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 八聖吉祥文 1 

༄༅།།འཕགས་པ་བཀྲ་ཤསི་བརྒྱད་པའ་ིཚགིས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས།། 
八聖吉祥文 

米滂仁波切作 
 

ལས་གང་ཞིག་རྲོམ་པ་ན་ཐྲོག་མར་འདི་ཚར་གཅིག་བརྲོད་ན་གྲུབ་པ་བདེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་བས་ཅི་ནས་ཡིད་ལ་བའྲོ། ། 
於諸事之始誦此文,能得佛菩薩加持,凡事順心如意-必須牢記這一點。 
 

༄༅།  ཨོཾ། སྣང་སིད་རྣམ་དག་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་པའི།།       

嗡 浪夕 南達 朗欣 輪竹北   
嗡法界清靜自性任運成     

བཀྲ་ཤིས་ཕྱྲོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི།། 

札西 丘居 欣那 修巴依 
安住十方吉祥世界中    

སངས་རྒྱས་ཆྲོས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚོགས།། 

桑桀 卻當 給敦 帕北措   
佛陀聖法一切賢聖僧   

ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ་ཤིས་ཤྲོག། 

棍拉 洽察 達佳 札西秀           
我等頂礼祈願大吉祥    

སྲོན་མེའི་རྒྱལ་པྲོ་རལ་བརྟན་དྲོན་སྒྲུབ་དགྲོངས།། 

終妹 加波 朝電 敦竹共 
燃燈王佛妙力義成佛    

བམས་པའི་རྒྱན་དཔལ་དགེ་གྲགས་དཔལ་དམ་པ།། 

將北 見巴 給札 帕當巴 
慈嚴德佛最勝善行佛    

ཀུན་ལ་དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆེར་གྲགས་པ་ཅན།། 

棍拉 共巴 加切 札巴見 
憶持一切廣大聞名佛    

ལྷུན་པྲོ་ལྟར་འཕགས་རལ་གྲགས་དཔལ་དང་ནི།། 

輪波 大帕 早札 帕當尼   
如須彌山能勝吉祥佛    



 

2 八聖吉祥文  

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགྲོངས་གྲགས་པའི་དཔལ།། 

深千 湯皆 拉共 札北巴 
憫諸眾生慈悲聖德佛    

ཡིད་ཚིམ་མཛད་པ་རལ་རབ་གྲགས་དཔལ་ཏེ།། 

衣成 則巴 札拉 札巴爹   
賜諸如意勝力稱德佛    

མཚན་ཙམ་ཐྲོས་པས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཕེལ་བ།། 

成贊 推北 札西 巴陪哇      
即聞聖名增德增吉祥    

བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།། 

迭哇 些巴 皆拉 洽察洛 
虔誠頂礼八大善逝佛(1) 

   

འཇམ་དཔལ་གཞྲོན་ནུ་དཔལ་ལྡན་རྲོ་རེ་འཛིན།། 

將巴 匈奴 巴电 多桀正 
孺童文殊具德金剛手   

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མགྲོན་པྲོ་བམས་པའི་དཔལ།། 

見瑞 夕汪 共波 將貝巴 
聖观世音怙主彌勒尊    

ས་ཡི་སིང་པྲོ་སིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ།།  

薩衣 寧伯 記巴 南巴色 
地藏菩薩除蓋障菩薩    

ནམ་མཁའི་སིང་པྲོ་འཕགས་མཆྲོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་།། 

南開 寧波 帕丘 昆都桑 
虚空藏及普賢大菩薩    

ཨུཏྤལ་རྲོ་རེ་པད་དཀར་ཀླུ་ཤིང་དང་།། 

烏巴 多桀 貝嘎 路欣當 
烏巴拉、杵、白蓮及龍樹    

 (1)明灯之王,堅定而有威力,能達成所有的願望,具愛的光輝以神聖的善業而聞名。宇宙

衆知,尊貴大威力如須彌峯,以关愛所有的有情衆生而聞名,而其最有威力最有名的是能滿

足所有的願望。  



 

 八聖吉祥文 3 

ནྲོར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གྲི་ཉི་མ་ཡི།། 

諾布 達哇 繞記 尼瑪衣 
摩尼月宝宝劍及日輪    

ཕྱག་མཚན་ལེགས་བསྣམས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གི་མཆྲོག། 

洽稱 累浪 札西 巴記丘   
持善法印吉祥德殊勝     

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།། 

將秋 深巴 借拉 洽察洛 
八大菩提薩埵我頂礼    

རིན་ཆེན་གདུགས་མཆྲོག་བཀྲ་ཤིས་གསེར་གི་ཉ།། 

仁千 都丘 札西 色記娘 
殊勝宝傘吉祥金色魚   

འདྲོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་ཡིད་འྲོང་ཀ་མ་ལ།། 

迭炯 朋尚 依翁 嘎瑪拉           
如意宝瓶悦意青蓮花    

སན་གྲགས་དུང་དང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བེའུ།། 

粘札 敦當 朋措 巴北屋        
声聞法螺圓滿吉祥結    

མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དབང་བསྒྱུར་འཁྲོར་ལྲོ་སེ།། 

米努 叫稱 汪就 括洛迭        
尊勝宝幢具威力之金輪    

རིན་ཆེན་རྟགས་མཆྲོག་བརྒྱད་ཀི་ཕྱག་མཚན་ཅན།། 

仁千 達丘 借記 洽稱見 
殊勝法印八聖吉祥宝    

ཕྱྲོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆྲོད་ཅིང་དགེས་བསེད་མ།། 

丘都 加哇 卻京 皆借瑪  
供養十方諸佛祈納受     

 



 

4 八聖吉祥文  

སེག་སྲོགས་ངྲོ་བྲོ་དན་པས་དཔལ་སེལ་བའི།། 

給所 哦喔 正北 巴北威       
憶念善妙成就時增長    

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མྲོ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།། 

札西 拉摩 皆拉 洽察洛   
八大吉祥天女我頂礼2

  

ཚངས་པ་ཆེན་པྲོ་བདེ་འབྱུང་སེད་མེད་བུ།། 

昌巴 千波 迭炯 色妹布   
大梵天大自在遍入天    

མིག་སྲོང་ལྡན་དང་རྒྱལ་པྲོ་ཡུལ་འཁྲོར་སྲུང།། 

米冬 電當 加波 尤扣宋   
帝釋天王及持國天王    

འཕགས་སེས་པྲོ་དང་ཀླུ་དབང་མིག་མི་བཟང་།། 

帕接 波當 魯汪 米米桑   
增長天王龍王廣目王    

རྣམ་ཐྲོས་སས་དང་ལྷ་རྫས་འཁྲོར་ལྲོ་དང་།། 

南特 色當 拉哲 扣洛當   
多聞天王各持其法器    

ཏི་ཤུལ་ལ་དང་མདུང་ཐུང་རྲོ་རེ་ཅན།། 

替秀 拉當 東凍 多皆見 
輪三叉戟短槍金剛杵    

པི་ཝཾ་རལ་གྲི་མཆྲོད་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།། 

北汪 繞記 卻電 加稱正   
琵琶長劍宝塔勝宝幢    

ས་གསུམ་གནས་སུ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་སེལ།། 

沙宋 涅速 給列 札西佩      
三界之中妙善增吉祥   
 

2. 美女、花環女、歌女、舞女、花女，薰香女、燈女和塗香女. 



 

 八聖吉祥文 5 

 འཇིག་རྟེན་སྲོང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།། 

吉天 炯哇 皆拉 洽察洛   
世間八大護法我頂礼    

བདག་ཅག་དེང་འདིར་བ་བ་རྲོམ་པ་ལ།། 

達加 電爹 加哇 終巴拉 
我等如今所作諸事業    

གེགས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་ནས།། 

给當 涅哇 側哇 棍西涅 
一切障難惱害悉消弭    

འདྲོད་དྲོན་དཔལ་འཕེལ་བསམ་དྲོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ།། 

得敦 巴北 桑敦 衣欣祝   
滿願增長隨心皆成就    

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྲོག།  །། 

札西 迭列 朋順 措巴秀  
吉祥如意祈願臻圓滿    

 

ལྡང་ཚེ་བརྲོད་ན་དེ་ཉིན་དྲོན་ཀུན་འགྲུབ། །ཉལ་ཚ་ེབརྲོད་ན་རི་ལམ་བཟང་པྲོ་མཐྲོང༌། །གཡུལ་དུ་འཇུག་ཚ་ེབརྲོད་ན་ཕྱྲོགས་ལས་

རྒྱལ། །བ་བ་རྲོམ་དུས་བརྲོད་ན་འདྲོད་དྲོན་འཕེལ། །རྒྱུན་དུ་བརྲོད་ན་ཚེ་དཔལ་གྲགས་འབྲོར་ཤིས། །བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་བསམ་དྲོན་

ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །སིག་སིབ་ཀུན་བང་མངྲོན་མཐྲོ་ངསེ་ལེགས་ཀི། །དྲོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཆྲོག་གིས་གསུངས། ། 
 

醒來時誦此文,日中諸事成就;睡前誦此文,詳夢得察。出行之前

誦此文,八方吉祥;做事之前誦此文,終遂所願。在一生中,日日誦

此文,名望財富、幸福美滿,一切如願;淨障增福,有更好的出生, 

証悟解脫和全知,所有的願望都達成！ 
 

-此為佛陀所說的話- 
 

རབ་ཚེས་མེ་སེལ་ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིཚེས་གསུམ་གཟའ་ཉི་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གི་དུས་བཟང་པྲོའི་ཆ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགེས་
པའི་རྲོ་རེའ་ིཡིད་མཚོ་ལས་བྱུང་བའ་ིནྲོར་བུའི་དྲོ་ཤལ་ཆནེ་པྲོའྲོ། ། 
 

此祈請文在1896年的火猴年的三月三日,根據星座的位置,那一刻

是大吉祥的時刻,從蔣巴給貝多桀(米滂仁波切)的心湖中生起

的。 
  

Rigpa翻譯,由但卻仁千編輯,2020年。 
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༄༅།།གུ་རུ་རནི་པྲོ་ཆའེ་ིཚགི་བདུན་གསྲོལ་འདབེས་བཞུགས་སྲོ།། 
蓮花生大師七句祈請文 

 

 

ཧཱུྃ༔  ཨྲོ་རྒྱན་ཡུལ་གི་ནུབ་བང་མཚམས༔ 

吽 歐金 油記 怒江燦 
吽 鄔金境之西北隅   

པདྨ་གེ་སར་སྲོང་པྲོ་ལ༔ 

貝瑪 給薩 東波拉 
蓮花枝之花蕊中    

ཡ་མཚན་མཆྲོག་གི་དངྲོས་གྲུབ་བརེས༔ 

亞稱 秋吉 窩助涅 
稀有已得勝成就    

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 

貝瑪 炯涅 些舒札 
其名稱為蓮花生   

འཁྲོར་དུ་མཁའ་འགྲྲོ་མང་པྲོས་བསྐྲོར༔ 

扣度 康卓 芒背郭 
被眾多的空行母所圍繞   

ཁེད་ཀི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀི༔ 

切記 皆書 答助基 
我追隨您來修持   

བིན་གིས་བརླབ་ཕིྱར་གཤེགས་སུ་གསྲོལ༔ 

津極 洛氣 些書梭 
祈請降臨,賜予加持  

གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྂ༔ 

咕嚕 貝瑪 悉地吽 
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བླ་བརྒྱུད་གསྲོལ་འདབེས། 
寧瑪傳承上師祈請文 

ཀུན་བཟང་རྲོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤ ི་སེང་།། 

昆桑 埵聖 嘎惹 西里星 
普賢王如來、多桀深巴、嘎惹多桀、西利星哈 

པདྨ་ཀ་ར་རེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ།། 

貝瑪 嘎惹 皆胖 尼修雅 
蓮師、王臣二十五弟子    

སྲོ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་གཏེར་སྲོན་བརྒྱ་ར་སྲོགས།།   

梭數 怒娘 爹敦 佳札索 
梭數怒娘等一百位掘藏師 

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས།། 

嘎爹 喇嘛 南拉 梭哇迭          
〝卡瑪和特瑪〞的傳承上師們,我祈請     

 

ར་བའ་ིབླ་མའ་ིགསྲོལ་འདབེས། 
根本上師祈請文 

འྲོག་མིན་ཆྲོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཕྲོ་བྲང་དུ།།           

歐明 卻記 英記 波張那       
奧明淨土的法身宮殿中    

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངྲོ་བྲོ་ཉིད།།          

杜松 桑桀 昆記 哦喔尼 
您是三世諸佛的精髓     

རང་སེམས་ཆྲོས་སྐུ་མངྲོན་སུམ་སྲོན་མཛད་པ།།           

讓森 卻庫 哦宋 頓這巴 
直接幫我指出我的心性(即是法身)     

ར་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས།།   

扎威 喇美 南拉 索哇迭 
根本上師,我祈求   
 





 

山丘煙供 

༄༅།།ར་ིབྲོ་བསང་མཆྲོད་ཀ་ིངག་འདྲོན་ཁིགས་བཀྲོལ་བཞུགས།། 
 

山丘煙供 

 
ཨོཾ་སྭསི། ལྷ་བཙུན་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ག་ིམན་ངག་རི་བྲོ་བསང་མཆྲོད་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ། གཙང་མའི་
སྣྲོད་དམ་ཐབ་ཏུ་བཟང་ཤིང་སྲོས་སྨན་དཀར་མངར་བསང་སྣ་ཕེྱ་མར་སྲོགས་གང་འབྲོར་བཀྲ་ཤིས་པའ་ི
མེར་བསེག་ཅིང་ཆུ་གཙང་བྲན། 
 

嗡梭滴！山丘烟供是取自拉尊的“持明成就者的生命力量”的指

導。要準備一些吉祥物,例如上等的木材、熏香、藥品、三白和

三甜的物品、麵粉等。將它們放在乾淨的容器或爐子裏；撒水淨

化,點燃吉祥的火來燃燒這些物品做火供。 

 

 
 

威武忿怒的持明,貝瑪特聽札 
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 ༈ ཐྲོག་མར་སབས་འགྲྲོ་ན།ི 
首先做皈依 
 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 
 

མཁའ་མཉམ་སིད་ཞིའི་སབས་ཀུན་སིང་པྲོའི་བཅུད༔ 

卡娘 夕西 加昆 寧杯居 
您是輪迴和涅槃的所有皈依處,等同於虛空    

དབང་དག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐྲོད་ཕེང་རལ༔ 

旺札 仁津 貝瑪 特稱察  
威武忿怒的持明,貝瑪特聽札    

ཁེད་སྐུར་སྣང་སིད་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁྲོར་རྫྲོགས༔    

切固 浪夕 加威 即闊作 
您的身體是勝利者宇宙的圓滿壇城 

འགྲྲོ་ཀུན་སིད་ལས་བསལ་ཕྱིར་སབས་སུ་མཆི༔ 

卓昆 夕累 札企 加舒企 
為了所有眾生的解脫,我們來皈依您 
  

ལན་གསུམ། 
唸誦三次 
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༈ སམེས་བསདེ་པ་ན།ི 
發菩提心 
 

གསང་མཆྲོག་ཡེ་ཤེས་འྲོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞིར༔ 

桑秋 耶些 歐色 替累西    
為了淨化所有眾生的三種障礙  

འགྲྲོ་ཀུན་སིབ་གསུམ་དག་ནས་སྐུ་དང་གསུང༔ 

卓昆 知宋 達內 古當宋   
在基礎地的殊勝秘密、智慧的明點中  

ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེར་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ངང༔ 

突記 替累 倫助 浪西昂 
以証悟的身口意之童瓶身得解脫  

གཞྲོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲྲོལ་བར་སེམས་བསེད་དྲོ༔ 

匈奴 奔固 卓哇 森桀多 
自發存在的四種視覺變化景象,我生起菩提心 
  

ལན་གསུམ། 
唸誦三次 
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༈ ཡན་ལག་བདུན་པ་ན།ི 
七支供養 

གཤིས་རིག་མ་བཅྲོས་གཉུག་མར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༔ 

西瑞 瑪卻 紐瑪 恰察欣 
我敬禮覺性的本質,未經修飾,與生俱來的 

གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་འྲོད་གསལ་མཆྲོད་པ་འབུལ༔ 

聽大 札威 喔薩 覺巴布 
我供養明光,超越極限和尺寸的 

འཁྲོར་བ་མྱང་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀྲོང་དུ་བཤགས༔ 

闊哇 娘爹 亮尼 龍杜夏 
我在輪迴和涅槃平等的廣闊下,做懺悔 

བླྲོ་བྲལ་ཆྲོས་ཟད་ཆེན་པྲོར་རེས་ཡི་རངས༔ 

洛札 卻色 千波 接衣讓 
我在所有現象耗盡(超越觀念心)下,來隨喜 

ལྷུན་གྲུབ་རྫྲོགས་པ་ཆེན་པྲོའི་ཆྲོས་འཁྲོར་བསྐྲོར༔ 

輪助 作巴 千杯 卻闊扣 
請轉自發存在的大圓滿法輪 

འཁྲོར་བ་དྲོང་ནས་སྤྲུག་པར་གསྲོལ་བ་འདེབས༔ 

闊哇 東內 出巴 索哇迭 
祈請您從深處攪動輪迴 

འཁྲོར་གསུམ་དམིགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ཕ་མཐར་བསྔྲོ༔ 

闊宋 米大 札威 巴塔哦 
在三輪體空的絕對實相下,我做迴向 
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༈ བདག་བསདེ་ན།ི 
本尊的觀想 

 

ཀ་དག་ཆྲོས་སྐུའི་དབིངས་ལས་འགགས་མེད་རལ༔ 

喀達 卻姑 英累 嘎妹察 
從本初純淨的法身界,不間斷的展現 

པདྨ་ཐྲོད་ཕེང་དཀར་དམར་གཞྲོན་ཚུལ་མཛེས༔ 

貝瑪 特稱 嘎瑪 薰初這 
是貝瑪特聽,身體是白色泛紅,年輕英俊 

མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་རྲོ་རེ་ཐྲོད་པ་བསྣམས༔ 

稱貝 夕拔 多桀 特巴南 
亮麗輝煌,八十相好,手持金剛杵和頭顱容器 

མཛེས་བརིད་རྒྱན་དང་ཆ་བད་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས༔ 

這即 見當 恰桀 永舒作 
服裝和飾品,雄偉而完美無瑕  

དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་གཟུགས༔ 

但耶 尼妹 加昆 杜貝殊 
觀想的本尊和智慧尊無二無別,是諸佛的總集 

འཁྲོར་འདས་ཀུན་གི་སིྤྱ་དཔལ་ཆེན་པྲོར་གྱུར༔ 

闊迭 昆記 企巴 千波就 
輪迴和涅槃的輝煌大怙主   
 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྂ༔ 

