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 白色煙供 1 

༄༅།།དཀར་གསུར་ཞངི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།། 
 

白色煙供   
(燃燒的香氣)    

稱為〝彌漫淨土佛剎的供養〞   

 

༄༅།།དཀར་ཕེ་གཙང་མ་མར་དཀར་ག་ིཁུ་བས་སྦགས་པ་སྣུམ་བག་ཅན་གི་ཁྲོད།  ཤངི་ཏྲོག དཀར་གསུམ། 
མངར་གསུམ། རིན་པྲོ་ཆེ། བདུད་རིའི་ཕུར་མ་སྲོགས་ཀྱང་བཏགས་ནས་འདེས་པར་བྱས་ལ་སྲོལ་མ་ེདང་། 
སྲོ་ཏྲོག་ལ་སྲོགས་མ་ཡིན་པའ་ིམེ་ཐལ་འཇམ་པྲོ་ལ་བཏབ། ཆུ་གཙང་ཁྲོ་ནས་བྲན།  རང་ཉིད་ཇྲོ་བྲོ་ཁ་སར་
པཱ་ཎིར་གསལ། སྐྱབས་སེམས་སྲོན་དུ་འགྲོ་བས། 
  

將白麵粉混入融化的奶油,添加水果乾、三白、三甜、貴重的金

屬粉末、安瑞大(法藥),及其他,並將這些物質混合。用溫和的熱

灰燃燒混合物,而不要用木碳火或放在木碳上燃燒。在上面灑上

清水,觀想自己是卡薩巴尼(觀音世菩薩)。首先做皈依和發菩提

心。 
 

རང་ཉིད་ཇྲོ་་བྲོ་ཁ་སར་པཱ་ཎིར་གསལ།  སྐྱབས་སེམས་སྲོན་དུ་འགྲོ་བས། 
觀想自己是卡薩巴尼,來做皈依和發菩提心:     

 

སངས་རྒྱས་ཆྲོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆྲོག་རྣམས་ལ།། 

桑桀 卻當 措記 丘南拉 
向佛法僧三寶    

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།། 

將秋 拔都 達尼 加舒企 
我做皈依(直至得到証悟為止)    

བདག་གི་སིན་སྲོགས་བགིས་པའི་བསྲོད་ནམས་ཀྱིས།། 

達基 近所 季貝 所南記 
願以此慷慨佈施和其他的功德     

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྲོག།    

卓拉 偏企 桑桀 助巴修 
為了利益眾生,願証悟成佛 
  

ལན་སུམ། 
唸誦三次 

  



 

2 白色煙供   

ཚད་མེད་བཞི་བསྲོམ་པ་སྲོན་དུ་བཏང་སེ། 
培育四無量心來做預備    

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། 

深千 湯切迭哇當 迭威就當 店巴就即 
願眾生享受快樂和快樂的根源  
  

སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། 

都雅當 都雅季 就當 札哇就即 
願他們免於痛苦和痛苦的根源  
  

སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། 

都雅妹貝 迭哇淡巴當 米札哇 就即 
願他們永遠不會離開神聖的快樂,免於痛苦 
  

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྲོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་
གནས་པར་གྱུར་ཅིག། 

涅任恰當 尼當 早威唐紐 側妹巴拉 內巴

就即 
願他們生活在無盡的平等性中,擺脫執著和厭惡 
  

  



 

 白色煙供 3 

ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷར  ྨཱཿསྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྲོ྅ཧཾ། 
嗡 所巴哇 修達 薩哇達瑪 所巴哇 修多漢 
 

སྲོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་དན་རྲོགས་སུ།། 

東貝 昂累 給企 真作舒 
從空性中,瞬間化現出 

རང་ཉིད་ཇྲོ་བྲོ་ཁ་སར་པཱ་ཎིའི་སྐུ།། 

讓尼 久喔 卡薩 巴尼固 
我是久喔卡薩巴尼的智慧身   

བཞེངས་སབས་ཕག་གཡས་མཆྲོད་སིན་ཅན་གསལ་བའི།། 

先大 恰耶 覺近 千薩威 
站立的姿勢,右手做佈施手印    

མདུན་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གངས་ཆེན་མཚོ།།     

敦都 南巴 浪這 岡千措 
前面是巨大如海的毗盧遮那佛   

སྐུ་ལ་ཞིང་ཁམས་རྲོགས་པའི་གཙུག་ཏྲོར་ནས།། 

固拉 欣康 作貝 處托涅 
在他的智慧身體內,是完整的淨土    

མགིན་པ་ཡན་ཆད་དཀྲོན་མཆྲོག་སི་ཞུའི་མགྲོན།།     

津巴 言切 昆秋 夕需鄭 
從頂冠到喉嚨,是至尊的三寶    

དེ་བཞིན་ཐུགས་ཀར་ལེ་བའི་བར་དག་ལ།།                 

迭欣 突嘎 貼威 拔達拉 
位於心臟和肚臍之間,是高貴的保護者    

མགྲོན་པྲོ་ཡྲོན་ཏན་སྐུ་སྨད་སིང་རེའི་མགྲོན།།          

貢波 原天 固妹 寧桀鄭 
肚臍下面,是慈悲的客人(有情眾生) 

