
  

 

 
 

༄༅། །ཀློང་ཆནེ་སྙིང་ཐྙིག་ལས། 
བླ་མ་དྲག་པློ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་བཞུགས་སློ།། 

 

龍欽寧替 
 

忿怒咕嚕達瓊拔哇修法儀軌 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Nyingma Palyul Dharma Center 

New York City 
 

白玉紐約中心 
   

 2020 年 8 月 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2019 by Damchö Rinchen 

 

All rights reserved.  

This text, or parts therof, may not 

be reproduced in any form 

without permission from the publisher. 

Printed in the USA 

 

 

 

Published by Damchö Rinchen  

Palyul Changchub Dargyeling Ohio PO Box 202  

Richfield OH 44286 

330-659-0468 

damchorinchen@palyulohio.org 

 

 

 

 
  

mailto:damchorinchen@palyulohio.org


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takhyung Barwa (達瓊拔哇) 
 

 



 



 

 忿怒咕嚕達瓊拔哇 1 

༄༅།།འཕགས་པ་བཀྲ་ཤྙིས་བརྒྱད་པའྙི་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས།། 

八聖吉祥文 
米滂仁波切作 

 

ལས་གང་ཞྙིག་རློམ་པ་ན་ཐློག་མར་འདྙི་ཚར་གཅྙིག་བརློད་ན་གྲུབ་པ་བདེ་བ་ཡྙིད་བཞྙིན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་བས་ཅྙི་ནས་ཡྙིད་ལ་བའློ། ། 
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་སྙིད་རྣམ་དག་རང་བཞྙིན་ལྷུན་གྲུབ་པའྙི།། 

嗡 浪夕 南達 朗欣 輪竹北 
嗡！法界清靜自性任運成    

བཀྲ་ཤྙིས་ཕློགས་བཅུའྙི་ཞྙིང་ན་བཞུགས་པ་ཡྙི།།    

札西 丘居 欣那 修巴依 
安住十方吉祥世界中    

སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའྙི་ཚོགས།། 

桑桀 卻當 給敦 帕北措   
佛陀聖法一切賢聖僧   

ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག། 

棍拉 洽察 達佳 札西秀 
我等頂礼祈願大吉祥   

སློན་མེའྙི་རྒྱལ་པློ་རལ་བརྟན་དློན་སྒྲུབ་དགློངས།།                                     

終妹 加波 朝电 敦竹共 
燃燈王佛妙力義成佛    

བམས་པའྙི་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་དགློངས་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་པློ་ལྟར་འཕགས་རལ་གྲགས་དཔལ་དང་ནྙི།། 

輪波 大帕 早札 帕當尼   
如須彌山能勝吉祥佛    



 

2 忿怒咕嚕達瓊拔哇 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགློངས་གྲགས་པའྙི་དཔལ།། 

深千 湯皆 拉共 札北巴 
憫諸眾生慈悲聖德佛    

ཡྙིད་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་ཐློས་པས་བཀྲ་ཤྙིས་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་ཕག་འཚལ་ལློ།།                                 

迭哇 些巴 皆拉 洽察洛 
虔誠頂礼八大善逝佛(1) 

   

འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུ་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན།། 

將巴 匈奴 巴电 多桀正 
孺童文殊具德金剛手    

སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབང་མགློན་པློ་བམས་པའྙི་དཔལ།། 

見瑞 夕汪 共波 將貝巴 
聖观世音怙主彌勒尊    

ས་ཡྙི་སྙིང་པློ་སྙིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ།།  

薩衣 寧伯 記巴 南巴色 
地藏菩薩除蓋障菩薩    

ནམ་མཁའྙི་སྙིང་པློ་འཕགས་མཆློག་ཀུན་ཏུ་བཟང་།། 

南開 寧波 帕丘 昆都桑 
虚空藏及普賢大菩薩    

ཨུཏྤལ་རློ་རེ་པད་དཀར་ཀླུ་ཤྙིང་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。  
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ནློར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གྲྙི་ཉྙི་མ་ཡྙི།། 

諾布 達哇 繞記 尼瑪衣 
摩尼月宝宝劍及日輪    

ཕག་མཚན་ལེགས་བསྣམས་བཀྲ་ཤྙིས་དཔལ་གྙི་མཆློག། 

洽稱 累浪 札西 巴記丘 
持善法印吉祥德殊勝    

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ།།     

將秋 深巴 借拉 洽察洛 
八大菩提薩埵我頂礼    

རྙིན་ཆེན་གདུགས་མཆློག་བཀྲ་ཤྙིས་གསེར་གྙི་ཉ།། 

仁千 都丘 札西 色記娘 
殊勝宝傘吉祥金色魚    

འདློད་འབྱུང་བུམ་བཟང་ཡྙིད་འློང་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 巴北烏 
声聞法螺圓滿吉祥結   

མྙི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དབང་བསྒྱུར་འཁློར་ལློ་སེ།།               

米努 叫稱 汪就 括洛迭 
尊勝宝幢具威力之金輪   

རྙིན་ཆེན་རྟགས་མཆློག་བརྒྱད་ཀྙི་ཕག་མཚན་ཅན།།                  

仁千 達丘 借記 洽稱見 
殊勝法印八聖吉祥宝    

ཕློགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆློད་ཅྙིང་དགེས་བསེད་མ།། 

丘都 加哇 卻京 皆借瑪 
供養十方諸佛祈納受   
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སེག་སློགས་ངློ་བློ་དྲན་པས་དཔལ་སེལ་བའྙི།།  

給所 哦喔 正北 巴北威 
憶念善妙成就時增長    

བཀྲ་ཤྙིས་ལྷ་མློ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ།།                                                    

札西 拉摩 皆拉 洽察洛   
八大吉祥天女我頂礼 2     

ཚངས་པ་ཆེན་པློ་བདེ་འབྱུང་སེད་མེད་བུ།། 

昌巴 千波 迭炯 色妹布   
大梵天大自在遍入天    

མྙིག་སློང་ལྡན་དང་རྒྱལ་པློ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང།། 

米冬 電當 加波 尤扣宋   
帝釋天王及持國天王    

འཕགས་སེས་པློ་དང་ཀླུ་དབང་མྙིག་མྙི་བཟང་།། 

帕接 波當 魯汪 米米桑   
增長天王龍王廣目王    

རྣམ་ཐློས་སས་དང་ལྷ་རྫས་འཁློར་ལློ་དང་།། 

南推 色當 拉哲 扣洛當   
多聞天王各持其法器    

ཏྙི་ཤུལ་ལ་དང་མདུང་ཐུང་རློ་རེ་ཅན།། 

替秀 拉當 東凍 多皆見 
輪三叉戟短槍金剛杵    

པྙི་ཝཾ་རལ་གྲྙི་མཆློད་རེྟན་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་ཤྙིས་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.  
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འཇྙིག་རྟེན་སློང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ།། 

吉天 炯哇 皆拉 洽察洛   
世間八大護法我頂礼    

བདག་ཅག་དེང་འདྙིར་བ་བ་རློམ་པ་ལ།། 

達加 迭爹 加哇 終巴拉 
我等如今所作諸事業    

གེགས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞྙི་ནས།། 

给當 涅哇 側哇 棍西涅 
一切障難惱害悉消弭    

འདློད་དློན་དཔལ་འཕེལ་བསམ་དློན་ཡྙིད་བཞྙིན་འགྲུབ།། 

得敦 巴北 桑敦 衣欣祝   
滿願增長隨心皆成就    

བཀྲ་ཤྙིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤློག།  །། 

札西 迭列 朋順 措巴秀  
吉祥如意祈願臻圓滿    

                                                                                                               
 

ལྡང་ཚེ་བརློད་ན་དེ་ཉྙིན་དློན་ཀུན་འགྲུབ། །ཉལ་ཚེ་བརློད་ན་རྙི་ལམ་བཟང་པློ་མཐློང༌། །གཡུལ་དུ་འཇུག་ཚེ་བརློད་ན་ཕློགས་

ལས་རྒྱལ། །བ་བ་རློམ་དུས་བརློད་ན་འདློད་དློན་འཕེལ། །རྒྱུན་དུ་བརློད་ན་ཚེ་དཔལ་གྲགས་འབློར་ཤྙིས། །བདེ་ལགེས་ཕུན་

ཚོགས་བསམ་དློན་ཡྙིད་བཞྙིན་འགྲུབ། །སྙིག་སྙིབ་ཀུན་བང་མངློན་མཐློ་ངེས་ལེགས་ཀྙི། །དློན་ཀུན་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཆློག་

གྙིས་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་པའྙི་ཚེས་གསུམ་གཟའ་ཉྙི་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གྙི་དུས་བཟང་པློའྙི་ཆ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགེས་
པའྙི་རློ་རེའྙི་ཡྙིད་མཚོ་ལས་བྱུང་བའྙི་ནློར་བུའྙི་དློ་ཤལ་ཆནེ་པློའློ། ། 
 

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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༄༅།།སྣང་སྙིད་དབང་དུ་སྡུད་པའྙི་གསློལ་འདབེས་བྙིན་རླབས་སྙིན་ཆནེ་བཞུགས་སློ།། 

旺都：大加持雲 

-吸引所有顯現存在的祈請文- 

米滂仁波切作 

 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྂ་ཧ ྙཱིཿ  

嗡阿吽啥   
བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གྙི་ཕློ་བྲང་དུ།། 

迭千 巴哇 旺記 頗張都 
熾燃大樂迷人的聖宮殿    

བདེ་སློང་སློ་སློར་རྟློགས་པའྙི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།། 

迭東 所所 奪威 也些固 
空樂合一的超時覺醒     

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའྙི་རང་བཞྙིན་ལས།། 

瑪洽 迭电 貝妹 讓欣累 
從蓮花,無執的自然大樂     

རློ་རེ་ཉྙི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པློའྙི་དཔལ།།                          . 