嗡阿吽 班雜 咕嚕 貝瑪 悉地吽 
 
唸誦根本咒許多次 
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དེ་ནས་བསང་རྫས་རྣམས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང་།   
用讓樣康來淨化供養物品: 
 

རཾ་ཡཾ་ཁཾ། 

讓樣康  
 

 讓：是紅色的,智慧火的種子字,燒掉供養物品中的不純物 

 樣：是綠色的,風的種子字,吹掉供養物品中的不純物  

 康：是白色的,水的種子字,沖走供養物品中的不純物 
 

སྲོང་པའི་ངང་ལས་བསང་རྫས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི་
འདྲོད་ཡྲོན་རྒྱ་མཚོའི་སིན་ཕུང་མཁའ་ཁབ་ཏུ་འཕྲོ་བར་གྱུར། 
 

東貝 昂累 桑這 薩巴 妹貝 耶謝記    

杜資 迭原 加措 春澎 卡加突 抽哇就 
從空性中,加持過的供養物品,轉化成無漏的智慧甘露,遍滿虛空的

妙慾供養雲 
 

འབྲུ་གསུམ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ལན་གསུམ་སྲོགས་ཀིས་བིན་བརླབ་ལ། 
用三個種子字來加持,然後唸天藏咒三次： 

 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 
 

 嗡：諸佛証悟身的種子字,淨化供養物品  

 阿：諸佛証悟語的種子字,倍增供養物品,遍滿廣闊的宇宙 

 吽：諸佛証悟意的種子字,轉化供養物品為智慧的美味甘露 
 

ན་མ༔ སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་བྲོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བ་སརྦ་ཏད  ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་
ག་ག་ཎ་ཁཾ་ས ་ཧཱ། 

那瑪沙哇  大他嘎大 巴優必修 目給貝 
沙哇他康 屋嘎迭 沙巴然那 依芒嘎嘎  
那康梭哈 

ལན་གསུམ།  
唸誦三次 
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དངྲོས་གཞ་ིན།ི 
正行 

བཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དྭངས་མའི་སྣྲོད་ཡངས་སུ༔ 

鐘  仁千 那措 當美 涅洋舒 
在廣大亮麗,多寶製成的器皿中    

འཇིག་རྟེན་སིད་པའི་འདྲོད་རྒུ་དམ་ཚིག་རྫས༔    

吉天 西貝 推古 但池哲   
誓約物品,世間所有妙慾物    

འབྲུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རིར་བིན་བརླབས་པས༔       

助宋 耶些 杜資 津拉貝 
用三個種子字來加持,轉化成智慧的甘露    

སྣང་སིད་མཆྲོད་པའི་འདྲོད་རྒུར་འཁིགས་པ་འདི༔ 

浪夕 覺貝 推古 季巴地 
聚集了世間的所有妙慾物    

བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་ཆྲོས་སྲུང་དང༔                                         

喇嘛 衣但 達基 卻宋當   
我供養給上師、本尊、空行母和護法眾     

ཕྱྲོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁྲོར་ཇི་སེད་དང༔  

秋丘 加威 即闊 近涅當 
以及十方的所有佛壇城   

འཛམ་གིང་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་མགྲྲོན༔ 

瞻林 西達 瑞助 連恰尊 
世間的地方神、六道眾生和冤親債主 

ཁད་པར་བདག་གི་ཚེ་འཕྲོག་སྲོག་རྐུ་ཞིང༔ 

切巴 達記 側措 所固欣 
特別是要劫偷我的壽命者 
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ནད་གཏྲོང་བར་ཆད་རྲོམ་པའི་འབྱུང་པྲོ་དང༔ 

內東 跋切 仲貝 炯波當 
惡魔們,造成疾病和障礙    

རི་ལམ་རྟགས་མཚན་ངན་དང་ལྟས་ངན་རིགས༔    

米浪 大稱 恩當 貼恩瑞 
以及示現惡夢、邪惡的預兆    

སེ་བརྒྱད་མ་རུང་ཆྲོ་འཕྲུལ་བདག་པྲོ་དང༔                                                   

迭桀 瑪容 秋初 達波當    
兇猛的八部族、神變的大師    

ཟས་དང་གནས་དང་ནྲོར་གི་ལན་ཆགས་ཅན༔ 

色當 內當 諾記 連恰千 
衣物、住所、財寶的冤債主人    

གྲིབ་བདག་སྲོ་འདེ་ཕྲོ་གཤིན་མྲོ་གཤིན་དང༔      

知達 紐這 波形 摩形當 
惡煞狂魔、男女閻羅等 

གྲི་བྲོ་ཐེའུ་རང་གྲྲོང་སིན་འདེ་མྲོ་རྣམས༔ 

知喔 貼讓 中星 這摩南 
致命鬼神的受害者、竊取財富者,以及所有食屍鬼和女魔  

ལན་ཆགས་དམར་པྲོའི་མེ་ལ་བསེག་སེ་འཇལ༔    

連恰 瑪杯 妹拉 色貼加         
猩紅火焰燒盡,冤債都償清    

རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདྲོད་འདྲོད་རྒུའི་ཆར༔               

讓讓 意拉 岡推 推古恰 
所有想要的妙慾物如雨下    

ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀི་བར་ཉིད་དུ༔        

吉夕 南卡 內記 拔尼杜 
久遠如虛空的存在   
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འདྲོད་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པར་བསྔྲོ༔ 

迭貝 原天 色巴 妹巴哦 
我們觀想這些妙慾的功德是無盡的,來迴向 

བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་སིག་སིབ་དང༔ 

達記 都宋 薩貝 地知當 
願我三世中所累積的惡業和障礙 

དཀྲོན་མཆྲོག་དད་གཤིན་དཀྲོར་ལ་སྤྱད་པ་རྣམས༔                                      

空秋 迭形 扣拉 切巴南 
擅用三寶物及超薦費 

སྦྱིན་སེག་མེ་མཆྲོད་འདི་ཡིས་དག་གྱུར་ཅིག༔                                          

近色 妹覺 地衣 達就即 
以此火供燒盡,業清淨   

མེ་ལེ་སྣང་སིད་གང་བའི་རྡུལ་ཕན་རེས༔ 

妹切 浪夕 岡威 杜稱瑞 
如充滿宇宙的小塵粒,願此火供 

ཀུན་བཟང་མཆྲོད་པའི་སིན་ཕུང་མི་ཟད་པ༔ 

昆桑 卻貝 春朋 米色巴 
轉化為無盡的〝普賢王的供養雲〞 

རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡྲོངས་ལ་ཁབ་གྱུར་ཅིག༔ 

加威 欣康 永拉 加就即 
遍滿了諸佛的淨土   

མེ་ལེ་ཡེ་ཤེས་འྲོད་ལྔའི་མཆྲོད་སིན་ཟེར༔ 

妹切 耶些 哦涅 覺兼色 
願此火供放出的五色智慧光 

རིགས་དྲུག་མནར་མེད་གནས་སུ་ཁབ་གྱུར་པས༔ 

瑞助 那美 涅殊 加就貝 
遍滿六道,乃至無間地獄    
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ཁམས་གསུམ་འཁྲོར་བ་འཇའ་ལུས་འྲོད་སྐུར་གྲྲོལ༔                

康宋 闊哇 加律 哦固左 
解脫輪迴三界的衆生,成就虹光身 

འགྲྲོ་ཀུན་བང་ཆུབ་སིང་པྲོར་སངས་རྒྱས་ཤྲོག༔                   

卓昆 將秋 寧波 桑桀秀 
都覺醒過來,成就菩提藏   

 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 
 

ཞེས་འབྲུ་གསུམ་བརྒྱ་སྲོང་སྲོགས་གང་འགྲུབ་མཐར། 

唸誦此三個金剛種子字百次或千次 
 

སྐུ་གསུམ་དག་པ་སྣྲོད་ཀི་གཞལ་ཡས་སུ༔ 

固宋 達巴 涅記 夏也殊 
清靜三身的神聖宮殿中    

ཆྲོས་ལྲོངས་སྤྲུལ་གསུམ་སྣང་སིད་གཟུགས་ཕུང་རྣམས༔           

卻龍 出宋 浪夕 殊朋南 
法身報身化身和世間色蘊的聚集  

བདུད་རིར་ཞུ་བས་འཇའ་འྲོད་བར་སྣང་གང༔     

杜資 修威 加哦 拔南岡 
全部融入甘露,空中充滿了彩虹光 

འཁྲོར་བ་མྱང་འདས་ཟག་མེད་བདུད་རིའི་བཅུད༔ 

闊哇 娘迭 薩妹 杜資曲        
輪迴和涅盤,純淨無染的甘露    

ཐྲོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ 

托妹 杜涅 當大 元切都 
無始以來到現在    

སྣང་སིད་མགྲྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲོངས་ལ་བསྔྲོ༔ 

浪夕 尊杜 就巴 永拉哦 
悉皆迴向給世間的諸賓客     
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ས་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡྲོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཞིང༔             

薩浪 這布 原天 塔欽欣 
獲得根道果的高貴品質     

ལྟ་སྲོམ་སྤྱྲོད་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ནས༔                                

大貢 覺貝 拔切 昆薩涅 
消除見修行的障礙     

རད་བྱུང་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀི་མཁའ་དབིངས་སུ༔                                  

妹炯 昆桑 突記 卡英舒 
在普賢王如來(神奇)如虛空的智慧心中 

གཞྲོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སིད་ཟིན་པར་ཤྲོག༔ 

匈奴 奔固 天夕 星巴秀 
願得不朽的童瓶身     

འཁྲོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྲོ་སྲོང་པའི་མཐར༔                                             

闊威 加措 千波 東貝塔 
當此娑婆大海枯竭時    

འྲོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བར་སངས་རྒྱས་ཤྲོག༔ 

歐明 貝瑪 札哇 桑桀秀 
願成佛於蓮網粵明天    

ཕུང་ཁམས་བསེག་རྫས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརིད་འབར༔ 

朋康 色這 札當 夕即拔 
色蘊聚集和元素的煙供,非常地耀眼 

དཀར་དམར་བང་སེམས་བསེག་རྫས་བདེ་སྲོང་འབར༔ 

嘎瑪 將森 色這 迭東拔 
紅白菩提的煙供,燃燒著空性和大樂 

སྲོང་ཉིད་སིང་རེའི་བསེག་རྫས་ཆྲོས་དབིངས་གང༔ 

東尼 寧桀 色這 卻英岡  
空性和慈悲的煙供,充滿法界    
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སྣང་སིད་འཁྲོར་འདས་རྲོ་རེའི་འྲོད་ལྔའི་གཞིར༔ 

浪夕 闊迭 多桀 哦涅昔 
現象的五色金剛光芒之基礎地,娑婆和涅槃 

ལྷུན་གྲུབ་རྫྲོགས་སངས་རྒྱས་པའི་བསེག་རྫས་འབུལ༔   

倫助 作桑 結貝 色這布  
我獻上自發圓滿的成佛煙供    

སྔྲོན་གི་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བང་གྱུར་ཅིག༔          

哦記 連恰 湯切 將就即 
願往昔冤債都清靜    

ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་མི་གནས་མཐྲོལ་ལྲོ་བཤགས༔ 

達大 居拉 米涅 脫洛夏 
業障不再相續,發露懺     

མ་འྲོངས་སིབ་པའི་འཁྲོར་ལྲོར་མ་གྱུར་ཅིག༔                                                 

瑪翁 知貝 闊洛 瑪就即 
於未來,不再淪落障礙中    

སྲོ་ཐར་བང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔               

所塔 將森 瑞巴 近巴衣 
所有違犯之過錯：別解脫戒、菩薩戒 

སྲོམ་བཅས་བསླབ་པ་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་རིགས༔ 

凍切 拉巴 桑雅 但季瑞      
持明密咒乘的許多戒律   

ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པ་མཐྲོལ་ལྲོ་བཤགས༔ 

措當 瑪措 娘巴 脫洛夏 
故意或無意所犯戒,發露懺     

ནད་གདྲོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་དག་གྱུར་ཅིག༔                

涅敦 知當 米昌 達就即 
願淨化疾病、惡魔、障礙和惡業    

  



 

彌勒佛的祈願文 19 

ནད་མུག་མཚོན་གི་བསྐལ་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག༔           

涅目 仲記 喀巴 西就即 
願平息瘟疫、飢荒和戰爭    

མཐའ་མི་དབུས་སུ་འྲོང་བའི་སུན་མ་ཟླྲོག༔                              

大米 屋舒 翁威 宋瑪奪 
入侵者的攻擊,願迴遮   

ཆྲོས་མཛད་བླ་མ་གདན་འདེན་བར་ཆད་ཟླྲོག༔ 

卻這 喇嘛 電珍 拔切奪 
上師宏法的障礙,願迴遮    

བྲོད་ཡུལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་ཟླྲོག༔ 

撥幽 札米 西貝 貼恩奪 
西藏的不祥凶兆,願迴遮    

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པྲོས་སྲོག་དབུགས་སྡུད་པ་ཟླྲོག༔                                 

薩魯 加杯 所屋 都巴奪 
星象的力量和龍王的奪命,願迴遮    

འཇིགས་པ་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟླྲོག༔ 

即巴 千波 結當 丘助奪 
八大怖畏和十六種小怖畏,願迴遮     

བདག་ཅག་གར་གནས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཟླྲོག༔          

達恰 嘎涅 札米 西巴奪      
住處不祥,願迴遮   

དམ་སི་འགྲོང་པྲོའི་མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཟླྲོག༔ 

但夕 共杯 突托 紐巴奪 
破戒昔者之影響力量、惡魔的力量,願迴遮 
  

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔   嗡阿吽     
 

གྲངས་གསྲོག་ཚེ་སླར་ཡང༌། བཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སྲོགས་ནས། འབྲུ་གསུམ་གང་མང་དང༌། སྐུ་གསུམ་
དག་པ་སྲོགས་ཅི་རིགས་མཐར།  重複唸誦時,回到〝鐘仁千那措...〞開始,盡可

能地多唸〝嗡阿吽〞,然後,〝固宋達巴...〞等等,依據情況的許可盡

力而為,最後再做結行   



 

祈請文 

  



 

祈請文 

 

༄༅། །སངེ་ཆནེ་ག་ེསར་ནྲོར་བུའ་ིགསྲོལ་མཆྲོད་ཕནི་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་བཞུགས། ། 
 

“偉大的獅子,格薩爾的珠寶”供養祈請文 
 

事業活動自成就 
 

米滂仁波切作 
 

 

 
 

偉大的獅子,格薩爾的珠寶 
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ཇ་ཆང་བ ་ལིང་སྲོགས་བཤམས་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་འདི་སྐད་དྲོ། 
美观地排列並加持茶、酒、朵瑪和其他的供養物品等,唸然後誦

下文: 
 

ཧཱུྃ་ཧ ཱིཿ འཇིགས་རུང་སིན་པྲོའི་གྲྲོང་ཁེར་དཔལ་གི་རི།། 
吽啥 吉容 星杯 終且 帕季瑞 
吽啥！在惹卡薩恐怖之城,銅色的光輝山上 

སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའ་ིཞིང་ཁམས་པདྨ་འྲོད།། 
固宋 加威 欣康 貝瑪歐 
是蓮花光的三身佛剎 

དམར་ནག་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པ་དག་པྲོའི་ཞངི༌།། 
瑪那 妹噴 出巴 札杯欣 
憤怒的領域,如深紅火焰肆虐的地獄 

ནང་ལྟར་རྲོ་ར་ེལུས་ཀ་ིཙཏིའྟི་གྲྲོང༌།། 
南塔 多桀 律記 妻貼終 
在我們的金剛身內,這是心之城 

རིག་འཛིན་དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནས།། 
仁津 巴喔 康卓 波張內 
有持明、空行父和空行母的聖宮殿 

སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རའེི་སྐུ།། 
夕需 亮尼 也些 多桀固 
居住著不可摧毀〝娑婆和涅槃平等〞的智慧身 

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་མཚོ་སེས་རེའི།། 
惹將 加威 企殊 措皆桀 
所有無限佛的總集,湖中生的蓮師 
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ཐུགས་རེའ་ིརལ་སྣང་སྒྱུ་མར་རྲོལ་པའི་གཟུགས།། 
突桀 察南 就瑪 若貝殊 
他慈悲的力量,神奇地化現出色身 

རྣལ་འབྲོར་གྲུབ་པ་ཕྲོ་མྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས།། 
那久 助巴 波摩 措當切 
被衆多男女修行者和成就者所圍繞 

མྲོས་ལྡན་བུ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར།། 
摩店 布拉 近季 拉貝企 
請賜予加持,給我們虔誠恭敬的兒女們 

བརྟུལ་ཞུགས་རྲོ་ར་ེགར་ག་ིམཁའ་ལམ་ནས།། 
突修 多桀 嘎季 卡浪內 
您跳著瑜伽行徑的金剛舞,在空中出現 

བདུད་འདུལ་དགྲ་བླ་ཝེར་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ།། 
都讀 札拉 威妹 固先貼 
做為我們的保護者,馴服惡魔和威瑪 

རིག་འཛིན་ཆནེ་པྲོ་འཛམ་གིང་རྒྱན་མཆྲོག་རལ།། 
仁津 千波 展林 見丘察 
偉大的持明,此殊勝世界的飾物 

ཤེས་རབ་རལ་གྲི་མདའ་གཞུའི་འཕྲུལ་འཁྲོར་གིས།། 
些惹 惹知 達修 除闊季 
揮舞著智慧之劍、箭和弓 

སིད་པའི་དགྲ་སེ་འཇྲོམས་པའི་མཐུ་བྲོ་ཆེ།། 
夕貝 札迭 炯貝 突喔切 
〝娑婆敵軍〞強大的征服者 

སེས་མཆྲོག་སེང་ཆེན་ནྲོར་བུ་སྐུ་འཁྲོར་དཔུངས།། 
皆丘 深千 諾布 固闊噴 
“偉大的獅子珠寶”,是深千諾布札都,至尊者,伴隨著一群隨從 
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མ་ལུས་འཁྲོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན།། 
瑪律 闊當 切巴 湯切昆 
您的整個隨從衆,各各吶喊 