 
  

 



 

4 白色煙供   

པད་གདན་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་གསལ་བ་ལས།། 

貝店 給端 連恰 薩哇累 
在蓮花座上,是障礙的賓客(業債主) 

ཐུགས་ཀར་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་འྲོད་ཟེར་གིས།། 

突嘎 衣給 助妹 哦色季 
心中的六字大明咒,放射出光芒    

མཆྲོད་ཡུལ་མཉེས་བྱས་སིན་ཡུལ་སྡིག་སིབ་སངས།། 

覺幽 涅桀 近幽 地知將 
歡喜地做供養,並淨化了障礙 

ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དག་པའི་ཞིང་དུ་གྱུར།།            

康宋 瑪律 達貝 欣都就 
輪迴的三界(無一例外地),都轉變成為淨土 
  

ཨོཾ་མ་ཎི་པད ེ་ཧཱུྃ། 

嗡瑪尼貝美吽                                                    唸誦多次 

 

ན་མྲོ།  བདེ་གཤེགས་སིང་པྲོས་འགྲོ་བ་ཡྲོངས་ལ་ཁྱབ།། 

南摩 迭些 寧波 卓哇 永拉恰 
禮敬！佛性完全籠罩著眾生    

སེམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་མཆྲོག་ཏུ་རབ་བསྐྱེད་དེ།།                

深尼 加千 丘突 惹皆迭 
生起廣大至尊的菩提心   

འགྲོ་བ་འདི་དག་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ།། 

卓哇 地達 瑪律 桑結就 
無一例外,每一個眾生都能夠成佛    

འདི་ན་སྣྲོད་མིན་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད།།       

地那 粘明 深千 岡洋妹 
沒有一個眾生,是不適合的根器  

 
  



 

 白色煙供 5 

བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་སྲོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ལྷ།། 

先需 先需 托丘 雅威拉 
起來！起來！擁有十種力量的本尊 

དུས་ལ་མི་འདའ་ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་ན།། 

都拉 米達 突桀 旺季那 
毫不遲疑,借助您們的大慈悲心 

སེམས་ཅན་དྲོན་ལ་དགྲོངས་པའི་དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ།། 

深千 敦拉 共貝 昆丘宋 
三寶,滿足眾生的需求    

ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཞིང་བཤམས་པའི་གནས་འདི་རུ།། 

衣記 除欣 相貝 內地如 
到此地,排滿了實際的和心意(觀想)的供養 

རྒྱལ་བ་འཁྲོར་བཅས་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་གསྲོལ།། 

加哇 闊切 瑪律 些舒所 
勝利者及其隨從眾(無一例外),請降臨 

ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མགྲོན་རིགས་མཆྲོག་དམན་ཐམས་ཅད་བྱྲོན་ནས་
མདུན་གི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར།། 

欣康加措 鄭瑞丘面 湯切久內 敦季南嘎 

修巴就 
從淨土,如海的賓客到來,出現在虛空中 
  

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།        ࿃ 

嗡阿吽 
ལན་བདུན་བརྲོད།  
唸誦七次 

  



 

6 白色煙供   

དུ་བ་འདི་འདྲོད་ཡྲོན་གི་ལྷ་མྲོ་གཟུགས་རྲོ་རེ་མ་མཛེས་ཤིང་ལ་ན་སྡུག་པ།  

都哇地耶 迭原季 拉摩 殊 多桀瑪 這形

大那都巴 
此煙供是供養天女〝殊多桀瑪〞的感官供養,美麗而迷人 
  

དབྱངས་སན་པ། དི་ཞིམ་པ། རེག་བྱ་འཇམ་པ།          

洋年巴 知薰巴 瑞嫁將巴 
聲音悠揚、香氣甜美、觸感柔和 
  

ཕག་གཉིས་ན་ལྷའི་བདུད་རི་རྲོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་བསྣམས་ནས་
མཆྲོད་པའི་སིན་ཕུང་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྲོ་ཞིང་།  

恰尼拿 哈意 都資 若加當 店貝 本巴南

內 卻貝村朋 巴突妹巴 抽欣 
她的兩隻手拿著一個花瓶,裡面有百味長生不老的神藥,化現出難以

置信的供養雲 
  

སྣྲོད་བཅུད་ཀྱི་ཉམས་གིབ་དང་རྨུག་པ་དག་པར་བྱེད་པའི་སི་གཙུག་ན་
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མངས་ཕག་གཡས་མཆྲོག་སིན་གི་རྒྱས་དབུལ་བ་སེལ་
ཞིང་།  

