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༈ སློབ་མའི་གཙོ་བོ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ནི།  གུང་ཐང་དུ་གཉན་དར་མ་གྲགས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པས་རྡོ་རྗེ་གྲགས་སུ་བཏགས། སྐུ་འབྲས་གཙང་བ་ལྷ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་ཡོད། ཡུམ་དང་ཁུ་བོ་འདུས་པས་ཤིན་ཏུ་སྡང་བར་བྱུང༌། ཀློག་གི་ཟས་ཡོན་གྱིས་མ་ཁུ་བསྐྱངས། རྗེ་མི་ལ་དང་མཇལ་སྟེ་སྒོམ་སྐྱེས། མཛེ་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་གྱི་བ་ལ་ཙནྡྲ་ལ་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ཤམ་སོགས་ཞུས། རྗེ་མི་ལ་བསྟེན་པས་རས་ཆུང་པར་གྲགས། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ལེན་པ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་མངགས་ཏེ་བྱོན། ཏི་པུ་པ་དང་མཁའ་འགྲོ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། བལ་པོ་ཡེ་རང་བ་རྣམས་ལས་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཏི་པུ་པས་རྗེ་མི་ལ་ལ་ཨ་ག་རུ་ནག་པོའི་ཕྱག་འཁར་སོགས་ཀྱི་སྐྱེས་བསྐུར། བླ་མ་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་མཇལ། གདམས་པ་མང་པོ་ཞུས། བོད་ཕྲུག་སྙིང་རྗེ་བ་འདུག་སྟེ་ཁྱོད་ལ་ཞག་བདུན་གྱི་ཚེ་ལས་མི་འདུག་གསུངས་པ། བླ་མ་ཏི་པུ་པར་ཞུས་པས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་མཇལ་བར་མངགས་ནས་ཚེའི་གདམས་པ་ཀུན་གནང་བ་ཡིན། འདི་ལ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་གྱིས་བཀའ་བཀྱོན་མཛད་མོད་ཁོང་པས་པད་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་པར་མ་བཀླག་པའི་གསུང་ཁོ་ནའོ། །རས་ཆུང་པས་ཕལ་སྐད་མཁས་ཀྱང་ལེགས་སྦྱར་མི་བྱང་བས་ལོ་ཙཱ་བས་དཔེ་ལ་ལྷད་བཅུག་པ་རྣམས་བལ་པོར་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞིག་གིས་བསལ། རྗེ་བཙུན་མི་ལས་ཀྱང་རས་ཆུང་བ་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཅིག་ལས་ཕན་གནོད་ཀྱི་མན་ངག་མང་དུ་ཞུས་པས་དེ་ཕྱིན་རླུང་ནག་གིས་བཏུམས་པར་གཟིགས། བླ་མ་ལ་ཕྱག་ལན་རེ་བ་དང༌། ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ་དང༌། ཐུགས་རྒྱལ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འདི་ལས་བྱུང༌། བླ་མས་དཔལ་ཐང་ནས་བསུས་ཏེ་གཡག་རུའི་སྐོར་དང་རྐྱང་མགུར་གྱི་སྐོར་རྣམས་བྱུང་ཞིང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ངན་སྔགས་རྣམས་བསྲེགས། དད་པ་ལོག་པ་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་མང་པོས་བཏུལ་ཏེ་སླར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་ཚང་བར་བྱུང་སྟེ། དད་པ་ལྷག་པར་སྐྱེས་ནས་སྔར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཕྱགས་ཕྱི་བྱས།  ད་དུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་མི་འབྲལ་བའི་དམ་བཅའ་ཕུལ། ཚེའི་དབང་བསྐུར་སོགས་མན་ངག་རྣམས་བླ་མ་ལ་ཡང་ཕུལ། རས་ཆུང་པ་དབུས་སུ་བྱོན་པས། ཁྱོད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཁྱི་མོ་དམར་མོ་ཞིག་གིས་རྐང་པ་ནས་འཛིན་པར་འདུག་གོ །དེ་ལ་ཟོན་ཆེར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ལྟར། ལྷ་ལྕམ་ལྡེམ་བུའི་སྐོར་གྱིས་ཐུགས་བྱུང་སྟེ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་བྱོན་ནས་རིང་དུ་བཞུགས། སྙེ་ནམ་བྲོད་པ་ཕུག་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་རྣམས་ཚང་བར་གནང༌། སུམ་ཕྲོད་དུ་བལ་པོ་ཨ་སུ་དང་མཇལ། དེ་ནས་གཉལ་ལོ་རོའི་ཚེ་གོང་ཕུག་ཏུ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་སོ། །
སློབ་མ་ཡང༌། རྩའི་རྒྱལ་བའོ། ཙང་པ་བྱས་འགོལ་བ། བཙུན་ཆུང་མ། ཁྱུང་ཚང་པ། འབྲོ་སྒོམ། བུར་སྒོམ་པ། རྟ་ཤོད་རས་པ། ཟངས་རི་རས་པ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། རྗེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སོ། ། 
༈ ཉི་མ་ལྟར་གྲགས་པ་དཔལ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་རྣམ་ཐར་ནི་ཕྱི་ནས་འཆད་པར་བྱ་ཞིང༌།   སྐར་ཆེན་ལྟ་བུ་ངན་རྫོང་སྟོན་པ་བོདྷི་རཱ་ཛ་ནི། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའི་སྡུད་པ་པོ་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱས་པའི་བཀའ་བབས་དང༌། རས་པ་ཞི་བ་འོད། སེ་བན་རས་པ། ཁྱི་ར་རས་པ། འབྲི་སྒོམ་རས་པ། རས་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་བརྒྱད་དང༌། གཤེན་སྒོམ་རས་པ། གླེན་སྒོམ་རས་པ། རྩ་ཕུ་རས་པ། མཁར་ཆུང་རས་པ། རོང་ཆུང་རས་པ། སྟག་སྒོམ་རས་པ། ཇོ་སྒོམ་རས་པ། དམ་པ་རྒྱག་ཕུ་བ། ལི་སྐོར་ཕྱ་རུ་བ། ལོ་སྟོན་དགེ་འདུན་འབུམ། སྐྱེ་སྟོན་ཡོན་ཤཱཀ །འདྲེ་སྟོན་བཀྲས་འབར་ཏེ་ཉེ་སྲས་བཅུ་གསུམ། མཚོ་ལྔའི་རས་ཆུང་མ། ས་ལེ་འོད་མ། དཔལ་དར་འབུམ། པེ་ཏ་མགོན་སྐྱིད་རྣམས་ནི་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྲིང་བཞི། དེ་རྣམས་ལས་རས་ཆུང་པ།  ཞི་བ་འོད་དང༌།  ཁྱི་ར་རས་པ། རས་ཆུང་མ། དཔལ་དར་འབུམ། ས་ལེ་འོད་རྣམས་ནི་སྐུ་ལུས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་བྱོན།  ལྕམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲོན་མ་ནི་རྗེ་བཙུན་སྐུ་བཞུགས་རིང་དཔེ་གཉེར་མཛད། དེ་ནས་དཔེ་རྣམས་བསྣམས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་དུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ནོ། །



