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             Sangwa Yeshé Khandroma (紅色忿怒的金剛亥母) 
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施身法 1 

གཅློད་ཡུལ་མཁའ་འགློའྙི་གད་རྒྱངས་བཞུགས༔ 
 

施身法 

空行母的吼嘯 

 
༄༄། །དབྙིངས་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ༔ རང་བཞྙིན་རློགས་
པ་ཆེན་པློ་ནྙི༔ ཉག་གཅྙིག་རྩད་ནས་གཅློད་པའྙི་ཕྱྙིར༔ གཅློད་བ་གཅློད་བེད་ལས་
འདས་ཀྱང་༔ སློས་པ་ཅན་གྙི་གང་ཟག་དང་༔ བརྟུལ་ཞུགས་སློད་པ་ལམ་སློང་ཕྱྙིར༔ 
ཕུང་པློ་གཟན་བསྐྱུར་མན་ངག་བསྟན༔ དེ་ལ་མཁློ་བའྙི་ཡློ་བད་ནྙི༔ དེགས་པ་ཟྙིལ་གྙིས་
གནློན་པའྙི་ཕྱྙིར༔ སེར་བཞྙི་མ་ཉམས་གཅན་གཟན་ལྤགས༔   ལྟ་བ་ཡས་འབུབས་ཅློག་
པུ་དང་༔   སློད་པ་མས་འཛེགས་ཁཊ ྭཱཾ་ཀ༔  ལྷ་འདེ་དབང་སྡུད་མཆློག་ཆེན་རྐང་༔ སྣང་
བ་ཟྙིལ་གནློན་ཌཱ་མ་རུ༔ མ་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་དྙིལ་གཡེར་དང་༔ སྟག་གཟྙིག་རས་མ་
སྐྲའྙི་ཅློད་པན༔ མདློར་ན་བརྟུལ་ཞུགས་སློད་པ་ལ༔ འློས་པའྙི་ཆས་རྣམས་སྟ་གློན་བ༔ 
དེ་ནས་ས་གནད་གཉན་དམྙིགས་སུ༔ ཕློ་ཚོད་ལྷ་འདེར་བརྙས་སེམས་དང་༔ ཆློས་
བརྒྱད་བསམ་པས་མ་ཡྙིན་པར༔ ཚད་མེད་བཞྙི་ཡྙིས་དཔའ་གདེང་བསེད༔ སྣང་བ་
གང་ཤར་ཐློག་བརྙིས་བ༔ དེ་ཚེ་ཟྙིལ་གནློན་དམྙིགས་པ་ཡྙིས༔  མ་གཅུན་དག་ལ་བ་

ཤློར་མཚུངས༔ དེ་ཕྱྙིར་རྙིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་༔ ཕཊ༔ ཅེས་རང་གྙི་སྙིང་ག་ནས༔ 
གནམ་ལྕགས་རློ་རེ་རྩེ་དགུ་པ༔ སྲ་བརྟན་ལྕྙི་ཞྙིང་འཐས་པ་ལ༔ འློད་ཟེར་མེ་དཔུང་
འབར་བ་ཞྙིག༔  གང་དམྙིགས་གཉན་སར་ཐློག་ལྟར་ཕློབ༔  དེར་གནས་ལྷ་འདེ་དཔུང་
དང་བཅས༔ འབློས་ཤྙིང་འཁེར་བའྙི་དབང་མེད་པར༔  དཔའ་ཟྙིལ་ཆག་སེྟ་གནས་
པར་བསམ༔  དེ་ནས་ཚུལ་འཆློས་ངློ་ཚ་སློགས༔ ཐ་མལ་འཁུ་འཕྙིགས་བློ་སྤངས་ལ༔  
བརྟུལ་ཞུགས་ངར་མའྙི་གདེང་ལྡན་པས༔  འགློ་ལུགས་རྣམ་པ་བཞྙི་དག་ལས༔  ལྟ་
བའྙི་གདེང་འགློས་ཤུགས་ཀྱྙིས་འགློ༔ དེ་ཡང་སྣང་སྲྙིད་ལྷ་འདེ་དང་༔ གནས་གདློན་
ལམ་འདེ་འཁམ་པློ་ཀུན༔  བཀུག་ལ་ར་ལུག་བདས་པ་བཞྙིན༔  གཉན་སར་རང་
དབང་མེད་པར་གཅུར༔ གནས་དེར་སེབས་མ་ཐག་ཉྙིད་དུ༔ དག་ཤུལ་འབར་བའྙི་
སྟངས་སྟབས་ཀྱྙིས༔ ལྷ་འདེ་ཀུན་གྙི་རྐང་པ་ནས༔ བཟུང་སེྟ་ཀད་ལ་ལན་གསུམ་བསློར༔ 
དབང་ཆེན་གཞྙི་ལ་བརབས་པར་བསམ༔ ཅློག་པུ་སྟན་བཅས་ཤུགས་ཀྱྙིས་བསྐྱུར༔ ལྷ་
འདེ་ཇྙི་ལྟར་བྙིངས་ཆེ་ཡང་༔ མྙི་ལྷློངས་མྙི་སྲྙིད་ཟྙི་ཁློལ་འགློ༔ རྣལ་འབློར་བརྟུལ་
ཞུགས་ཆུང་གྱུར་ན༔ རྙིམ་པས་བློ་དང་སྦྱར་ཏེ་བ༔ 
 

 



 

施身法 2 

   頂禮空行的皇后,大樂之母,依喜措嘉佛母.真實本性,大圓滿,

斬斷輪迴之根源,因此超越了斬者和被斬的觀念。為了有心修行

此儀軌並希望成就的行者,我如是教導心要,將自己身體作為供品

來供養。 

所需物品如下： 

   為了克服邪惡的妖魔,要有一張獸皮,其上有完整獸爪的。為

了象徵聖義諦之見是由髙往下的,要有一個小帳篷。為了顯示世

俗諦之因果業力,自身的行為需要跟隨著修行不斷增長,要有一支

天杖。為了降伏魔鬼,要有一支人腿脛骨號角。為了制伏顯現之

現象,要有一支手鼓。為了支使空行母,要有金剛鈴、法鈴,和用

虎皮、豹皮、棉布、人髪做成的徽章圖樣的流蘇。簡而言之,為

修行施身法不凡的智慧,如是準備所需之物品。 

   然後,在神聖法力之處,不要有〝要來侮辱魔鬼〞的傲慢心,或

是有八種世俗的念頭,升起源於四無量心之勇氣與自信。無論任

何的顯現都必須立即切斷,在此當下,如你無法用正念制伏顯現的

現象,那就如同被間諜破解了你的密秘一般。故此,要保持正覺來

修此無畏之法。 

   以一聲〝呸〞,從心中化現出一支九股天鐵金剛杵,堅固、強

實而有力,熾烈燃燒著強大的火焰,如閃電般擊中此恐怖修法處,

使此處的魔鬼無法四處潛逃。觀想其魔力被瓦解,且魔鬼被摧伏

於此地。然後放下所有偽裝、害羞靦腆、疑慮、遲疑,對修行充

滿信心,如同大象、獅子等的四種信心代表,以堅強的信心走向修

法之地。而其中最殊聖的走法就是持證悟之見的力量而行。 

   進而,召喚所有魔鬼-包括所有外界世間的、當地的魔鬼和四

處游蕩的鬼。如同趕羊群一般地,把他們趕到令他們恐懼和無力

之處。當你到達此處時,立即採取熾烈忿怒的姿態：抓住魔鬼們

的腳,把他們繞著自己的頭甩三圈,觀想他們墜毀於此強而有力的

地上,並把你的帳篷和坐墊摔下重壓。即使是強大的惡魔,他們也

不可能不被激怒或變得和瘋狂的。如果你的證量薄弱,請你依據

自身的能力來修此法。 
 

  



 

施身法 3 

༄༅།།གུ་རུ་རྙིན་པློ་ཆའེྙི་ཚགི་བདུན་གསློལ་འདབེས་བཞུགས་སློ།། 
蓮師七句祈請文 

 

ཧུྃ༔  ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་གྙི་ནུབ་བང་མཚམས༔             

吽 歐金 油記 怒江燦 
鄔金境之西北隅  

པདྨ་གེ་སར་སློང་པློ་ལ༔                                         

貝瑪 給薩 東波拉 
蓮花枝之花蕊中  

ཡ་མཚན་མཆློག་གྙི་དངློས་གྲུབ་བརེྙས༔                    

亞稱 秋吉 窩助涅 
稀有已得勝成就   

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གགས༔                       

貝瑪 炯涅 些數札 
其名稱為蓮花生 

འཁློར་དུ་མཁའ་འགློ་མང་པློས་བསློར༔                    

扣度 康卓 芒背郭 
被眾多的空行母所圍繞  

ཁེད་ཀྱྙི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱྙི༔                         

切記 皆書 答助基 
我追隨您來修持  

བྙིན་གྙིས་བརླབ་ཕྱྙིར་གཤེགས་སུ་གསློལ༔                  

津極 洛氣 些書梭 
祈請降臨,賜予加持 

གུ་རུ་པདྨ་སྙིདྙི་ཧཱུྂ༔ 

咕嚕貝瑪悉地吽 
ལན་གསུམ། 
唸誦三次 

 

  



 