粘曲記 亮桀當 目巴達巴 皆貝 企出那 

桑桀仁千芒 恰耶 丘近季 結 屋哇色欣 

觀想在她的頭頂上,有一佛仁千芒,他淨化了:往下墮落的障礙、宇

宙及其眾生的沉悶。他的右手做如意的手印,消除了貧困 
  

འདྲོད་ཡྲོན་གི་ལྲོངས་སྲོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དུ་སྤྲུལ་པར་གྱུར། 

迭原季 龍覺 色米些貝 爹都除巴就 
化現出無窮盡的財富和感官的寶藏 
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ན་མྡྷཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྲོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བ་སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་
ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

那瑪 薩哇大他 嘎大白尤必修 目給北 薩

哇它康 屋嘎迭 薩巴惹那 衣芒嘎嘎 那康

所哈 (三次) 
 

ན་མྲོ།  ཆྲོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་ནས་དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མའི་བར་དུ་
བྱྲོན་པའི་དགྲོངས་བར་སན་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་
རྣམས་དང་། 

南摩 卻固 昆突桑波內 知千札威喇妹 拔

都炯貝 共達年居記 喇嘛淡巴 瑪昌哇 妹

巴南當 

禮敬！從法身報身一直到根本上師,所有心印、示意和口耳傳承的

神聖大師們(無一例外) 
  

ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ  མདྲོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། 

貼巴 任巴古 多就深宋 
到九乘的本尊們,三宗:經典、密續和心部     
 

སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུད་སྡེ་ཕི་ནང་།   

助迭喀結 居迭企南 
成就類別,八嘿嚕嘎、外密續和內密續的本尊             
  

དུས་ཀྱི་འཁྲོར་ལྲོ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་དཀྱིལ་འཁྲོར་གི་ལྷ་ཚོགས་
བསམ་ཡས་ གངས་མེད་པ་ལ་འབུལ་ལྲོ།།      ࿃ 

都記 闊洛企浪 先宋季 即闊季 拉措 桑

耶張 妹巴拉 布洛 

時輪金剛的外在的、內在的和其他壇城的本尊們。我向所有的您

們,無數的本尊們,獻此供養 
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བདག་གི་རིག་འཛིན་གི་སྡྲོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ལ་ཉེས་པའི་སྐྱྲོན་བྱུང་བ་
ཐམས་ཅད་སྲོར་ཆུད་ནས། 

達基仁津季 凍巴當 淡資拉 涅貝頓 炯哇 

湯切所曲內 

修補破戒、恢復持明的薩瑪亞戒   
  

མཆྲོག་དང་ཐུན་མྲོང་གི་དངྲོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསྲོལ།། 

卻當吞夢基 哦助瑪律巴 察都所 
請賜予我殊勝和共同的悉地(毫無例外) 
  

 

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽 唸誦七次 

 

ཕི་སྣྲོད་ཀྱི་འཇིག་རེན་ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན། 

企粘記 吉天雍念 讓欣 
外器世界的本質(此世界)是五方佛母 
  

ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར། 

浪曲記 深千 巴喔康卓 鐘切 
內在的世間(即眾生)是空行父和空行母的城市 
  

ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི།  གནས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད། 

幽尼修 札需 內宋丘 札尼 都措千波結 
對於那些住在24聖地、32個居住地、8個葬屍地 
  

མཁའ་སྲོད་དང་ས་སྲོད་ཀྱི་བདག་པྲོ་དཔལ་ལྡན་རྲོ་རེ་ཕག་མྲོ། 

卡覺當 薩覺記 達波 帕店 多桀帕摩 
向光輝的金剛亥母(掌控天上和地下的居住者) 
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རྒྱལ་ཡུམ་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྱྲོར་མ། 

加雍多桀 那久瑪 
向勝利者之母金剛瑜珈母    

ཁྲོས་མ་ནག་མྲོ་དང་སེང་གེའི་གདྲོང་ཅན། 

湊瑪 那摩當 星給東千 
向闊達喀立和星哈目卡    

ཀུ་རུ་ཀུལ ེ་དང་འྲོད་ཟེར་ཅན། དཔལ་དང་ནྲོར་རྒྱུན་མ། 

咕嚕咕累當 哦色千 帕當 諾君瑪 
咕嚕咕累、瑪瑞西、敘迭威、偉舒達惹 
  

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལྷ་མྲོ་བརྒྱད།  

札西記 拉摩結 
向八吉祥天女     

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་དང་རི་ཁྲོད་མ། 

抽念千當 瑞結瑪 
向布瑞固替和薩巴瑞 
    

ཡུམ་ཆེན་མྲོ་ལ་སྲོགས་ཏེ་གསང་སགས་དང་རིགས་སགས་གཟུངས་སགས་
ཀྱི་ ལྷ་མྲོ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྲོ།།       ࿃ 