多桀 尼瑪 浪哇 千背帕 
以壯麗光明的金剛太陽顯現   ,  

ཆློས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རློ་རེ་ཆློས།།                

卻固 浪哇 他耶 多桀卻 
法身阿彌陀佛和金剛手    

འཇྙིག་རེྟན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རེས་རེས་ཆགས་གཟུགས།། 

吉天 旺丘 突桀 皆洽速 
世主大悲观世音    

པདྨ་རྒྱལ་པློས་འཁློར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར།།                

貝瑪 加波 柯迭 雅旺就 
娑婆和涅槃的統治者貝瑪加波    
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སྣང་སྙིད་ཟྙིལ་གནློན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ། 

浪夕 息涅 旺千 嘿嚕嘎 
存在和現象的征服者大威力嘿嚕嘎     

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝ ་ར་ཧྙི།།                    

桑哇 也些 班雜 哇惹嘻 
秘密智慧的古海加那、金剛亥母     

བདེ་མཆློག་འདློད་པའྙི་རྒྱལ་པློ་བདེ་ཆེན་གཏེར།།                     

店丘 迭北 加波 迭千貼 
殊勝大樂慾界天王迭北加波     

མ་ལུས་སེ་རྒུའྙི་ཡྙིད་འཕློག་རྙིག་བེད་མ།།                                

瑪律 皆古 衣抽 瑞皆瑪 
愛的女神咕嚕咕累     

མཆློག་ཐུན་ཕག་རྒྱའྙི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སློང་གར།།            

丘吞 洽皆 旺丘 迭東嘎 
上師佛母舞著空性大樂的手印      

དབང་མཛད་རློ་རེ་དཔའ་བློ་ཌཱཀ ྙིའྙི་ཚོགས།། 

旺這 多桀 巴喔 達基措 
空行勇父勇母非常吸引人     

སྣང་སློང་མཉམ་པ་ཆེན་པློའྙི་ངང་ཉྙིད་དུ།།                                     

浪東 釀巴 千杯 浪尼都 
在顯空的平等中     

རློ་རེ་སྐུ་ཡྙི་གར་གྙིས་སྙིད་གསུམ་གཡློ།། 

多桀 固衣 嘎記 夕宋幽 
您的金剛身起舞時震撼三界     
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འགགས་མེད་གསུང་གྙི་བཞད་སས་ཁམས་གསུམ་འགུགས།། 

嘎妹 宋吉 些這 康宋古 
您証悟語的欢笑声迷住了三界     

འློད་ཟེར་དམར་པློས་འཁློར་འདས་ཡློངས་ལ་ཁྱབ།། 

欧色 瑪波 扣迭 永拉甲 
發出紅光,遍及娑婆和涅槃     

སྙིད་ཞྙིའྙི་དྭངས་བཅུད་གཡློ་ཞྙིང་སྡུད་པར་བེད།།                 

夕西 當曲 有欣 都巴皆 
大量送來存在現象的光明生命本質和極至的和平     

 རློ་རེ་ཆགས་པ་ཆེན་པློའྙི་ཐུགས་ཀྙིས་ནྙི།། 

多桀 恰巴 千波 突記尼 
您証悟心的大金剛熱情    

རྣམ་གཉྙིས་དངློས་གྲུབ་འདློད་དགུའྙི་མཆློག་སློལ་ཞྙིང༌།། 

南尼 哦助 迭古 丘措欣   
賜予二層次最高期望的悉地成就     

རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པློ་ཡྙིས།།      

多桀 恰就 夏巴 千波衣 
用您的金剛大鉄勾和繩索圈    

སྣང་སྙིད་བདེ་བ་ཆེན་པློར་སློམ་བེད་པ།། 

浪夕 迭哇 千波 凍皆巴 
您捆綁所有顯相和存在於大樂中     

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྙི་རློལ་གར་ཅན།།                                    

大也 就初 札威 若嘎千 
舞者們在無限幻網的神奇展示中     

ཏྙིལ་གྙི་གློང་བུ་ཕེ་བ་བཞྙིན་བཞུགས་པའྙི།།                       

替記 共布 切哇 欣修貝 
就像巨大的豆莢中的芝麻子一般地流動      
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རབ་འབམས་ར་གསུམ་དབང་གྙི་ལྷ་ཚོགས་ལ།། 

惹將 札宋 旺吉 拉措拉 
向眾多迷人的三根本的本尊衆     

གུས་པས་གསློལ་བ་འདེབས་སློ་བྙིན་གྙིས་རླློབས།། 

故貝 所哇 迭所 金記洛 
懇切祈請祈加持    

མཆློག་ཐུན་དངློས་གྲུབ་འདློད་དགུའྙི་དཔལ་མཐའ་དག། 

丘吞 哦助 都古 帕大達 
賜予所有期望的共不共成就之最極至的榮耀   

ཐློགས་མེད་དབང་དུ་བེད་པའྙི་དངློས་གྲུབ་སློལ།། 

托妹 旺都 皆貝 哦助措 
和無礙的迷人威力      
 

 

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡློས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྙཱིཿམྙིང་པས་སེལ་བ། གསློལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་
སུ་ཡང་རུང་སེ་དབང་གྙི་ལས་ཀུན་ཇྙི་ལྟར་བསམ་པ་བཞྙིན་འགྲུབ་པར་གདློན་མྙི་ཟའློ།།དར་དམར་

ལ་བྲྙིས་ཏེ་ཕར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁློར་ལློ་བས་ཀང་འགྲུབ་བློ།།མངྒ་ལཾ།། 
 

此文是在 1879 年的土兔年的七月一日由名字叫「滴」所撰寫的，

任何人只要如文祈求,毫無疑問的,能完成懷柔的活動,達成所願。

此祈請文可以書写在紅旗上,掛在空中飄,或用在轉經輪上。 

芒嘎浪! 
 

當掘藏師晉美彭措仁波切要去中國的五台山時,剛開始時中國當

局不准他進入,但是,在他累積此祈願文十萬遍之後,中國當局就

邀請法王入山. 
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༄༅།།གུ་རུ་རྙིན་པློ་ཆའེྙི་ཚགི་བདུན་གསློལ་འདབེས་བཞུགས་སློ།། 

蓮花生大師七句祈請文 
 

 

ཧཱུྃ༔  ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་གྙི་ནུབ་བང་མཚམས༔ 

吽 歐金 油記 怒江燦 
吽 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་བརེས༔ 

雅稱 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   

འཁློར་དུ་མཁའ་འགྲློ་མང་པློས་བསྐློར༔ 

扣度 康卓 芒背郭 
被眾多的空行母所圍繞   

ཁྱེད་ཀྙི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྙི༔ 

切記 皆書 答助基 
我追隨您來修持   

བྙིན་གྙིས་བརླབ་ཕྙིར་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 
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༄༅།།ཀློང་ཆནེ་སྙིང་ཐྙིག༌གྙི༌བླ༌བརྒྱུད་གསློལ་འདབེས།།  

龍欽寧替傳承祈請文 
 

寧瑪傳承祈請文 

ཀུན་བཟང་རློར་སེམས་དགའ་རབ་ཤ ྙི་སེང་།། 

棍桑 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་ཉྙི་ཤུ་ལྔ།།                               

貝瑪 嘎惹 皆胖 尼修雅 
蓮師、王臣二十五弟子     

སློ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་གཏེར་སློན་བརྒྱ་ར་སློགས།།              

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་གསློལ་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     

  
 

龍千巴祈請文 

འཛམ་གྙིང་མཛེས་པའྙི་རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉྙིས་དང་།། 

贊令 借貝 間祝 丘尼當 
瞻洲莊嚴六飾二聖諦     

ཐུགས་རེ་ལུང་རྟློགས་མཉམ་པའྙི་མཐུ་མངའ་ཡང་།། 

突借 龍多 娘貝 突雅洋 
授記平等大悲大智力   

ནགས་ཁློད་དམ་པར་སྦས་པའྙི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྙིས།།         

那愁 淡巴 貝悲 突修記 
林間深處秘密潛修行    
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འཁློར་འདས་ཆློས་སྐུར་རྫློགས་པའྙི་ཀློང་ཆེན་པ།། 

闊爹 卻固 作貝 龍千巴 
證得法身圓滿龍千巴    

དྲྙི་མེད་འློད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                      

知美 歐色 夏拉 梭哇爹 
無垢光尊蓮足,虔祈請    

 

吉美林巴祈請文 

ཤེས་བ་ཀུན་མཁྱེན་འགྲློ་ལ་རེས་བརེའྙི་གཏེར།། 

些恰 棍前 卓拉 借哲爹 
尊者遍知憫眾大祜主     

དྲྙི་མེད་འློད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད།།             

知美 歐色 洋出 突貼作 
您是心寶藏的繼承人無垢光尊的轉世    

འློད་གསལ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའྙི་རྣལ་འབློར་པ།།     

歐薩 龍千 南給 那究巴 
廣闊明光(如天空般)的瑜伽士    

འཇྙིགས་མེད་གྙིང་པའྙི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                                

吉美 林貝 夏拉 梭哇爹 
吉美林巴足下,虔祈請    

 

吉美加威紐古祈請文 

འཕགས་པ་འཇྙིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རེའྙི་འཕྲུལ།། 

帕巴 吉天 汪秋 突皆出 
觀世音之大悲化現    

འགྲློ་བ་ཐར་གྙིང་སློད་པའྙི་དེད་དཔློན་མཆློག།  

卓哇 他令 卓貝 爹奔丘 
最勝引導眾生得解脫    
འབེྲལ་ཚད་དློན་ལྡན་ཀློང་ཆེན་རྣལ་འབློར་པ།།                 

借策 東電 龍千 那究巴 
去利益那些與您有緣的人,您是龍千巴傳統的瑜伽士 
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 འཇྙིགས་མེད་རྒྱལ་བའྙི་མྱུ་གུར་གསློལ་བ་འདེབས།། 

吉美 佳威 紐固 梭哇爹 
吉美佳威紐固,虔祈請    
 

吉美丘季旺波祈請文(巴楚仁波切) 

ཕྙི་ལྟར་རྒྱལ་བའྙི་སས་པློ་ཞྙི་བ་ལྷ།། 

企大 佳威 些波 西哇拉 
外如佛子寂天菩薩(西哇拉)     

ནང་ལྟར་གྲུབ་པའྙི་དབང་ཕྱུག་ཤ་བ་རྙི།།                                 

浪大 祝貝 汪丘 夏哇利 
內如自在成就夏哇利     

གསང་བ་འཕགས་མཆློག་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲློལ་དངློས།།         

桑哇 帕丘 杜雅 讓卓哦 
密為至高無上觀世音(度阿朗卓)    