施身法 4 

傳承祈禱文 

འློག་མྙིན་ཆློས་ཀྱྙི་དབྙིངས་ཀྱྙི་ཕློ་བང་དུ།།           

歐明 卻記 英記 波張都       
奧明淨土法身界宮中  

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྙི་ངློ་བློ་ཉྙིད།།          

杜松 桑桀 昆記 哦喔尼 
三世一切諸佛之本質  

རང་སེམས་ཆློས་སྐུ་མངློན་སུམ་སྟློན་མཛད་པ།།                     

讓森 卻庫 哦宋 吞這巴 
自心法身如实令親見  

རྩ་བའྙི་བ་མའྙི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                      

扎威 喇美 夏拉 索哇迭 
根本上師尊足我祈求 
 

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའྙི་བ་མ་རྙི་པློ་ཆེ།།                

巴電 扎威 喇嘛 仁波切 
根本具德上師如意寶 

བདག་གྙི་སྙི་བློར་པདྨའྙི་ཟེའ་འབྲུ་ལ།།              

達吉 企窩 貝美 先住拉 
自身頂門蓮花寶墊坐 

བལ་བ་མེད་པར་རྟག་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།།      

喳哇 美巴 他巴 修涅將 
生生世世與你不分離  

བཀའ་དྙིན་ཆེན་པློའྙི་སློ་ནས་རེས་བཟུང་སེྟ།།         

噶尊 千波 夠內 皆宋貼 
深具大恩三門攝受持 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱྙིྙིས་དངློས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསློལ།།     

固松 突卽 哦住 察杜索 
身語意之成就祈賜予 
  



 

施身法 5 

སྨྲ་བསམ་བརློད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱྙིན།།         

瑪桑 俱美 謝惹 帕若親 
卓越智慧難言難描繪  

མ་སེ་མྙི་འགགས་ནམ་མཁའྙི་ངློ་བློ་ཉྙིད།།         

瑪皆 米嘎 南給 哦喔尼 
不生不滅自然之虛空 

སློ་སློ་རང་རྙིག་ཡེ་ཤེས་སློད་ཡུལ་བ།།               

所所 讓瑞 耶些 覺又哇 
自分別與自知之智慧  

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྙི་ཡུམ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                 

杜宋 佳威 雍拉 所哇迭 
三世勝利之母我祈請  

ཕ་བརྒྱུད་ཐབས་ཀྱྙི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                               

帕句 塔記 覺帕拉 梭哇迭 
父續之方便法門我祈請 

མ་བརྒྱུད་ཤེས་རབ་ཀྱྙི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།       

瑪句 些惹記 句巴拉 梭哇迭 

母續之智慧法門我祈請 

སལ་ལྡན་ཉམས་ཀྱྙི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།། 

噶電 亮記 覺巴拉 梭哇迭 
具緣禪修法門我祈請  

གྲུབ་ཐློབ་གཅློད་ཀྱྙི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།      

住托 接記 覺巴拉 梭哇迭 
甚深施身法門我祈請 

སྟློབས་ལྡན་ཆློས་སློང་གྙི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།        

托電 卻炯吉 句巴拉 梭哇迭 

大力護法法門我祈請 
  

  



 

施身法 6 

འཁྲུལ་སྣང་འཇྙིག་རེྟན་གྙི་བ་བ་ལ།།                   

出浪 及滇記 嫁哇拉 
幻化世界諸所作 

ཞེན་པ་ལློག་པར་བྙིན་གྙིས་རླློབས།།                       

先巴 洛巴 近記洛 
貪欲邪見祈加持 

འབྱུང་བཞྙིས་བསྡུས་པའྙི་སྒྱུ་ལུས་ལ།།                      

炯西 都北 就律拉 
四大所聚幻化身  

གཅེས་འཛིན་བལ་བར་བྙིན་གྙིས་རླློབས།།                 

切近 扎哇 近記洛 
所作離縛祈加持 

འགལ་རེན་ནད་གདློན་བར་ཆད་ལ།།                     

嘎前 涅敦 拔切拉 
違緣病魔令斷止  

རློ་སློམས་ནུས་པར་བྙིན་གྙིས་རླློབས།།                      

若紐 奴巴 近記洛 
能力等味祈加持  

སྣང་སྲྙིད་སེམས་ཀྱྙི་ཆློ་འཕྲུལ་ལ།།                         

浪希 深記 丘出拉 
萬物心識諸神變 

རང་ངློ་ཤེས་པར་བྙིན་གྙིས་རླློབས།།                       

讓哦 些巴 近記洛 
俱生智慧祈加持 

རང་རྙིག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ལ།།                         

讓利 固松 倫住拉 
自證三身任運之 

  



 

施身法 7 

རང་དབང་ཐློབ་པར་བྙིན་གྙིས་རླློབས།།                    

讓旺 托巴 欽記洛 
獲得自在祈加持 

སྙིར་བདག་དང་འགློ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས།།      

汽 達當 卓助 深千南 
我與眾生五毒具 

རྒྱུ་གཉྙིས་འཛིན་དྙི་མ་ཀུན་སྤངས་ནས།།           

句 尼進 知瑪 棍旁涅 
二執煩惱祈斷止  

བ་མེད་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་ཤློག།                         

喇美 將丘 托巴秀 
無上菩提願得證  

ཕཊཿཕཊཿཕཊཿ 

呸呸呸(三彈指) 
 

ཞེས་པའང་རེ་རང་བྱུང་རློ་རེས་སློ།།  
此為桀讓炯多桀所寫 

 

  



 

施身法 8 

ཕཊཿ བདག་ཅག་དཔློན་སློབ་ཡློན་མཆེད་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལ་ཚེ་རབས་འཁློར་
བ་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་སང་བར་བེད་པའྙི་དག། གནློད་པར་བེད་པའྙི་བགེགས། 
ལུས་ངག་ཡྙིད་གསུམ་གྙིས་ཐར་པ་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པ་བེད་པའྙི་
རེན། གནས་གདློན་ལུས་གདློན་ལས་ཀྱྙི་གདློན་དང་། རྒྱབ་བརྟེན་སྣ་འདེན་སློང་ཟླ་
དང་བཅས་པ། རྩ་རྩ་ལག་དང་བཅས་པའྙི་ཁམས་གསུམ་ཕ་མ་རྙིགས་དྲུག་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་སབས་གནས་དམ་པ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགློ་བར་
བགྙིའློ།། 
 

呸 達恰朋洛 原皆擴當桀巴拉 策惹括哇

托瑪美巴涅 當哇切北扎 涅巴期北給   

律雅依松記 他巴給哇住巴拉 巴杜卻巴切

北前 涅敦律墊累記敦當 甲滇那針東達當

皆巴 扎 扎拉當皆巴 康宋巴瑪瑞住森千

湯切 加涅但巴空丘送拉 加速卓哇記歐 
 

 

＂呸＂，所有挾持我們-金剛上師、弟子、功德主和金剛師兄弟,

從無始以來都在輪迥中的仇敵們:有害的障礙者們,阻礙我們身口

意修行、行善或解脫的阻礙者們;居住在陸地、人身或來討債的

惡鬼們;那些促使、引導我們跟著一起做壞事的人們。是的,所有

傷害者及其屬下,還有所有的六道如母的有情衆生,都來皈依神聖

莊嚴的三寶。 

 
 

 

ཕཊཿཕཊཿཕཊཿ 

呸呸呸 
 

 

  



 

施身法 9 

བྱུང་པློ་ཕ་མློ་ཉམ་ཆུང་བ་རྣམས་མ་འཇྙིགས་ཤྙིག མ་སྐྲག་ཤྙིག མ་དངངས་ཤྙིག  
 

炯破察摸亮窮哇南 瑪吉喜 瑪扎喜 瑪昂喜 
所有懦弱的惡鬼,不要害怕！不需驚恐！不要恐慌！ 
 

ཀྱེ། ཡར་སྲྙིད་པའྙི་རྩེ་མློ་མན་ཆད་ནས་མར་མནར་མེད་དམྱལ་ཁམས་ཡན་
ཆད་ཀྱྙི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉློན་ཅྙིག 

皆亞系北策莫免切涅 瑪那美娘康元切記  

森千湯切涅即 
從娑婆世界的最頂端,至最深最苦地獄的所有衆生,聽著！ 
 
 

自我的觀想 

དེ་ནས་རང་ཉྙིད་སད་ཅྙིག་གྙིས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའགློ་མ༔ ཆེ་ཆུང་སྲྙིད་པའྙི་གཏློས་དང་མཉམ༔ རྣམ་
འགྱུར་རློགས་པའྙི་སྐུར་བསེད་ལ༔ མྙི་རྐང་གྙིང་བུ་དག་ཏུ་འབུདཿ ལྟ་བའྙི་ངར་བསེད་བློ་བརྡུང་བ༔ 
 

〔爹那浪寧給紀奇  桑哇也些康卓瑪  切寸色拜堆當亮〕 

〔南久座拜固戒拉  米岡領布扎都不  答威雅戒坐頓價〕 
自己剎那化現為秘密的智慧空行母,情器世界化為剎土,她的身體是完

美圓滿的,人骨號角猛力吹,祈願增益舞踏跳。         （吹骨號三次） 
 
                                                     

ཕཊཿ  འཇྙིགས་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་སློད་པའྙི་རྣལ་འབློར་ང་༔      

呸 吉美 突修 覺北 那久雅 
無畏瘋狂智慧瑜伽作   

འཁློར་འདས་མཉམ་པར་བརལ་བའྙི་དགློངས་སློད་ཀྱྙིས༔                

闊迭 亮巴•達威 貢戒記 

輪迴涅槃平等施   

བདག་འཛིན་ལྷ་འདེའྙི་སྟེང་དུ་བློ་ཞྙིག་བརྡུང་༔     

達進 拉椎 滇杜 卓希敦 

〝我執〞神鬼上方舞蹈跳 

གཉྙིས་འཛིན་འཁློར་བའྙི་རྣམ་རྟློག་རྡུལ་དུ་རླློག༔      

尼進 闊威 南托 讀杜洛 

輪迴二執分別微塵碎  

 



 