དཔའ་བྲོའི་ཀ་ིབསྭྲོ་ཆ་ས་འབྲུག་ལྟར་སྲོགས།། 
巴喔 基所 恰札 助塔卓 
勇士們如闪電的咆嘯,基基！所所！ 

དགེ་མཚན་སན་པའི་བ་དན་མཁའ་ལ་ཕྱར།། 
給稱 年貝 爸店 卡拉恰 
您著名的旗幡,吉祥的象徵,在天上高飛 

རྲོ་རའེི་རྟ་མཆྲོག་བཞྲོན་པའི་བྲྲོ་གར་གིས།། 
多桀 大丘 匈貝 卓嘎季 
您的駿馬,至尊的金剛馬,在它的蹄下 

བར་ཆད་དམ་སིའི་སྲོག་སིང་ཚལ་པར་འགེམས།། 
拔切 淡夕 所寧 察巴梗 
壓垮障礙者和破戒惡魔的心臟和生命力量 

བིན་རླབས་སིན་འཁིགས་དངྲོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་འབེབས།། 
近拉 春妻 哦助 恰君背 
從成群的加持雲中,傾瀉下無休止的悉地雨 

སྐལ་ལྡན་བདག་གིས་མཆྲོད་ཅིང་མངའ་གསྲོལ་ན།། 
噶店 達基 卻欽 雅所那 
當我們有幸供養您時,當我們褒揚您時 

ཐྲོགས་མེད་ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤགེས་ལ།། 
托妹 突桀 旺基 滴些拉 
讓您的慈悲無止境,現在就來到此地 

བདུད་རི་དཔའ་སེམས་ཕུད་ཀི་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
都季 巴兼 普記 卻巴些 
請納受此最好的甘露供養,勇士們的勝利飲品 
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བཅུད་ལྡན་ཡིད་བཞིན་གཏྲོར་མའི་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
曲店 衣欣 托妹 卻巴些 
請納受此朵瑪供養,其具有生命力,並能實現所有的願望 

ཁག་ཆང་མྱྲོས་བེད་ཨར  ཾ་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
札槍 紐桀 阿岡 卻巴些 
請納受此令人振奮的沐浴供養 

འྲོད་གསལ་དི་ཞིམ་བསང་གི་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
歐薩 知欣 桑基 卻巴些 
請納受此明光和薰香的煙供  

དར་སྣ་བ་དན་རྲོལ་མྲོའི་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
達那 爸店 若摩 卻巴些 
請納受此絲綢、幢幡和音樂的供養 

བདེ་སྲོང་ཉམས་མྱྲོང་གསང་བའི་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
迭東 亮紐 桑威 卻巴些 
請納受此〝大樂和空性〞觉受的供養 

སྣང་སིད་གཞིར་བཞེངས་མདྲོས་ཀི་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
南夕 需先 迭記 卻巴些 
請納受此〝整個宇宙〞的供養 

ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཆྲོད་པ་བཞེས།། 
湯切 亮尼 也些 卻巴些 
請納受此〝一切等性〞本初智慧的供養 

ཐུགས་རེས་དགྲོངས་ཤགི་སངེ་ཆནེ་རིན་པྲོ་ཆེ།། 
突桀 共西 深千 仁波切 
強大的獅子、珍貴者,請慈悲哀憫我們 

དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།། 
淡恰 瑪也 瑞宋 除貝固 
不要忘了您的承諾,您是文殊師利、观世音和大力金剛手的化現 
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དེང་ནས་བང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར།། 
店內 將秋 拔都 明札哇 
從現在直到証悟為止,與您永不分開 

བསྲུང་སྲོབས་བིན་གིས་རླྲོབས་ལ་ཕིན་ལས་སྒྲུབས།། 
宋久 近季 洛拉 春雷助 
守護我們,捍衛我們,賜予我們加持,執行您的証悟活動 

ཁྲོད་ནི་སིང་ར་ེམཆྲོག་གི་རང་བཞིན་སེ།། 
卻逆 寧桀 丘基 讓欣貼 
您是慈愛的化身,具有殊勝的同情心 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པྲོའ་ིམཚནོ་ཆེན་རྣམ་པར་འཆང༌།། 
突桀 千杯 尊千 南巴槍 
裝備有極大慈悲的武器 

བདུད་ཀི་དཔུང་རྣམས་འདུལ་ལ་མཆྲོག་ཏུ་གྱུར།། 
都記 噴南 讀拉 丘突就 
你最能征服負面的力量 

བདུད་བཞིའི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ཁྲོད་ཀིས་སྲོལ།། 
都需 吉巴 大達 卻記所 
您就是驅除四畏懼惡魔的人 

མཁེན་རབ་དགྲོངས་པའི་ཀྲོང་ནས་རལ་ཕྱུངས་ལ།། 
前惹 共貝 龍內 察瓊拉 
請展現您全知智慧心的力量 

སྐལ་ལྡན་སིང་གི་དབུས་སུ་བིན་ཆེན་ཕྲོབ།། 
噶店 寧基 屋舒 近千波 
並在我們心中,傾倒下大量的加持 

ར་རླུང་རིག་ཁམས་ཡེ་ཤེས་རིས་ཐྲོབ་ལ།། 
札弄 瑞康 也些 妻托拉 
用本初智慧覆蓋我們的氣、脈和觉性  
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གང་བས་བང་ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛོད།། 
岡桀 將秋 浪都 就哇作 
讓我們所做的一切都成為証悟的道路 

བདུད་འདུལ་དག་པྲོ་སྔགས་ཀིས་གཟི་འབར་ཞིང༌།། 
都讀 札波 雅記 夕拔欣 
請賜予我們權力和掌控的成就 

སེ་རྒུའི་མྲོས་སྣང་ཆྲོས་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡི།། 
皆古 摩南 卻拉 就哇衣 
此兩種活動的成就,殲滅和懷柔 

ཚར་གཅྲོད་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིན་ལས་ལ།། 
札卻 皆舒 宋威 春雷拉 
我們具有命令激烈咒語的能力,來降魔 

དབང་འབྲོར་མཐུ་སྲོབས་ནུས་པའི་དངྲོས་གྲུབ་སྲོལ།། 
旺就 突托 奴貝 哦助措 
並可以將眾生的心轉向佛法 

སིང་ག་དཔལ་གི་བེའུའི་གསང་མཛོད་ནས།། 
寧嘎 帕季 背屋 桑作內 
在那個秘密的寶庫中,無盡的結是我們的心 

གཟུངས་སྲོབས་བླྲོ་གྲྲོས་ནྲོར་བུའི་གཏེར་སྲོ་ཕྱེས།། 
宋波 洛卓 諾布 爹夠切 
開啟記憶、輝煌和智慧的寶石之門 

གཞན་ཕན་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཕིན་ལས་ཀིས།། 
先偏 卡當 亮貝 春雷記 
讓利他的活動,像虛空一樣地廣闊 

དྲོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྲོལ།། 
敦尼 衣欣 助巴 這都所 
像我們所希望的那樣,實現自他二利的成就   
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བང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཀུན་བཟང་སྤྱྲོད་པ་ཡིས།། 
將秋 深店 昆桑 卻巴衣 
讓我們擁有菩提心,像普賢菩薩一樣 

ཟབ་མྲོ་རྲོ་ར་ེཐེག་མཆྲོག་ལ་གནས་ནས།། 
薩摩 多桀 貼丘 拉內內 
然後,藉著跟隨深奧金剛乘的殊勝車乘 

ས་ལམ་མངྲོན་པར་རྟྲོགས་པ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང༌།། 
薩浪 哦巴 托巴 切培欣 
使我們領悟的道路和階段的成長越來越廣大 

མྱུར་དུ་རྣམ་གྲྲོལ་རྒྱལ་བའ་ིདབང་པྲོར་མཛོད།། 
紐都 南卓 加威 旺波作 
使我們迅速獲得完全的解脫,征服者的殊勝証悟   

  

 

ཅེས་པའང་ལགས་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ་མི་ཕམ་པས་གང་ཤར་བྲིས་པའྲོ།།  །། 
米滂在鐵龍年（1880年）的六月八日寫下此,不管什麼想法的到

來,他就寫下來。 
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༄༅། །གེ་སར་གསྲོལ་བསྡུས་བཞུགས། 
格薩爾王的簡要供養文 

米滂仁波切作 

 

ཀེ། འདྲོད་དྲོན་ཀུན་འགྲུབ་དགྲ་ལྷ་མཐུ་བྲོ་ཆེ།། 
皆!迭敦 昆助 札拉 突喔切 
滿足所願如意,強大的征戰本尊 

རིགས་གསུམ་པདའྨི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སེང་ཆནེ་རྒྱལ།། 
瑞宋 貝妹 就除 深千加 
偉大的獅王,三部蓮花族的神奇化身 

ནྲོར་བུ་དགྲ་འདུལ་བཀའ་སྲོད་ཕྲོ་ཉར་བཅས།། 
諾布 札讀 噶迭 波娘切 
諾布札讀察,連同你的侍從和使者 

གསྲོལ་ལྲོ་མཆྲོད་དྲོ་བསམ་དྲོན་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད།། 
所洛 卻多 散敦 昆助奏 
我们呼喚您!供養您!讓我们都能如願以償 

 
སྒྲུབ་བརྲོན་རྣལ་འབྲོར་གི་དབང་ཕྱུག་བིདྱ་དྷཱ་ར ི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ཁང་བདུད་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་གིང་དུ་འཇམ་དཔལ་རྲོ་རསེ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བདུན་དགེ་བར་བྲིས་པ་འདིས་སྒྲུབ་
བརྒྱུད་ཀི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕྱྲོགས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག། །། 
 

應勤奮的修行者和瑜伽大師持明的要求,這是由蔣巴多傑於十二月七日

在杜勒南嘉林閉關所(完全戰勝邪魔的地方)寫的。 藉此,願傳承的珍

貴教法,在四面八方都得到勝利！ 

|亞當皮爾斯翻譯於2019年. 
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༄༅། །མནྲོལ་བསང་བསྡུས་པ་བཞུགས། 
淨化的簡要煙供 

米滂仁波切作 

 

ཧཱུྃ། སྣང་སྲོང་རྣམ་དག་བདུད་རི་བསང་མཆྲོད་འདིས།། 
吽 南東 南達 杜七 桑卻地 
吽!藉此安米大的煙供,色相和空性的清淨 

རྣམ་རྟྲོག་ལས་བྱུང་གྲིབ་དང་མི་གཙང་ཀུན།། 
南托 累炯 知當 米昌昆 
由念頭所生的染污和煩惱 

དག་གསལ་རྲོགས་མེད་ཆྲོས་སྐུ་ཆེན་པྲོའ་ིངང་།། 
達沙 紐妹 卻固 千杯昂 
在偉大的法身中得到淨化——純淨、清晰、無垢 

བསང་ངྲོ་ཀུན་བཟང་སིབ་མེད་ཀྲོང་དུ་ཨ ཱཿ 
桑哦 昆桑 知妹 龍都阿 
在普賢王如來的廣闊無阻礙中,一切都是完好的:阿 
 

མནྲོལ་བསང་བསྡུས་པ་ཤིང་འབྲུག་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ་ལ་དྷཱིས་སྲོ།། 
此淨化的簡要煙供是迪在木龍年（1904/5）十一月初六撰寫的。 

 

亞當皮爾斯翻譯於2019年. 
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༄༅། །རླུང་རྟ་རྒྱུན་འདྲོན་བཞུགས། 
弄達(風馬)日常課誦 

米滂仁波切作 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
中間是風之馬,四个方向有四种动物: 

鳳凰、龍、獅子、老虎, 

在此升起！ 聚集所有的，聚集聚集所有的！ 
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ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྂ།   དཀྲོན་མཆྲོག་ར་གསུམ་ལྷ་དང་དང་སྲོང་དང་།། 
 

嗡阿吽 昆丘 札宋 拉當 張宋當 
嗡阿吽！三寶三根本、天神和聖賢的聚集 

རིགས་གསུམ་མགྲོན་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མྲོའ་ིཚོགས།། 
瑞宋 貢當 南加 拉摩措 
三眷屬和女神維賈亞的怙主 

པདྨ་ཐྲོད་ཕེང་རྒྱ་བྲོད་རིག་པ་འཛིན།། 
貝瑪 特稱 加撥 瑞巴津 
貝瑪特稱札,以及印度和西藏的所有持明 

དཔལ་མགྲོན་ཚོགས་བདག་དགྲ་བླ་ལྷ་དམག་དང་།། 
帕貢 措達 札拉 拉瑪當 
光輝的嘎那巴替,鬼神的戰士和天神的軍隊 

འགྲོ་བའི་ལྷ་མགྲོན་གེ་སར་སེས་བུ་ཆེ།། 
夠威 拉貢 給薩 皆布切 
個人本尊的怙主,偉大的格薩爾 

རྟེན་འབྲེལ་སིད་པ་རྒྱུད་ཀ་ིལྷ་རྣམས་ལ།། 
天哲 夕巴 居記 拉南拉 
以及在相互依存中的本尊 

དངྲོས་འབྲོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་མཆྲོད་སིན་འབུལ།། 
哦就 衣除 昆桑 卻春布 
我呈現真實和心意的普賢王供養雲 

གསྲོལ་བ་འདེབས་སྲོ་ཐུགས་རེས་བིན་གིས་རླྲོབས།། 
所哇 迭所 突桀 近季洛 
出於您的慈悲,請賜予加持,我祈求 
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བད་ཕུར་གཏད་མནན་གདྲོན་བགེགས་བར་ཆད་ཀིས།། 

桀普 貼年 敦給 拔切記 
平息所有傷害和減少我們風馬的情況: 

རླུང་རྟ་རྒུད་ཅིང་ཉམས་པའི་རནེ་ཀུན་ཞི།། 
弄達 古欽 亮貝 前昆需 
黑魔法、邪惡的巫術、有害的影響和障礙 

འཐབ་འཁྲོན་མི་ཁ་དགྲ་གྲོད་ཕུང་སི་སྲོགས།། 
大闊 米卡 札就 噴夕所 
並消除所有的障礙和不和諧: 

མི་མཐུན་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བར་མཛོད།། 
米吞 拔切 瑪律 需哇作 
衝突、敵對、惡意的閒話、競爭、法律糾紛,災難等 

རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞ་ིདང་ལྡན་པ་ཡི།། 
助除 康巴 需當 店巴衣 
強力增加我們善業風馬的威力 

བསྲོད་ནམས་རླུང་རྟའི་སྲོབས་ཤུགས་རབ་རྒྱས་ནས།། 
所南 弄貼 托修 惹結內 
完成它奇蹟般的四脚 

ཆྲོས་དང་སིད་དང་མཆྲོག་དང་ཐུན་མྲོང་གི། 
卻當 夕當 丘當 吞夢基 
並賜予我們所有的成就,修持上和暫時的成就 

དངྲོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད།། 
哦助 瑪律 衣欣 助巴作 
正如我們所希望的,請賜予殊勝和共同的成就   

 
  



 

 傳播寧瑪教法祈請文 31 

〔文殊師利心咒〕 

ཨོཾ་ཝ ་གི་ཤྭ་རི་མཱུུྃ། 
嗡 哇基 修瑞目 
 

〔观世音菩薩心咒〕 

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། 
嗡 瑪尼 貝美吽 
 

〔大力金剛手心咒〕 

ཨོཾ་བཛྲ་པ ་ཎི་ཧཱུྂ། 
嗡 班雜 巴逆吽 
 

〔蓮師心咒〕 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྂ། 
嗡阿吽 班雜咕嚕 貝瑪悉地吽 
 

〔時輪金剛心咒〕 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་ཧྲོ། ཧ་ཀྵ་མ་ལ་ཝ་ར་ཡ་ས ་ཧཱ། 
嗡阿吽吙 漢薩瑪拉 哇惹亞所哈 
 

〔弄達心咒〕 

ཨོཾ་སརྦ་གྲ་ཧ་ནཱཀྵ་ཏ་དྷྱ་མི་ཀ་ར་ཎི་ས ་ཧཱ། 
嗡 薩哇嘎哈 那夏札達米 噶惹逆所哈 
 

〔掌控负面力量的咒語〕 

ཨོཾ་ཧེ་ཧེ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ། ནི་རུནྡྷ་ན་ིརུནྡྷ། ཨ་མུ་ཀ་
ཨུརྞ་མ་ཎི་ཡ་ེས ་ཧཱ། 
嗡 嘿嘿 替達替達 邊達邊達 達惹亞 達

惹亞| 逆入達 逆入達| 阿目噶屋那 瑪逆耶

所哈 
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風馬的珠宝(观世音菩薩)的心咒 

ཨོཾ་པདྨ་ཙིན་ྟམ་ཎི་ཛྭ་ལ་ཧཱུྂ། 
嗡 貝瑪七達 瑪逆作拉 吽 
 

〔召喚格薩爾及其隨從衆〝札拉和威瑪〞的心咒〕 

ཨོཾ་མ་ཎ་ིར ་ཛ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧེ་ཧཻ་ཧྲོ་ཧཽ། སརྦ་བི་ཛ་ཡ་སིདི་ཧཱུྂ། 
嗡 瑪逆惹札 哈哈嘻嘻 嘿嘿吙吙 薩哇必札

亞 悉地吽 
 

〔召喚四种动物的心咒〕 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྂ་ཧྲོ་ཧེ་སག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་འདིར་ཡར་བསེད། །ཀུན་འདུས་
སརྦ་འདུ་འདུ་ཧྲཱོཿ 
嗡阿吽吙嘿 達深瓊助 滴亞皆| 昆都 薩哇 

都都吙 
嗡阿吽吙嘿！老虎、獅子、鳳凰、龍,在此升起！ 聚集所有的，

聚集聚集所有的！ 
 

〔長壽的保護咒語〕 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ ་ཡུ་ཥེ་ས ་ཧཱ། བདག་ཅག་ག་ིཚེ་དང་བསྲོད་ནམས་དཔལ་དང་
རླུང་རྟ་ཐམས་ཅད་གྲོང་ནས་གྲོང་དུ་བསེད་ཅིག 

嗡 班雜 阿尤給所哈|達恰基 側當所南 巴

當弄達 湯切 共內共都 皆即 
嗡班雜阿尤給所哈！不斷增加我們的壽命、功德、輝煌和風馬 
 

〔緣起咒〕 

ཨོཾ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝ ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥནྟ་ཐ ་ག་ཏྲོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཉྩ་ཡྲོ་ན་ི
རྲོ་དྷ་ཨེ་ཝཱུྃ་ཝ ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཱཿས ་ཧཱ། 
嗡 耶答瑪 荷突帕巴哇 荷敦爹肯 大它嘎達 