འཇྙིགས་མེད་ཆློས་ཀྙི་དབང་པློར་གསློལ་བ་འདེབས།།                

吉美 卻記 汪波 梭哇爹 
吉美法王足下,虔祈請    
 

弄透天巴尼瑪祈請文 

ཆློས་བརྒྱད་མདུད་པ་རློ་སམ་ངང་དུ་ཞྙིག། 

卻借 杜巴 若娘 昂杜需 
解脫八風等住於一味     

བླློས་བས་རྙི་མློ་ཀ་དག་དབྙིངས་སུ་ཡལ།།     

略借 利摩 喀達 英速亞 
意識的造作融入清淨的法界中     
རྫློགས་པ་ཆེན་པློའྙི་གནས་ལུགས་མངློན་སུམ་གཟྙིགས།།   

作巴 千波 內嚕 能宋夕 
如實關照直契大圓滿     

ལུང་རྟློགས་བསན་པའྙི་ཉྙི་མར་གསློལ་བ་འདེབས།།      

弄多 天貝 尼瑪 梭哇爹 
弄多天貝尼瑪,虔祈請    
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貝瑪列覺扎祈請文(堪布拿嘎) 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྙི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།། 

杜頌 佳哇 昆記 耶謝固 
三世諸佛本初智慧身     

འཕློ་ཆེན་རློ་རེའྙི་སྐུ་བརེས་བྙི་མ་ལ།།                         

波千 多傑 固內 必瑪拉 
必瑪拉證得虹光的金剛身   

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའྙི་གར་མཁན་ངག་གྙི་དབང་།།    

耶謝 就美 嘎肯 雅基旺 
嘎吉旺波的智慧幻化舞     

པདྨ་ལས་འབེྲལ་རལ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།               

貝瑪 累哲 札拉 梭哇爹 
貝瑪列覺扎尊虔祈請    

 

巴千杜巴札祈請文 

རྙིག་འཛིན་ཆེན་པློ་འཇྙིགས་མེད་གྙིང་པ་ཡྙི།། 

仁津 千波 吉美 林巴依 
尊者是吉美林巴的大持明    

ཟབ་གཏེར་བདག་པློ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྙི།། 

薩爹 達波 昆桑 先偏記 
棍桑先偏的甚深掘藏師    
བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྙི་རློལ་མློ་ཆེ།། 

散耶 究出 札威 若摩切 
你的無邊幻化網的大展現     

དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རལ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                 

巴千 杜巴 札拉 梭哇爹 
巴千杜巴札尊,虔祈請  
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突滇卻吉達哇祈請文 

རྒྱལ་ཀུན་མཁེྱན་བརེའྙི་རང་གཟུགས་འཇམ་པའྙི་དཔལ།། 

佳棍 前策 讓殊 將貝巴 
你是文殊師利(將貝巴),諸佛的慈悲和智慧之體現 

སྙིགས་དུས་ངུར་སྙིག་གར་གྙིས་དགེས་རློལ་པ།། 

尼杜 努密 嘎迭 借若巴 
在濁世中示現比丘相     

གསང་གསུམ་རློ་རེར་གྲུབ་པའྙི་བླ་མ་མཆློག།              

桑頌 多桀 祝貝 喇嘛丘 
三密金剛成就的神聖上師     

ཐུབ་བསན་ཆློས་ཀྙི་ཟླ་བར་གསློལ་བ་འདེབས།།                  

突滇 卻吉 達哇 梭哇爹 
突滇卻吉達哇,虔祈請    

 

 

根本上師祈請文 

ཡློན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང།། 

原滇 桑結 昆當 娘那洋 
巍巍功德雖與諸佛同    

བཀའ་དྲྙིན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའྙི་མགློན།། 

喀尊 桑桀 昆列 拉貝貢 
浩浩潭澤勝逾諸佛恩     

ར་བའྙི་བླ་མའྙི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།                 

札威 拉美 下拉 索哇迭 
根本上師蓮足虔祈請    

གནས་ལུགས་རྟློགས་པ་སེ་བར་བྙིན་གྙིས་རླློབས།། 

內陸 多巴 結哇 近吉洛 
祈賜加持,敎法和證量都增長    
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༄༅། །ཀློང་ཆནེ་སྙིང་ཐྙིག་ལས།། 
བླ་མ་དྲག་པློ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའྙི་གསློལ་འདབེས་བཞུགས་སློ།། 

忿怒咕嚕達瓊拔哇祈請文 

摘自廣大的心髓  
南卡策旺丘助所作 

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་བཟང་སློན་མཆློག་རློ་རེ་སེམས༔ 

加哇 昆桑 吞丘 多桀深 
向征服者普賢王如來、殊勝的上師金剛薩埵     

 དགེས་པ་རློ་རེ་དཔལ་གྙི་སེངེྒའྙི་ཞབས༔ 

借巴 多桀 帕季 星給夏 
帕嘿多桀、尊貴的西里星哈    

མཉྫུ་མྙི་པྲ་ཛྙཱ་ན་སུ་ཏ་ལ༔ 

曼糾 米札 嫁那 舒札拉 
文殊師利米札和嫁那舒札     

གསློལ་བ་འདེབས་སློ་བྙིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སློལ༔ 

所哇 迭所 近拉 旺固措 
我祈求,請賜予加持和灌頂     

                                                                                          
 

བྙི་མ་པད་འབྱུང་ཐུགས་སས་རེ་འབངས་གྲློགས༔ 

必瑪 貝炯 突色 桀邦卓 
向毗瑪拉米札、蓮師、心子—王臣和同伴     

ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀུན་མཁྱེན་འཇྙིགས་མེད་གྙིང༔ 

龍千 惹將 昆前 吉美林 
龍千惹將、全知的吉美林巴     

ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་ཛྙན་ས ་ར་དང༔                                                

昆桑 先偏 嫁那 薩惹當 
昆桑些偏和嫁那薩惹     
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སབས་ཀུན་ཡློངས་འདུས་ར་བའྙི་བླ་མ་ལ༔ 

加昆 永都 札威 喇嘛拉 
以及我的根本上師,所有皈依的總集     

གསློལ་བ་འདེབས་སློ་གྲློལ་བེད་ལམ་སྣ་སློན༔      

所哇 迭所 卓桀 浪那特 
我祈求,引導我走上解脫的道路     

                                                                                              
 

རྒྱལ་ཀུན་སྤྱྙི་གཟུགས་ཨློ་རྒྱན་རློ་རེ་འཆང༔ 

加昆 企殊 歐見 多桀將 
向歐金多桀倉,所有征服者的總集     

འདུལ་དཀའྙི་གཤེད་དུ་འཆློལ་བའྙི་ཁློ་རྒྱལ་སྐུར༔ 

讀給 些都 秋威 抽加固 
以狂野忿怒的征服者出現,來應付那些難以馴服的對手     

ཡློངས་ཤར་དྲག་པློ་རྟ་ཁྱུང་དཀྙིལ་འཁློར་ལྷར༔ 

永夏 札波 達瓊 即闊拉 
向忿怒咕嚕達瓊的壇城的所有本尊      

གསློལ་བ་འདེབས་སློ་འབྲས་བུ་ཐློབ་གྲློལ་སློལ༔ 

所哇 迭所 最布 托卓措 
我祈求,請賜予解脫的成果    

 

རང་ངློ་མ་མཐློང་གཉྙིས་འཛིན་ལས་ཀྙི་གདངས༔ 

讓哦 瑪東 尼近 累記當 
由於不了解自己的本質,因此吹起了二執的業風     

སྣ་ཚོགས་ཡུལ་ལ་འཕློས་པའྙི་རེན་སྣ་ཚོགས༔ 

那措 幽拉 波貝 皆那措 
衍生出各種的對象和各種的條件      
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གཉྙིས་འཛིན་མཉམ་པ་ཆེན་པློར་རང་གྲློལ་ནས༔ 

尼津 亮巴 千波 讓卓涅 
從二執的自解脫,成為偉大的平等性   

ལྷུན་གྙིས་གྲུབ་པའྙི་རྙིག་འཛནི་མཆློག་བརེས་ཤློག༔ 

倫季 助貝 仁津 丘涅修 
願我能圓滿瞬間即成、最高的持明果位     

                                                      

 
 
ཅེས་པའང་ཆློས་གཟུགས་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆློག་སྒྲུབ་པས་བྲྙིས་པ་མངལྒཾ།། 
 

只是外表看起來像是佛法修行者的〝南卡策旺丘助〞所撰寫。 

芒嘎浪！ 
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༄༅། །ཀློང་ཆནེ་སྙིང་ཐྙིག་ལས།  བླ་མ་དྲག་པློ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་བཞུགས་སློ།། 
龍欽寧替 

忿怒咕嚕達瓊拔哇修法儀軌 
 

༂ རྒྱལ་བའྙི་དབང་པློ་ཐློད་ཕེང་རལ༔ ཆློས་ཉྙིད་ཞྙི་ལས་མ་གཡློས་ཀང༔ སེམས་ཅན་འདུལ་ཕྙིར་སྤྲུལ་པའྙི་སྐུ༔ རྣམ་འགྱུར་

ཅྙི་ཡང་སློན་ལ་འདུད༔ སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ཉྙིད་ཀྙི་ལུང་བསན་པ་ལྟར༔ རང་ལློ་བྲློ་དུས་ཀྙི་ཚེ་འཕང་ཤར་བའྙི་ཚེ་དམ་སྙི་རས་
གློས་ཅན་ཞྙིག་གྙིས་སེྐད་པ་རལ་གྲྙིས་འདྲེག་ཉེ་ཚརོ་བས་ཁློ་ཤྙིན་ཏུ་སེངས་པའྙི་ཚུལ་གྙིས་འགློད་ཚངས་དང་ཞུ་འབུལ་བེད་

པའྙི་མུར༔ སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་སྐུ་བལྟ་བས་ཆློག་མྙི་ཤེས་པ་ཞྙིག་ལ་མློས་གུས་དང་བྙིན་བརླབས་ཞུ་བའྙི་སྣང་བ་ལ་མངློན་
རྟློགས་འདྙི་འདྲར་སློང་ནས་གདམས་ངག་དང་རསེ་གདམས་ཐློབ་པ་ནྙི༔ 
 

རང་གྙི་སྙིང་གའྙི་ཧཱཱུྃཿ ལས་འློད་ཟེར་འཕློས་པས་བླ་མ་དྲག་པློ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའྙི་དཀྙིལ་
འཁློར་གྙི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྙི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ ་ཛ། 

讓吉寧給 吽累哦色抽貝 喇嘛札波 達炯拔

威即扣季 拉措湯切 敦季南嘎 班雜薩瑪渣 
從自己心間的吽字放光照射,迎請喇嘛忿怒的達瓊拔威的整個壇城

本尊聚集眾,來到前面的虛空。  金剛 薩瑪乍！ 
〈如此,生起壇城〉 
  

 

སབས་འགྲློ། 
皈依   

ན་མློ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ 

南摩 達當 它耶 深千昆 
禮敬！我和所有無數的有情眾生   

མཆློག་གསུམ་ངློ་བློ་བླ་མ་དང༔                               

丘宋 哦喔 喇嘛當 
皈依上師(三寶的本質)     

དྲག་པློ་རྟ་ཁྱུང་དཀྙིལ་འཁློར་ལ༔                                             

札波 達瓊 即扣拉 
以及忿怒達瓊的壇城     

སྙིང་ནས་དད་པས་སབས་སུ་མཆྙི༔ 

寧涅 迭貝 加舒企 
從心底深處的信心,我們來做皈依     

                                                                                                                   
ལན་གསུམ།   

重覆三次. 
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སེམས་བསེད། 
發菩提心     

ཧློ༔ དྲག་པློའྙི་དཀྙིལ་འཁློར་འདྙིར་ཞུགས་ནས༔ 

荷 札波 即扣 地修涅 
荷！進入了忿怒尊的壇城   

ཕ་མ་འགྲློ་དྲུག་སམེས་ཅན་ཀུན༔ 

巴瑪 卓助 深千昆 
為了六道輪迴中,如父母的有情衆生     

ཚད་མེད་སྙིང་རེས་སློལ་བའྙི་ཕྙིར༔       

側妹 寧桀 卓威企 
能夠從無量的慈悲中得到解脫      

སློན་འཇུག་དློན་དམ་བང་སེམས་བསེད༔           

夢就 敦淡 將深借 
我生起願菩提心、行菩提心和最極至的菩提心   

                                                    
ལན་གསུམ། 

重覆三次. 