施身法 10 

རྩ་བརྒྱུད་རྙིག་འཛིན་བ་མ་བློ་ལ་བློན༔               

扎居 利進 喇嘛 卓拉前 

本續持明上師跳舞來    

ཡྙི་དམ་དཔའ་བློ་རྒྱ་མཚོ་བློ་ལ་བློན༔                                 

伊淡 巴窩 佳措 坐拉前 

本尊勇父海會跳舞來  

མཁའ་འགློ་གནས་ཉུལ་མ་ཚོགས་བློ་ལ་བློན༔          

康卓 涅怒 瑪措 卓拉前 

空行天女勇母跳舞來    

བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་དུ་ལློངས་པར་བྙིན་གྙིས་རླློབས༔             

突修 浪杜 龍巴 近記洛 

修持瘋狂智慧祈加持  
  

                                                                

ཕཊཿ ཤར་ཕྱློགས་ལུས་འཕགས་གྙིང་དུ་བརྡུངས་ཙ་ན༔     

呸 下丘 律帕 領杜 頓乍那 
東方勝身洲眾敲鼓至    

དཔའ་བློ་མཁའ་འགློའྙི་བློ་ར་ཟླུམ་ལ་འཁྙིལ༔                         

巴窩 康卓 卓惹 敦拉即 
忿怒空行圓型舞蹈繞   

ཞེ་སང་རྒྱལ་པློའྙི་མགློ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔                        

些當 加波 夠拉 千些千 
腳踏大瞋王頭頂樂器聲   

མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་གྙིང་བུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔                                 

美弄 也些 領布 就如如 
大圓鏡智鼓號就如如   
 

ཧུྃ་ཧུྃ་ཧུྃ༔ ཕཊཿ   吽吽吽 呸                   



 

施身法 11 

ལྷློ་ཡྙི་འཛམ་བུའྙི་གྙིང་ལ་བརྡུངས་ཙ་ན༔          

洛伊 瞻布 領拉 頓乍那 
南方瞻部洲眾敲鼓至    

དཔའ་བློ་མཁའ་འགློའྙི་བློ་ར་ཟུར་གསུམ་དབལ༔                   

巴窩 康卓 卓惹 舒松哇 
忿怒空行三角型舞蹈   

ང་རྒྱལ་གཤྙིན་རེའྙི་མགློ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔                       

雅佳 星桀 夠拉 千些千 
腳踏驕慢閻羅王頭頂樂器聲   

མཉམ་ཉྙིད་ཡེ་ཤེས་ཐློད་རྔ་ཁློ་ལློ་ལློ༔                       

娘尼 也些 特雅 抽洛洛 
平等性智鼓聲抽洛洛 
   

ཧུྃ་ཧུྃ་ཧུྃ༔ ཕཊཿ  吽吽吽 呸         

 
ནུབ་ཀྱྙི་བ་ལང་སློད་ལ་བརྡུངས་ཙ་ན༔             

努記 拔浪 覺拉 頓乍那 
西方牛賀洲眾敲鼓至    

དཔའ་བློ་མཁའ་འགློའྙི་བློ་ར་ཟླ་གམ་འཁྙིལ༔                    

巴窩 康卓 卓惹 達甘即 
忿怒空行半圓型舞蹈  

འདློད་ཆགས་སྲྙིན་མློའྙི་མགློ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔                            

迭恰 星摩 夠拉 千些千 
腳踏貪欲女羅剎頭頂樂器聲  

སློར་རྟློག་ཡེ་ཤེས་དྙིལ་གཡེར་ཁློ་ལློ་ལློ༔        

梭埵 也些 知也 抽洛洛 
妙觀察智鈴鐸抽洛洛  
  

ཧུྃ་ཧུྃ་ཧུྃ༔ ཕཊཿ  吽吽吽 呸         
 



 

施身法 12 

བང་གྙི་སྒྲ་མྙི་སན་ལ་བརྡུངས་ཙ་ན༔              

將吉 乍米 年拉 敦乍那 
北方俱廬洲眾敲鼓至    

དཔའ་བློ་མཁའ་འགློའྙི་བློ་ར་གྲུ་བཞྙི་ལམ༔                          

巴窩 康卓 卓惹 住希浪 
忿怒空行方型舞蹈跳  

ཕག་དློག་དམ་སྲྙིའྙི་མགློ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔                   

叉多 但希 夠拉 千些千 
腳踏嫉妒破戒者頭頂樂器聲   

བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཅློད་པན་པུ་རུ་རུ༔         

嫁住 也些 覺偏 普如如 
成所作智小鈴普如如 :  
  

ཧུྃ་ཧུྃ་ཧུྃ༔ ཕཊཿ  吽吽吽 呸               
 

དབུས་ཕྱློགས་ལྷུན་པློའྙི་རེྩ་རུ་བརྡུངས་ཙ་ན༔        

玉丘 倫布 策如 頓乍那 
中央須彌山眾敲鼓來  

དཔའ་བློ་མཁའ་འགློའྙི་བློ་ར་བྙིན་རེ་ཆགས༔                                 

巴窩 康卓 卓惹 近瑞恰 
忿怒空行舞蹈貪愛姿   

གཏྙི་མུག་ཤྙི་འདེའྙི་མགློ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔              

替目 希接 夠拉 千些千 
踩在愚痴鬼頭頂樂器聲    

ཆློས་དབྙིངས་ཡེ་ཤེས་ཧུྃ་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔                      

卻英 也些 吽魯 就如如 
法界性智吽聲就如如   
 

ཧུྃ་ཧུྃ་ཧུྃ༔ ཕཊཿ  吽吽吽呸                 

 



 

施身法 13 

ཅེས་བརྡུང་ཤེས་པ་གཏད་མེད་བཏང་༔ དེ་ནས་ཅློག་པུ་འབུབས་པ་ནྙི༔ གཞྙི་དེའྙི་ལྷ་འད་ེགདུག་པ་ཅན༔ 
གན་རལ་བསེལ་བའྙི་ཡན་ལག་ལྔར༔ གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུ་བཏབ་པར་བསམ༔  
 

以這種方式跳舞,了解無緣捨。去觀想此處的神鬼殘暴者,仰臥地面

上四肢伸開,在惡魔的上面搭一個小帳篷,你用霹靂流星鐵砸下重擊 

 
 

ཕཊཿ ཤར་ཕྱློགས་རློ་རེ་མཁའ་འགློ་མས༔        

呸 下丘多傑康 卓妹 
東方金剛空行母  

བམས་པ་ཆེན་པློའྙི་ཕུར་པ་ཁེར༔                          

將巴 千波 普巴切 
大慈愛心普巴刺  

ལྷློ་ཕྱློགས་རྙིན་ཆེན་མཁའ་འགློ་མས༔                     

洛丘仁千康 卓妹 
南方寶生空行母  

སྙིང་རེ་ཆེན་པློའྙི་ཕུར་པ་ཁེར༔                           

寧桀 千波 普巴切 
大悲憫心普巴刺  

ནུབ་ཕྱློགས་པདྨ་མཁའ་འགློ་མས༔                       

努丘貝瑪康 卓妹 
西方蓮花空行母  

དགའ་བ་ཆེན་པློའྙི་ཕུར་པ་ཁེར༔                          

嘎哇 千波 普巴切 
大歡喜心普巴刺  

བང་ཕྱློགས་ལས་ཀྱྙི་མཁའ་འགློ་མས༔                     

將丘累記康 卓妹 
北方羯磨空行母  

བཏང་སློམས་ཆེན་པློའྙི་ཕུར་པ་ཁེར༔                      

唐紐 千波 普巴切 
大平等捨心普巴刺  



 

施身法 14 

དབུས་ཕྱློགས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ་མས༔                

於丘桑結康 卓妹 
中央佛部空行母  

བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱྙི་ཕུར་པ་ཁེར༔                          

蔣秋 深記 普巴切 
大菩提心普巴刺  

བདག་འཛིན་ལྷ་འདེའྙི་མགློ་བློ་དང་༔                    

達進拉接夠 窩當 
刺穿〝我執〞魔鬼的頭部  

ལྷུ་ཚིགས་བཞྙི་ལ་བཏབ་པ་ཡྙིས༔                          

魯汽 西拉 答巴衣 
截開四肢往上拋  

གཡློ་འགུལ་མེད་པར་གནས་པར་གྱུར༔ ཕཊཿ   

••又固美巴涅巴就 呸 
(被刺穿無法動) X 2         

最後一行重複二次  
ཅེས་བརློད་བདག་གཞན་ལྷ་འདེ་གསུམ༔ གང་དུ་མྙི་དམྙིགས་མཉམ་པར་གཞག༔ དེ་ནས་ལྷ་འད་ེངློས་ཟྙིན་
ནས༔ ལུས་སྦྱྙིན་དངློས་ལ་འཇུག་པ་ནྙི༔  
前面已經敘述了,自他鬼神三者都不起於心中,諸緣平等置。然

後,認出真正的魔鬼,來修施身法,實際的奉獻你的身體。 
 

皈依境的觀想 

ཕཊཿ  རང་སྣང་འློད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པློའྙི་དབྙིངས༔   

呸 讓浪 歐薩 迭哇 千波英 
自顯現極明亮的大樂界                                       

འབད་རྩློལ་སློས་པ་བལ་བའྙི་ནམ་མཁའ་ལ༔               

別措 抽巴 扎威 南卡拉 
淨諸戲論離縛虛空性  

རྩ་བའྙི་བ་མ་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་༔                                    

扎威 喇嘛 助巴 多桀將 
根本上師六部金剛持  



 