哈亞哇 德爹肯札 唷你若答 俄網巴第 馬哈 

夏瑪納耶 梭哈 
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〔增強龍達的咒語〕 

ཨོཾ་བྷུར་བྷུ་བ་སྭཱཿ སྭསི་ན་མ་ས ་ཧཱ། 
嗡 布布哇薩|所替 那瑪所哈 
 

〔吉祥好運,快樂的咒語〕 

ཨོཾ་སརྦ་ཏི་ཐི་ནཱཀྵ་ཏ་གྲ་ཧེ་མངྒ་ལེ་བྲཱོཿས ་ཧཱ། 
嗡 薩哇替提 那夏札 刮嘿芒嘎 雷久所哈 
 

〔平息十方障礙的咒語〝尤其是地方鬼神的傷害〞〕 

ཨོཾ་ཨ་ཀ་ནི་ན་ིཀ་ནི་ཨ་བིྷ་ལ་མ་ང་ྷལེ་མཎ་ྜལེ་ས ་ཧཱ། 
嗡 阿噶逆 逆噶逆 阿必拉 芒嘎雷     

芒達雷 所哈 

ན་མྲོ་བུད་དྷར་སཾ་གྷ་ཡ་མ་མ་ཤ ི་ཡེ་མངྒ་ལ་བྷ་བ་ཏུ་ས ་ཧཱ། 
南摩 布達達瑪 桑嘎亞 瑪瑪師利耶    

芒嘎拉 巴哇突所哈 
 
 

འདི་ཉིན་རེ་བཞིན་བཏྲོན་ན་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པ་དང༌། བ་བ་གང་བརམ་པ་བར་ཆད་མེད་

པར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། བསྲོད་ནམས་རླུང་རྟའི་སྲོབས་རལ་ཆེར་རྒྱས་ནས་སན་

གྲགས་དང་དཔལ་འབྲོར་འཕེལ་བ་དང༌། བསམ་པའི་དྲོན་ཀུན་ཆྲོས་མཐུན་ལེགས་ལམ་

འཕེལ་ཏེ་མཆྲོག་དང་ཐུན་མྲོང་གི་དངྲོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐྲོབ་པར་འགྱུར་རྲོ། །མི་ཕམ་པས་སྲོ། ། 
 

每天唸誦此,將帶來持久的吉祥,並將確保每項行動都能如願以償

地實現。此將使功德和風馬的威力大大提高,名聲和資源增加。

符合佛法的一切願望都會成功,殊勝和共同的成就將很快實現。

米滂仁波切所寫 
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༄།།དག་བླའ་ིརྒྱལ་པྲོ་གེ་སར་གི་རྒྱུན་གསྲོལ་བསམ་དྲོན་ལྷུན་འགྲུབ་བཞུགས་སྲོ།། 
任運成就 

格薩爾王如意頌 
米滂仁波切作 

 

ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ། གསྲོལ་ལྲོ་མཆྲོད་དྲོ་ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་སེང་ཆེན་ནྲོར་བུ་དགྲ་
འདུལ། 
嗡阿吽 所洛卻多 札宋昆杜 深千 諾布札讀 
嗡阿吽!我們呼喚您,我們供養您,偉大的獅王諾布扎杜,所有三根

本的總集 
 

བདུད་འདུལ་ལས་ཀི་དབང་ཕྱུག རྣལ་འབྲོར་ཡྲོངས་ཀི་ཕྲོ་ཉ། 

杜讀 累記旺丘 那久 永記波娘 
降魔活動的主人,所有瑜伽士的先輩 
 

རིག་འཛིན་ཡྲོངས་ཀི་སྲོག་ཤིང་། སེས་བུ་ཡྲོངས་ཀི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྲོ་ཡབ་
ཡུམ་སས་འཁྲོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། 

仁津 永記所形|皆布 永記札拉 千波亞雍

色闊當 切巴南當 
一切持明的重要支柱、一切眾生的偉大札拉,連同你的明妃、繼

承人和隨從衆 
 

ཕུ་བྲོ་འབུམ་པ་ཞལ་དཀར་ལ་སྲོགས་ཕུ་ནུ་སུམ་ཅུ། 

普喔 苯巴夏卡 拉所 普奴宋丘 
以及包括普沃邦巴和嘉札夏卡在內的三十名戰士親信、 
 

དཔལ་ལྡན་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མྲོ་སྲོགས་དྭངས་སྨན་བཅྲོ་བརྒྱད། 

帕店 達基措摩 所當面丘結 
十八少女,例如尊貴的空行母、 
 

ལྷ་ཀླུ་གཉན་གི་དམག་ཚོགས། དགྲ་བླ་ཝེར་མའི་དཔུང་རྲོགས། 

拉魯 年季瑪措|札拉 威妹噴若 
天、龍、念的魔軍、札拉和沃瑪的聯軍 
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བཀའ་སྲོད་སྣང་སིད་དེགས་པ་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་ལ་དམ་རྫས་ཕུད་
ཀི་མཆྲོད་པ་སྲོགས་དངྲོས་འབྲོར་ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆྲོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོས་མཆྲོད་
དྲོ། བསྲོད་དྲོ།  མངའ་གསྲོལ་ལྲོ། 

噶迭 南夕哲巴當 切巴切南拉 淡這 普記

觉巴所 哦久 衣除季 觉巴加千杯 卻多特

多 雅所洛 
連同他們的助手,以及顯相與存在的狂妄之精怪——我向您們做

廣大的供養,無論是真實的還是心意的供養,包括精選的三昧耶物

品。我讚美你！我褒揚你！ 
 

དུས་འདི་ནས་བང་ཆུབ་སིང་པྲོའི་བར་དུ་རྣལ་འབྲོར་པ་བདག་གི་ཕྲོ་ལྷ་
དང་དགྲ་ལྷ་མཛོད་ཅིག 

杜地內 將秋寧杯 拔都那久 巴達基 波拉

當 札拉作即 
從現在直到證到覺醒的本質,請做修行者的守護本尊和戰士神靈 
 

མགྲོན་སབས་དང་དཔུང་གྲྲོགས་མཛོད་ཅིག 

共加當 噴卓作即 
請做皈依所和保護者,請做支持的力量！ 
 

ནད་གདྲོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྲོགས་ཀུན་ལས་སྲུང་བ་དང་། 

內敦拔切 米吞 貝丘昆累 宋哇當 
擺脫一切疾病、障礙和不和諧！ 
 

ཚེ་བསྲོད་དཔལ་འབྲོར་མངའ་ཐང་སན་གྲགས་གཟི་བརིད་སྲོབས་པ་
རིགས་རྒྱུད་ལ་སྲོགས་པ་འདྲོད་པའི་དྲོན་ཐམས་ཅད་གྲོང་ནས་གྲོང་དུ་
འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། 

側所 帕久雅唐 年札 夕吉波巴 瑞居拉所

巴 迭貝敦湯切 共內共都 培欣結巴當 
延壽,增加功德、資源、影響力、名聲、魅力、信心和子孫——

所渴望的一切 
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ལྷ་འདེ་མི་གསུམ་ལ་སྲོགས་གང་བསམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། 

拉哲 米宋拉所 岡散旺都 都哇當 
帶來我們所想要的,包括本尊、惡魔和人類,都置於我們的掌控之

下 

གནྲོད་བེད་བསམ་སྦྱྲོར་ངན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅྲོད་པ་
དང་ས་དང་ལམ་གི་ཡྲོན་ཏན་མྱུར་དུ་རྫྲོགས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་
ཐྲོབ་པ་དང་། 
粘桀 散久年貝 札給湯切 札觉巴當 沙當浪

季 原天紐都 作貼拉那 妹貝 將秋托巴當 
消滅所有邪惡的敵人和障礙者！迅速地帶來道階次第的功德,成

就無上的覺悟！ 
 

དགྲ་བླ་ཝེར་མ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཤུགས་བདག་ལ་ཞུགས་ནས་ཕྱྲོགས་མཐའ་
དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དངྲོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྲོལ་བར་མཛོད་ཅིག ། 

札拉 威瑪加措 固修達拉 修內丘大 達累

南巴 加威哦助 瑪律巴 措哇作即 
帶來札拉和威瑪如海洋般的體力,並賜予戰勝一切,完美的成就！ 

 
ཅེས་པའང་ཚངས་སས་འཇམ་དཔལ་རྲོ་རེས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་ལྟར་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བས་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སེང་དུ་རབས་ཚེས་ཤིང་ལུག་མཆུ་ཟླའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་གསུམ་པར་སེལ་
བ་འདིས་ཆྲོས་ལྡན་གི་རྒྱལ་པྲོའི་དབུ་འཕང་མཆྲོག་ཏུ་མཐྲོ་ཞིང་བསན་འགྲྲོའི་དྲོན་ལྷུན་གིས་
གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །། 
在木羊年瑪格哈的初13,米滂南巴加哇依照昌色將培多桀的命令,  

在帕輪助滇撰寫了此祈請文。 願法王的弟子们被讚嘆,願 

教法利益眾生任運地自成就。  
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 ༈ རསེ་ན།ི 
山丘烟供的結行 
 

རྒྱལ་བ་མཆྲོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

加哇 卻貝 涅就即 
這些的供養,願佛歡喜     

དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐྲོང་གྱུར་ཅིག།           

但千 突但 空就即 
願具誓者感到滿足    

རིགས་དྲུག་འདྲོད་པ་ཚིམས་གྱུར་ཅིག། 

瑞助 迭巴 慶就即 
願六道所要的,都飽滿    

ལན་ཆགས་ཤ་ཁྲོན་བང་གྱུར་ཅིག། 

連恰 夏昆 將就即 
願血肉債、業債都消除   

ཚོགས་གཉིས་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་གྱུར་ཅིག། 

措尼 永舒 作就即 
願圓滿二種的資糧    

སིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དག་གྱུར་ཅིག། 

知尼 拔恰 達就即 
願清淨二種的障礙和習氣     

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐྲོབ་གྱུར་ཅིག།               

但巴 固尼 脫就即 
願証得諸佛的二身   

སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་མཐུས།། 

近巴 加千 就巴 地衣突 
以此廣大的佈施力   

འགྲྲོ་བའི་དྲོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤྲོག། 

卓威 敦突 讓炯 桑桀秀 
為了眾生的利益,願迅速成就佛道    
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སྔྲོན་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་མ་གྲྲོལ་བའི།། 

哦記 加哇 南記 瑪卓威 
願往昔諸佛未度之眾生    

སེ་བྲོའི་ཚོགས་རྣམས་སིྦྱན་པས་གྲྲོལ་གྱུར་ཅིག།                       

給窩 措南 近貝 卓就即 
由此佈施力而得到解脫    

འབྱུང་པྲོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ།། 

炯波 岡達 地尼 拉就盪 
願聚於此地的諸鬼神    

སའམ་འྲོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁྲོད་ཀང་རུང་།། 

薩安 翁貼 拔浪 闊江容 
居住於地上或空中的    

སེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བམས་བེད་ཅིང།། 

皆固 南拉 大突 將桀欽 
總是〝對有情眾生〞生起愛心    

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆྲོས་ལ་སྤྱྲོད་པར་ཤྲོག། 

寧當 稱都 卻拉 覺巴秀 
晝夜修習佛法    

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སེ་བྲོ་ཀུན།། 

給哇 地衣 皆喔昆 
由於此善功德,願諸有情衆生    

བསྲོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫྲོགས་ཤིང་།། 

所南 耶些 措作形 
福德和智慧二資糧皆圓滿    

བསྲོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི།། 

所南  耶些 累炯威 
由於此福德和智慧之原因    
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དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐྲོབ་པར་ཤྲོག། 

但巴 固尼 托巴秀 
願他們証得諸佛的二身    

 

འབད་དང་རྲོལ་བས་མ་གྲོས་པ།། 

貝當 措威 瑪夠巴 
無須刻意、無須費力    

ཡིད་བཞིན་ནྲོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང།། 

衣欣 諾布 巴散形 
願吉祥的如意寶樹    

སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐྲོང་མཛད་པ།། 

森千 瑞哇 空這巴 
圓滿一切有情的願望   

བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྲོག། 

散巴 助貝 札西秀 
所願皆如意,願吉祥   

 
ཅེས་སྲོགས་ཤིས་པ་བརྲོད་པས་དགེ་ལགེས་སུ་བའྲོ།། 
在此可以加上其他的吉祥祈請文 
 

 
འདི་ལ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་བསྔུས་སྣ་ཚོགས་ཤགི་སྣང་བ་ལས།  འདིར་ན་ིརང་གི་བླྲོ་འདྲོད་ལྟར་སྲོས་པ་བསྡུས་
བའི་ངག་འདྲོན་རྒྱུན་ཁེར་དུ་བིྲས་པ་སེ་གྲྲོང་སྔགས་པའི་ཕ་ཇྲོ་རྒས་གཅྲོང་ཛྙཱ་ནས་སྲོ།། 
 
 

煙供的儀軌有各種不同的長度,我(加那)是資深的密續修行者,在

這裡依據自己的喜好,將它們彙編為簡短的日常課誦的修習。 
 

此種修法被稱為鑽石的修法,能消災延壽、除障礙,尤其是未償還

的冤債。在秘密地的錫金,由空行母傳授給南卡吉美的,即“打開

通往秘密地的大門”。 
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༄༅༅།།རྲོ་ར་ེཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀ་ིགསང་སྒྲུབ་རྒྱུན་ག་ིཕིན་ལས་རྣམ་
རྲོལ་སིང་པྲོ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྲོ།། 

日常課誦的修習   

成就無上極秘密的普巴金剛   

稱為〝活動展現的本質〞  

 

 
普巴金剛 
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སབས་སམེས་ན།ི 
皈依和發菩提心 
 

ན་མྲོ༔  བླ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡི་དམ་ལྷ༔ 

南摩 喇嘛 昆秋 衣當拉 
頂禮上師、珍寶及諸本尊   

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ 

加哇 加措 措切拉 
以及諸佛海會勝利眾   

བདག་དང་འགྲྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས༔ 

達當 卓哇 森千南 
我與所有的有情眾生   

སྲོ་གསུམ་གུས་པས་སབས་སུ་མཆི༔ 

夠宋 古貝 加速企 
用三門(身口意)來做皈依   

ཀེ་མ༔ བདག་གིས་འགྲྲོ་ཀུན་བསལ་བའི་ཕྱིར༔ 

接瑪 達給 卓昆 札桀企 
為了解脫有情的眾生   

ཕིན་ལས་ཕུར་པའི་དཀིལ་འཁྲོར་དུ༔ 

春雷 普貝 即闊度 
在普巴金剛証悟活動的壇城    

འཁྲོར་བ་དྲོང་ནས་སྤྲུག་པའི་ཕྱིར༔                  

闊哇 東涅 出貝企 
為了從深處攪動娑婆    

ཚད་མེད་བཞི་རུ་སེམས་བསེད་དྲོ༔ 

策妹 新如 森皆朵 
我生起四無量心的菩提心    

ལན་གསུམ། 
唸誦三次 
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མཚམས་བཅད། 
結界護輪 
 

ཧཱུྃ༔  རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཆེན་པྲོ་ལ༔ 

吽 讓欣 倫助 夏也 千波拉 
吽！在自然生起的宏偉宮殿中 

བགེགས་དང་ལྲོག་པར་འདེན་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ 

給當 洛巴 珍貝 明洋妹 
甚至,障礙者和誤導者的名字都不存在的 

དེ་ལྟར་ཡེ་ནས་གསལ་བར་རབ་རྟྲོགས་པས༔ 

迭塔 也涅 薩哇 惹托貝 
本初的,以完美的領悟來驅散它們 

མཚམས་ཀི་དཀིལ་འཁྲོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ༔ 

參記 即闊 讓欣 倫季助 
壇城的結界,瞬間自然地完成 
  

བཤགས་པ།  
懺悔 
 

ཨོཾ༔  བརལ་ཁབ་ཀ་དག་ཡང་དག་ལྷུན་འབམས་ལ༔ 

嗡 達加 喀達 洋達 倫將拉 
嗡！在包容一切,原始純淨,自然的寬廣中 

བཤགས་དང་བཤགས་བའི་མཚན་མ་རང་སར་གྲྲོལ༔ 

夏當 夏桀 稱瑪 讓薩卓 
懺悔的本質和懺悔的罪過,都自己解脫了 
  

འྲོན་ཀང་མ་རིག་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་སིད་ན༔ 

翁將 瑪瑞 宋金 出西那 
但是,萬一有了二元無知的迷惑    

རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཤགས༔            

讓炯 出貝 拉措 南拉夏 
向自生起的本尊們,我做懺悔    
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ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ ༔                                        

三昧耶 啊啊 
 

མཆྲོད་པ་བནི་རླབས། 
加持供養物 
 

གདྲོད་ནས་རང་བྱུང་རྣམ་དག་བདུད་རི་མཆྲོག༔ 

迭涅 讓炯 南答 杜季丘 
無上的甘露,原始的自生起,完美的純淨    

རྒྱུད་དྲུག་དབིངས་སུ་བསལ་བའི་དམར་ཆེན་པྲོ༔        

居助 英舒 札威 瑪千波 
偉大的惹大,六道在實相中解脫    

སྣང་སིད་གཞིར་བཞེངས་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ༔              

浪夕 西先 瑪哈 巴令大 
偉大的朵瑪,生起為現象存在的基礎地    

རྣམ་གསུམ་འཛད་མེད་བཅུད་ཆེན་ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔        

南宋 則妹 曲千 嗡啊吽            
三個無窮盡的本質—嗡啊吽    
 

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ༔ དྷུ་པེ༔ ཨ་ལྲོ་ཀེ༔ གྷནྡྷེ༔ ནེ་ཝི་དེ༔ ཤཔྟ་ཨ་ཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 普貝 都貝 阿洛給 更迭 內問迭  

夏大 啊吽   
 

ཡ་ིདམ་བསདེ་པ། 
本尊的生起次第 
 

ཧཱུྃ༔  སྣང་བའི་དངྲོས་པྲོ་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང༔ 

吽 浪威 哦波 那措 夏也康 
吽！無數的顯現都是神聖的妙宮殿 

མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་དཀིལ་འཁྲོར་ན༔ 

聽那 助宋 拔威 即闊那 
在三角形,深藍色的火焰壇城   
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དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀིས་བསྐྲོར་བའི་དབུས༔ 