 
ཚགོས་གསློག་ནྙི༔ 
積聚福田    

ཧླཱོཿ ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་ཇྙི་བཞྙིན་དུ༔ 

吙！丘類 丘布 吉信社 
吙！如幻水中之泡沫    

ཡེ་ཤེས་དབྙིངས་ལས་སྤྲུལ་པའྙི་ལྷར༔ 

耶謝 英累 初貝拉 
智慧界中化現出  

མངློན་སུམ་རྙིག་པས་ཕག་འཚལ་ལློ༔ 

弄宋 瑞貝 恰差洛 
直接認知到本尊就是虔頂禮   
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ཉམས་སྣང་གློང་འཕེལ་མཆློད་པར་འབུལ༔                 

釀郎 公佩 卻巴布 
精進修證為供養  

རྙིག་པ་ཚད་ཕེབས་ངང་དུ་བཤགས༔ 

利巴 側佩 昂都夏 
了悟覺性就是誠懺悔  

ཆློས་ཉྙིད་ཟད་ལ་རེས་ཡྙི་རང༔ 

卻尼 舍拉 借依讓 
隨喜現象融入法性中  

 

འཕློ་ཆེན་ཀློང་ནས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར༔ 

波千 龍內 卻扣夠 
破遷(大轉換)界中轉法輪   

འཇའ་ལུས་ཆེན་པློར་བཞུགས་གསློལ་འདེབས༔         

嫁路 千波 修守迭 
安住巍然虹光身中,虔祈請  

དགེ་ཚོགས་གཞློན་ནུ་བུམ་སྐུར་བསྔློ༔ 

給措 匈奴 笨哭哦 
諸善迴向證得童瓶身    

 
 
皈依境融入己身  

 

ཛ་ཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧླཱོཿ  ཚོགས་ཞྙིང་རྣམས་རང་ལ་ཐྙིམ་པར་གྱུར། 

乍吽傍吙！ 

措新南 讓拉聽巴就 
乍吽傍吙(召請合一)皈依境化入融自身   

                                                                                     
 

  



 

22 忿怒咕嚕達瓊拔哇 

མཆློད་རྫས་བྙིན་རླབས་ནྙི༔ 
加持供養物    

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔སྣང་སྙིད་ཐམས་ཅད་མཆློད་པའྙི་སྙིན༔ 

嗡阿吽！朗夕 湯借 卻貝近 
嗡阿吽！世間一切如雲供     

ཡེ་ཤེས་བདུད་རྙིར་བྙིན་བརླབས་པས༔                    

耶謝 杜記 金拉貝 
經加持的智慧甘露    

ཕྙི་ནང་གསང་བའྙི་མཆློད་རྫས་ཀུན༔ 

企浪 桑威 卻這昆 
內外密等諸供養（外6，內7，密8供養）    

ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པློར་གྱུར༔                    

昆桑 南初 千波就 
咸化善妙普賢供     

                                                                                 
 

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ ར  ཾ༔ པ དཾ༔ པུདཾ༔ དྷུཥ ེ༔ ཨ ་ལློ་ཀེ༔གནེ༔ ནཻ་ཝྙི་ད ༔ ཤཔྟ༔ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 都貝 阿洛給 
根迭 內威迭 夏打阿吽 
 

 

ལན་གསུམ་བརློད་པས་བྙིན་གྙིས་བརླབས༔  

念下面的咒語三次來加持 
 

 

སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལྙིད་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པ ཱུ་ཙ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

沙哇 邊札 惹大 巴令大 瑪哈 速喀    

普札 阿吽 
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དངློས་གཞྙི་ནྙི༔ 
正行   

ཧ ྙཱིཿ  རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་སློང་པ་ཉྙིད༔ 

啥 南塔 宋電 東巴尼 
啥！解脫的三個面向是充滿空性的     

མ་རྟློགས་འཁྲུལ་པའྙི་སེམས་ཅན་ལ༔         

瑪托 出貝 深千拉 
對於缺乏認知的迷惑有情眾生     

དམྙིགས་མེད་སྙིང་རེ་ཆེན་པློའྙི་གདངས༔                

米妹 寧桀 千波當 
無緣大慈悲的光輝     

ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་པདྨ་འློད༔                                             

南開 嘎加 貝瑪哦 
完全遍佈在蓮花光的淨土空間      

དུར་ཁློད་རློལ་པའྙི་གཞལ་མེད་ཁང༔                       

都抽 若貝 夏妹康 
不可測量的神聖宮殿展示為葬屍地      

རྣམ་པར་བང་བའྙི་ཆློས་རྣམས་རྫློགས༔        

南巴 將威 卻南作 
所有現象的完全精致的完美     

དེ་དབུས་པདྨ་ཉྙི་ཟླ་དང༔                                                   

迭屋 貝瑪 尼達當 
在它的中央的日月蓮花座上    

མ་རྙིག་པས་གྱུར་རེྟན་འབྲེལ་གདློན༔ 

瑪瑞 貝就 天哲敦 
其上是無知所產生的緣起性之惡魔     

དུག་སྦྲུལ་བཅུ་གཉྙིས་བསྣློལ་བའྙི་སེང༔          

都助 丘尼 諾威滇 
以十二條毒蛇盤繞在一起的形式呈現     
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རང་རྙིག་ཧ ྙཱིཿདམར་ཡློངས་གྱུར་པས༔ 

讓瑞 啥瑪 永就貝 
自我覺醒的紅色啥字化現出     

འཇྙིགས་བེད་རློ་ར་ེགྲློ་བློ་ལློད༔                                                       

吉借 多桀 卓喔列 
恐怖的多桀卓列     

ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་ཞབས་གཉྙིས་བགྲད༔ 

夏當 切季 夏尼這 
嘴張開,露出尖獠牙,兩腿張開站立     

སྐུ་མདློག་དམར་པློ་གསང་ཕློད་མཐྙིང༔          

固多 瑪波 桑波聽 
身紅色,穿著深藍色的長袍    

སག་ཤམ་རུས་རྒྱན་ཐློད་ཕེང་བརྙིད༔ 

達夏 如見 特稱季 
穿戴虎皮裙,骨頭飾品和燦爛的頭骨花環     

ཐློད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་རལ་པའྙི་གསེབ༔  

特康 屋見 惹貝色 
在他乾燥的頭冠的長髮髻上      

རྟ་མགློ་ལྗང་ཞུར་ཁྱུང་གདློང་དམར༔                          

大夠 將修 瓊東瑪 
是綠色直立的馬頭,上面有一個紅色金鵬翅鳥的臉     

ཕག་གཡས་རློ་རེ་གཡློན་མེ་ཁྱུང༔ 

恰耶 多桀 原妹瓊 
右手握著金剛杵,左手握著熾燃火紅的金鵬翅鳥     

བ་སྤུའྙི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཀང༔                     

巴普 布嘎 湯切將 
他身體的所有毛孔  
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ཁྱུང་གྙི་ཚྭ་ཚྭ་གཏམས་ཤྙིང་འཕློ༔ 

瓊給 札札 湯形抽 
也都充滿著金鵬翅鳥,如火花般噴射出來     

གནློད་བེད་སེ་བརྒྱད་ཐལ་བར་བརླག༔                           

念借 迭借 達哇拉 
粉碎所有八部有害的族群      

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་བརྙིད༔                                          

也些 妹噴 龍那季 
他在本初智慧的烈火中,燦爛地閃耀著     

ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གྱུར་མ་རྙིག་གདློན༔     

措界 累就 瑪瑞敦 
從八識生起的無明之惡魔     

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པློ་འདར་བཞྙིན་འདུད༔              

魯千 借波 達欣杜 
化現出八隻大的那嘎,在他面前禮拜和顫抖     

གཙོ་བློའྙི་སྤྱྙི་མགྲྙིན་སྙིང་ག་རུ༔           

措喔 企滇 寧嘎如 
在怙主的頭頂、喉嚨和心間    

འཇམ་དཔལ་སྐུ་དང་པདྨ་གསུང༔                           

將巴 固當 貝瑪宋 
身是文殊師利(亞曼大喀),蓮花語是馬頭明王     

ཡང་དག་རློ་རེ་ཐློད་ཁག་འཛིན༔    

洋達 多桀 特札鄭 
和洋達(嘿嚕嘎),每個都持著金剛杵和裝滿血的頭骨容器   

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྙི་ཡྙི་གེས་མཚན༔ 

固宋 突記 衣給稱 
分別標記有身口意的種子字      
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ཆློས་ཀྙི་ཕག་རྒྱའྙི་འློད་ཟེར་ལས༔ 

卻記 恰加 哦色累 
從他們放的光芒、佛法的大手印     

ལྷར་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེ༔                                    

喇南 也些 恰加切 
顯現的本尊、本初智慧的大手印     

ལས་ཀྙི་ཕག་རྒྱ་བཞྙིས་དྲངས་ནས༔              

累記 恰加 西張涅 
都被四項活動的大手印所吸引     

དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱར་དབེར་མེད་བསྙིམ༔                          

淡季 恰加 也妹聽 
融入了我不可分,定境的大手印     
                                                                                                  

ཨེ་ཧེ་ཧྙི་བྷ་ག་ཝ ན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎྙི་ཀ་དྲྲྀཤྱ་ཧླཱོཿ  