施身法 15 

དགློངས་བར་སན་བརྒྱུད་བ་མ་ཡྙི་དམ་ལྷ༔          

貢達 年句 喇嘛 伊但拉 
授記傳承上師本尊聖   

མཁའ་འགློ་ཆློས་སློང་སྲུང་མ་སྙིན་ལྟར་གཏྙིབས༔      

康卓 卻炯 送瑪 聽塔帝 
空行母護法如雲集   

མ་འགགས་འཇའ་ཚོན་ཐྙིག་ལེའྙི་ཀློང་དུ་གསལ༔             

瑪嘎 嫁春 替列 弄杜薩 
幻如彩虹明點中放光  

 
ཞེས་པས་ཚོགས་ཞྙིང་གསལ་བཏབ་ལ༔ ལྷ་འདེས་གཙ་ོབས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཁེད་ཤསེ་བློ་ཡྙིས་སབས་
འགློར་དམྙིགས༔  
如此,生動地觀想皈依境後,神鬼、眾生等,都熱切忠誠地前來受

皈依。 
 

皈依    

ཕཊཿ རང་བྱུང་གྙི་རྙིག་པ་བཅློས་མེད་འདྙི༔    

呸 讓炯吉 利巴 卻美滴 
自性本然無造作  

སབས་ཡུལ་གྙི་ངློ་བློར་མ་རྙིག་པས༔                    

佳又記 哦窩 瑪利貝 
不被視為是皈依境的本質   

སྡུག་བསྔལ་གྙི་རྒྱ་མཚོར་བྙིངས་པ་རྣམས༔                       

杜雅記 佳措 近巴南 
因此沈淪於苦海  

སྐུ་གསུམ་གྙི་དགློངས་པས་བསབ་ཏུ་གསློལ༔ ཕཊཿ  

固松記 貢別 加突索 呸 
三身智慧之意趣祈護佑  

ལན་གསུམ། 
唸誦三次 

 

 



 

施身法 16 

དེ་ནས་སེམས་བསེད་ནྙི༔ 
發菩提心  

 

ཕཊཿ སྣང་བ་ལ་དངློས་པློར་འཛིན་པའྙི་སེམས༔  

呸 浪哇拉 哦波 進貝深 
執於實有的見解   

བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱྙི་སློད་པས་ཚར་བཅད་ནས༔                               

突 修記接別 叉借涅 
被施身修法所切斷  

ཡང་དག་གྙི་གནས་ལུགས་རྟློགས་བའྙི་ཕྱྙིར༔             

洋達吉 涅路 多皆企 
清淨本性得體悟 

རེ་དློགས་དང་བལ་བར་སེམས་བསེད་དློ༔ ཕཊཿ    

瑞 多當扎哇 深覺多 呸 
遠離希求害怕而發菩提心 

ལན་གསུམ། 
唸誦三次 

 

དེ་ནས་མཎྜལ་ནྙི༔ ཁློག་པ་རྙི་རབ༔ ཡན་ལག་གྙིང་བཞྙི༔ ཉྙིང་ལག་གྙིང་ཕན༔ མགློ་བློ་ལྷ་གནས༔ མྙིག་
གཉྙིས་ཉྙི་ཟླ༔ དློན་སྣློད་ལྷ་མྙིའྙི་དཔལ་འབློར་དུ་བསམས་ལ༔  
 

身曼達拉：軀幹是須彌山,四肢是四大洲,手指腳指是小洲,頭頂

為天宮,眼睛是左邊日右邊月,臟腑為天神和人類的財寶,如此地

觀想。 

 

累積福報 

གཅེས་འཛིན་གྙི་ཕུང་པློ་སྒྱུ་མའྙི་ལུས༔                

接進吉 朋波 久妹律 
執愛諸藴幻化身   

མཎྜལ་གྙི་ཚོམ་བུར་རབ་བཀློད་ནས༔                   

曼達記 措布 惹客涅 
被安置為珍寶曼達供    

 



 

施身法 17 

ཚོགས་ཞྙིང་གྙི་ལྷ་ལ་ལྟློས་མེད་འབུལ༔                  

措幸吉 拉拉 特美布 
本尊聚眾無盡供    

བདག་འཛིན་གྙི་རྩ་བ་ཆློད་པར་ཤློག༔ ཕཊཿ       

達進記 扎哇 卻巴修 呸 
我執根源祈截斷  

 
 

དེ་ནས་བ་མའྙི་རྣལ་འབློར་ནྙི༔ 
上師相應法  

ཕཊཿ  དབྙིངས་ཟག་མེད་ཆློས་སྐུའྙི་ནམ་མཁའ་ལ༔          

呸 英剎美 卻固 南喀拉 
無漏界法身虛空中  

མདངས་འཇའ་ཟེར་ཐྙིག་ལེར་འཁྲུགས་པའྙི་དབུས༔   

當 嫁熱 替列 出北玉 
明點虹光照耀眼  

ཕ་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁེན་པདྨ་འབྱུང་༔               

帕底松 昆前 貝瑪炯 
父:三時遍智蓮花生   

ཚུལ་བརྟུལ་ཞུགས་སློད་པའྙི་ཧེ་རུ་ཀ༔                                    

出 突修 覺北 黑嚕嘎 
戒:忿怒尊修瑜伽行  

མ་མཁའ་འགློ་རྒྱ་མཚོའྙི་ཚོགས་དང་བཅས༔           

瑪康卓 加翠 措當借 
母:空行母海會眾圍繞   

སྐུ་མཚན་དཔེའྙི་གཟྙི་བྙིན་ཏ་ལ་ལ༔                                      

固 稱貝 希金 答拉拉 
身:相好如佛金光炬   

 

 



 

施身法 18 

གསུང་གང་འདུལ་ཆློས་སྒྲ་འ་རུ་རུ༔                          

頌岡杜 卻扎 屋如如 
語:法音法語調伏眾生   

ཐུགས་འློད་གསལ་རློ་རེ་སྙིང་པློའྙི་ངང་༔            

突 歐薩 多傑 寧杯昂 
意:金剛本質自性明  

བུ་མློས་གུས་དག་པློས་གསློལ་བ་འདེབས༔         

布摩固 扎波 梭哇迭 
子:我以強烈的恭敬心祈請   

ཕྱྙི་རྣམ་རྟློག་དགར་ལངས་ལྷ་འདེའྙི་གཟུགས༔                   

汽 南埵 扎浪 拉這舒 
外:昇起的概念就是魔敵   

ནང་རེ་དང་དློགས་པའྙི་གཉྙིས་འཛིན་སེམས༔                   

浪瑞當 多貝 尼進深 
內:心執著於希望和害怕   

བར་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་རེན་ངན་ཀུན༔                                    

拔 浪哇 那措 前年昆 
中:觀想各類諸所緣   

ཆློས་ཟབ་མློ་བདུད་ཀྱྙི་གཅློད་ཡུལ་གྙིས༔                

曲沙摩 杜記 覺又記 
法:深奧施身法切割眾魔   

དུས་ད་ལྟ་སྟན་ཐློག་འདྙི་རུ་ཆློད༔                                        

底 達答 田托 滴如覺 
時:此刻墊上割魔身  

དབྙིངས་ཆློས་སྐུའྙི་རྒྱལ་ས་ཟྙིན་པ་རུ༔             

••英卻固 嘉薩 幸巴如 
地:法身剎土完成處  
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ཕ་རེ་བཙུན་བ་མ་བྙིན་གྙིས་རླློབས༔                

帕 傑尊 喇嘛 近記洛 
(父:聖尊上師賜加持)  x 2 

最後二行唸誦二次  

ཕཊཿ ཕཊཿ ཕཊཿ   呸呸呸 

 
ཅེས་བརློད་ཚོགས་ཞྙིང་རང་ལ་བསྟྙིམ༔ གཉྙིས་མེད་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག༔  
 

如此祈禱後,皈依境融入自身,安住在無二無別的一如性中。 

 

 
施身盛宴供養 

ཕཊཿ  དེ་ནས་བག་ཆགས་སྙིགས་མའྙི་ལུས༔                   

呸 迭涅拔恰尼 妹律 
臭皮囊是業報身   

ཚོ་ཞྙིང་སྣུམ་ལ་ལྟློས་ཆེ་བའྙི༔                                             

措欣 努拉 特切威 
肥胖發亮的身體巨大化  

དབུས་ལས་དྭངས་མའྙི་རྙིག་པ་ནྙི༔                      

於列當妹利 巴尼 
從核心,意識的純粹本質   

ཁློས་མའྙི་རྣམ་པར་ཕཊཿཅེས་དབེ༔                        

抽妹 南巴 呸接也 
黑忿怒母呸聲呼   

ཞལ་གཅྙིག་ཕྱག་གཉྙིས་གྙི་ཐློད་ཅན༔                                       

下紀恰尼椎 特千 
一面二臂持鉞刀和嘎巴拉   

དེ་ཡྙིས་རང་ལུས་ཐློད་པ་ཕལ༔                            

迭衣 讓律 特巴札 
如是自身鉞刀割  
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སྟློང་ཁམས་ཁབ་པའྙི་མྙི་མགློ་ཡྙི༔                        

東康加北米 夠依 
大如宇宙的人頭顱器供   

སེད་བུ་གསུམ་གྙི་ཁར་བཞག་ནང་༔                                 

戒布 宋記 噶夏浪 
置於三足角架上  

འབྱུང་ལུས་ཚོགས་སུ་བཤམས་པ་དེ༔                     

炯律措舒香 巴迭 
身源供品陳設畢  

འབྲུ་གསུམ་འློད་ཀྱྙིས་བདུད་རྩྙིར་སྦར༔                     

助宋 歐衣 杜季巴 
三門放光化甘露  
  

ཨོཾ་ཨ ཿཧུྃ་དང་ཧ་ཧློ་ཧ ྙིཿ                                                   

•嗡啊吽哈吙啥 X 7次 
 

[唸誦多次 ]  