雍千摩 拉所貼 桑雅當 瑞雅送雅記 拉摩

南拉 布洛 

向偉大的母親（般若波羅蜜多）和其他(向秘密咒語、知識咒語和

陀羅尼咒語的天女們)。我向所有的您們,獻此供養 
  

བདག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བསྐྲོངས་ནས་ཕིན་ལས་རྣམ་པ་
བཞི་ ཐྲོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། 

達基 淡季亮恰 湯切空內 春雷南巴 需托

妹 都助巴當 

修補我的神聖承諾,並順利完成四種活動。 
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འཆི་ཁར་གནད་གཅྲོད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་མི་འབྱུང་ཞིང་ལམ་སྣ་དང་བསུན་
མ་མཛད་དུ་གསྲོལ། 

企嘎 涅覺記 都雅 米炯欣 浪那當 宋瑪

這都所 
願在我死時不會有劇苦,請在路上帶領並保護我 
  
 

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽 唸誦七次 

 

བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མཚོན་བསྐལ་པ་བཟང་པྲོའི་སངས་རྒྱས་
སྲོང་ར་གཉིས། 

窮 店迭 夏加突貝稱 高巴 桑波桑桀 東

札尼 
向幸運世代中的一千零二個佛(釋迦牟尼佛當領導) 
  

སངས་རྒྱས་དགའ་བའི་དཔལ་ལ་སྲོགས་ཕྲོགས་བཅུ་དང་།   

桑桀嘎威 帕拉所 丘秋當 
向嘎威帕佛、十方的其他佛    

མར་མེ་མཛད་དང་།                         

瑪妹 這當 
向地旁喀惹    

རྣམ་གཟིགས་ལ་སྲོགས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་མཆྲོག་ཟུང་དང་། 

南夕拉 所 杜宋季 桑桀丘宋當 
威巴英和其他:三世諸佛、兩個最高的門徒(舍利佛和目犍連) 
  

ས་གཅན་འཛིན་ལ་སྲོགས་ཉན་ཐྲོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད། 

札千津拉所 年特記 根敦宋需 亞結 
向惹胡拉和其他:声聞僧伽組合的四對 
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རང་སངས་རྒྱས་རིགས་གཉིས། 

讓桑桀 瑞尼 
向兩種的緣覺 
  

གནས་བརན་ཆེན་པྲོ་བཅུ་དྲུག་འཁྲོར་དག་བཅྲོམ་པའི་ཚོགས་བསམ་གིས་
མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྲོ།།     ࿃ 

內天千波 丘助 闊札窮貝措 散季 米恰巴

當 切巴南拉布洛 

向十六阿羅漢及其無數的隨從。我向所有的您們,獻此供養 
  

བདག་གིས་སྲོ་སྲོ་ཐར་པའི་སྡྲོམ་པ་དང་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་སྲོར་ཆུད་
ནས་ 

達基 所所塔貝 凍巴當 嘎哇湯切 所曲內 
通過修補破戒,違犯的(所有的)個別解脫戒 
  

ངན་སྲོང་གསུམ་དང་མི་ཁྲོམ་པའི་གནས་རིགས་ལས་ཐར་ཏེ་ཉན་རང་
དག་བཅྲོམ་པའི་གྲོ་འཕང་ཐྲོབ་པར་གྱུར་ཅིག 

年宋送當 米控貝 內瑞累 塔貼年讓 札窮

貝 夠胖 托巴就即 
免於生在下三道和不自由的狀態,願我証得阿羅漢的果位 
  

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽 唸誦七次 

 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་མཚོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་
ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད། 

帕巴 將帕季鄭 將秋深貝 根敦 涅威色結 
向尊貴的文殊師利菩薩,帶領下的八大菩薩的僧伽 
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རྲོ་རེ་སིང་པྲོ་དང་། བླྲོ་གྲོས་མི་ཟད་པ་ལ་སྲོགས། 

多桀 寧波當 洛左米色 巴拉所 
向金剛嘎巴、阿薩亞瑪替,及其他    

བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག              

高桑基 深巴丘助 
向此幸運世時代的十六菩薩    
 

ཆྲོས་འཕགས་དང་རག་ཏུ་ངུ་ལ་སྲོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྲོ།།      ࿃ 

卻巴當 大突怒拉所 將秋深貝措 帕突妹

巴 南拉布洛 

向曇無竭菩薩和常啼菩薩和其他(無窮盡的菩薩眾)。我向所有的您

們,獻此供養 
  

བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེྡ་སྣྲོད་ལས་གསུངས་པའི་ལྟུང་བ་
ཉམས་སུ་མྲོང་བ་མཐའ་དག་ལྷག་མེད་དུ་བྱང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་ལམ་
ལ་བར་ཆད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག 