都抽 結及 扣威屋 
八大葬屍地環繞著它    

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀྲོང༔ 

耶些 妹噴 拔威龍 
是廣闊的本初智慧之火   

རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་པའི༔ 

讓南 耶些 累助貝 
由自己的智慧顯現所構成   

གཞལ་ཡས་ཁང་དབུས་པདྨ་དང༔ 

夏耶 康屋 貝瑪當 
是神聖的妙宮殿,在其中央    

ཉི་ཟླ་བདུད་བཞི་བསྣྲོལ་བའི་སེང༔                       

尼達 都西 諾威滇 
日月的蓮花座上,躺著四魔    

མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔                                                        

定那 吽吉 抽杜雷          
其上有深藍色的吽字,放光,光再收回    

བདག་ཉིད་མ་བཅྲོས་རྫྲོགས་པའི་སྐུ༔ 

達尼 瑪卻 作貝固 
因此,心性的生起,是不造作的完美呈現    

དཔལ་ཆེན་རྲོ་རེ་གཞྲོན་ནུ་ཆེ༔                            

帕千 多桀 匈奴切 
偉大輝煌的多桀匈奴（普巴金剛）   

མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔               

定那 夏宋 洽竹巴 
深藍色,三面六臂   
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ཞབས་བཞི་གད་ཀི་འདྲོར་ཐབས་བསད༔ 

夏西 皆及 多大哲 
四隻腿向前伸展,展現雄姿   

གཡས་དཀར་གཡྲོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག༔ 

耶嘎 原瑪 屋聽那 
(三面)右白,左紅,中間藍黑色的    

རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ༔                  

瑞恩 屋見 突所吽 
頭戴五方佛骨飾的王冠,心間有個吽字 

སྤྱན་དགུ་སང་མིག་ཕྱྲོགས་བཅུར་གཟིགས༔ 

千古 當米 丘秋夕 
九隻眼睛瞪大,怒視十方    

ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔         

夏當 加直 切哇季 
張口饒舌,露出尖牙   

གཡས་གཉིས་རེ་དགུ་རེ་ལྔ་སེ༔ 

耶尼 側古 側雅貼           
右邊的二隻手,持著九股和五股的金剛杵    

གཡྲོན་གཉིས་མེ་དཔུང་ཁ་ཊཱུྃ་འཛིན༔ 

原尼 妹噴 卡湯近 
左邊的二隻手,持著火團和天杖    

ཐ་གཉིས་རི་རབ་ཕུར་པ་འདིལ༔                                         

大尼 瑞惹 普巴即 
下面的二隻手,握著(須彌山)普巴杵旋轉    

དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་ཆས་རྣམས་རྫྲོགས༔            

杜抽 惹基 切南作 
穿戴著(完整)葬屍地的恐怖裝飾    
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ཡུམ་ཆེན་འཁྲོར་ལྲོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔             

雍千 闊洛 結迭瑪 
與佛母闊洛結迭瑪雙運    

མཐིང་ས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཏེ༔                        

聽加 夏企 洽尼貼 
佛母,淺藍色,一面二臂   

གཡས་པས་ཨུཏྤལ་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ 

夜貝 屋巴 古涅居 
她的右手環抱著他的脖子,(同時)握著藍色的蓮花 

གཡྲོན་པས་དུང་དམར་ཡབ་ལ་སྲོབས༔ 

原貝 東瑪 亞拉托 
她的左手持著紅色的頭顱容器,向他的嘴巴餵食    

དཔྲལ་བར་ཧཱུྃ་ཀཱར་ཡབ་ཡུམ་སྔྲོ༔                                                

札哇 吽嘎 亞雍哦   
在他的眉心輪,是藍色吽嘎的佛父母    

མགྲིན་པར་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་དམར༔                    

僅巴 湯僅 亞雍瑪           
在他的喉輪,是紅色馬頭明王的佛父母    

ཐུགས་ཀར་གཤིན་རེ་ཡབ་ཡུམ་སྔྲོ༔ 

突嘎 欣接 亞雍哦 
在他的心輪,是藍色亞曼大喀的佛父母（大威德金剛） 

ལྟེ་གྲོང་བདུད་རི་འཁིལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ལྗང་སེར༔ 

貼共 杜季 即哇 亞雍 將色 
在臍輪的上方,是黃綠色安瑞大昆達立的佛父母   

ལྟེ་བར་མི་གཡྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལྗང་ནག༔               

貼哇 米又 亞雍 將那 
在臍輪,是深綠色米又哇的佛父母(不動明王)   

  



 

傳播寧瑪教法祈請文  46 

 

གསང་གནས་སྲོབས་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྔྲོ༔         

桑涅 托千 亞雍哦 
在祕密輪,是藍色托千的佛父母    

དཔུང་གཡས་རྣམ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་དཀར༔                 

噴耶 南加 亞雍嘎 
在右臂,是白色南加的佛父母   

དཔུང་གཡྲོན་དབྱུག་སྔྲོན་ཡབ་ཡུམ་སྔྲོ༔ 

噴原 幽哦 亞雍哦 
在左臂,是藍色幽哦的佛父母    

བརླ་གཡས་འདྲོད་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་དམར་ས༔ 

拉耶 都加 亞雍 瑪加 
在右大腿,是肉色都加的佛父母   

བརླ་གཡྲོན་ཁམས་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་སེར་ནག༔                

拉原 康宋 亞雍 色那 
在左大腿,是黃黑色康宋的佛父母    

ཕྱྲོགས་བཞིར་རིགས་བཞི་རིབས་བཅུ་ལ༔                 

秋西 瑞西 資丘拉 
在四個方向,是四方佛   

ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་གསྲོད་བཅས༔ 

抽丘 亞雍 薩搜切 
在十根輻條上,是十忿怒尊的佛父母 

དེ་ལྟར་ཁྲོ་བྲོ་ཉེར་བཞི་རྣམས༔ 

迭塔 抽喔 涅西南 
總共二十四忿怒尊    

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསད༔ 

夏宋 洽助 夏西哲 
都是三面六臂,四隻腿向前伸展    
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རྲོ་རེའི་གཤྲོག་པ་དུར་ཁྲོད་ཆས༔                                             

多桀 修巴 杜抽切 
金剛的羽翼,穿戴著葬屍地的恐怖裝飾    

རང་རྟགས་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན༔               

讓大 仲洽 那措金 
舉著他們的象徵物,各別的武器    

སྲོ་བཞིར་སྲོ་མ་གདྲོང་ཅན་བཞི༔                    

夠西 夠瑪 東千西 
在四門,是看門的四護法   

དཀིལ་འཁྲོར་མུ་རན་ཁྲོར་ཡུག་ཏུ༔ 

基闊 目仁 闊幽突 
圍繞著壇城的圍牆    

སས་དང་སྤྲུལ་པ་བཀའ་སྲོད་བཅས༔ 

色當 出巴 喀迭切 
是眷屬及化現身,與他們的護法在一起    

བདག་ཉིད་ཤྭ་ན་ས་བདག་དང༔               

達尼 夏那 薩達當 
達尼、夏哇那、薩達   

བསྭེ་ལགས་དུང་གི་སེས་བུའི་ཚོགས༔ 

色洽 都尼 皆布措 
色洽敦,以及眾護法     

གཙོ་འཁྲོར་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པར་བསེད༔                          

措闊 永速 作巴結 
完美地生起壇城的主尊及其隨從眾 

གཙོ་བྲོའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སེང༔ 

措喔 突嘎 尼妹滇 
在主尊的心間,日輪座上   
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སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་ཕུར་པ་འདིལ༔ 

森巴 措岡 普巴知 
是姆指大的智慧尊,轉動著普巴杵    

དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སེང༔                     

迭衣 突嘎 尼妹滇 
在智慧尊的心間,日輪座上   

གསེར་གི་རྲོ་རེ་ནས་འབྲུ་ཙམ༔ 

色記 多桀 涅助參 
是麥粒大小,黃金的金剛杵   

ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་ཀིས་བསྐྲོར༔ 

貼哇 吽拉 雅記扣 
在其中央,咒鬘環繞著吽字旋轉    

ལྷ་རྣམས་རང་རང་སིྤྱ་བྲོར་ཨོཾ༔                          

拉南 讓讓 企喔嗡 
各個本尊的眉心輪都有嗡字   

མགྲིན་པར་ཨ ཱཿདང་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ༔ 

金巴 阿當 突嘎吽 
喉輪都有阿字、心輪都有吽字   

ཕྱྲོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས༔ 

秋曲 加哇 湯切記 
十方的諸佛 

དབང་བསྐུར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིས༔ 

旺固 近紀 拉巴衣 
祈請降臨,賜予灌頂與加持 

དབང་རྟགས་དྲོན་ཡྲོད་གྲུབ་པས་བརྒྱན༔ 

旺大 敦月 助貝見 
頭頂上的不空成就如來,是灌頂的標誌 
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ཨོཾ་ཧཱུྃ་ས ་ཨ ཾ་ཧཱ༔    མ  ཱུྃ་ལ ཱུྃ་མ ཱུྃ་པ ཱུྃ་ཏཱུྃ༔ 

嗡吽索昂哈 穆浪芒磅盪 
 

རང་རང་ཐུགས་ཀའི་འྲོད་ཟེར་གིས༔ 

讓讓 突給 哦色記 
各個本尊的心間放光 

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དངས་གྱུར༔ 

耶些 森巴 千張就 
招請本初的智慧尊 
 
 

སྤྱན་འདནེ། 
招請智慧尊 
 

ཧཱུྃ༔ སེ་མེད་རྣམ་དག་ཆྲོས་ཀི་དབིངས་ཉིད་ལས༔ 

吽 皆昧 南達 秋記 英尼累 
從不生,完全純淨的法界中    

སེ་བའི་ཆྲོ་འཕྲུལ་འབར་བའི་སྐུར་སྲོན་པ༔              

皆威 秋出 拔威 固頓巴  
顯示您神奇的生起,熾燃的智慧身    

རྲོ་རེ་གཞྲོན་ནུ་འཁྲོར་དང་བཅས་པ་ཡང༔             

多桀 匈奴 闊當 切巴洋 
多傑匈奴及其眷屬眾   

ཆྲོས་ཀི་དབིངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྲོལ༔ 

卻記 英涅 內地 些速索 
從法界來,降臨此地   

སིད་པ་རྲོ་རེ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང༔ 

西巴 多桀 普布 助巴當 
為了能夠成就普巴金剛   
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དབང་དང་དངྲོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ 

旺當 哦助 瑪律 措威企 
為了得到灌頂,修行的成就    

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁྲོར་བཅས་གཤེགས་ནས་ཀང༔        

耶些 抽加 闊切 些涅將 
祈請忿怒的智慧王及隨從眾,降臨此地 

རྟགས་དང་མཚན་མ་བཟང་པྲོ་བསན་པ་དང༔ 

大當 稱瑪 桑玻 天巴當 
而且,要顯示吉祥的徵兆   

ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངྲོས་གྲུབ་སྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ 

基拉 亞衣 哦助 措威企  
並且賜予普巴的修行成就    

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁྲོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསྲོལ༔ 

耶些 抽加 闊切 些速索 
忿怒的智慧王,率眾齊降臨 
  
 

ཛཱཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧྲཱོཿ  བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿ  ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ 

札吽嗙吙 班雜薩瑪亞札 薩瑪亞 替大連 

 
ཧཱུྃ༔  སིད་གསུམ་གདུག་པ་བསལ་བ་དང༔ 

吽 西宋 都巴 札哇當 
吽！為了能夠從三道的惡業中得到解脫 

ང་རྒྱལ་ཞེན་པ་གཞྲོམ་པའི་ཕིྱར༔ 

雅加 先巴 匈貝企 
為了能夠降伏傲慢的我執   

རྲོ་རེ་སིན་པྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ 

多桀 星波 措切拉 
向〝多傑辛波〞及諸眷屬眾   
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རེ་གཅིག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ༔ 

策企 故貝 洽察洛 
一心一意,我誠頂禮  

 ཨ་ཏི་པ  ་ཧྲཱོཿ པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧྲཱོཿ 

阿替布吙 帕替札吙 
 

 

ཕྱ་ིནང་གསང་གསུམ་ག་ིམཆྲོད་པ། 
外內密的供養 
 

ཧཱུྃ༔  ལྷན་ཅིག་སེས་སྦྱྲོར་ཕྱི་ནང་གསང་བཀྲོད་པའི༔ 

吽 連企 皆就 企南 桑扣貝 
吽！排滿外在、內在和秘密的美食供養  

མཆྲོད་པ་རྣམ་མང་དངྲོས་འབྲོར་ཡིད་སྤྲུལ་པ༔ 

覺巴 那忙 哦久 依出巴 
無量的供養：實際的供養與心意的供養 

རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ལ་མཆྲོད་པ་འབུལ༔ 

讓炯 出貝 拉拉 卻巴布 
悉皆供養給自生起的本尊   

གཉིས་མེད་བླང་དྲོར་མེད་པར་བཞེས་སུ་གསྲོལ༔ 

尼妹 浪多 妹巴 些速索 
無二執,不拒亦不受,請納受 
 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨར  ཾ༔ པཏཾ༔ པུཥྤེ༔ དྷུ་པེ༔ ཨ་ལྲོ་ཀེ༔ གྷནྡྷེ༔ ནེ་ཝི་ཏ༔  
ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ས ་ཧཱ༔ 

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 都貝 阿洛給  

根迭 內溫迭 夏大 帕替札耶 所哈 
 

ཧཱུྃ༔  ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྲོང་སྦྱར་སྨན་ཆེན་དང༔ 

吽 札結 元拉 東加 面千當 
吽！八種根本和千種分支的藥物 
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ཉྲོན་མྲོངས་མཁའ་དབིངས་གསང་བའི་རཀྟ་མཆྲོག༔ 

紐夢 卡英 桑威 惹大秋 
和秘密的惹大(幻想在空中自解脫) 

བཅུད་ཆེན་རྫས་མཆྲོག་གཏྲོར་མར་བཅས་ཏེ་འབུལ༔ 

曲千 哲秋 托瑪 切貼布 
與朵瑪(偉大的本質,殊勝的物品) 一齊來做供養 
  

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ ་ཧི༔ 

馬哈班雜 安瑞大 惹大 巴令大 卡嘻 
 

ཧཱུྃ༔  གཏི་མུག་ཤ་ཡི་རང་བཞིན་རི་ལྟར་བསིལ༔ 

吽 替木 夏依 讓欣 瑞塔尼  
吽！無明,血肉的本質,堆積如山     

འདྲོད་ཆགས་ཁག་གི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་ཀྲོང་འཁྲུགས༔                 

迭洽 札基 加措 巴龍出 
貪婪,波濤洶湧的鮮血海洋   

ཞེ་སང་རུས་པའི་ཕུང་པྲོར་བཅས་པ་རྣམས༔ 

些當 如貝 噴波 切巴南 
瞋恨,一堆骨頭   

རྲོ་རེ་སིན་པྲོ་འཁྲོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ 

多桀 星波 闊當 切拉布       
悉皆供養給多傑辛波及其眷屬眾  
   

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡啊吽 
 

བསྲོད་པ། 
讚頌文 
 

ཧཱུྃ༔  དཔལ་ཆེན་རྲོ་རེ་གཞྲོན་ནུ་ཁྲོ་བྲོའི་རྒྱལ༔ 

吽 巴千 多桀 匈奴 抽喔加 
吽！偉大輝煌的忿怒之王,多傑匈奴  
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ཆྲོས་དབིངས་རྣམ་དག་འཁྲོར་ལྲོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ༔             

卻英 南達 闊洛 結迭雍 
佛母闊洛結迭,是完美純淨的法身    

ཐབས་ཤེས་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བྲོ་བཅུ༔                            

大些 固累 出貝 抽喔丘 
十忿怒尊,是善巧方便與智慧的証悟化現    

རང་བཞིན་དབིངས་ལས་ཤར་བའི་ཁྲོ་མྲོ་བཅུ༔    

讓欣 英累 夏威 抽摩丘             
十忿怒的佛母,是自生起的    

སྤྲུལ་པ་ལས་ལ་མངགས་པའི་ཁ་ཐབས་ཚོགས༔               

初巴 累拉 雅貝 札大措 
執行証悟活動的護法們       

ཟ་གསྲོད་མཆེ་བ་སག་གི་མགྲོ་བྲོ་ཅན༔                                

薩所 切哇 大吉 夠喔千 
尖獠牙,虎頭的〝薩所〞    

དཀིལ་འཁྲོར་ཕྱྲོགས་བཞི་སྲོང་བའི་སྲོ་མ་བཞི༔              

即闊 秋西 炯威 夠瑪西 
四女門神,鎮守壇城的四方   

གསྲོད་པའི་ལས་མཛད་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་དང༔ 

搜貝 累哲 普宋 丘尼當 
十二普巴護法,執行証悟解脫的活動    

བསྭེ་ལགས་དུང་གི་སེས་བུ་ལ་སྲོགས་ཏེ༔               

色洽 東基 皆布 拉所貼 
色洽、都尼皆布和其他   

ཕུར་པའི་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་དམ་ཅན་ཚོགས༔ 

普貝 宋瑪 夏些 但千措 
普巴金剛的誓約護法眾 
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འཁྲོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྲོད་པར་བགི༔        

闊當 切拉 洽察 特巴記 
悉皆頂禮和讚嘆   

ཁེད་ཀི་ཐུགས་རེའི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ 

切記 突桀 突但 都拉巴 
履行您愛的承諾的時候到了    

མངྲོན་སྤྱྲོད་དག་པྲོའི་ཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔                           

哦覺 札波 春雷 助巴奏        
奮起,完成忿怒的佛事業    

 

འཛབ་བཟླས། 
甚深讚頌文 
 

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རྲོ་རེ་གཞྲོན་ནུ་སས་འཁྲོར་བཅས༔ 