 

ཅྙི་མང་བརློད་པས་སྦྱང་སེྤལ་བསྒྱུར༔ ཁ་བློར་འགེད་ན་དེ་ཉྙིད་ལས༔ སེད་ཚུལ་ཟས་གློས་སྨན་ལ་སློགས༔ 
ཡྙིད་ལ་ཅྙི་འདློད་ངློ་བློར་སྤར༔ དམར་འགེད་རང་ཉྙིད་ཁློས་ནག་མས༔ སྙིགས་མའྙི་ལུས་ཀྱྙི་པགས་པ་
བཤུས༔ སྟློང་གསུམ་ཁབ་པར་བཀྲམ་པའྙི་སེྟང་༔ གཟུགས་ཕུང་ཤ་ཁག་ཕུང་པློར་སྤུངས༔ ཤན་པའྙི་འདུན་
ས་ལྟ་བུར་བསམ༔ ནག་འགེད་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་གྙི༔ ཐློག་མེད་ནས་བསགས་ནད་གདློན་དང་༔ 
སྙིག་སྒྲྙིབ་ཐམས་ཅད་ནག་བུན་གྙི༔ བསྡུས་ཏེ་གཟུགས་ཕུང་ལ་བསྟྙིམས་པ༔ ལྷ་འདེས་ཟློས་བས་ཁློའྙི་ལུས༔ 
སློལ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་བསམ༔ མཆློད་སྦྱྙིན་མགློན་རྣམས་འདྙི་ལྟར་འབློད༔  
 

盡可能去多唸誦這些種子字,可以淨化、增加和轉化供養物。無

盡慷慨的盛宴,花園林木、食物、衣物、藥品等,心意諸欲自性

持。若是一個無盡慷慨的紅色盛宴〝紅施〞, 自己化現為黑色的

忿怒金剛亥母,剝去了自己身體的皮膚並將所遺渣滓佈滿到三界

中,人屍血肉五藴聚,如同屠宰場地想。若是一個無盡慷慨的黑色

盛宴〝黑施〞,請收集自己他人諸有情,無始以來所聚集的病魔、

一切罪障、黑業等,如同大烏雲一般, 它融入一堆積聚的屍體中,

被惡魔神鬼啃食吞噬, 接著觀想惡魔的身體轉變成黑炭。如是做

觀想, 慷慨地邀請賓客蒞臨。 
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ཕཊཿ མཆློད་ཡུལ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་ནས༔        

呸 卻又 扎宋 但見涅 
供養三根本和具誓護法眾   

སེ་བརྒྱད་འབྱུང་པློས་གཙོ་བས་པའྙི༔                       

 •迭接 炯波 措戒北 
天龍八部主尊等   

སྦྱྙིན་ཡུལ་ལན་ཆགས་འདེ་གདློན་ཡན༔                                     

金又 連恰 接敦元 
施境寃親魔難部  

བརྟུལ་ཞུགས་སློད་པའྙི་གནས་འདྙིར་བློན༔                 

突修 卻貝 涅滴賢 
祈請降臨此施身處  

དེ་རྙིང་འཇྙིགས་མེད་རྣལ་འབློར་ངས༔                     

迭任 吉美 那救涅 
今日無畏瑜珈士  

འཁློར་འདས་ཤན་འབེད་སྒྱུ་མའྙི་ལུས༔                     

扣迭 先戒 就妹律 
分辨輪迴和涅槃供此幻化身   

སྟློང་གསུམ་ཁློན་ཡངས་ཀ་པ ་ལར༔                        

東宋 千洋 嘎巴拉 
顱器巨大遍三千世界   

བམ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱྙི་འཁློར་ལློར་བཤམས༔                                 

邦千 措記 扣洛香 
屍林群集盛宴設  

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩྙིར་བསྒྱུར༔                      

薩美 也些 杜季就 
將其轉變為無漏智慧甘露   

 

 



 

施身法 22 

འདློད་དགུར་འཆར་བའྙི་ཆློ་འཕྲུལ་ཅན༔                                    

蝶固 恰威 丘出千 
神奇展示諸慾物  

གཅེས་འཛིན་མེད་པར་འབུལ་ལགས་ཀྱྙི༔                   

接進 美巴 布拉記 
了無珍惜供諸佛  

སྟློན་ཆེན་མགློན་ལ་གཤེགས་སུ་གསློལ༔                     

吞千 終拉 些舒索 
大宴迎請祈降臨  

མཆློག་ཆེན་ཐློད་རྔ་སད་རེ་གསངས༔                      

丘千 特雅 給瑞桑 
大勝羯鼓音聲響   

ཞྙིང་ཆེན་གཡང་གཞྙི་བརྙིད་རེ་ཆེཿ                               

欣千 洋希 吉瑞切 
敵人人皮恭敬供  

མྙི་རྐང་གྙིང་བུ་གདངས་རེ་སནཿ                          

米岡 領布 當瑞年 
人骨號笛和雅音  

དྙིལ་གཡེར་ཅློད་པན་དངས་རེ་སློ༔                        

椎也 卻偏 當瑞抽 
小鈴飄帶澄淨樂  

བ་རློད་ཤ་ལ་འཐྙིབས་པ་བཞྙིན༔                     

嫁過 夏拉 替巴新 
猶如禿鷹降落血肉上  

སད་ཅྙིག་ཉྙིད་ལ་གཤེགས་སུ་གསློལ༔ ཕཊཿ            

給紀 尼拉 些舒索 呸 
迎請剎那祈降臨  
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དེ་ནས་འབུལ་ཞྙིང་བསྔློ་བ་ནྙི། 
如是獻供後迥向 

ཕཊཿ  གདློད་མའྙི་མགློན་པློ་མན་ཆད་ནས༔        

呸 蝶妹 共波 免切涅 
所有的,從原始的保護者                       

རྩ་བའྙི་བ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱྙི༔                                                             

扎威 喇嘛 遠借記 
到根本上師依怙尊  

བརྒྱུད་གསུམ་རྙིག་འཛིན་བ་མ་དང་༔                      

句宋 利進 喇嘛當 
三根本持明上師  

ཡྙི་དམ་མཁའ་འགློ་ཆློས་སློང་ལ༔                          

伊但 康卓 卻炯拉 
以及本尊空行護法神  

བམ་ཆེན་བདུད་རྩྙིའྙི་མཆློད་པ་འབུལ༔                     

邦千 杜紀 卻巴布 
屍林甘露供品用  

ལྷ་འདེས་གཙོ་བས་བདག་གཞན་གྙི༔                      

拉最 措戒 達先記 
神鬼怨敵自他等  

ཚོགས་གཉྙིས་རློགས་ཤྙིང་སྒྲྙིབ་གཉྙིས་བང་༔                 

措尼 作欣 知尼將 
圓滿二資糧清淨二障礙      

བརྟུལ་ཞུགས་འགློ་དློན་མཐར་ཕྱྙིན་ནས༔                           

突修 卓敦 塔欽涅 
圓滿利他瑜伽行   

སྣང་བ་འློད་གསལ་སྒྱུ་མར་འབློངས༔                                      

浪哇 歐薩 就瑪炯 
淨化顯現為虛幻的明光  
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ཡ་ང་བག་ཚ་ཆློས་སྐུར་གློལ༔                             

亞雅 拔叉 卻固卓 
解脫諸畏懼入法身  

ཧེ་རུ་ཀ་ལྟར་བྙིན་གྙིས་རླློབས༔                       

••嘿嚕 嘎答 欽記洛 
(祈加持,願成為忿怒尊)  X 2   

最後一行唸誦二次  
 

ཕཊཿ འཇྙིག་རེྟན་འདས་དང་མ་འདས་ཀྱྙི༔        

呸 吉滇 迭當 瑪迭記 
世間和出世間  

སེ་བརྒྱད་འབྱུང་པློ་མྙི་མ་ཡྙིན༔                           

迭皆 炯波 米瑪英 
天龍八部及非人  

ལློག་འདེན་ཤ་ཟའྙི་གདློན་ཚོགས་ལ༔                      

洛針 下哲 敦措拉 
誘眾入歧途的食肉魔王等   

སྟློང་གསུམ་ཁབ་པའྙི་ཞྙིང་ལྤགས་སྟེང་༔                               

東宋 恰貝 幸巴滇 
人皮巨大遍三千世界   

ཤ་ཁག་རུས་པའྙི་ཕུང་པློར་འབུལ༔                                       

下叉 律貝 噴波布 
血肉骨骼五蘊供  

བདག་ཏུ་འཛིན་ན་ང་རེ་ཞན༔                           

達突 進那 雅瑞先 
我如有不捨即是懦弱  

སློད་དུ་མ་ནུས་ཁློད་རེ་ལློད༔                             

卻杜 瑪奴 卻瑞略 
若不敢食用,你們更是懦弱  
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རྙིང་ན་རེན་པར་ཁྱུར་མྙིད་ཐློངས༔                        

任那 見巴 覺米東 
無瑕時囫圇吞  

ལྷློད་ན་དུམ་བུར་ཚོས་ལ་ཟློ༔                             

略那 頓布 措拉作 
有時間則細品嚐   

རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མ་བཞག་ཅྙིག༔                                 

杜秤 昌洋 瑪夏即 
啖盡不餘微塵粒  
 

ཕཊཿ འཁློར་ཚེ་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས༔         

呸 濶策 投瑪 美巴涅 
無始即在輪迴中  

ཤ་འཁློན་ཆགས་པའྙི་ལན་ཆགས་དང་༔                                 

下困 恰北 連恰當 
那些欠血肉的冤債主   

གློ་བུར་ལྷགས་པའྙི་སྙིང་རེའྙི་མགློན༔                                   

洛布 拉貝 寧桀尊 
突然到來的慈悲賓客   

ཁས་ཞན་དབང་ཆུང་མ་ལུས་ལ༔                          

給先 旺窮 瑪律拉 
並且不遺忘弱小力少者   

སློ་སློ་གང་ལ་ཅྙི་འདློད་ཀྱྙི༔                                      

梭梭 岡拉 企蝶記 
一一圓滿其所需   

འདློད་ཡློན་མྙི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔློ༔                        

蝶原 米些 貼杜哦 
以此無窮所欲寶藏祈迴向  
  

 