達基 將秋深貝 迭粘累宋貝 東哇亮舒 紐

哇大達 拉妹都將 內貼巴千杯 浪拔切 妹

巴就即 

通過(無餘地)淨化所犯的一切過失(在三藏菩薩戒中所教的那些過

犯)。願大乘道路上的所有障礙都被清除 
  

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽 唸誦七次 
 

ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ལ་གྲུབ་པའི་ཆྲོས་སྐྱྲོང་མ་མགྲོན་ལྕམ་དལ། 

也些當 累拉助貝 卻炯瑪貢 槍札 
向瑪哈嘎拉和敘迭威護法,通過智慧或業力獲得成就的眷屬護法們 
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དཔལ་མགྲོན་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ། 

帕貢敦 丘札雅 
向75位光輝的瑪哈嘎拉    

དེགས་པ་ཕྲོ་རྒྱུད་མྲོ་རྒྱུད། 

這巴 波居 摩居 
向傲慢的男性和女性的傳承     

ལྷ་ཀླུ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག                      

拉魯 幽拉 需達 
向天神、那嘎、地方神和居所保護者 
  

འཛམ་བུའི་གིང་དང་གངས་ཅན་ན་གནས་པའི་དགེ་བསེན་དཀར་ཕྲོགས་
སྐྱྲོང་བ་མིང་དང་མཚན་ནས་མ་ཐྲོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལྲོ།།   ࿃ 

贊布林當 岡千那內貝 給年嘎丘 炯哇明

當 側內瑪頓巴 湯切拉布洛 

向閻浮提州的所有根言和雪域的善良的監護人,那些在此未提及其

名字和頭銜的。我向所有的您們,獻此供養 
  

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུངས། 

桑桀記 天巴宋 
保護佛陀的教法  

དཀྲོན་མཆྲོག་གི་དབུ་འཕང་བསྲོད། 

昆丘基 屋胖特 
光耀三寶  

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ཕྲོབས། 

吉天季 康舒 恰丘都 舒波 
為世界帶來及時雨  

ནད་མུག་འཁྲུགས་རྲོད་སྲོལ། 

內目 出結所 
消除疾病、飢荒、戰爭和衝突 
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རྣལ་འབྱྲོར་པ་བདག་ཅག་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྲུང་ཞིང་ཡྲོན་བདག་
དང་ གནས་མལ་མཛད་དུ་གསྲོལ། 

那久巴達恰 卻助貝拔切 宋欣原達當 內

瑪這都所 

保護我們修行者,修行佛法無障礙,成為我們的庇護者並提供庇護所 
  

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽  唸誦七次 
 

གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་མི་དང་བྲམ་ཟེའི་དང་སྲོང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས།  

先洋 拉魯米當 贊色張宋 店資助貝措 
此外,向世間的眾神、那嘎、人類、婆羅門和天仙。他們成就了真

實的話語 
  

གནྲོད་སིན་ཛམ་བྷ་ལ། 

粘金 贊巴拉 
向夜叉、將巴拉 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་འགྲོ་བའི་ལྷ་ལྔ། 

 連企皆拉 夠威拉雅 
向共同出現的眾神、五個贊助神 
  

ཁྱིམ་ལྷ་དང་ཞིང་ལྷ་ལ་སྲོགས་ཁར་རེ་དབང་ཐང་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ 

慶拉當 欣拉拉所 嘎桀旺唐 皆貝拉 
向房屋之神、土地公,以及其他培育好運、力量和創造力的眾神 
  

འབྱུང་བ་བཞི་དང་རི་དང་ནགས་ཚལ་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྲོ།།   ࿃ 

炯哇西當 端當那察季 拉南拉 布洛 
向四個元素、山林的神明們。我向所有的您們,獻此供養 
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བདག་གི་ལེགས་པ་དང་དཀར་པྲོའི་ཕྲོགས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་སྡྲོང་
གྲོགས་ མཛད་དུ་གསྲོལ། 
 

達基累巴當 嘎杯丘 湯切皆貝 東卓這都所 
協助我們提高自己的善良和好的品質,我祈求 
  

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽  唸誦七次 

 
དི་ཟའི་རྒྱལ་པྲོ་ལྲོན་པ་ར་མགྲོ་ཅན་དང་། 

知色加波 炯巴 大夠千當 
向甘達瓦的國王(馬頭國王) 

གླུ་དང་གར་ལ་སེད་པའི་དི་ཟ་རབ་དགའ། 

魯當 嘎拉色貝 知薩惹嘎 
向甘達瓦惹嘎(熱情於歌舞) 
  