唉耶嘻 邦嘎文 瑪哈 喀如尼喀 知夏亞荷 
 

བཞུགས་གསློལ་ནྙི༔ 
邀請入座    

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རེའྙི་ལྕགས་ཀྱུས་དབྙིངས་ནས་སྤྱན་དྲང་ངློ༔ 

吽 突桀 恰糾 英涅 千張哦 
慈悲的鉤子邀請您們從法界來      

བམས་པའྙི་ཞགས་པས་རེྟན་དང་རློ་གཅྙིག་བསེ༔       

將貝 夏貝 天當 若企色 
用愛和慈悲的套索,與觀想合併     

 དགའ་བའྙི་སློག་གྙིས་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སློར༔  

嘎威 卓基 大些 亮巴久 
用歡樂的鎖鏈,綁住善巧和方便     

བཏང་སློམས་དྲྙིལ་བུས་ཤྙིན་ཏུ་བརྟན་པར་བ༔                             

唐娘 知布 欣突 天巴嫁 
用平等性的鈴鐺來安定     
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ཛཱཿཧཱུྃ་བཾ་ཧླཱོཿ བཛྲ་ཏྙིཥ ཱཿ 

乍吽滂荷 班雜替它 
 
རྙིག་པའྙི་མེ་ཏློག་གྙི་ཕག་ནྙི༔ 
礼敬覺醒性的花朵    

ཧཱཱུྃཿ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྙི་ཕག་རྒྱ་ཆེ༔  

吽 固宋 突記 恰加切 
吽！在本尊身口意的大手印中      

རང་ཉྙིད་དེ་བཞྙིན་ཉྙིད་དང་སློར༔       

讓尼 迭欣 尼當久 
  自己加入〝如是〞中    

ལྷ་དང་ལྟ་བ་མཇལ་བའྙི་ཕག༔  

拉當 大哇 嫁威恰 
我向本尊和淨見致敬意    

བླང་དློར་མེད་པའྙི་དབྙིངས་ལ་འདུད༔ 

浪多 妹貝 英拉杜 
沒有接受或拒絕,我向法性礼拜     
                                                                        

ན་མློ་ན་མ་ཧླཱོཿ 

那摩 那瑪荷 
 
མཆློད་པ་ནྙི༔ 
供養    

ཧཱཱུྃཿ དབང་པློ་དྲུག་ལ་ཉེར་སྤྱློད་རྫས༔ 

吽 旺波 助拉 涅覺哲 
吽！對您們的六識感官做供養      

ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་མཉམ་པར་རློལ༔                       

尤當 迭千 亮巴若 
大樂地盡情享受     
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སན་གཏློར་རཀྟ་བང་ཆུབ་སེམས༔  

面托 惹大 將秋深 
我供養藥物、朵瑪、惹大和菩提心     

སློར་སློལ་ཚོགས་ཀྙི་འཁློར་ལློས་མཆློད༔                        

久卓 措記 闊列覺 
合一、解脫和盛宴的供養     

                                                                                                         

རཱུ་པ། ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སྤར ྡྷེ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷོ་དྷྷི་ཙིཏྟ་གྷ་
ན་ཙཀྲ་པ ཱུ་ཛ་ཧྷོོཿ།  

如巴夏大 根迭惹薩 巴些 達瑪達突  

瑪哈班雜 惹大 巴令大 菩地企大 嘎那

札卡 普札荷 
 

བསློད་པ་ནྙི༔  
讚嘆   

ཧཱཱུྃཿ སེག་དཔའ་འཇྙིགས་རུང་བླ་མ་དྲག་པློའྙི་སྐུ༔ 

吽 給巴 吉容 喇嘛 札波固 
吽！忿怒上師的身是迷人的、英勇的和可怕的   

དགློད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་རྟ་མཆློག་རློལ་པའྙི་གསུང་༔ 

夠些 札修 大丘 若貝宋 
他的語是馬頭明王的展現,大笑、責罵和兇猛   

སྙིང་རེ་རྔམ་ཞྙི་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་གྙི་ཐུགས༔ 

寧桀 亮西 也些 瓊基突 
他金鵬翅鳥的本初智慧心是慈悲的、令人敬畏的和祥和的    

ལློག་འདེྲན་འདུལ་བའྙི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བསློད༔ 

洛珍 讀威 拉拉 恰察特 
礼敬和讚嘆降服所有負面力量的本尊                
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བཟླས་དམྙིགས་ནྙི༔ 
观想唸咒    

ཐུགས་ཀར་ཉྙི་དཀྙིལ་ཧཱུྃ་གྙི་མཐར༔ 

突嘎 尼即 吽給大 
圍繞著我心間月座上的吽字      

སྔགས་ཕེང་འགལ་མེ་བཞྙིན་དུ་འཁློར༔                                   

雅稱 嘎妹 欣都闊 
咒鬘像火圈般地旋轉     

འློད་ཟེར་མེ་སག་ལྟ་བུ་དང༔ 

哦色 妹達 大布當 
像火花般地放出光芒,以及    

ཁྱུང་གྙི་ཚྭ་ཚྭས་ལློག་འདྲེན་བསེགས༔ 

瓊基 札側 洛珍些 
金鵬翅鳥的火花,燒掉所有負面的力量     

རྟ་སྐད་འཚེར་བས་སློང་གསུམ་གཡློ༔                     

大給 側威 東宋油 
馬的嘶嘶聲震撼了整個宇宙      

སྣློད་བཅུད་སངས་ནས་རང་ལ་བསྙིམ༔                  

粘居 將涅 讓拉聽 
在淨化世界及其居民之後,光溶入了我     

ལྷར་སྣང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའྙི་ངང༔    

喇南 恰加 千杯昂 
我化現為大手印的本尊    

                                                                                                                  
 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་རྙིཀ་ནྙི་རྙིཀ་ཧ ྙཱིཿཧཱུྃ་ཁོཾ་ཕཊ༔ 

嗡阿吽 瑪哈咕嚕 阿季尼季 啥吽沖呸 
 

ཅེས་བཟླས་པ་བ། རེས་ནྙི་ཐུན་གྙི་མཐར། 
如此,唸誦咒語。 最後在結束時：  
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གྲངས་བསེན་འབུམ་ཕག་ཉྙི་ཤུ་ལ༔ དུས་བསེན་རྙིག་པས་དཔག་པར་བ༔ ཐུན་མཐའ་ཀུན་ལ་རྫློགས་རྙིམ་བསྡུ༔ སྔློན་

རེས་རྙིག་འཛིན་གཞུང་ལྟར་བ༔ ཤྙིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་ཐུགས་ཀྙི་གཏེར༔ སྙིང་གྙི་བུ་ལ་གཏད་དློ་རྒྱ༔ ད་ཐྙིམ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་
རྒྱ་རྒྱ༔ 

 
ཨ་ཨ ་ཨྙི་ཨ ྙི་ཨུ་ཨ ཱུ་རྙི་ར ྙི་ལྙི་ལ ྙི་ཨེ་ཨཻ་ཨློ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཱཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ།  
ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ། 
 

阿阿 衣衣 烏烏 日日 立立 喂喂 歐歐 昂阿 

喀卡嘎噶雅 擦叉雜雜娘 札察渣渣納 大他答

達納 爸帕琶把瑪 亞辣拉哇   夏卡薩哈甲 
 
ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པ་ཱལ་ཡ། བཛྲ་སཏྟྭ་ཏྡྷེ་ནྷོ་པ་ཏྷིཥྛ། དྲྀཌྷོ་མྡྷེ་བ་བ།   
སུ་ཏྷོ་ཥྷོ་མྡྷེ་བ་བ། སུ་པྷོ་ཥྷོ་མྡྷེ་བ་བ། ཨ་ནུ་རཀྟྷོ་མྡྷེ་བ་བ། སརྦ་སྷིདྷི་མ ྡྷེ་པྲ་ཡཙྪ།  
སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྡྷེ། ཙིཏྟྟཾ་ཤྷི་ཡོཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧྷོོཿ། བ་ག་བན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།  
བཛྲ་མཱ་མྡྷེ་མུཉྩ། བཛྲི་བ་བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྟྭ་ཨཱོཿ། ࿄࿅ 
 

嗡 班雜 薩埵薩瑪亞 馬努巴拉亞 班雜    

薩埵德諾巴 低叉枝朵 美巴哇 蘇多卡優美巴

哇 蘇波卡又 美巴哇 阿努拉朵 美巴哇    

薩哇悉地 美巴牙雜 薩哇嘎瑪 蘇雜美 自當 

西裏樣 古魯吽 哈哈哈哈吙 巴嘎問 薩哇達

他嘎他 班雜 瑪美母雜 班茲巴哇 瑪哈 薩瑪

亞 薩埵阿 
 

〔唸誦子音、母音和咒語三次〕 
 

 

ༀ་ཡྡྷེ་དྷར  ་ཧྡྷེ་ཏུ་པྲ་བ་བཱ་ཧྡྷེ་ཏུནྟྡྷེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏྷོ་ཧྱ་བ་དཏ་ཏྡྷེ་ཥཱཉྩ་ཡྷོ་ནྷི་རྷོདྷ་ཨྡྷེ་ཝྟཾ་ཝཱབཱ་དྷི་མ་
ཧཱ་ཤ་མ་ཎོཿཡྡྷེ་༼འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྷིག་༽ས ་ཧཱ། ࿄࿅ 
 

嗡 耶答瑪 荷圖札巴哇 荷敦爹肯 大它嘎

答 哈亞哇 德爹肯札 唷你若答 俄網巴第 

馬哈 夏瑪納耶[助巴就即] 梭哈 
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མཆློད་པ་ནྙཱིཿ 
供養    

ཧཱཱུྃཿ དབང་པློ་དྲུག་ལ་ཉེར་སྤྱློད་རྫསཱཿ 

吽 旺波 助拉 涅覺哲 
吽對您們的六識感官做供養      

ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་མཉམ་པར་རློལ༔                       

尤當 迭千 亮巴若 
大樂地盡情享受     

སན་གཏློར་རཀྟ་བང་ཆུབ་སེམས༔  

面托 惹大 將秋深 
我供養藥物、朵瑪、惹大和菩提心     

སློར་སློལ་ཚོགས་ཀྙི་འཁློར་ལློས་མཆློད༔                        

久卓 措記 闊列覺 
合一、解脫和盛宴的供養     
                                                                                                        . 