吽 帕千 多桀 匈奴 色闊切 
吽！偉大的多傑匈奴與隨從眾    

འཁྲོར་ལྲོ་རྒྱས་འདེབས་ཀྲོང་ནས་ཁྲོ་གར་མཛད༔     

闊洛 桀迭 龍涅 抽嘎這 
闊洛結迭瑪,從廣闊中跳起忿怒的舞蹈 

གྲགས་སྲོང་སྔགས་ཀི་འཛབ་དབངས་འབྲུག་ས་སྲོགས༔ 

札東 雅記 札洋 助札卓 
聲音與空性的合一,悠揚的咒語,震動如雷響 

ཐུགས་དམ་དབིངས་ནས་མ་འགྲུབ་བར་དུ་བསྒྲུབ༔ 

突但 英涅 瑪助 拔都助 
直到証悟到您的智慧心為止,我當精進修行 
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བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་འྲོད་ཟེར་ཕྱྲོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་ར་
གསུམ་ལྷའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཨོཾ་
དཀར་ཨ ཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཆར་བབ་པ་ལྟར་བྲོན། རང་གི་གནས་གསུམ་
དུ་བར་མ་ཆད་པར་ཐིམ། ཡང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་ནུས་པ་ཐམས་
ཅད་རྲོ་རེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཆེ་ཕ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སིབ་སིབ་བྲོན་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་
མྲོས་པ་དང་། ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་དང་གཞན་ཡང་ར་གནས་ཀི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཏིལ་གྲོང་ཁ་བེ་བ་
ལྟ་བུ་རྣམས་དང་། དཀིལ་འཁྲོར་པ་རྣམས་ཀིས་སྔགས་ས་བུང་བ་ཚང་ཞིག་པ་ལྟར་བཟླ་བར་
མྲོས་ཏེ། 
 

答給 突所 亞稱當 切巴累 哦色 秋曲抽貝 

札宋 拉伊 突但內涅固∣古宋突記 津拉 湯

切 嗡嘎 阿瑪 吽聽 宋記 南巴 洽拔巴大炯

∣讓給 內宋都 拔瑪切巴聽∣洋 加哇湯切

記 突桀津拉 奴巴湯切 多桀普貝 拉措記 

固切札 巴突妹巴 西西炯貼 讓拉 聽巴就∣

律即記 拉當 先洋札涅記 拉亞雍替共 卡切

哇 大布南當∣即闊巴南記 雅札布哇 昌西

巴 塔達哇就 
 

從自己心間的種子字及咒縵,放光照射十方,迎請三根本誓約的本尊

降臨。他們身口意的加持,以白色的嗡字、紅色的阿字、藍色的吽

字,如雨般地降臨,融入自己的三門。再一次,諸佛慈悲的加持力,以

無數大大小小的普巴金剛,像雪花般地落下,溶入了自己。自己體內

的本尊、脈道內和各處的男女本尊,就像開莢的芝麻子；壇城的本

尊們發出嗡嗡作響的咒語聲(就像被攪亂的蜂巢一樣)。  

 
白色嗡字(   ),紅色啊字(   ),藍色吽字(   )  
   
 

བཟླས་པ། 
唸誦根本咒  

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིག   ཾ་བཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ 

嗡 班雜 基力基拉呀 薩哇 必南 邦吽呸 

ཨོཾ ཨ ཱཿ
ཿཱཿ
ནན  

ཧཱུྂ  
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སྔགས་ཕེང་ལས་འྲོད་ཟེར་དང་སྔགས་ཕེང་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཡབ་ཞལ་ཡུམ་ཞལ་བརྒྱུད།  ཡུམ་
གི་འཁྲོར་ལྲོ་བཞིའི་དཔའ་བྲོ་ཌཱ་ཀི་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྔགས་ཀི་རང་ས་སྲོགས་པས་རྒྱུད་
བསྐུལ།   ཡུམ་གི་གསང་བ་ནས་ཡབ་ཀི་རྲོ་རེར་ཞུགས།   རང་གི་ར་གནས་ལྷས་སྔགས་ས་
སྲོགས།   སྔགས་ཕེང་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་བར་མ་ཆད་དུ་བསྲོམ་ཞིང་། 
 

雅稱累 哦色當 雅稱尼巴抽 亞夏雍夏居∣雍

記 闊洛西  巴喔答基 巴突妹貝 雅記讓札 卓

貝居固∣雍記桑哇涅 亞記多桀修∣讓基札涅 

累雅札卓∣雅稱 突嘎聽巴 拔瑪切杜就 
 

從咒縵放光,化現出第二條的咒縵,由佛父口中進入佛母的口中,佛

母身內的四個脈輪中,無數的空行父和空行母,被咒語自發的聲音所

喚醒。咒縵由佛母之祕密處進入佛父的金剛杵,在自己的脈道內和

各處的本尊們,都發出咒語的聲音,咒縵再融入佛父的心間。  

 
 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔  ཛ་ཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧྲཱོཿཀ་ཏཾ་ཀ་ཡེ་ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡཱེཿ    
ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་ར ་ཛི་ཏེ༔ མ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྟ་ན་ཡེ་སརྦ་བིག   ཾ་བཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ 
 

嗡 班雜 基力基拉呀 雜吽邦吙 喀大喀也  

雜也邊賊∣阿茲德 阿巴拉 茲德 瑪惹色那 

帕瑪大那也∣薩哇 必南邦 吽呸 
 

 
ཅེས་བཟླ་བ་སྒྲུབ་པ་ལས་སྦྱྲོར་གཅགི་འདལི་ལྲོ། མདུན་བསེད་སྒྲུབ་དགྲོས་པའ་ིཚེ་ཐྲོག་མ་ནས་ཛཔྡ་ཁང་
དབེ་ཞིང་འྲོད་ཟེར་སྲོ་བསྡུ་སྲོ་སྲོར་བ། སྔགས་ཕེང་རང་ག་ིཞལ་ནས་ཐྲོན། མདུན་བསེད་ཀ་ིཞལ་དང་ལྟ་ེ
བའམ་སྦྱྲོར་མཚམས་བརྒྱུད་པའ་ིདྲོ་ལེའ་ིབཟླས་པ་བ། མཐར་ད་ེལས་འྲོད་ཟེར་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྲོས་
པས་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པ་དམིགས་པ་ནི་ལས་ལ་སྤྱྲོར་བའྲོ། མཐུན་མཐར་སྲོང་ཚགི་སིྤྱ་ལྟར་བ།  
  

成就活動事業,唸誦的咒語(跟上面)是一樣的。(但有不同的觀想) 

從一開始就觀想在前面有第二個壇城,放光與光再收回,要分別做觀

想。咒縵由自己的口中,進入前面普巴金剛的口中,再降下到臍輪、

祕密處。你唸誦咒語的時候,咒縵會在你們之間盤旋。最後,從咒縵

放出白光、黃光、紅光和綠光,並完成了四種的活動事業(息增懷

誅),以上是成就活動事業的觀想。 

修法結束(不再唸咒了),像往常一樣做〝融入空性〞的觀想。 
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ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ ་རི་ཝ་ར༔ ཨར  ཾ༔ པཏཾ༔ པུཥེྤ༔དྷུ་པེ༔ ཨ་ལྲོ་ཀེ༔  
གྷནེྡྷ༔ ནེ་ཝི་ཏ༔ ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ས ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ ་ཧི༔ 
 

嗡 班雜 基力基拉呀 薩巴瑞瓦惹 阿岡 

巴當 普貝 都貝  阿洛給 根迭 內溫迭  

夏大 巴記札 所哈 瑪哈 班雜 安米大   

惹大 巴令大 卡嘻 
 
མཆྲོད་བསྲོད་ནྲོང་བཤགས། 
供養讚頌做懺悔 

 

དཔལ་ཆེན་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས༔ 

帕千 普貝 拉措些 
輝煌的普巴金剛和本尊的聚集眾,請降臨 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆྲོད་པ་འབུལ༔ 

企南 桑威 卻巴布 
內外密的供養皆俱全 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྲོན་ཕིན་ལས་བསྲོད༔ 

固宋 突原 春雷特 
讚美您的身口意、高尚的品質和活動的事業 

བག་མེད་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ 

巴妹 嘎初 釀洽夏 
我懺悔不經心造成的過失、變壞和破戒 

ཐུགས་རེས་བརེར་དགྲོངས་དངྲོས་སྒྲུབ་སྲོལ༔ 

突桀 側貢 哦住措 
祈請慈悲加持,賜予修行的成就 
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བསྡུ་རམི། 
融入 
 

ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ 
突桀 昆加 拉措南 
包容一切,慈悲的本尊   

རང་བཞིན་འྲོད་ལྔའི་ཀྲོང་དུ་ཐིམ༔ 
讓欣 哦涅 龍都聽 
融入他們的本性,五色光的廣闊   

འྲོད་ལྔ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་རྫྲོགས་གསལ་བ༔   

哦雅 龍覺 作薩哇 
五色光,是報身的明亮    

སྣྲོད་བཅུད་ཆྲོས་སྐུའི་ཀྲོང་དུའྲོ༔                               

涅曲 卻古 龍度歐 
一切融入法身的廣闊中    

                                                                                   
  

བསྔྲོ་བ། 
迴向文   
 

བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས༔ 
達先 律雅 依宋紀 
我與眾生的身口意   

དུས་གསུམ་ཚོགས་གཉིས་ཅི་བསགས་པ༔ 
杜宋 措尼 企薩巴 
三世所積聚的二種資糧    

བསྒྱུར་རྫྲོགས་ཡང་དག་ཆེན་པྲོར་བསྔྲོ༔                       

就作 洋達 千波哦 
倍增它們,並且完全迴向〝証得大純淨〞 

ངྲོ་བྲོ་གཉིས་མེད་འབྲས་ཐྲོབ་ཤྲོག༔ 
哦喔 尼妹 這脫修 
願證得(由此產生)不二的心性 
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བཀྲསི།  
吉祥讚頌文 

 

ཨོཾ༔ ཆྲོས་སྐུ་ཀ་དག་ལྷུན་འབམས་བཀྲ་ཤིས་ནི༔ 

嗡 卻固 噶達 倫江 札西尼 
嗡！   本初的純淨和自發的存在,法身願吉祥 

ཨ ཱཿ ལྲོངས་སྐུ་རང་བྱུང་འྲོད་གསལ་ངང་དུ་ཤྲོག༔ 

阿 龍固 讓炯 哦薩 昂都修 
阿 處於自發狀態,明光的報身 

ཧཱུྃ༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་འགྲྲོ་འདུལ་བཀྲ་ཤིས་ནི༔ 

吽 出固 那措 卓都 札西尼 
吽 化身願吉祥,無數的化現來馴服眾生 

ཧ ི༔ ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེ་སིང་རེའི་ངང་དུ་ཤྲོག༔ 

啥 大給 突桀 寧桀 昂都修 
啥 用慈悲和善巧的方法來馴服眾生 
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༄༅༅།།སྲོལ་མའི་བསྲོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་ཅགི་ན།ི། 

 

二十一度母礼讚文  

 

 
 

綠度母 

被阿彌陀佛和二十度母所圍繞 
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ཚོགས་བསགས་ནི། 
累積功德 
 

རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྲོལ་མ་དང༌།།  

桀增 帕瑪 卓瑪當 
向尊貴的救護主綠度母     

ཕྱྲོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི།།        

丘秋 都宋 修巴衣 
諸佛菩薩及其子嗣    

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ།། 

加哇 色切 湯千拉 
常住於十方三世的    

ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་བགིའྲོ།། 

昆涅 當威 恰紀歐 
我歡喜地虔誠礼敬    

མེ་ཏྲོག་བདུག་སྲོས་མར་མེ་དི།། 

妹托 都杯 瑪妹椎 
花朵薰香明灯及塗香    

ཞལ་ཟས་རྲོལ་མྲོ་ལ་སྲོགས་པ།། 

夏色 洛摩 拉所巴 
妙食天樂及其他供品    

དངྲོས་འབྲོར་ཡིད་ཀི་སྤྲུལ་ནས་འབུལ།། 
哦久 衣記 除涅布 
實際的供養或心意的供養    

འཕགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་བཞེས་སུ་གསྲོལ།། 
帕妹 措南 些速所 
尊聖度母請納受    
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ཐྲོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར།། 
托瑪 妹涅 達貼拔 
從無始以來到現在    

མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ༌།། 
米給 丘當 參妹雅 
十惡業和五無間罪    

སེམས་ནི་ཉྲོན་མྲོངས་དབང་གྱུར་པའི༌།། 
深尼 紐夢 旺就貝 
由煩惱障礙所犯的罪業    

སིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི།། 
滴巴 湯切 夏帕記 
所有的這些過犯,我皆懺悔    

ཉན་ཐྲོས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས།། 
年特 讓加 將秋深 
声聞緣觉衆菩薩    

སྲོ་སྲོ་སེ་བྲོ་ལ་སྲོགས་པས།། 
所所 皆喔 拉所貝 
一般的凡夫及其他    
 

དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི།། 
都宋 給哇 企薩貝 
三世所累積的善業    

བསྲོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌།། 
所南 拉尼 達衣讓 

我皆隨喜他們的功德   

 སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་།། 

森千 南記 散巴當 
根據眾生各別的願望   
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བླྲོ་ཡི་བེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར།། 
洛衣 皆札 吉大哇 
他們有各種不同的根器,都得到滿足   

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མྲོང་ཐེག་པ་ཡི།།                             
切窮 吞夢 貼巴衣 
小乘、大乘, 以及共通乘   

ཆྲོས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོ་བསྐྲོར་དུ་གསྲོལ།། 
卻記 闊洛 扣杜所 
我懇求您,依此轉動法輪     

འཁྲོར་བ་ཇི་སིད་མ་སྲོངས་བར།། 
闊哇 基夕 瑪東拔 
只要娑婆未空盡    

མྱ་ངན་མ་ིའདའ་ཐུགས་རེ་ཡིས།། 
娘年 明達 突桀衣 
祈請勿入涅槃    

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བིང་བ་ཡི།། 
都雅 加措 近哇衣 
衆生淪陷於苦海中   

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསྲོལ།། 
深千 南拉 夕速所 
請用慈眼眷顧我們    

བདག་གིས་བསྲོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ།། 
達基 所南 企薩巴 
願以我所累積的功德    

ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས།། 
湯切 將秋 就就涅 
成為他们証悟的原因    
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རིང་པྲོར་མི་ཐྲོགས་འགྲྲོ་བ་ཡི།། 
仁波 米托 卓哇衣 
願他们恆久無障礙    

འདེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག། 
針貝 帕都 達就即 
願我是衆生出色的的嚮導    

 

ཨོཾ། རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ། 
嗡 桀尊瑪 帕瑪卓瑪拉 洽察洛 
聖尊綠度母我頂礼   
 

ཕྱག་འཚལ་སྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མྲོ།  སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གྲོག་དང་འད་མ། 
འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགྲོན་ཆུ་སེས་ཞལ་གི།  གེ་སར་བེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། 
 

洽察 卓瑪 紐瑪 巴摩  

千尼 给記 洛當 札瑪 

吉天 宋共 丘皆 夏記  

給薩 皆哇 累尼 炯瑪 
 

礼敬救度速勇母,目如剎那电光照      

三世界尊蓮華面,從妙華中現莊嚴    
 

ཕྱག་འཚལ་སྲོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།  གང་བ་བརྒྱ་ནས་བརེགས་པའི་ཞལ་མ། 
སྐར་མ་སྲོང་ཕག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས།  རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འྲོད་རབ་འབར་མ། 
 

洽察 頓給 達哇 昆突  

岡哇 加涅 側貝 夏瑪 

嘎瑪 東札 措巴 南記  

惹突 切威 哦惹 拔瑪 
 

礼敬百秋朗月母,普遍圓滿無垢面    

如千星宿俱時聚,殊勝威光超於彼    
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ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔྲོ་ཆུ་ནས་སསེ་ཀི།  པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
སྦྱིན་པ་བརྲོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།  བཟྲོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱྲོད་ཡུལ་ཉིད་མ། 

洽察 色哦 丘涅 桀記  

貝妹 洽尼 南巴 見瑪 

近巴 尊助 喀突 西哇  

搜巴 散天 覺又 尼瑪 
礼敬紫磨金色母    

妙蓮華手勝莊嚴    

施精勤行柔善靜     

忍辱禪定性無境  
    

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞནི་གཤགེས་པའ་ིགཙུག་ཏྲོར། མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱྲོད་མ།  
མ་ལུས་ཕ་རྲོལ་ཕྱིན་པ་ཐྲོབ་པའི།  རྒྱལ་བའི་སས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བརྟེན་མ། 

洽察 爹欣 些貝 出托  

大耶 南巴 加哇 覺瑪 

瑪律 帕若 欽巴 托貝 

加威 色基 欣突 天瑪 
礼敬如來頂髻母    

最勝能滿無边行    

得到彼岸盡無餘    

勝勢佛子及所愛 
    

ཕྱག་འཚལ་ཏ  ཏ  ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ།  འདྲོད་དང་ཕྱྲོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། 
འཇིག་རྟེན་བདུན་པྲོ་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། 

洽察 突大 惹吽 衣给  

推當 丘當 南卡 岡瑪 

吉天 敦波 夏記 年貼  

律巴 妹巴 古巴 奴瑪 
礼敬都達吽字母   

声愛方所滿虛空   

運足遍履七世界   

悉能勾召攝無餘 
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ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།  རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆྲོད་མ། 
འབྱུང་པྲོ་རྲོ་ལངས་དི་ཟ་རྣམས་དང་།  གནྲོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀིས་མདུན་ནས་བསྲོད་མ། 

洽察 加近 妹拉 昌巴  

弄拉 那措 旺丘 覺瑪 

炯波 若朗 知薩 南當  

涅近 措記 杜涅 特瑪 
礼敬釋梵火天母     

風神自在衆聚集    

部多起屍尋香等   

諸药叉衆作稱嘆   
  

ཕྱག་འཚལ་ཏཊ་ཅསེ་བ་དང་ཕཊ་ཀིས།  ཕ་རྲོལ་འཁྲུལ་འཁྲོར་རབ་ཏུ་འཇྲོམས་མ། 
གཡས་བསྐུམ་གཡྲོན་བརངས་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། 

洽察 札切 加當 呸記 

帕若 初闊 惹突 炯瑪 

衣固 原將 夏記 涅貼 

妹巴 初巴 欣突 拔瑪 
礼敬達拉呸度母   

於他加行極摧壞   

展左踡右作足踏   

頂髻熾盛極明耀   
  

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆནེ་པྲོས།  བདུད་ཀི་དཔའ་བྲོ་རྣམ་པར་འཇྲོམས་མ། 
ཆུ་སེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།  དགྲ་བྲོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསྲོད་མ། 

洽察 突瑞 吉巴 千波  

都記 巴喔 南巴 炯瑪 

丘桀 夏尼 抽涅 店哲  

札喔 湯切 瑪律 色瑪 
礼敬都列大駭母  

勇猛能摧怨魔類  

於蓮華面作颦眉  

摧壞一切冤家眾  
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ཕྱག་འཚལ་དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ་མཚནོ་ཕྱག་རྒྱའི། སྲོར་མྲོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
མ་ལུས་ཕྱྲོགས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོས་བརྒྱན་པའི། རང་གི་འྲོད་ཀ་ིཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། 