མིའམ་ཅི་གྲོང་ཁྱེར་བར་སྣང་ལ་གནས་བཅས་པའི་སེྡ་ཚན་གིས་མཚོན་
གདྲོན་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 

米安企 鐘切拔南拉 內切貝 迭稱季    

稱 敦季 瑞舒就巴 湯切當 

向城市中的基納惹,其他:居住在空中的,以及各種邪惡的鬼神 
  

ལན་ཆགས་ཤ་འཁྲོན་ཆགས་པའི་རིགས། 

連恰 夏敦恰貝瑞 
包括業力的債主和血肉的債主 

འཕྲོག་མ་མ་བུ་ལྔ་བརྒྱ། 

抽瑪 瑪布雅加 
向五百個夜叉女,母親和小孩 
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བགེགས་རིགས་སྲོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་ལ་འབུལ་ལྲོ།། ࿃ 

給瑞 東札結 丘當 切貝措拉 布洛 
向八萬種障礙者的聚集眾。我向所有的您們,獻此供養 
  

གདྲོན་དང་གནྲོད་པ་མ་མཛད། 

敦當涅巴 瑪這 
不要傷害或占據我們   

ཁ་རེ་དང་དབང་ཐང་མ་འཕྲོག 

卡桀當 旺唐瑪抽 
不要竊取我們的好運或力量 

རུ་ང་དང་གདུག་རྩུབ་སྲོངས་ཤིག 

如雅當 都出噴需 
放棄您們的怨恨和殘酷 
  

ཨོཾ་ཨཱྡྷཿཧཱུྃ།         ࿃ 

嗡阿吽 唸誦七次 

 

ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག   ལམ་རྒྱུད་ལྔ། 

切 巴都 卓哇瑞助 浪居雅 
特別是,向六道的有情眾生和〝在五種修行路徑上〞的眾生 
  

སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི་སིང་རེའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་
དང་། 

皆內南巴 需都貝 寧桀鄭都 就巴湯切當 
向四種出生方式,有慈悲心的所有賓客 
  

དབུལ་ཞིང་ཕྲོངས་པར་གྱུར་པའི་ཡི་དྭགས་སེྡ་ཚན་གཉིས། 

屋欣噴巴 就貝衣達 迭稱尼 
向貧困的兩種餓鬼 
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ཁར་སང་ད་ནངས་སམ། 

嘎桑 達浪散 
向那些昨天,今天早上,死掉的人  
   

ན་ནིང་གི་ལྲོ་ཟླ་ཞག་དུས་ནས་ས་མའི་ལུས་རེན་བྲོར།                

那你基 洛達 夏都內 雅妹 律天撥 
或者,在過去的幾年、幾個月或幾天裡,被留在後頭的 
  

ཕི་མའི་ལུས་རེན་མ་རེད། 

企妹 魯天 瑪涅 
離開了今生的身體,還未進入來生的身體 
  

སིད་པ་བར་མ་དྲོར་ཉམས་ང་བའི་འཕང་ལ་སྐྱབས་དང་སྐྱྲོབ་པ་མེད་པ། 

夕巴 拔瑪多 亮雅威 昌拉恰當 久巴妹巴 
在中陰的危險道路上徘徊,虛弱、沒有保護或庇護處 
  

མགྲོན་དང་དཔུང་གཉེན་མེད་པ། 

貢當 朋年 妹巴 
向那些沒有人幫助或支持的人     

སྲོན་གི་བསགས་རྒྱབ་མེད་པ།                                     

哦季 薩加 妹巴 
向那些以前沒有累積功德的人    

དགེ་བའི་ར་མདའ་ཉུང་བ།                                          

給威 惹達 紐哇 
向那些沒有什麼善業,來幫助他們的人    

མིང་བཞི་འདུས་པའི་ཕུང་པྲོ།                                              

明需 都貝 朋波 
向那些身體只有四種色蕴的人     

ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན།                        

措哇 都雅季 讓欣 
向那些只遭受苦難的人   
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འཇིགས་སྐྲག་འཁྲུལ་སྣང་གིས་མནར་བ། 

吉札 除南基 那哇 
向那些被虛幻的顯現所折磨的人     

འཁྱགས་ལྲོགས་སྐྲོམ་གསུམ་གིས་གདུང་བ།       

恰托 拱宋季 東哇 
向那些被寒冷、飢餓和口渴所打擊的人    

ཚེ་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་པ།                                                    

側側 拉涅巴 妹巴 
向那些壽命不確定的人   

བྱ་སྲོ་རླུང་གིས་བཏེག་པ་བཞིན། 

嫁卓 弄基 貼巴欣        
向那些在狂風中,像羽毛一樣漂浮的人    

གར་འགྲོའི་རང་དབང་དང་བྲལ་བའི་བར་དྲོའི་སེམས་ཅན་ཆེ་གེ་མྲོས་༼ཚེ་ལས་
འདས་པ་འདས་མ་༽གཙོ་བྱས་པའི་བར་དྲོར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལྲོ།། 