 

施身法 26 

འབེལ་པ་ཐློགས་ཚད་སངས་རྒྱས་ཤྙིང་༔                    

解巴 投策 桑結欣 
願有緣人得證佛果   

བུ་ལློན་ལན་ཆགས་བང་བར་ཤློག༔ ཕཊ྄༔                      

布弄 連恰 將哇修 呸 
冤債償還皆淨除   

 

 

 

 

  



 

施身法 27 

ཅེས་བརློད་ལྟློས་པ་མདེ་པར་བྙིན༔ སྟློང་ཉྙིད་ངང་ལ་མཉམ་པར་གཞག༔ དེ་ཚ་ེལུས་ལ་གཅེས་འཛིན་དང་༔ 

འཇྙིགས་སྣང་འཁུ་འཕྙིགས་བློ་སེས་ན༔ ལུས་ནྙི་ལྷ་འདེར་བྙིན་ནས་མེད༔ སེམས་ནྙི་གཞྙི་མདེ་རྩ་བ་བལ༔ 

འདེ་བས་སངས་རྒྱས་ཉྙིད་ཀྱྙིས་ཀྱང་༔ གཟྙིགས་པ་མེད་སམ་གདེང་བསེད་ལ༔ གང་ཤར་རང་ངློ་རྩ་གདར་

བཅད༔ ཐློགས་བཅས་བདུད་དང་་་་ཕྱྙི་རནེ་འབྱུང་བ་དང་གཅན་གཟན་མྙི་རློད་སློགས། ཐློགས་མེད་

བདུད༔་་ནང་རེན་དགའ་སྡུག་སེམས་ཚགི་པ་དང་ཆགས་སང་གྙི་རྣམ་རྟློག་སློགས། དགའ་བློད་བདུད་དང་

༔་་་རང་མཐློང་བདེ་སྙིད་མངློན་རླློམ་སློགས། སེམས་བེད་བདུད༔་་་ཐེ་ཚོམ་དང་ཁུ་འཕྙིགས་ལ་སློགས། 

ཕཊ྄ཿཅེས་དབྙིངས་སུ་གཅློད་པ་ཡྙིན༔ དེ་ཡང་དུས་ཚདོ་ལ་མཚནོ་ན༔ ཐློ་རངས་ཚགོས་གཉྙིས་རློགས་པའྙི་

ཕྱྙིར༔ དཀར་འགེད་བདུད་རྩྙིའྙི་ངློ་བློར་སྤར༔ ཉྙིན་གུང་ལན་ཆགས་སྦྱང་བའྙི་ཕྱྙིར༔ ཁ་འགདེ་གང་ལ་

འཚམས་པར་བསྔློ༔ ནུབ་མློ་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་སློང་ཕྱྙིར༔ བདག་འཛིན་ཚར་གཅློད་དམར་འགདེ་གཏློང་༔ 

སྲློད་ལ་སྙིག་སྦྱློང་ནག་འགེད་བ༔ ཀུན་ཀྱང་འདུན་པ་བསྒྱུར་བ་སེྟ༔ གཙོ་བློ་དམྙིགས་པས་ཉམས་སུ་བང༔ 

དེ་ཚ་ེཆློ་འཕྲུལ་ཅྙི་བྱུང་ཡང་༔ ཉམས་དང་བལ་བའྙི་ལྟ་བས་གཅུན༔ གལ་ཏེ་རྣལ་འབློར་དབྙིངས་ཆུང་ནས༔ 

ལྷློངས་འཚུབས་འཆུན་པར་དཀའ་བའམ༔ ལྷ་འད་ེདབྙིངས་ཆེས་མ་ལྷློངས་ན༔ ཀེང་རུས་དཀར་པློའྙི་

དམྙིགས་པ་བ༔ ཕཊ྄ཿཅེས་རང་ཉྙིད་སད་ཅྙིག་གྙིས༔ ཀེང་རུས་དཀར་པློ་མེ་འབར་བ༔ ཤྙིན་ཏུ་ཚ་པློ་ལས་

བྱུང་བའྙི༔ མེ་ཡྙིས་སྟློང་གྙི་འཇྙིག་རྟནེ་དང་༔ ཁད་པར་ལྷ་འདེའྙི་གནས་རྟནེ་བསེྲགས༔ མཐར་ནྙི་ཀེང་རུས་

མེ་དང་བཅས༔ འློད་ཡལ་སྟློང་པའྙི་ངང་ལ་གཞག༔ འགློ་ནད་སྲུང་བ་ལ་ཡང་ཟབ༔ ཚར་ཚད་དུས་སུ་མ་

བྱུང་དང་༔ གནློད་འདེ་གདུག་པ་ཨར་གཏློད་ན༔ རྙིག་པ་ཁློས་མའྙི་སྐུར་གསལ་བས༔ སྙིགས་མའྙི་ལུས་ཀྱྙི་

པགས་པ་བཤུས༔ སྟློང་གསུམ་ཁེངས་པའྙི་གཡང་གཞྙིའྙི་སེྟང་༔ ཤ་རུས་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ་ལ༔ འདེ་གདློན་

ཟས་ལ་གདུང་བའྙི་མློད༔ ཁློས་མས་གཡང་བཞྙི་འབ་ཀྱྙིས་དྙིལ༔ སྤྲུལ་དང་རྒྱུ་མའྙི་ཞགས་པས་བསམས༔ 

ཀད་ལ་བསློར་ཞྙིང་བརབས་པ་ཡྙིས༔ ཤ་མྱག་རུས་མྱློག་དག་ཏུ་སློང་༔ སྤྲུལ་པའྙི་གཅན་གཟན་དུ་མ་ཡྙིས༔ 

ལྷག་མ་མེད་པར་ཟློས་པར་བསམ༔ དབྙིངས་རྙིག་བསེྲས་ཏེ་མཉམ་པར་གཞག༔ དེས་ནྙི་ཚར་ཚད་ངེས་

འབྱུང་ཞྙིང་༔ འདེ་གདློན་གདུག་པ་ཚར་ཆློད་འགྱུར༔ ཀུན་ལ་གཅེས་འཛིན་བློ་སྤངས་ཏེ༔ ལྟ་བའྙི་གདེང་

གྙིས་ཟྙིན་པ་གཅེས༔ དེ་ཚེ་ཚར་ཚད་འད་བའྙི་ལྷློངས༔ ལྷློངས་ཚད་འད་བའྙི་ཚར་ཚད་དང་༔ གཉྙིས་ཀ་

འད་བའྙི་འདེས་མ་དང་༔ འདེས་མ་འད་བའྙི་བག་ཆགས་དང་༔ ཚར་ལྷློངས་གཉྙིས་ཀ་མཐར་ཕྱྙིན་གྙི༔ 

རྟགས་རྣམས་ཉམས་དང་སྦྱར་ཏེ་སད༔ དློན་ལ་བདག་མེད་ཀུན་བཟང་མློ༔ ཡུམ་ཆནེ་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱྙིན་

མའྙི༔ དགློངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་ཙ་ན༔ གཅློད་ཡུལ་ལམ་དུ་ལློང་བའློ༔ ས་མ་ཡ༔ 
 
 
 
 



 

施身法 28 

     如此地祈禱,亳無保留地施予,同時在空性下禪修。此時如

果你去貪愛身體、畏懼或猶豫,那麼就去想你的身體是不存在

的。它已經交給了惡魔,心中無始的根本要斷,惡魔找不到它,甚

至佛陀也看不到它。鼓起勇氣去深刻地體會,一切顯現都是自我

的展現而已:有礙魔---外緣顯現的,元素、野獸野人等之貪憎分

別見；無礙魔---內緣苦樂心、貪戀惱恨等；歡喜魔---為自己的

益樂感到驕傲等；怖畏魔---懷疑與猶豫等,一聲呸,把它們割裁

拋入空性中。 

  

     再而說明盛宴在一天中的時辰: 在早晨做白施食,圓滿二資

糧,增加〝白施〞的甘露特質; 在午時做花施食,來淨化習性、冤

債罪業；在傍晚時分做紅施食,來斬斷我執,成就修行；在晚上做

黑施食來淨化惡行,所有這些都可以隨著個人的用意來選擇不同

的修法,所以,主要是靠觀想。 

 

     重要修法細節: 無論任何虛幻的反應昇起時,都應以超越暫

時經驗的觀點來減小它們。如果修行功力小,難制服兇兆的挑

釁、因為神鬼的差異而無法被喚起,此時應做白骨觀。一聲呸,你

在剎那化為白色的骨架、火焰熊熊燃燒著,燒毀了三界,尤其是魔

鬼的住所。最後,白骨、火焰和它們的光芒消退,都融入空性中。

此外,這種修法還對傳染性疾病具有特殊的保護。如果沒有成就

的跡象的話,那麼就必須向惡毒的惡魔施加壓力,去觀想您的意識

是黑色金剛亥母,並把您剝下的皮散佈到三千大千世界。最重要

的是,散佈著惡魔和阻礙者所渴望吞噬的血肉和骨頭。在那一刻,

黑色金剛亥母迅速將人皮折疊起來,用蛇和腸子製成的絞索把它

捆綁起來,在頭上旋轉後,砸在地上,惡魔的血肉和骨頭都變成漿

糊,幻化出猛獸無數多,啃食無餘完畢觀,然後平穩地安住在空曠

的覺醒中。如此地,一定會出現成就的跡象、能制服殘酷的障礙

魔、能放掉攀緣的心。去維持見解的信心是非常重要的,那麼,被

挑釁的徵兆反而會變成是成就的徵兆,或者成就的徵兆看起來像

是被挑釁的徵兆,或者這兩個徵兆似乎是混合在一起,或者是由於

習性的傾向而覺得是混合的。為了圓滿被挑釁和成就的二種徵

兆,您應該根據自己的經驗和徵兆來行事。 

 

