངནོ་ མ་ ་འ ར་བའི་ རི། 
 

་མ།༽ ༡༢༽ བཞ་ིབ ་པ་ལས།། ལ་ལ་བདག་མདེ་མཐངོ་ན་ནི།། དི་པའ་ིས་བནོ་འགག་པར་འ ར།།   
དམ་བཅའ་བ།༽ ོལ་བ་དནོ་གཉེར་ ི་ ེ་བོ་ མས་ཆསོ་ཅན། བདག་མེད་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་དང༌། མཐོང་
ཟིན་གམོས་པ་ལ་འ ག་རགིས་ཏེ། དམིགས་ ལ་བདག་མདེ་མཐོང་ན་ནི་ ིད་པའི་ས་བོན་ ེ། འཁརོ་བའི་ས་
བནོ་ མས་འགག་པར་འ ར་བའི་ རི། 
 

་མ།༽ ༡༣༽ ཚད་མ་རགིས་ ་ོལས། ར་ེཞགི་འགལ་བ་དང་མ་ངསེ་པའ་ིགཉནེ་པརོ་གཉསི་ཀ་བ དོ་པ་གང་
ཡནི་པ་ད་ེན་ིརགིས་སོ།།  
དམ་བཅའ་བ།༽ བ་ངག་འགོད་ ལ་ ོལ་བ་ མས་ཆོས་ཅན། ོད་ལ་ཆོས་མ ན་ ོར་ ི་ བ་ངག་དང་
ཆོས་མ་ིམ ན་ ོར་ ི་ བ་ངག་གཉིས་ཀ་བ ོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རགིས་ཏེ། གས་ ི་ ོག་དནོ་འགལ་བ་
དང་མ་ངསེ་པ་སགོས་ ་ིགཉནེ་པརོ་ གོས་པའ་ིཆདེ་ཡནི་པའ་ི རི། 
 