རཱུ་པ། ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སྤར ྡྷེ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷོ་དྷྷི་
ཙིཏྟ་གྷ་ན་ཙཀྲ་པ ཱུ་ཛ་ཧྷོོཿ།  

如巴夏大 根迭惹薩 巴些 達瑪達突  

瑪哈班雜 惹大 巴令大 菩地企大 嘎那

札卡 普札荷 
 

 

བསློད་པ་ནྙཱིཿ  
讚嘆   

ཧཱུྃ སེག་དཔའ་འཇྙིགས་རུང་བླ་མ་དྲག་པློའྙི་སྐུ༔ 

吽 給巴 吉容 喇嘛 札波固 
忿怒上師的身是迷人的、英勇的和可怕的   

དགློད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་རྟ་མཆློག་རློལ་པའྙི་གསུང་༔ 

夠些 札修 大丘 若貝宋 
他的語是馬頭明王的展現,大笑、責罵和兇猛   
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སྙིང་རེ་རྔམ་ཞྙི་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་གྙི་ཐུགས༔ 

寧桀 亮西 也些 瓊基突 
他金鵬翅鳥的本初智慧心是慈悲的、令人敬畏的與祥和的    

ལློག་འདེྲན་འདུལ་བའྙི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བསློད༔ 

洛珍 讀威 拉拉 恰察特 
礼敬和讚嘆降服所有負面力量的本尊                

                                                                       
 
ཡྙིག་བརྒྱ 

〔唸誦百字明咒〕 

 

  



 

 忿怒咕嚕達瓊拔哇 33 

 

 

 

請注意 

 
長版的護法祈請文尚未翻譯 

 
當喇嘛們修到這裡時,你可以继續唸根本咒 

或修其他的法  

 
ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་རྙིཀ་ནྙི་རྙིཀ་ཧ ྙཱིཿཧཱུྃ་ཁོཾ་ཕཊ༔ 

嗡阿吽 瑪哈咕嚕 阿季尼季 啥吽充呸 

 

 

等著,然後再继續跟著修下面護法的內容. 
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༈སྙིང་ཐྙིག་གསློལ་བསྡུས་བཞུགས་སློ།། 

簡要的護法神供養 
龍欽寧替 - 第一世多竹千仁波切撰寫 

 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ། ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ། 

讓樣康 嗡阿吽 
ཧཱཱུྃཿ  སྐད་གཅྙིག་དྲན་རྫློགས་རང་མདུན་ཐློད་སེད་སེང་།། 

吽！給企 針作 讓敦 特借電 
吽！剎那觀想前面顱灶上     

དུམ་གཅྙིག་ཀཱ་པ་ལ་ཡྙི་སྣློད་ནང་དུ།།     

頓即 喀巴 拉依 粘浪杜 
喀巴拉顱器內    

ཤ་ལྔ་བདུད་རྙི་ལྔ་དང་སློར་སློལ་རྫས།། 

下雅 杜吉 雅所 久卓這 
有五肉五甘露明點精華     

སློ་བསྡུའྙི་འཁྲུལ་གྙིས་རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་བཅུད།།         

仇杜 出記 加昆 桑宋居 
妙光照射,化為諸佛三密之本質   

སྤྱན་དྲངས་གཏློར་མའྙི་རྫས་དང་དབེར་མེད་གྱུར།། 

千張 托美 這當 耶美就 
迎入朵瑪成無二無別  

དངློས་འཛིན་དྲྙི་མས་མ་སྦགས་མཆློད་གཏློར་རྫས།། 

哦金 知美 瑪巴 卻托這 
供養無執無垢之朵瑪   

ཕྙི་ནང་གསང་བའྙི་དཔལ་ཡློན་རབ་ལྡན་འདྙི།།       

企浪 桑威 巴原 惹電地             
具備豐富的外內密之甚深品質   
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མཆློག་གསུམ་ར་གསུམ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྤྱྙི།། 

丘頌 札頌 喀宋 淡千企 
三寶三根本之護法眾    

ཁྱད་པར་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏྙི་དང་།།   

切巴 雅宋 唉嘎 乍提當 
尤其是咒語的保護者唉嘎乍提     

དཔལ་མགློན་མ་ནྙིང་མགློན་པློ་ཕློ་རྒྱུད་དང་།།                   

巴公 瑪寧 公波 泊就當 
父續怙主聖瑪哈嘎拉     

སློལ་གྙིང་རློ་རེ་ལེགས་པ་མཆེད་འཁློར་བཅས།།                         

卓精 多桀 累巴 借扣借 
卓精多桀類巴及眷屬    

གཟའ་བདུད་ཆེན་པློ་གདློང་མློ་སེ་བརྒྱད་འཁློར།། 

薩杜 千波 東莫 迭借扣 
沙杜千波（惹胡拉),八部東摩眾   

དུར་ཁློད་ལྷ་མློ་མྙིང་སྙིང་བརྒྱད་པློ་དང་།།       

杜仇 拉摩 明欣 結波當 
杜仇拉摩,以及(屍林)天女八姊妹   

ཚེ་རྙིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སློན་བརྟན་མར་བཅས།།   

側仁 切雅 尤中 天瑪借 
雪山五長壽女、尤中瑪,及十二天瑪   

ཕྙི་ནང་གསང་བའྙི་ལྷ་སྙིན་སེ་བརྒྱད་རྣམས།།     

企浪 桑威 拉欣 迭借南 
外內密的天龍八部及羅剎   

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁློར་དང་ཡང་འཁློར་བཅས།།      

出巴 洋出 扣當 洋扣借 
一再化現眷屬之眷屬   
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མཆློད་ཅྙིང་བསློད་དློ་བསྐང་ངློ་མངའ་གསློལ་ལློ།། 

卻欽 特多 康哦 雅收洛 
虔誠獻供讚頌祈如意  

དགེས་ཤྙིང་ཚིམ་པར་མཛོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས།། 

借欣 稱巴 作拉 娘恰下 
祈賜滿願,違罪得懺悔     

རབ་འབམས་ཕྙིན་ལས་གང་བཅློལ་འགྲུབ་པ་དང་།།          

惹將 春累 岡卻 助巴當 
圓成廣大必修諸功德     

འཕལ་ཕུགས་ཡློངས་དགེ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤློག། 

札卜 勇給 桑結 竹巴修 
現在、未來諸善行都迥向成就佛果位     
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༈ར་གསུམ་གསློལ་བསྡུས་ནྙི། 

三根本祈請文 
第二世貝諾仁波切作 

 

སློང་པའྙི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐློད་སེད་སེང་།། 

東比 昂列 龍美 陀接顛 
由空性中的風火顱灶上   

བྷནའྙི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྙི་ལྔ།།                                                            

邊迭 浪杜 夏雅 杜资雅 
顱器之中有五肉五甘露   

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབེར་མེད་དམ་རྫས་འདྙི།།                                          

担赤 耶謝 耶美 丹則地 
這些三昧耶誓言物品就是智慧物品   

ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡྙི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་།།                   

札居 喇嘛 衣當 喇措當 
供養給根本傳承上師和本尊眾   

ཁྱད་པར་ལེགས་ལྡན་ཚགོས་བདག་ཕག་བཞྙི་པ།།      

切巴 列典 措達 洽悉巴 
尤其是,供養給列典、四臂和六臂的摩訶迦羅   

ཕག་དྲུག་མ་ནྙིང་ཞལ་བཞྙི་སྔགས་སྲུང་མ།།    

洽住 瑪寧 曉西 雅松瑪         
咒語的女護法唉噶乍提、四面瑪寧瑪哈嘎拉   

ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་རྣམ་སས་ངན་ནེ་མ།། 

拉千 洽具 南森 恩涅瑪 
大自在天、遍入天、毗沙門天、丑身母   

ཚེ་རྙིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སློན་རྙི་དམར་སློགས།། 

策仁 借雅 玉尊 妻瑪索 
長壽五姊妹、玉尊瑪(金剛玉燈女)、妻瑪等  
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མདློར་ན་སློན་མཆློག་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྙི་རྒྱལ།། 

朵那 東秋 娘美 夏借交 
簡而言之, 是殊勝上師、是無等釋迦王(釋迦牟尼佛)    

འཛམ་གྙིང་རྒྱན་མཆློག་དཔལ་གྙི་རྙིག་འཛིན་བརྒྱད།། 

展林 兼丘 帕借 仁津借 
瞻洲的二殊勝和八飾物、輝煌的八持明   

མཁན་སློབ་བ ྙི་མ་ཆློས་རྒྱལ་འབངས་གྲློགས་དང་།། 

肯洛 必瑪 卻加 邦卓當 
堪布、教師、無垢光尊、王臣、佛母等 

སློ་ཟུར་གནུབ་གཉག་ཉང་གུར་བང་གསུམ་དང་།། 

梭索 努雅 娘古 蔣松當 
索素努娘娘咕蔣三尊（註～索素努娘：索˙耶謝汪秋、素˙釋迦炯

內、努˙桑傑耶謝、娘˙賈納咕瑪喇。咕蔣三尊：娘饒˙尼瑪哦瑟、

咕嚕卻旺、蔣˙仁津夠墊三位尊者。） 

གྙིང་པ་བཅུ་གཅྙིག་དྲྙི་མེད་རྣམ་གཉྙིས་དང་།། 

林巴 丘基 至美 南尼當 
十一位林巴、二位無垢光尊(龍千惹將和吉美林巴)    

མྙི་འགྱུར་རློ་རེ་གཏེར་བདག་གྙིང་པ་དང་།། 

明珠 多傑 貼達 林巴當 
明珠多傑、貼達林巴等  

ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་འཇྙིགས་མེད་གྙིང་པ་སློགས།། 

昆桑 謝惹 吉美 林巴索 
昆桑謝饒、吉美林巴等  

བཀའ་གཏེར་རྙིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྙི་ཐ་ཚིག་ལ།། 

喀爹 仁津 加措 大資拉 
如海般教藏(佛說的教法和伏藏)的持明之聚集眾   
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གནས་པའྙི་བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྙི་ཚོགས།། 