     歸根結底,〝無我〞是普賢王如來的佛母,是般若智慧的偉

大母親。您如果能有此領悟,則可以成就施身法。 薩瑪亞！ 

 

 



 

施身法 29 

རེས་ལ་བསྔློ་སྨློན་བ་བ་ནྙི༔  
迴向和祈願文 

ཨཿ དགེ་དང་མྙི་དགེའྙི་རྟློག་ཚོགས་རང་གློལ་ལ༔        

阿 給當 米給 托措 讓卓拉 
好壞思想皆會自己解脫   

རེ་དང་དློགས་པའྙི་མཚན་མ་མྙི་དམྙིགས་ཀྱང་༔       

瑞當 多貝 稱瑪 米密將 
希望或害怕無所緣   

སྣང་ཆའྙི་རྟེན་འབེལ་བསླུ་མེད་དགེ་ཚོགས་རྒྱུན༔                         

浪切 天哲 魯美 給措捐 
明了緣起的顯現不爽   

ཟག་མེད་ཆློས་ཀྱྙི་དབྙིངས་སུ་བསྔློ་བར་བ༔                                 

剎美 卻記 英舒 哦哇嫁 
功德迴向無漏法界   

 
ཕཊཿ ཀུན་རློབ་ལུས་ཀྱྙི་སྦྱྙིན་པ་ལ་བརེྟན་ནས༔                  

呸 昆作 律記 進巴 拉滇涅 
假有身之施供於此處  

བསལ་པར་བསགས་པའྙི་བུ་ལློན་ལན་ཆགས་བང་༔                 

噶巴 薩貝 布弄 連恰將 
諸劫冤債皆清淨   

དློན་དམ་ཆློས་ཀྱྙི་བདེན་པས་རྒྱུད་འགློལ་ཚེ༔                    

敦但 卻記 電貝 居卓策 
勝義法門施身得解脫   

བདག་གྙི་འདུས་པ་དང་པློར་སེ་བར་ཤློག༔                       

達吉 都巴 當波 戒哇修 
願惡魔再投生為我弟子   
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དེ་ཚེ་མ་བཅློས་རང་བཞག་གཉུག་མའྙི་དློན༔                       

迭策 瑪卻 讓夏 紐妹敦 
在那時,無偽自性真像起  

མྙི་བསྲུན་ལྷ་འདེའྙི་རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་ཀྱང་༔     

米宋 拉最 句拉 皆涅將 
在此狂妄的心流中昇起  

ངར་འཛིན་འཁྲུལ་པའྙི་རེས་སུ་མྙི་འབང་བར༔        

雅進 出貝 皆舒 米張哇 
我執迷惑此后不復隨  

བམས་དང་སྙིང་རེས་ཤེས་རྒྱུད་བརླན་པར་ཤློག༔  

將當 寧傑 些居 連巴修 
願其慈愛悲愍慧根聚   

བདག་ཀྱང་བརྟུལ་ཞུགས་སློད་པ་མཐར་ཕྱྙིན་ནས༔                   

達將 突修 卻巴 塔欽涅 
願我施身修法圓滿  

སྙིད་སྡུག་རློ་སློམས་འཁློར་འདས་ཆློས་སྐུར་འབློངས༔      

紀杜 若妞 濶迭 卻固烱 
苦樂一味輪湼等置法身證   

ཕྱློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འབེལ་ཚད་དློན་ལྡན་གྙིས༔     

秋列 南加 這策 敦電記 
具緣者所向無敵              

ཕྙིན་ལས་མཐར་ཕྱྙིན་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤློག༔ ཕཊཿ          

春列 塔欽 嫁律 住巴修 呸 
願得解脫証虹光身  
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ཅེས་བརློད་ལྟ་བའྙི་ངང་མདངས་བསངས༔ སྙིང་རེ་ཆནེ་པློའྙི་རྩྙིས་ཟྙིན་པས༔ བདེ་སྡུག་གཏློང་ལེན་
དམྙིགས་པ་དང་༔ ཆློས་ཀྱྙི་སྦྱྙིན་པ་རྣམ་དག་བ༔ འབེལ་ཐློགས་བཟང་ངན་ཐར་ལམ་འགློད༔ ས་མ་ཡ༔ མ་
མ་ཀློ་ལྙིང་ས་མན༔ྟ བདེ་སྡུག་གཏློང་ལེན་ནྙི༔ བདག་གྙི་བད་ེབ་ལྷ་འདེར་གཏློང་བ་དང་། ལྷ་འདའེྙི་སྡུག་
བསྔལ་རང་གྙིས་ལནེ་པའློ། ཆློས་ཀྱྙི་སྦྱྙིན་པ་ནྙི། 
 

正如所說,保持清晰的觀想,用大悲心的轉化力量來做觀想,把你

的快樂與他人的痛苦互相交換,給予教法上完全純淨的禮物。無

論你遇到什麼,是好或是壞,都將帶領我們走向解脫。  

薩瑪亞 瑪瑪科令 薩曼它！  

 

當我們給予快樂而收獲痛苦時,自己的快樂是給了魔鬼而別人的

苦難由自己來承擔。下面來做結論,給予教法的禮物： 
 

給予教法的禮物 

སྦྱྙིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདྙི་ཡྙི་མཐུས།།              

近巴 加千 就巴 滴依突 
以此慷慨大佈施  

འགློ་བའྙི་དློན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤློག།    

卓威 敦都 讓烱 桑接秀 
願成就自生佛利眾生   

སྔློན་གྙི་རྒྱལ་བརྣམས་ཀྱྙིས་མ་བསྒྲལ་བའྙི།།               

哦記 加哇 南記 瑪卓威 
願所有未被佛度之眾生   

སེ་རྒུའྙི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱྙིན་པས་གློལ་གྱུར་ཅྙིག།              

借古 措南 今北 卓就欽 
以此大佈施力得解脫  

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྙི་མཛོད་བཞྙིན་དུ།།             

湯 接 南開 作新都 
就像如意的天上寶藏一樣  

ལློངས་སློད་ཟད་པ་མེད་པར་ཤློག།                   

龍 卻 色巴 美巴秀 
願所有的財富不枯竭  
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རྩློད་པ་མེད་ཅྙིང་འཚེ་མེད་པར།།                      

昨 巴 美欽側美巴 
沒有衝突與傷害  

རང་དབང་དུ་ནྙི་སློད་པར་ཤློག།  ཕཊཿ          

讓旺 杜尼 卻巴秀 呸 
願能自由享用此財富  

སྨྲ་བསམ་བརློད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱྙིན།།         

瑪桑 俱美 些惹 帕若欽 
般若智慧難思議難描述  

མ་སེ་མྙི་འགགས་ནམ་མཁའྙི་ངློ་བློ་ཉྙིད།།          

瑪皆 米嘎 南給 哦窩尼 
不生不滅自然之虛空   

སློ་སློ་རང་རྙིག་ཡེ་ཤེས་སློད་ཡུལ་བ།།                                  

所所 讓瑞 耶些 卻月哇 
自分別與自知的智慧   

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྙི་ཡུམ་གྙི་བཀྲྙིས་ཤློག།                           

杜宋 佳威 雍記 扎西秀 
向三世勝利者之母我祈求 
  

 

ཏདྱ་ཐ ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ ་ར་ག་ཏེ་པ ་ར་ས་ག་ཏེ་བློ་དྙི་ས ་ཧཱ། 

迭亞他 噶爹噶爹巴囉噶爹 巴囉桑噶爹  

菩提梭哈 
 

[重複多次]  
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ན་མློ། ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་།།       

南摩 卻南 湯切 就列炯 
諸法一切由因生   

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞྙིན་གཤེགས་པས་གསུངས།།                     

迭就 迭欣 些貝宋 
此因善逝如來宣  

རྒྱུ་ལས་འགློག་པ་གང་ཡྙིན་པ།།                           

就累 夠巴 岡英巴 
一切滅除亦有因  

དགེ་སྦྱློང་ཆེན་པློས་འདྙི་སད་གསུངས།།                     

給炯 千波 滴給宋 
釋迦佛宣此法音  

 
སྙིག་པ་ཅྙི་ཡང་མྙི་བ་ཞྙིང་།།                              

滴巴 企洋 米嫁欣 
不再做任何惡業  

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སད།།                        

給哇 噴宋 措巴切 
盡行善業福德聚  

རང་གྙི་སེམས་ནྙི་ཡློངས་སུ་འདུལ།།                        

讓吉 深尼 勇舒杜 
調伏自心為首要  

འདྙི་ནྙི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྙིན།།                        

滴尼 桑桀 滇巴英 
此乃諸彿正法語  
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祈請文: 