嘎卓 讓旺當 札威 拔迭深千(可以在這裡放名字) [側

累 迭巴 迭瑪]* 措桀貝 拔多內巴 湯切拉 布洛    
向那些（在這裡放名字）[已故男女]和其他處於中陰的人,沒有自

由去他們想去的地方   

 

གནས་གྲོགས་ལྲོངས་སྲོད་བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ཕད་ནས་
བག་ཕེབས་པར་གྱུར་ཅིག། 

內卓龍覺 薩東噴宋 措巴當 追內巴 貝巴

就即 
願他們遇到了很多的朋友、住所、財富、食物和飲料,並安心休息 
  

དེ་ལར་གྱུར་པའི་མྲོད་ལ་འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དང་།   

迭塔 就貝 摩拉 帕巴 千瑞夕當 
按照此,願他們立即見到高貴的觀世音菩薩 
  

*未插入名字時,插入方括號中的文字 

࿃ 
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིབ་པ་རྣམ་སེལ་མཐྲོང་ནས་བར་དྲོ་ལ་བར་དྲོ་
ཡིན་པར་ངྲོ་ཤེས། 

將秋深巴 知巴南色東內 拔多拉       

拔多英巴 哦些 
以及除蓋障菩薩,將他們在中陰的存在,視為中陰 
  

འཁྲུལ་སྣང་རྒྱས་ཐེབས།                                                                        

除浪 皆爹 
能夠封住(除去)幻想   
  

བླ་མ་དང་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡི་དམ་དང་ལ་བ་རེས་སུ་དན་ཏེ། 

喇嘛當 昆丘 衣淡當 大哇桀舒 真貼 
願他們記起喇嘛、三寶、禪修本尊和見解 
  

ལས་ངན་པའི་སིབ་པ་སྐད་ཅིག་ལ་དག་ནས་རིག་པ་ལ་རང་དབང་ཐྲོབ། 

累年貝 知巴 給企拉 達內瑞 巴拉讓旺托 
如此,瞬間淨化了所有負面的業障,願他們掌控了自己的覺性 
  

བདེ་བ་ཅན་དང་པད ་འྲོད་ལ་སྲོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་པར་ཅན་བཙན་
ཐབས་སུ་བགྲོད་ནུས་པར་ཤྲོག་ཅིག 

迭哇欠當 貝瑪 哦拉所貝 欣康切巴 千稱 

大舒卓 奴巴修即 

願他們能夠迅速穿越,到迭哇欠、貝瑪哦等非凡的淨土 
  

རྒྱལ་བ་མཆྲོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག།      ࿃ 

加哇 覺貝 涅就即             
願諸佛都對這些供養感到滿意 
    

དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག།      ࿃ 

淡千 突淡 貢就即 
願具誓者的崇高願望,得以實現 
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རིགས་དྲུག་འདྲོད་པ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག།      ࿃ 

瑞助 推巴 欽就即             
願六道眾生的願望,得到滿足    

ལན་ཆགས་བུ་ལྲོན་འཁྲོར་གྱུར་ཅིག།      ࿃ 

連恰 布弄 闊就即              
願我們償還業債和血肉的債務    

ཁམས་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་།       ࿃ 

康宋 達貝欣 
所有的三界都是淨土   

སིད་གསུམ་ཐུགས་རེའི་མགྲོན།       ࿃ 

夕宋 突桀鄭 
這三種的存在是大慈悲的賓客 

མ་ལུས་ཁྱབ་པའི་ཟས།        ࿃ 

瑪律 恰貝色 
願全方位的營養品,毫無例外 

ཆྲོས་ཉིད་ནུས་པའི་མཐུས།       ࿃ 

卻尼 奴貝突 
通過佛法的強度和力量(最極至事實) 
  

འདྲོད་ཡྲོན་མི་ཟད་པའི་གཏེར་ལ་ལྲོངས་སྲོད་པར་གྱུར་ཅིག།    ࿃ 

迭原 米色貝 爹拉龍覺 巴就即 
被享用為感官享受的無盡之寶    

  

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་།།       ࿃ 

地巴 企洋 米嫁欣 
不做任何的惡業   

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྲོད།།       ࿃ 

給哇 噴宋 措巴覺 
從事完善的美德   
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རང་གི་སེམས་ནི་ཡྲོངས་སུ་འདུལ།།       ࿃ 

讓基 深尼 永舒讀 
完全馴服自己的心 
  

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན།།       ࿃ 

地尼 桑桀 天巴英 
這是佛陀的教導 
  

 
སྲོགས་པས་ཆྲོས་སིན་དང་བསྲོ་སྨྲོན་ཀྱང་བྱའྲོ།། 
如此,供養了佛法的佈施。然後,做迴向和祈請文 
  

 
 