洽察 昆丘 宋增 洽結 

所摩 突嘎 南巴 見瑪 

瑪律 丘記 闊洛 見貝  

讓基 哦記 措南 處瑪 
礼敬三宝嚴印母   

手指當心威嚴相   

嚴飾方輪盡無餘    

自身熾盛光聚体   
 

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརདི་པའི།  དབུ་བརྒྱན་འྲོད་ཀི་ཕེང་བ་སལེ་མ། 
བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏ  ་ར་ཡིས།  བདུད་དང་འཇགི་རྟནེ་དབང་དུ་མཛད་མ། 

洽察 惹突 嘎哇 吉貝  

屋金 哦記 稱哇 佩瑪 

些巴 惹些 突大 惹衣  

都當 吉天 旺都 哲瑪 
礼敬威德欢悦母  

宝冠珠鬘衆光飾   

最極喜笑都達列  

亦能勾招諸神衆   
 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྲོང་བའི་ཚགོས་རྣམས། ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉདི་མ། 
ཁྲོ་གཉེར་གཡྲོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།  ཕྲོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྲོལ་མ། 

洽察 薩西 炯威 措南 

湯切 古巴 奴巴 尼瑪 

抽涅 又威 衣給 吽基   

朋巴 湯切 南巴 卓瑪 
礼敬守護衆地母  

一切衰敗令渡脱    

搖颦眉面吽字声  

一切衰敗令渡脱  
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ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་བརྒྱན།  བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནི་ཏུ་འབར་མ། 
རལ་པའི་ཁྲོད་ནས་འྲོད་དཔག་མདེ་ལས།  རྟག་པར་ཤནི་ཏུ་འྲོད་རབ་མཛད་མ། 

洽察 達威 都布 屋金  

見巴 湯切 欣突 拔瑪 

惹貝 抽涅 哦巴 妹累  

大巴 欣突 哦惹 哲瑪 
礼敬頂冠月相母   

冠中現勝妙嚴光  

阿彌陀佛髻中現    

常放衆妙宝光明  
 

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར།  འབར་བའི་ཕངེ་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། 
གཡས་བརངས་གཡྲོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐྲོར་དགའི། དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇྲོམས་མ། 

洽察 喀巴 大妹 妹塔  

拔威 稱威 屋那 涅瑪 

耶將 原固 哭涅 扣給  

札衣 朋尼 南巴 炯瑪 
礼敬如盡劫火母  

安住熾盛頂髻中   

普遍喜悦半趺坐   

能摧滅壞惡冤輪 
    

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞའིི་ངྲོས་ལ་ཕྱག་གི།  མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅངི་ཞབས་ཀིས་རྡུང་མ། 
ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡ་ིགེ་ཧཱུྃ་གསི།  རིམ་པ་བདུན་པྲོ་རྣམས་ན་ིའགེམས་མ། 

洽察 薩西 哦拉 洽基  

替記 奴欽 夏記 東瑪 

抽涅 千哲 衣給 吽基  

任巴 敦波 南尼 給瑪 
礼敬手按大地母  

以足踐踏作鎮壓   

現颦眉面作吽声    

能破七險鎮降伏 
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ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དག་ེམ་ཞི་མ།  མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱྲོད་ཡུལ་ཉདི་མ། 
ས ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།  སིག་པ་ཆེན་པྲོ་འཇྲོམས་པ་ཉདི་མ། 

洽察 迭瑪 給瑪 西瑪  

娘恩 迭西 覺又 尼瑪 

所哈 嗡當 洋達 店貝 

替巴 千波 炯巴 尼瑪 
礼敬安隱柔善母     

涅槃寂滅最樂境  

所哈命礼以相应   

善能消滅大災禍     
 

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐྲོར་རབ་དགའ་བའི།  དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། 
ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀྲོད་པའི།  རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྲོལ་མ་ཉིད་མ། 

洽察 昆涅 扣惹 嘎威 

札衣 律尼 惹突 給瑪 

衣給 丘貝 雅尼 柯貝  

瑞巴 吽累 卓瑪 尼瑪 
礼敬普遍極喜母    

諸怨解体令分離   

十字咒句妙嚴布  

明咒吽声常朗耀   
 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནས་བརབས་པས།  ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བྲོན་ཉིད་མ།  
རི་རབ་མན་ད་ར་དང་འབིགས་བེད།  འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡྲོ་བ་ཉིད་མ། 

洽察 突瑞 夏涅 達貝  

吽基 南貝 薩朋 尼瑪 

端惹 面達 惹當 彼皆  

吉天 宋南 又哇 尼瑪 
礼敬都列巴帝母    

足躡相勢吽字種   

彌嚕曼達給辣薩   

於此三處能搖动 
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ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།  རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། 
ཏ་ར་གཉིས་བརྲོད་ཕཊ་ཀ་ིཡི་གསེ།  དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措衣 南貝  

瑞達 大千 洽那 南瑪 

大惹 尼覺 呸記 衣給   

都南 瑪律 巴尼 色瑪 
礼敬薩拉天海母  

手中執著神獸像    

誦二達拉作呸声  

能滅諸毒盡無餘    
 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པྲོ།  ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསེན་མ། 
ཀུན་ནས་གྲོ་ཆ་དགའ་བའི་བརདི་ཀིས།  རྲོད་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措南 加波   

拉當 米安 企衣 天瑪 

固涅 夠洽 嘎威 基記   

措當 米浪 恩巴 色瑪 
礼敬諸天集会母    

天緊那羅所依愛   

威德欢悦若堅鎧  

滅除鬥爭及惡夢   
  

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།  སྤྱན་གཉསི་པྲོ་ལ་འྲོད་རབ་གསལ་མ། 
ཧ་ར་གཉིས་བརྲོད་ཏུཏ  ་ར་ཡིས།  ཤིན་ཏུ་དག་པྲོའི་རིམས་ནད་སལེ་མ། 

洽察 尼瑪 達哇 結貝  

切尼 波拉 哦惹 薩瑪 

哈惹 尼覺 突大 惹衣  

欣突 札波 任涅 色瑪 
礼敬日月廣圓母    

目睹猶勝普光照   

誦唸哈拉都達列   

善除惡毒瘟熱病 
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ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀྲོད་པས།  ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། 
གདྲོན་དང་རྲོ་ལངས་གནྲོད་སིྦྱན་ཚོགས་རྣམས། འཇྲོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆྲོག་ཉིད་མ། 

洽察 迭衣 宋南 柯貝 

西威 突當 洋達 店瑪 

敦當 若浪 涅金 措南 

炯巴 突瑞 惹丘 尼瑪 
                                                                                                   

礼敬具三真實母   

善静威力皆具足   

药叉執魅尾怛辣      

都列最極除災禍  
 

ར་བའི་སྔགས་ཀི་བསྲོད་པ་འདི་དང།  ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག། 
 

札威 雅記 特巴 地當  

洽察 哇尼 尼修 札即 
若有智者勤精進, 至心誦此二十一 

 
唸誦二次  
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བསྲོད་པའ་ིཕན་ཡྲོན་ན།ི 
受益文   

ལྷ་མྲོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི།།  

拉摩 拉固 洋達 店貝 
聰明精進的人,熱誠地唸誦   

བླྲོ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྲོད་དེ།། 

洛店 岡基 惹當 覺迭 
真實地,誠信恭敬於度母   

སྲོད་དང་ཐྲོ་རངས་ལངས་པར་བས་ནས།།  

所當 托讓 浪巴 皆涅 
每日黃昏或黎明醒來時,記得憶念她們    

དན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སེར།།                       

珍貝 米基 湯切 惹爹 
將賜予完全的無所畏懼   

སིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ།།  

地巴 湯切 惹突 西哇 
一切罪業都被消除   

ངན་འགྲྲོ་ཐམས་ཅད་འཇྲོམས་པ་ཉིད་དྲོ།། 

恩卓 湯切 炯巴 尼多 
所有(由此產生)的惡運都被摧毀   

རྒྱལ་བ་བེ་བ་ཕག་བདུན་རྣམས་ཀིས།།   

加哇 桀哇 札敦 南記 
七千萬的勝利者   

མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ།། 

紐都 旺尼 固哇 就拉 
將迅速授予灌頂   

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐྲོབ་ཅིང།།  

地累 切哇 寧尼 托欽 
一個人將因此得到大成就   
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སངས་རྒྱས་གྲོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲྲོ།། 

桑桀 夠旁 塔突 迭卓 
逐漸發展到最極至的成佛   

དེ་ཡི་དུག་ནི་དག་པྲོ་ཆེན་པྲོ།།   

迭衣 都尼 札波 千波 
即使是最致命的毒藥   

བསེན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲྲོ་བ།། 

天涅 巴安 先洋 卓哇 
動物的、植物的或礦物的   

ཟྲོས་པ་དང་ནི་འཐུང་པ་ཉིད་ཀང་།།   

所巴 當尼 通巴 尼將 
攝取進去的或吸收進去的   

དན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐྲོབ།། 

真貝 惹突 色哇 尼托 
只要憶念她們,將被完全排除   

གདྲོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི།། 

敦當 任當 都基 色威 
遭惡魔、傳染病,所受的苦難   

སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སངས་ཏེ།། 

都雅 措尼 南巴 旁貼 
毒物被徹底地根除   

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངྲོ་།།   

深千 先巴 南拉 洋哦 
對於其他眾生也是如此   

གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངྲོན་པར་བརྲོད་ན།། 

尼宋 敦都 哦巴 覺那 
如果誠心唸誦兩次、三次或七次    

བུ་འདྲོད་པས་ནི་བུ་ཐྲོབ་འགྱུར་ཞིང་།།   

布推 貝尼 布托 就欣 
想要求得兒女的,即得兒女  
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ནྲོར་འདྲོད་པས་ནི་ནྲོར་རྣམས་ཉིད་ཐྲོབ།། 

諾推 貝尼 諾南 尼托 
想要求得財宝的,即獲富饒   

འདྲོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐྲོབ་པར་འགྱུར་ལ།།   

埵巴 湯切 托巴 就拉 
所有的願望都會實現    

གེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སྲོ་སྲོར་འཇྲོམས་འགྱུར་ཅིག། 

給南 妹欽 所所 炯就即 
一切障礙將消失,依次被消滅   

 

ཨོཾ་ཏ་རེ་ཏུཏ  ་རེ་ཏུ་རེ་ས ་ཧཱ། 

嗡 答瑞 都答瑞 都瑞 所哈 
 

༄།།རེ་བཙུན་སྲོལ་མ་ལ་འདྲོད་དྲོན་གསྲོལ་འདེབས་ནི།། 
綠度母祈請文 
桀增札巴加稱作 

 

རེ་བཙུན་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རེ་ཅན།། 

桀增 瓊店 迭瑪 突桀千 
尊敬的、加持的、慈悲的薄伽梵蒂 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི།། 

達當 大耶 深千 湯切記 
願我與無量的眾生 

སིབ་གཉིས་བང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫྲོགས་ནས།། 

知尼 將欣 措尼 紐作內 
清淨二障,迅速圓滿二資糧 

 རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐྲོབ་པར་མཛད་དུ་གསྲོལ།། 

作貝 桑桀 托巴 這都所 
並願成就圓滿的佛道,我祈求 
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དེ་མ་ཐྲོབ་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌།། 

迭瑪 托記 側惹 昆突洋 
在未來的多生多世中,直到成佛 

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆྲོག་ཐྲོབ་ནས།། 

喇當 米衣 迭哇 丘托內 
願我享受人天的最高加持 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ།། 

湯切 見巴 助巴 桀巴拉 
並獲得全知 

བར་ཆད་གདྲོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སྲོགས།། 

拔切 敦給 任當 內拉所 
所有的惡魔、障礙、疾病、瘟疫等 

དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌།། 

杜明 企哇 就巴 那措當 
過早死亡的各種原因 

རི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌།། 

米浪 年當 稱瑪 年巴當 
惡夢和不祥之兆 

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྲོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས།། 

吉巴 結所 年哇 側哇南 
八种畏懼,以及其他的傷害 

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསྲོལ།། 

紐都 西欣 妹巴 這都所 
願能夠盡快得到平息,我祈求 

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རེྟན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི།། 

吉天 吉天 累逆 迭巴衣 
超越”世俗和超世俗的活動” 
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བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས།། 

札西 迭累 喷宋 措巴南 
願一切富足繁榮 

འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དྲོན་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

培欣 結貝 敦南 瑪律巴 
幸福綿延流長 

འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྲོལ།། 

貝妹 倫季 助巴 這都所 
任運不造作地,我祈求 

བསྒྲུབ་ལ་བརྲོན་ཞིང་དམ་ཆྲོས་འཕེལ་བ་དང༌།། 

助拉 郑欣 淡卻 培哇當 
願我精進於儀軌的修行,願聖法興盛 

རྟག་ཏུ་ཁེད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆྲོག་མཐྲོང་བ་དང༌།། 

大突 切助 夏丘 東哇當 
願我時刻保持正念,願我憶念您清澈、煥發的容顏 

སྲོང་ཉིད་དྲོན་རྟྲོགས་བང་སེམས་རིན་པྲོ་ཆེ།། 

東尼 敦托 將深 仁波切 
並願證悟空性及珍貴的菩提心 

ཡར་ངྲོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད།། 

亞哦 達塔 培欣 結巴奏 
就像上弦月一樣地增長 

རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁྲོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར།། 

加威 即闊 桑欣 嘎哇爹 
在勝利者欢樂殊勝的壇城中 

 པདྨྲོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སེས།། 

貝摩 淡巴 欣突 這累皆 
願我生於最美麗,純淨的蓮花中 
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སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངྲོན་སུམ་དུ།། 

南哇 大耶 加威 哦宋都 
親自面見阿彌陀佛 

ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐྲོབ་ཤྲོག། 

弄天 巴洋 達基 爹托修 
如預言所料,在那裏証悟成佛 

བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔྲོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ།། 

達基 側惹 哦內 助貝拉 
我前世的修法本尊 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཕིན་ལས་མ།། 

杜宋 桑桀 昆季 春雷瑪 
就是具現三世諸佛證悟事業的她 

སྔྲོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞི་དཔའ།། 

哦將 夏即 恰尼 紐西巴 
英姿卓越的迅速平息者:一面二臂,身綠色 

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྲོག། 

雍就 屋巴 南貝 札西修 
手持藍色的烏巴拉花,請帶來好運！ 

རྒྱལ་ཡུམ་སྲོལ་མ་ཁེད་སྐུ་ཅི་འད་དང་།། 

加雍 卓瑪 切固 企札當 
綠度母是諸佛的母親    

འཁྲོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།། 

闊當 固側 側當 欣康當 
您的身形、隨從、壽命和淨土  

ཁེད་ཀི་མཚན་མཆྲོག་བཟང་པྲོ་ཅི་འད་བ།། 

切紀 稱丘 桑波 企札哇 
善妙的方式、卓越的神聖標記    
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དེ་འད་ཁྲོ་ནར་བདག་སྲོགས་འགྱུར་བར་ཤྲོག།                                      

店札 闊那 達所 就哇修 
願我們同等於您   

ཁེད་ལ་བསྲོད་ཅིང་གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།། 

皆拉 特欽 所哇 大北突 
願以此讚賞的功德力 

བདག་སྲོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱྲོགས་སུ།། 

達所 岡都 涅貝 薩丘速 
於我等所處之地 

ནད་གདྲོན་དབུལ་ཕྲོངས་འཐབ་རྲོད་ཞི་བ་དང་།། 

涅敦 屋朋 大措 西哇當 
病魔、窮困、鬥爭化為寂靜 

ཆྲོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྲོལ།། 

丘當 札西 佩哇 這都所 
佛法增長,吉祥好運祈加持 
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བསྔྲོ་བ་ན།ི 
迴向文 
 

བསྲོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།། 

所南 滴衣 湯切 西巴尼 
以此福德,願眾生都成佛   

ཐྲོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བས་ཤིང་།། 

托涅 內北 札南 旁皆欣 
願戰勝〝做錯事的負面力量〞  

སེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀྲོང་འཁྲུགས་པ་ཡི།།             

借嘎 那企 巴龍 出巴衣 
在生老病死的浪滔中   

སིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲྲོ་བ་སྲོལ་བར་ཤྲོག།                                  

西北 措累 卓哇 卓哇秀 
願所有的衆生逃出輪迴的大海  
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༄༅། །སབས་ར་ེགྲུབ་དབང་པད་ྨནྲོར་བུའ་ིཡང་སདི་རནི་པྲོ་ཆའེ་ིཞབས་བརྟན་གསྲོལ་འདབེས་
བཞུགས་སྲོ།། 

 

第四世竹旺貝瑪諾布仁波切洋夕長壽祈請文 
 
 

ཨོཾ་སྭསི།  གདྲོད་ནས་སིད་ཞིའི་ཀུན་ཁབ་རྲོ་རེ་སེམས།། 

嗡梭地！迭內 夕悉 昆加 多桀深 
嗡梭地！您本來就是遍入娑婆和涅槃的金剛薩埵 

ལྷ་སས་དམ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྲོལ་པ་རལ།། 

喇舍 旦津 耶些 若巴昭 
以及旦津耶些若巴札公子      

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ནྲོར་བུའི་མཚན།། 

竹貝 旺丘 貝瑪 諾布稱 
現在稱為貝瑪諾布,是成就卓著的大師 

ཡང་སིད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆྲོག་ཞབས་བརྟན་གསྲོལ།། 

洋夕 出貝 固丘 下天所 
殊勝的轉世,祈請堅固長壽    

རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི།། 

加威 任魯 桑千 雅就威 
在佛法的傳統中,偉大秘密傳承的寧瑪巴 

མདྲོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁྲོར་ལྲོས་བསྒྱུར།། 

多雅 些竹 加措 扣洛就 
您是如海〝經典和密續〞的轉輪王,佛理和實修都精通 

འཕགས་ནྲོར་ཡན་ལག་བདུན་གི་དཔུང་ཚོགས་བཅས།། 

帕諾 元拉 敦記 噴措切 
被擁有七支福田的眾多阿亞圍繞著    

མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁི་ལ་ཞབས་བརྟན་གསྲོལ།།         

米基 聖給 池拉 下天所 
在無畏的獅子寶座上,祈請堅固長壽    
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འཕྲོ་མེད་རྟག་བརྟེན་འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས།།                              