ཚོགས་གྙི་ལམ་དང་སྦྱློར་བའྙི་ལམ།།                        

措記 浪當 久威浪 
資糧道及加行道  

མཐློང་བའྙི་ལམ་དང་སློམ་པའྙི་ལམ།།                      

東威 浪當 貢貝浪 
覺見道與修行道  

བར་ཆད་མེད་པའྙི་ལམ་བགློད་ནས།།                      

拔切 美貝 浪捉涅 
無諸魔難此道行   

མ་ཡུམ་ཆེན་གྙི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་ཤློག།                                     

瑪雍 千記 夠胖 投巴修 
願得証偉大佛母果位  

 
འབྱུང་པློ་གང་དག་འདྙིར་ནྙི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ།།       

烱波 岡達 滴尼 拉就唐 
無論此處他處諸鬼怪   

སའམ་འློན་ཏེ་བར་སྣང་འཁློད་ཀྱང་རུང་།།                          

薩安 元迭 拔浪 濶將任 
無論是在地上或空中  

སེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བམས་བེད་ཅྙིང་།།          

戒古 南拉 答突 將接欽 
願能恆常慈愛諸有情  

ཉྙིན་དང་མཚན་དུ་ཆློས་ལ་སློད་པར་ཤློག།           

寧當 稱都 卻拉 覺巴修 
晝夜恆常修正法  

 
ཅེས་སློགས་ཤྙིས་སྨློན་བརློད་པར་བའློ།། 
唸誦這些或其他的吉祥文 
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觀音菩薩修持短軌 

ཧྙིཿ སློན་གྙིས་མ་གློས་སྐུ་མདློག་དཀར།།          

啥 俊記 瑪果 固多喀 
清浄無染身白色  

རློགས་སངས་རྒྱས་ཀྱྙིས་དབུ་ལ་བརྒྱན།།                     

作桑 桀記 屋拉見 
寶冠莊嚴圓滿佛  

ཐུགས་རེ་སན་གྙི་འགློ་ལ་གཟྙིགས།།                        

突桀 千記 卓拉西 
大悲之眼望眾生  

སན་རས་གཟྙིགས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                   

見瑞 夕拉 所哇迭 
觀音菩薩我祈請  
 

ༀ་མ་ཎྙི་པདེྨ་ཧུྃཿ      

嗡瑪尼貝美吽  
 

གང་མང་བསགས། 
盡量累積咒語 

དགེ་བ་འདྙི་ཡྙི་མྱུར་དུ་བདག།                           

給哇 滴衣 紐都達 
願以此善德速成就  

སན་རས་གཟྙིགས་དབང་གྲུབ་གྱུར་ནས།།                   

見瑞 夕旺 祝究涅 
觀音菩薩之果位  

འགློ་བ་གཅྙིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།།                           

卓哇 企將 瑪律巴 
一切眾生亦無餘  

འདྙི་ཡྙི་ས་ལ་འགློད་་པར་ཤློག།                           

滴衣 薩拉 夠巴秀 
咸令証得彼果位  
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བད་ེསྨློན་བསྡུས་པ། 
  

往生極樂世界祈請文  

  
ཨེ་མ་ཧློ༔  ངློ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔   

埃瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 他也當   
稀有的!不可思議阿彌陀佛   

གཡས་སུ་ཇློ་བློ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང༔                               

也速 久喔 突桀 千波當 
右邊是观世音菩薩  

གཡློན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐློབ་རྣམས་ལ༔      

原都 深巴 突千 托南拉 
左邊是大力金剛手  

སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔག་མེད་འཁློར་གྙིས་བསློར༔  

桑桀 將深 巴妹 扣記扣 
諸佛菩薩眷屬衆圍繞  

བདེ་སྙིད་ངློ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྙི༔             

迭記 哦札 巴杜 妹巴衣 
無量大樂不可思議  

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བ་བའྙི་ཞྙིང་ཁམས་དེར༔           

迭哇 千些 嫁威 欣康迭 
極樂世界的淨土  

བདག་གཞན་འདྙི་ནས་ཚེ་འཕློས་གྱུར་མ་ཐག༔        

達先 弟涅 側頗 就瑪他 
願我臨終將死時   

སེ་བ་གཞན་གྙིས་བར་མ་ཆློད་པ་རུ༔                   

皆哇 先記 巴瑪 卻巴如 
沒有再被生於他方的阻礙  
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དེ་རུ་སེས་ནས་སྣང་མཐའྙི་ཞལ་མཐློང་ཤློག༔          

迭如 皆涅 浪貼 夏通修 
化生得見阿彌陀佛  

དེ་སད་བདག་གྙིས་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་འདྙི༔          

迭給 達吉 夢浪 大巴弟 
藉此祈求力  

ཕྱློགས་བཅུའྙི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱྙིས༔  

秋曲 桑桀 將深 湯切記 
願十方諸佛菩薩  

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྙིན་གྙིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ༔     

給妹 助巴 近記 拉杜所 
祈求加持滿願無障礙  

ཏདྱ་ཐ ༔ པཉྩ་དྙི་ཡ་ཨ་ཝ་བློ་ད་ན་ཡ་ས ་ཧཱ༔ 

地亞它 班雜椎亞 阿哇菩達 那亞所哈 
 
བསྔློ་བ། 
短迴向文 

 

དགེ་བ་མ་རན་འགློ་དྲུག་ཀུན་ལ་བསྔློ༔             

給哇 瑪根 卓助 昆拉哦 
迴向給六道如母的有情眾生  
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迴向文 

བསློད་ནམས་འདྙི་ཡྙིས་ཐམས་ཅད་གཟྙིགས་པ་ཉྙིད།།   

所南 滴衣 湯切 西巴尼 
以此福德願成佛  

ཐློབ་ནས་ཉེས་པའྙི་དག་རྣམས་ཕམ་བས་ཤྙིང་།།       

托涅 內北 札南 旁皆欣 
願能戰勝諸敵眾  

སེ་ར་ན་འཆྙིའྙི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡྙི།།              

借嘎 那企 巴龍 出巴衣 
生老病死滔滔浪   

སྲྙིད་པའྙི་མཚོ་ལས་འགློ་བ་སྒྲློལ་བར་ཤློག།                 

西北 措累 卓哇 卓哇秀 
願度群生出有海 

 
རྙིན་ཆེན་དགེ་ཚོགས་འདྙི་ཡྙིས་འགློ་བ་ཀུན།།          

仁千 給措 地依 卓哇昆 
透過珍貴的善業累積  

རྟག་ཏུ་དམ་པའྙི་ཆློས་དང་མྙི་འབལ་ཞྙིང་།།           

大突 淡貝 卻當 明召欣 
恒與勝法永不離   

རང་གཞན་དློན་གཉྙིས་རློགས་པ་མཐར་ཕྱྙིན་ནས།།                         

讓先 敦尼 作巴 他欽涅 
自他二利都圓滿   

ཆློས་རྔ་སྒྲློགས་པས་འཇྙིག་རྟེན་མཛེས་པར་ཤློག།                    

卻雅 卓貝 基滇 哲巴修 
願法鼓美化此世界  
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སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པར་ཤློག།         

桑桀 滇巴 達行 結巴修 
 願宏揚法教永增長   

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞྙིང་སྙིད་པར་ཤློག།                

深千 湯切 爹行 結巴修 
願諸眾生享至樂  

ཉྙིན་དང་མཚན་དུ་ཆློས་ལ་སློད་པར་ཤློག།            

寧當 曾都 卻拉 覺巴修 
願日與夜修持法教   

རང་གཞན་དློན་གཉྙིས་ལྷུན་གྙིས་འགྲུབ་པར་ཤློག།                      

讓先 敦尼 論基 注巴修 
願自他二利剎那圓滿               
                                                                            

 

སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང་།།                 

桀哇 昆杜 陽達 喇嘛當 
來生永不離於真淨師  

འབལ་མེད་ཆློས་ཀྱྙི་དཔལ་ལ་ལློངས་སློད་ཅྙིང་།།       

渣美 卻基 巴拉 龍卻欽 
用此勝妙佛法至極至  

ས་དང་ལམ་གྙི་ཡློན་ཏན་རབ་རློགས་ནས།།           

沙當 浪記 原天 惹奏涅 
殊勝圓滿一切淨道階   

རློ་རེ་འཆང་གྙི་གློ་འཕང་མྱུར་ཐློབ་ཤློག།                

多桀 將吉 夠旁 紐脫秀 
願速證得持明的境地                                     
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རྐང་གྙིང་རྟ་ནྙི།  
骨號角的吹法是如此： 

  
ཨོཾ་ སན་ལ་རྙིང་བ་བུང་བའྙི་སད་ལྟ་བུ།། 
 嗡！和雅長遠如蜂聲 

  
ཧུྃ་ རྔམས་ལ་འཚརེ་བ་རྟ་སད་ལྟ་བུ།། 
吽！高音如同馬聲嘶叫 

 
ཏ ུྃ་ དག་ལ་གཏུམ་པ་སྟག་མློའྙི་ངར་སད་ལྟ་བུ།། 
 粲！猛烈如同忿怒母虎的吼聲 

 
ཧ ྙིཿ འགྱུར་ལ་ལྡེམ་པ་དྙི་ཟའྙི་སད་ལྟ་བུ།།    
啥！高低變化如香飄揚 

 
ཨ ཿ འགྱུར་ལྡམེ་གློང་འད་ནས་གཤམ་འདགེས་ཙམ་བེད་པ་ལ་ཌཱ་ཀྙིའྙི་་སྤྱུག་གླུ་ཟེར།། 
 阿！高低變化如前,後段微許上揚 

 

 

（忿怒母相壇城,和雅長遠如蜂聲,高音如同馬聲嘶叫,猛烈如

同忿怒虎母吼聲,高低變化如香飄揚,高低變化如前,後段微許

上揚,此修功德安樂果,一切無數諸有情,無餘圓滿迴向三界,

無所緣法界中阿字） 