རང་བྱུང་རྲོ་རེས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བླྲོས་བཀྲོད་པའྲོ།། །། 
 

這是讓炯多桀（吉美林巴）寫下的,目的是利益他人。 

 

一個譯本是由堪布所南和嘎瑪奏巴在倫助丘林於2013年撰寫的, 

另一個譯本是由堪布天近諾傑和洛朋但卻旺摩撰寫的。於2020年

但卻仁千將二個譯本編輯成現在的版本。 
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འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལྲོ་ལེགས་དང་།། 

吉天 迭欣 洛累當 
願世界和平與豐收   

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ།། 

助南 佩欣 丘佩哇 
願糧食和牲畜倍增   

དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས།། 

給累 湯切 炯威內 
願所有幸福的源頭   

ཡིད་ལ་འདྲོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤྲོག། 

衣拉 迭巴 昆助修 
兌現眾生所有(可以想像)的願望   

ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་།། 

拉洋 都舒 恰貝形 
願眾神降下及時雨   

ལྲོ་ཏྲོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྲོག། 

洛托 噴宋 措巴修 
願有豐富的收穫   

རྒྱལ་པྲོ་ཆྲོས་བཞིན་བེྱད་གྱུར་ཅིག། 

加波 卻欣 桀就即 
願國王按照佛法行事   

འཇིག་རེན་དག་ཀྱང་དར་བ་ཤྲོག། 

吉天 達洋 達哇修 
願世界上的善良也蓬勃發展   

སྨན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་།། 

妹南 突當 店巴當 
願藥物的力量,以及  
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གསང་སགས་བཟླས་བརྲོད་གྲུབ་པར་ཤྲོག། 

桑雅 迭結 助巴修 
唸誦秘密咒語的力量,被實現 

མཁའ་འགྲོ་སིན་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ།། 

康卓 星波 拉所巴 
願空行母、食肉者,和其他 

སིང་རེ་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག། 

寧桀 深當 店就即 
都有慈悲心 

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སེད་པ།། 

深千 內巴 吉涅巴 
願所有生病的人 

མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག། 

紐都 內累 塔就即 
迅速擺脫疾病 

འགྲོ་བའི་ནད་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

卓威 內南 瑪律巴 
願眾生的所有疾病(無一例外) 

རག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤྲོག། 

大突 炯哇 妹巴修 
永遠不會出現 
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བསྲོ་བ། 
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་དག་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང་།། 

托涅 內北 札南 旁皆欣 
願戰勝〝做錯事的負面力量〞 

སྐྱེ་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་འགྲོ་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  
  

 
 

བད་ེསྨྲོན་བསྡུས་པ། 
 

往生極樂世界祈請文 
  

 

ཨེ་མ་ཧྲོ༔  ངྲོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔   

埃瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 他也當   
稀有哉!不可思議的阿彌陀佛    

གཡས་སུ་ཇྲོ་བྲོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྲོ་དང༔                

也速 久喔 突桀 千波當 
右邊是观世音菩薩    

གཡྲོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐྲོབ་རྣམས་ལ༔      

原都 深巴 突千 托南拉 
左邊是大力金剛手    
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སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁྲོར་གིས་བསྐྲོར༔  

桑桀 將深 巴妹 扣記扣 
諸佛菩薩眷屬衆圍繞    

བདེ་སྐྱིད་ངྲོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི༔             

迭記 哦札 巴杜 妹巴衣 
無量的大樂不可思議    

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་དེར༔           

迭哇 千些 嫁威 欣康迭 
稱為〝迭哇欠〞的淨土    

བདག་གཞན་འདི་ནས་ཚེ་འཕྲོས་གྱུར་མ་ཐག༔        

達先 弟涅 側頗 就瑪他 
願〝我和他人〞臨終將死時     

སྐྱེ་བ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྲོད་པ་རུ༔            

皆哇 先記 巴瑪 卻巴如 
沒有〝再被生於其他地方〞的阻礙     

དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའི་ཞལ་མཐྲོང་ཤྲོག༔           

迭如 皆涅 浪貼 夏通修 
得以面見阿彌陀佛    

དེ་སྐད་བདག་གིས་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི༔          

迭給 達吉 夢浪 大巴弟 
藉由此祈求的力量   

ཕྲོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀིྱས༔  

秋曲 桑桀 將深 湯切記 
願十方的諸佛菩薩    

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བིྱན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྲོལ༔      

給妹 助巴 近記 拉杜所 
賜予加持,所願皆成無障礙    

ཏདྱ་ཐཱ༔ པཉྩ་དི་ཡ་ཨ་ཝ་བྷྲོ་དྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔        

地亞它 班雜椎亞 阿哇菩達 那亞所哈 