波美 大滇 企美 策大耶 
不朽的、無量的壽命、不變而堅固    

མི་ཤིག་གཞྲོམ་གཞིག་བྲལ་བ་ཡེ་སངས་རྒྱས།།                

米西 雄西 渣哇 耶桑桀 
堅不可摧、免於災難,本來就是原始佛     

ཀུན་བཟང་ཆྲོས་སྐུའི་ངྲོ་བྲོ་འཚོ་གཞེས་གསྲོལ།།    

昆桑 卻古 哦喔 措些首 
本質是法身的本初佛,祈請永遠住世 

བདག་གི་མྲོས་དགེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།།                      

達吉 莫給 朋松 措巴當 
經由我卓越的善業、熱忱的恭敬心    

ར་གསུམ་བསེན་དང་དཀྲོན་མཆྲོག་བདེན་པའི་མཐུས།།     

札松 滇當 空丘 電貝突 
以及三宝和三根本的真實力量     

ཇི་ལྟར་སྨྲོན་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡི།།                           

吉大 夢巴 依欣 祝巴依 
願所有的願望都實現    

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ས་གསུམ་སྣང་བར་ཤྲོག།  །། 

札西 帕記 薩松 浪哇修       
並願吉祥和好運遍及三界    
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ཐུབ་བསན་ཆྲོས་ཀ་ིགང་པྲོའ་ིགསྲོལ་འདབེས། 
第二世助望貝瑪諾布祈請文 

 

ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ།། 
雅傑 初見 偏千 毘瑪拉 
毘瑪拉米札,五百班智達的皇冠嚴飾 

སླར་ཡང་སིད་པ་བཟུང་བའི་ཚུལ་སྲོན་པ།།                      

拉揚 夕巴 松威 出東巴 
再次地顯示您的化現  

སིང་པྲོའི་བསན་པ་སེལ་ལ་ཟླ་བྲལ་བ།། 
寧波 天巴 貝拉 達札哇 
無與倫比的佛法傳播者  

པདྨ་ནྲོར་བུ་ཞབས་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས།།              
貝瑪 諾布 夏拉 索哇迭 
貝瑪諾布,我祈請    
 

第十四世達賴喇嘛長壽祈請文   
 

གངས་རིའི་རྭ་བས་བསྐྲོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ།། 

岡瑞 惹威 扣威 欣康舒 
在雪域雪山環抱的淨土 

ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས།། 

偏當 迭哇 瑪律 炯威涅 
毫無例外,您是所有利樂和幸福的源泉  

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི།། 

千瑞 夕旺 天近 加措意 
具大威力的觀世音菩薩,天近加措   

ཞབས་པད་སིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག།                                   

夏貝 夕爹 拔都 滇就即 
願您的壽命堅固,直到娑婆耗盡為止  
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༄༅༅། །དཔལ་ཡུལ་སྐུ་ཆནེ་རནི་པྲོ་ཆེའ་ིཞབས་བརྟན་མ་ིཤགི་རྲོ་ར་ེས་དབངས་ཞསེ་བ་བ་
བཞུགས་སྲོ།། 

 

古欽仁波切長壽祈請文 

〞堅不可摧的金剛之歌〝 
  

 

རབ་འབམས་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་ལྷ།། 

惹將 色切 加威 桑宋拉 
無量佛和您的繼承者,勝利的三密本尊 

འཆི་མེད་སྲོབས་དང་དབང་བཅུའི་བདེན་ཚིག་གིས།། 

企妹 托當 旺曲 電次基 
用不朽的力量、十種力量和您的真實語     

མཆྲོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་གསང་གསུམ་བིན་རླབས་ཏེ།། 

秋記 出固 桑宋 近拉爹 
加持此殊勝轉世的三密尊  

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསྲོལ།། 

側當 也些 結巴 這都索 
增加他的壽命和智慧,我祈請    

ཨྲོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རིང་ལུགས་ཀི།། 

哦見 桑桀 尼貝 任魯記    
第二佛的傳承,歐金的蓮師    

བཀའ་གཏེར་མདྲོ་སྔགས་བསན་པའི་པདྨྲོའི་ཚལ།།      

喀爹 多雅 天北 貝摩察  
卡瑪和特瑪,經典和密續,教法的蓮花園   

འབེད་མཛད་ཆྲོས་ཀི་ཉི་མ་བསྔགས་འྲོས་ཀི།།   

皆哲 卻記 尼瑪 雅扣記 
您是照亮佛法的太陽 
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ཡྲོན་ཏན་ཆ་ཤས་རྫྲོགས་བཞིན་ཞབས་བརྟན་གསྲོལ།། 

原天 恰些 作欣 夏電索 
願您長壽,讓值得稱讚的品質變得完美 

གསང་ཆེན་འྲོད་གསལ་སིང་པྲོའི་རིང་ལུགས་དར།། 

桑千 哦薩 寧波 任魯達 
願偉大秘密的傳承(明光本質)蒸蒸日上 

སྐལ་བཟང་མཁས་བཙུན་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱས།། 

高桑 給尊 根敦 都巴結 
願〝幸運、明智和有紀律〞的僧伽團體拓展壯大 

སྣྲོད་བཅུད་རྒུད་ཞི་ཕན་བདེའི་དཔལ་རྒྱས་པའི།། 

粘曲 古西 偏迭 帕結貝 
願宇宙及其居民遠離衰退,讓幸福和利益的光輝增加 

བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁབ་གྱུར་ཅིག། 

札西 浪威 薩宋 加就即 
願此吉祥光芒照遍三界 
  

 
ཅེས་པའང་མཆྲོག་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེའ་ིབཀའ་བཞིན་འགྱུར་མདེ་ཐགེ་མཆྲོག་བསན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་གིས་བླ་
མ་ར་གསུམ་ཚ་ལྷའེི་དཀིལ་འཁྲོར་ལ་གསྲོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བིྲས་པ་དག་ེལེགས་འཕེལ།། 
 

在丘處仁波切(達湯丘處仁波切)的要求下,我噶美貼丘天白加稱

(頂果欽哲法王)在長壽佛的壇城前热忱地祈禱後,寫下此祈請

文。  願一切增吉祥！ 
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༈ ༧སབས་ར་ེམཆྲོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བཟང་རནི་པྲོ་ཆེའ་ིཡང་སདི་ 
མྱུར་བྲོན་གསྲོལ་འདབེས་བཞུགས་སྲོ།། 
寧瑪派的無上明燈 

祖古突天巴桑迅速轉世祈請文 
 

ཐུབ་བསན་སྤྱི་དང་ནང་རྒྱུད་སེ་གསུམ་གི།། 

突天 企當 南居 迭宋季 
佛的一般教法和三類的內密續 

བཤད་སྒྲུབ་ཆྲོས་ཀི་དཔལ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར།། 

些助 卻記 巴拉 雅旺就 
研習又實修,您精通光輝的佛法 

སྐལ་བཟང་སེ་དགུ་ཡྲོངས་ཀི་མགྲོན་གཅིག་པུ།། 

噶桑 皆古 永記 共即普 
幸運衆生的唯一保護者 

ངེས་དྲོན་བསན་པའི་གསལ་བེད་ཁེད་ལ་འདུད།། 

念敦 天貝 薩借 皆拉都 
我礼拜教法的照耀者 

གདུལ་བའི་སྣང་ངྲོར་རྟག་འཛིན་གཞིག་པའི་ཕྱིར།། 

讀桀 南哦 大津 需貝企 
依據衆生的見解,為了除掉他們对永恆的攀執 

མགྲོན་ཁེད་ཞི་བའི་དབིངས་སུ་གཤེགས་ན་ཡང་།། 

共借 需威 英舒 些那洋 
保護者,雖然您已經進入大和平的廣闊中 

ཉམ་ཐག་འགྲྲོ་ལ་ཐུགས་ཀིས་ཉེར་དགྲོངས་ལ།། 

亮托 卓拉 突記 年共拉 
出於您的慈悲,請顧及無助的衆生 
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ཡང་སྤྲུལ་ཟླ་གཞྲོན་གསར་པ་མྱུར་འཆར་གསྲོལ།། 

洋除 達雄 薩巴 紐恰所 
請迅速展示您年輕如新月的轉世 

འབུམ་ཕག་དྲུག་ཅུའི་རྒྱུད་དྲོན་ཁྲོང་དུ་ཆུད།། 

苯札 助曲 居敦 闊都曲 
您精通密續六百萬教法的意義 

འྲོད་གསལ་སན་བརྒྱུད་དགྲོངས་པའི་ཀྲོང་བཅུད་བརྲོལ།། 

歐薩 年居 共貝 龍曲多 
從您廣闊的领悟,明光口傳的甘露溢流 

བརྒྱུད་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཁེད་ཉིད་ཀི།། 

居宋 昆都 喇嘛 借尼記 
三种傳承總集的喇嘛 

ཡང་སྤྲུལ་ཟླ་གཞྲོན་གསར་པ་མྱུར་འཆར་གསྲོལ།། 

洋除 達雄 薩巴 紐恰所 
請迅速展示您年輕如新月的轉世 

ཟབ་ལས་ཆེས་ཟབ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི།། 

薩雷 切薩 桑千 雅就威 
最奧妙所有偉大〝昂就〞傳統的殊勝教法 

ཟབ་གསང་སིང་པྲོ་འྲོད་གསལ་རྫྲོགས་པ་ཆེའི།། 

薩桑 寧波 歐薩 作巴切 
是奧妙秘密心髓,明光的大圓滿 

ཟབ་གནད་ཡྲོངས་སུ་འཛིན་པ་ཁེད་ཉིད་ཀི།། 

薩粘 永舒 津巴 借尼記 
所有奧妙而關鍵教法的完美持有者 

ཡང་སྤྲུལ་ཟླ་གཞྲོན་གསར་པ་མྱུར་འཆར་གསྲོལ།། 

洋除 達雄 薩巴 紐恰所 
請迅速展示您年輕如新月的轉世 
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རད་བྱུང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ།། 

妹炯 措尼 加措 春貝固 
您的身體從二资糧的奇妙大海中化現 

ལེགས་བཤད་ཆྲོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་འཆད་པའི་གསུང་།། 

雷些 卻除 加措 切貝宋 
您的言語闡述了佛法雅緻的法音 

མ་ལུས་ཆྲོས་ཀུན་མཁེན་པའི་ཐུགས་མངའ་བའི།། 

瑪律 卻昆 前貝 突雅威 
您的証悟心知道所有的現象無一餘 

ཡང་སྤྲུལ་ཟླ་གཞྲོན་གསར་པ་མྱུར་འཆར་གསྲོལ།། 

洋除 達雄 薩巴 紐恰所 
請迅速展示您年輕如新月的轉世 

 
 
ཞེས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་མྲོ་དཔལ་ཡུལ་དགྲོན་པའི་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཐུབ་བསན་
དཔལ་བཟང་མཆྲོག་ཉིད་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་ལེགས་བཤད་ཆྲོས་ཀི་ཉི་འམ་
མཁན་པྲོ་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆྲོག་ནས་ཡང་སིད་རིན་པྲོ་ཆེ་མྱུར་དུ་འབྲོན་པའི་
སྨྲོན་ཚིག་འདི་བྲིས་པའྲོ།། 
當寧瑪傳承的大手印成就者,白玉寺院的祖古突天巴桑仁波切圓

寂後,我,將培雷些卻記尼瑪（又稱堪布桑桀側仁）為他的洋夕的

迅速轉世,寫下了此祈請文。 

 

©PMTC南卓林國際编輯中心2021年1月13日,  
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བརྟན་བཞུགས། 
上師長壽祈請文  

ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ།། 
偏迭 炯威 涅基布 
功德大樂的唯一來源    

བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་།། 
天巴 雲任 涅巴當 
願佛法永住世    

བསན་པ་འཛིན་པའི་སེས་བུ་མཆྲོག། 
天巴 津北 皆布南 
願珍贵教法的持有者    

སྐུ་ཚེའི་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག།              
古侧 加稱 天就即   
健康長壽如勝利的幢幡    

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིསྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་།། 
帕電 喇妹 固側 天巴當 
願上師的壽命堅固    

མཁའ་མཉམ་ཡྲོངས་ལ་བད་ེསིད་འབྱུང་བ་དང་།།          

卡釀 勇拉 迭紀 炯哇當 
願宇宙中所有的衆生都幸福快樂 

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚགོས་བསགས་སིབ་སྦྱངས་ནས།། 
達先 瑪律 措薩 知將涅 
經由〝自己和他人〞累積的所有功德和障礙的清淨  

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགྲོད་པར་ཤྲོག། 
紐都 桑桀 薩拉 夠巴修 
願快速成就佛的境界    
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བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསྲོལ་བ་འདེབས།། 
喇嘛 固康 桑哇 所哇迭 
祈願上師身體健康   

མཆྲོག་ཏུ་སྐུ་ཚ་ེརིང་བར་གསྲོལ་བ་འདེབས།། 
秋突 固側 任哇 所哇迭 
祈願他們長住世  

ཕིན་ལས་དར་ཞངི་རྒྱས་པར་གསྲོལ་བ་འདེབས།། 
春雷 達行 皆巴 所哇迭 
祈願他們的証悟活動不斷地增長  

བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བིན་གིས་རླྲོབས།། 
喇嘛當 昭哇 妹巴 近記洛 
祈願加持我,永遠不離開上師   

 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲྲོ་བ་མ་ལུས་པ།། 
達當 他也 卓哇 瑪律巴   
願我與無數的衆生,毫無例外的   

དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ལ་བརྟནེ་ནས་ནི།། 
給威 札哇 弟拉 貼涅尼 
由此善業功德   

ཚེ་རབས་ལས་ཀི་སིག་སིབ་ཡྲོངས་བང་ནས།། 
侧惹 累記 弟知 勇將涅   
完全淨除所有生中的業障和阻礙   

ཟབ་ཡངས་ཆྲོས་མཛོད་ཀྲོང་དུ་གྲྲོལ་བར་ཤྲོག། 
薩洋 卻奏 龍都 昭哇修    
被解脱於甚深佛法的宝藏中   
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སྤྲུལ་སྐུ་མ་ིའགྱུར་རྲོ་རའེ་ིགཏརེ་མ་བསྲོ་སྨྲོན་བསྡུས་པ།། 
迴向文  (祖古明珠多桀的伏藏) 
 

ཕྱྲོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགྲོངས༔ 
秋都 加哇 色切共 
十方三世諸佛菩薩     

ཚོགས་གཉིས་རྫྲོགས་ལ་རེས་ཡི་རང༔     

措尼 作拉 桀衣讓 
我隨喜圓滿二種的資糧    

བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔ 
達基 都宋 給薩巴 
三世所累積的福德    

དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ་ལ་མཆྲོད་པ་འབུལ༔ 
昆秋 宋拉 卻巴布 
我供養給三寶    

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔ 
加威 天巴 佩就即 
願佛法永增長    

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔྲོ༔ 
給哇 深千 昆拉哦 
功德迴向諸眾生    

འགྲྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐྲོབ་གྱུར་ཅིག༔ 
卓昆 桑桀 托就即 
願衆生都成佛    

དགེ་ར་ཐམས་ཅད་གཅགི་བསྡུས་ཏེ༔ 
給札 湯切 企都貼 
願所有的善品質的精華    

བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔ 
達基 居拉 明就即 
願成熟於我的心流中    
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སིབ་གཉིས་དག་ནས་ཚོགས་རྫྲོགས་ཏེ༔ 
知尼 達涅 措作貼 
清淨二種障礙,圓滿二種資糧     

ཚེ་རིང་ནད་མདེ་ཉམས་རྟྲོགས་འཕེལ༔     

侧潤 涅妹 亮托佩 
願長壽、健康、証悟經驗增加     

ཚེ་འདིར་ས་བཅུ་ནྲོན་གྱུར་ཅིག༔      

側弟 薩秋 嫩就即 
願於此生证得菩薩十地    

ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕྲོས་གྱུར་མ་ཐག༔ 
南西 侧背 就瑪大 
於我臨終時    

བདེ་བ་ཆན་དུ་སེ་གྱུར་ཅགི༔ 
迭哇 千都 皆就即 
願直接生於大樂淨土    

སེ་ནས་པདྨའི་ཁ་བེ་སེ༔ 
皆涅 貝妹 卡桀貼 
化生蓮花中    

ལུས་རྟེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤྲོག༔ 
律天 迭拉 桑桀秀 
願以此身中成就佛道    

བང་ཆུབ་ཐྲོབ་ནས་ཇ་ིསིད་དུ༔ 
將秋 托涅 基夕都 
証悟成就後,只要世界存在的一天     

སྤྲུལ་པས་འགྲྲོ་བ་འདནེ་པར་ཤྲོག༔       

除貝 卓哇 針巴修 
願為所有衆生的嚮導    
 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
薩瑪亞  佳佳佳   
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སྨིན་གིང་གཏེར་ཆེན་གི་བསླབ་བ་མཐའ་མ། 
敏林特千噶美多桀的最後忠告  

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆྲོས་སྐུའི་ངང་།། 
浪乍 瑞宋 拉雅 卻固昂 
相、聲、覺的本質,是本尊、咒語、法身 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྲོལ་པར་འབམས་ཀས་པ།། 
古當 耶謝 若巴 將列巴 
無限地出現,展示為週偏之身和智慧 

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྲོར་ཆེན་པྲོའི་ཉམས་ལནེ་ལ།། 
薩桑 那久 千波 亮連拉 
經由修持甚深秘密的大圓滿,偉大的瑜珈 

དབེར་མེད་ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེར་རྲོ་གཅིག་ཤྲོག། 
耶美 突基 替累 若基修 
願我融入〝一味〞( 不可分的, 証悟心的明點) 
 

སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།།                                         
皆哇 昆突 洋達 喇嘛當 
在我的所有生中,願永遠不離開完美純淨的上師 

འབྲལ་མེད་ཆྲོས་ཀ་ིདཔལ་ལ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཅིང་།། 
札美 卻記 巴拉 龍覺欽 
利用此勝妙佛法到極至    

ས་དང་ལམ་ག་ིཡྲོན་ཏན་རབ་རྫྲོགས་ནས།། 
薩當 浪記 原天 惹作涅 
完美了〝修行階段和道路上〞的所有純淨品質 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ིགྲོ་འཕང་མྱུར་ཐྲོབ་ཤྲོག། 
帕電 喇妹 夠旁 紐托秀 
願迅速證得光輝上師的境界 

 

ཡིག་བརྒྱ   唸誦（百字明咒） 