涅貝 居宋 丹千 加措搓 
宣誓信守承諾(如海般的)三種傳承的護法神眾   

གསློལ་ལློ་མཆློད་དློ་མངའ་གསློལ་དགེས་པ་སྐློང་།། 

索洛 卻多 雅索 皆巴貢 
我們供養並榮耀您,願你們歡喜地去達成願望   

རྒྱལ་བའྙི་བསན་དང་བསན་འཛིན་བུ་ལྟར་སྲུངས།། 

加威 天當 天進 布塔松 
像自己的孩子一般,來保護佛陀的教義及其傳承的持有者   

ནག་ཕློགས་བདུད་སེ་དཔུང་ཚོགས་གཞློམ་པར་མཛོད།། 

納丘 度迭 奔措 雄巴左 
黑品諸部魔軍祈摧滅    

བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་སྙིབ།།                      

達恰 丹妻 亮恰 涅動致 
願我及他人的破戒缺失之障礙   

བང་དག་ཚངས་པའྙི་དངློས་གྲུབ་བསལ་བ་དང་།།                

將達 昌貝 哦住 札哇當 
祈令淨除、賜予勝成就   

རྣམ་བཞྙིའྙི་ཕྙིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྒྲུབས།།        

南西 聽列 耶哇 美巴卓 
請不懈怠地去完成這四項的奇蹟活動    

བང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རེས་སློང་བར་མཛོད།།               

將秋 拔杜 吐桀 炯哇奏 
直至証悟為止,祈請以愛和慈悲來保護   
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༄༅། །ར་གསུམ་ཆློས་སློང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏློར་མ་བསྔློ་བ་ཕྙིན་ལས་མྱུར་མགློགས་
བཞུགས་སློ། ། 

 

將“朶瑪”奉獻給三根本和護法 

此稱為“速成活動” 
 

 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ   ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ། 

讓樣康 嗡阿吽 
ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡྙི་དམ་མཁའ་འགྲློ་ཆློས་སློང་རྣམས།། 

吽！喇嘛 依淡 康卓 卻炯南 
吽！喇嘛、本尊、空行及護法   

འདྙིར་གཤེགས་དགེས་པའྙི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསློལ།།     

弟些 結貝 電拉 修速所 
我祈禱,請向前來,歡喜就坐  

བྙིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་།། 

近拉 龍洋 札居 喇嘛當 
根本和傳承的上師們,是廣大加持的來源   

དངློས་གྲུབ་སྙིན་འཁྙིགས་ཡྙི་དམ་ཞྙི་ཁློའྙི་ལྷ།། 

哦助 春吹 依淡 西抽拉 
聚集悉地雲的寂忿(文武)本尊們   

དགློས་འདློད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བློ་མཁའ་འགྲློའྙི་ཚོགས།།    

夠迭 恰貝 巴喔 康卓措           
空行和空行母的聚集,他們滿足所有的需求和慾望   

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པ་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྙི་བདག།    

喀大 加巴 雷電 措紀達          
雷登措達(瑪哈嘎拉)如虛空般無處不在  
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ཡེ་ཤེས་མགློན་པློ་ཕག་བཞྙི་ཕག་དྲུག་པ།། 

耶些 公波 恰西 恰竹巴 
四臂和六臂有智慧的瑪哈嘎拉  

ཞལ་བཞྙི་མ་ནྙིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན།། 

下西 瑪寧 固送 突原天 
四面的瑪寧,以及具有身口意品質的瑪哈嘎拉   

ཕྙིན་ལས་མགློན་པློ་ཡབ་ཡུམ་འཁློར་དང་བཅས།།        

春雷 公波 亞雍 扣當切     
以及包括他們的伴侶和隨從的活動   

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།       

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

མཐུ་སློབས་དུས་མཐའྙི་རླུང་དང་བསྐལ་པའྙི་མེ།།    

突托 杜貼 弄當 喀貝美          
在末法時期,擁有如風和火般強大的威力和力量   

རློ་རེ་བེར་ཆེན་ལྷ་མློ་རང་བྱུང་མ།། 

多桀 杯千 拉摩 譲烱瑪 
多桀北千、拉摩讓烱瑪  

འདློད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མློ་དུད་གསློལ་མ།། 

迭康 汪秋 拉摩 杜所瑪 
朵康汪秋、拉摩杜所瑪  

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ ་ཊྙི་སློག་སྒྲུབ་མ།། 

雅宋 依卡 加替 所竹瑪 
咒語女護法唉噶乍提、所竹瑪  

གཤན་པ་དམར་ནག་ལས་བེད་དྲེགས་པའྙི་ཚོགས།། 

先巴 瑪那 累皆 這貝措 
先巴瑪那以及高傲隨眾的聚集   
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མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

                                             

སྙིད་པའྙི་རླུང་ཞགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཡབ།། 

夕貝 弄下 旺秋 拉千亞 
持著(存在的)風的套索,依夏瓦拉·瑪哈帝伐的男性伴侶   

 ཨུ་མ་དེ་ཝྙི་ཡུམ་བཅས་མཁའ་འགྲློའྙི་ཚོགས།། 

屋瑪 迭威 雍切 康卓措 
烏瑪迭威、女伴侶,以及空行母的聚集   

ལྷ་སྙིན་ཀུན་གྙི་དམག་དཔུང་སྙིན་ལྟར་སྡུད།།       

拉星 昆紀 瑪噴 春大杜 
聚集了如雲般眾多的神靈和食人族   

དྲང་སློང་ཆེན་པློ་གཟའ་མཆློག་ར ་ཧུ་ལ།།                             

張宋 千波 薩秋 惹夫拉 
偉大的聖人、殊勝的惹夫拉  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའྙི་ང་རློ་འབྲུག་ལྟར་སློགས།།    

吞千 亮貝 雅若 祝大卓          
就像龍一樣,發出猛烈的巨響   

ཞྙིང་སློང་སེངེྒའྙི་གདློང་ཅན་ཡབ་དང་ཡུམ།།                          

欣炯 深給 通千 亞當永 
欣空,獅面的男女伴侶  

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐློས་སས་རྟ་སྔློན་ཅན།། 

加千 南忙 投色 大共千 
偉大的國王伐需惹瓦那騎著藍色的馬   
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དུར་ཁློད་བདག་པློ་བདག་མློ་ངས་ནུས་མ།། 

杜抽 答波 答莫 涅奴瑪 
涅奴瑪,以及葬屍地的男女地神  

ལས་ཀྙི་གཤྙིན་རེ་དམ་ཅན་རློ་རེ་ལེགས།།                        

累紀 欣皆 淡千 多桀累 
累紀欣皆、淡千多桀累巴  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動 
  

ཕྙིན་ལས་དངློས་གྲུབ་ཐློགས་མེད་གློག་ལྟར་འཁྱུག། 

春雷 哦祝 脫妹 洛大秋 
如閃電般無阻礙地賜予悉地並完成活動亊業 

ཚེ་རྙིང་མཆེད་ལྔ་ཨ་ཕྙི་གཡུ་སློན་མ།། 

色潤 切雅 阿企 優中瑪 
五位的色潤瑪姊妹和阿企優中瑪   

ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་ལ་སློགས་བརྟན་མའྙི་ཚོགས།།                          

喀惹 瓊稱 拉所 天妹措 
喀惹沖曾,以及天瑪女護法的聚集   

གནློད་སྙིན་ཞང་བླློན་བེག་ཙེ་ཚོགས་ཀྙི་བདག།           

粘近 香弄 背側 措吉逹       
諾近香弄、背側、措逹  

ཛམ་ལྷ་རྙིགས་ལྔ་རྟ་བདག་ཀུ་བཻ་ར།། 

贊拉 利雅 大逹 固背惹 
五種的染巴拉財神,保護馬的固背惹   

ཀུན་འཁྱྙིལ་མཆེད་གསུམ་ལ་སློགས་ནློར་བདག་རྣམས།།                  

昆即 切宋 拉所 諾達南 
包括三位棍即姊妹的所有財神   
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མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                 

དྲག་སྔགས་མཐུ་རལ་ཐློག་སེར་བཞྙིན་དུ་འབེབས།། 

札雅 突札 脫色 欣杜貝 
那些顯示有威力的惡魔咒語的人,像他們會放出閃電、落下冰雹之類的 

རྟ་ནག་དེྲགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མློ་ཆེ།། 

大那 最巴 下蕯 噶莫切 
大那最巴、下蕯喀莫切 

སེ་དཔློན་སུམ་ཅུ་སྔགས་བདག་བཅློ་བརྒྱད་དང་།། 

迭朋 宋朱 雅逹 秋結當 
三十位迭朋、十八位咒語的君王 

ཤྭ་ན་ས་བདག་བདག་ཉྙིད་སེས་བུ་སློགས།། 

夏那 蕯達 達尼 皆布所 
夏那蕯達、達尼、皆布等 

གཟའ་གདློང་གྙིང་ལྔ་བདུད་ཤན་རྙིས་ཀྙི་བདག། 

薩通 金雅 杜先 七紀達 
薩通、五種的近族、都先、七紀達  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།         

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

དགྲ་བློའྙི་སེང་དུ་རླུང་ལྟར་ཇག་པར་རྒྱུག།      

渣喔 定都 弄大 結巴就 
他們像風一樣,迅速去搶劫敵人 

སྤུ་གྲྙི་མཆེད་གསུམ་སྔགས་བདག་སློ་ཁ་དང་།། 

普知 切宋 雅達 紐噶當 
三位普知兄弟、那達諾喀,以及  
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ཇག་པ་མེ་ལེན་ཀླུ་བཙན་སྤུན་བདུན་དང་།། 

架巴 妹連 魯稱 奔敦當 
架巴妹連、魯稱七兄弟,以及 

དྲེགས་པ་སེ་ལྔ་པེ་ཧར་ཙི་མ ་ར།། 

最巴 迭雅 貝哈 七瑪惹 
五種驕傲的鬼神、貝哈、七瑪  

ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡྙི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྙིས།།                          

薩貼 喀依 宋瑪 湯切紀 
保護深奧(寶藏)的教義,三昧耶誓約的所有護法  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                          

 
གཡུ་ཐློག་སྙིང་ཐྙིག་གྙི་བཀའ་སྲུང་ལས།  

從宇脫寧替的教法中摘取而來 

 

གསློ་རྙིག་བསན་སྲུང་མཐུ་ཆེན་དྲེགས་པའྙི་སེ།། 

所利 天送 突千 最貝迭 
醫學教義的保護者、強大而傲慢的鬼神  

རློ་རེ་བདུད་འདུལ་ཨེ་ཀ་ཛ ་ཊྙི་དང་།། 

多桀 都都 唉嘎 乍提當 
多桀都都、唉嘎乍提,以及  

ཁྱབ་འཇུག་དུད་གདློང་ཤ་ཟ་ལྕེ་སྤྱང་གདློང་།། 

加久 敦通 夏渣 切強通 
煙熏臉的惹胡拉、狼面的食肉者  

གནློད་སྙིན་ཤན་དམར་སློག་གྙི་སྤུ་གྲྙི་དམར།།                                             

粘金 先瑪 所基 普知瑪 
亞夏先瑪、所吉普知瑪 
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སྙིན་པློ་དམར་པློ་བདུད་མློ་སློག་བདག་བཅས།། 

星波 瑪波 都莫 所達切 
欣波瑪波、都莫所達,以及 

དམ་ཅན་སེ་དགུ་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྣམས།། 

淡千 迭古 扣當 切巴南 
九種的淡千及其隨從 

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                         

 
དེ་ཉྙིད་ཀྙི་ཆློས་བཀའ་ཡློངས་རྫློགས་ཐློབ་པ་ཡྙིན་ན་འདྙི་ལྟར་བ་སེ།  

如果一個人已經接受了所有的教法,那麼就可以進一步地唸誦下文： 
 

 

རྣློ་མཐློང་དངློས་གྲུབ་དམ་ལྡན་བུ་ལ་སློལ།། 

諾東 哦祝 淡电 布拉措 
悉地的賜予者,向維持三昧耶的小孩們占卜  

དྲང་སློང་སེར་ས་གཅུང་པློ་སྔློ་ས་དང་།།  

張宋 色噶 窮波 哦喀當 
渣宋色喀(喀必拉）,還有弟弟哦喀  

ཁྱེའུ་ཆུང་དམར་ས་དང་བཅས་སྤུན་གསུམ་དང་།།               ; 

切窮 瑪喀 當切 噴宋當 
最小的兄弟瑪喀,三兄弟 

ཡེ་ཤེས་ཁྱེའུ་ཆུང་འཁློར་གྙི་སན་སྲུང་གསུམ།། 

耶謝 切窮 扣紀 門送宋 
耶謝庫冲及其隨從、三位門宋  

ཡེ་ཤེས་ལྷ་མློ་ས་བེད་ལྷ་མློ་དང་།།                                                

耶謝 拉莫 瑪皆 拉莫當 
耶謝拉摩、瑪皆拉摩 
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མཐློང་བེད་ལྷ་མློ་སན་གྙི་དྲང་སློང་བཅས།། 

通皆 拉莫 門紀 張宋切 
通皆拉莫和醫藥的聖人 

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                        

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གཉེར་འཛིན་སྤུ་གྲྙི་གསུམ།། 

昆桑 突貼 涅近 普最宋 
三位的普知是普賢王如來心意寶藏的保護者  

མུན་པ་སློག་ཟན་མགློན་པློ་ནག་པློ་ཆེ།། 

目巴 所認 共波 那波切 
目巴所認、共波那波切(嗎哈嘎拉）  

ཉྙི་འཕང་སད་དང་གྙིང་ཆེན་རློར་ལེགས་ལྗང་།།                     

尼胖 色當 金千 多累將 
尼胖些和綠色金千多桀累巴 

གཞན་ཡང་གུར་མགློན་ལྷ་མློ་དུད་གསློལ་མ།། 

先洋 古共 拉莫 杜所瑪 
古共、拉莫都所瑪和其他者 

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

རློ་རེ་གཤློག་རློད་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མློ་མཆེད།།    

多桀 修夠 迭千 加莫切 
多桀修夠、迭千加莫及其親戚 

སྤྱང་ཞློན་མཆེད་གསུམ་མཐུ་ཆེན་སེ་བཞྙི་དང་།། 

強匈 切宋 突千 迭西當 
強匈三兄弟姊妹、四種的突千  
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དཀར་མློ་ཉྙི་ཟླ་བདུད་རྒྱལ་ཐློད་ཕེང་ཅན།། 

卡莫 尼達 杜加 特稱千 
卡莫尼達、都加投春千 

པུ་ཏ་མྙིང་སྙིང་དཀར་བདུད་ལྕམ་དྲལ་བཅས།། 

普札 明星 卡杜 槍札切 
普札的兄弟姊妹、喀都的兄弟姊妹  

 མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                            

 
ཞྙིག་གྙིང་ཐུགས་ཆེན་བཀའ་སྲུང་ནྙི། 
需波林巴的＂大慈悲者＂護法祈請文 

 

མགློན་པློ་ལྕམ་དྲལ་དཔལ་མགློན་བདུན་ཅུ་ལྔ།། 

共波 將乍 巴共 敦秋雅 
共波的兄弟姊妹、七十五位的瑪哈嘎拉  

མ་གཅྙིག་དཔལ་ལྡན་ཤན་པ་ར་མགློ་ཅན།།                    

瑪企 帕电 先巴 惹夠千 
瑪企巴电、先巴惹夠千 

ལང ་མགྲྙིན་བཅུ་མ་ར་སྙིང་ཟན་དང་།། 

浪喀 知秋 瑪惹 寧認當 
浪喀知秋(惹瓦那）、瑪惹寧認 

གཟའ་གདློང་སྙིང་རྐུན་ནཱ་ག་ཏྙི་པ་ཙ།། 

薩通 寧棍 那嘎 替巴札 
薩通、寧棍、那嘎提巴札,以及 

ཐང་ལྷ་གངས་བཙན་འཁློར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྙི།། 

湯拉 岡稱 扣當 切南紀 
唐拉岡稱及其隨從 
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མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

དྲག་པློ་སེ་བཞྙི་རྙིག་འཛིན་སློག་སྒྲུབ་པའྙི།།    

渣波 迭西 仁津 所祝貝 
四種忿怒的護法、是持明所祝(持明生命力的儀軌）的護法 

མཐུ་ལྡན་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའྙི་གཙོ་བློ་རྒྱལ།། 

突电 喀宋 最貝 措喔加 
強大的誓約護法是大(主要的)國王  

ཀླུ་བདུད་མུན་ནག་ཤ་ཟན་ཁག་རལ་ཅན།།                         

魯杜 目那 夏任 札瑞千 
魯都目那、夏認、大瑞千  

ཨེ་ཀ་ཛ ་ཊྙི་རློ་རེ་ལེགས་པ་དང་།། 

唉嘎 乍提 多桀 累巴當 
唉嘎乍提、多桀累巴    

ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པློ་བཀའ་ཡྙི་བ་ར་མཛོད།། 

加久 千波 卡依 嫁惹作 
偉大的惹胡拉,寶藏教法的守護者   

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།              

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

                                                                            

མགློན་པློ་ཚོགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འཁློར་དང་།། 

共波 措達 亞雍 卡闊當 
共波措達(瑪哈嘎拉）及其伴侶和隨從   

མཚོ་བྲག་གཉྙིས་ཀྙི་ནང་གྙི་སྲུང་མ་ཆེ།།                                

措渣 尼紀 南基 宋瑪切 
湖泊和懸崖的兩個內在護法  
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མ་ནྙིང་ལས་མགློན་དཔལ་འབར་རེ་མ་ཏྙི།། 

瑪寧 累共 帕拔 瑞瑪替 
瑪寧累共、巴爸瑞瑪提  

གཟའ་བདུད་བཙན་རློད་རྣམ་སས་ཞྙིང་སློང་ཆེ།། 

薩杜 稱夠 南色 星炯切 
薩都、稱夠、南些、星炯切  

ཕྙི་ཡྙི་གཏེར་སྲུང་དགེ་བསེན་རློ་རེ་རྒྱལ།། 

企依 貼送 兼言 多桀加 
外密寶藏持有者,兼言多桀加  

མཚོ་སན་འློད་ལྡན་ཀླུ་བདུད་རཀྴ་སློགས།།                                    

措門 歐殿 鲁杜 惹夏所 
措門、歐殿、鲁都惹夏和其他等等  

རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྙི་ཚོགས་རྣམས་ཀྙིས།།                                  

舉宋 淡千 加措 措南紀 
願受三昧耶誓約(如海般)的護法  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།              

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                           

རཏ་གྙིང་འདུས་པ་བསྐློར་བཞྙིའྙི་བཀའ་སྲུང་ནྙི།  
惹那林巴(證悟意圖的)四輪聚集的護法  

དཔལ་ལྡན་སྔགས་སྲུང་དམ་ཅན་རློ་རེ་ལེགས།།             

巴电 雅送 淡千 多桀累 
輝煌的密續女護法,淡千多桀磊巴  

དགེ་བསེན་བསློ་ཁ་ལུང་བཙན་གཡུ་སློན་མ།།                           

兼言 紐喀 弄稱 尤卓瑪 
兼言紐喀、弄稱、尤卓瑪 

ཨ་པར་ཛི་ཏ་ནློར་བསགས་ཡེ་ཤེས་གྲགས།། 

阿巴 吉大 諾亞 耶謝渣 
阿巴惹吉大、諾亞、耶謝渣  
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རློ་རེ་ངན་ནུས་མཁའ་རྙི་མྙིང་སྙིང་བཅས།། 

多桀 念奴 喀利 明星切 
多桀年奴、喀利兄妹 

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                          

 
གནམ་ཆློས་བཀའ་སྲུང་རྙིགས་བསྡུས་ནྙི།  
簡要的南丘護法祈請文 
 

མ་ནྙིང་སེ་ལྔ་མདུང་འཛིན་བྲག་ལྷ་མགློན།། 

瑪寧 迭雅 東近 渣拉共 
五種的瑪寧、敦淨、渣拉共  

ཇློ་བློ་ཚོགས་བདག་ཞལ་བཞྙི་ཞང་བླློན་ཆེ།།                 

久喔 措達 夏西 香弄切 
四面的措達、偉大的香龍  

བདུད་མགློན་རཀྴ་གནློད་སྙིན་ཤན་པ་དམར།། 

杜共 惹夏 粘金 先巴瑪 
杜共惹夏、亞夏先巴瑪  

སྔགས་སྲུང་རལ་གཅྙིག་དུད་གསློལ་ཞྙིང་སློང་བཅས།། 

雅宋 惹企 杜所 欣炯切 
咒語的女護法唉噶乍提、杜所、星空  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།             

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

དུར་ཁློད་བདག་མློ་ངན་ནེ་རེ་མནྟ།།                

都抽 達莫 念涅 瑞門大 
都托達莫兼涅、瑞茫大  
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རྣམ་སས་ཛམ་ལྷ་ནློར་དབང་ཚེ་རྙིང་མ།། 

南些 染拉 諾汪 策潤瑪 
歪惹瓦那、財神針巴拉、色潤瑪  

གཟའ་བདུད་རློར་ལེགས་སྤུ་གྲྙི་མཆེད་གསུམ་དང་།།                 

薩杜 多累 普知 切宋當 
薩都多桀累巴、普最切宋  

ཐང་ལྷ་སློམ་ར་གཡུ་སློན་ངློམ་རྒྱལ་ཀླུ།། 

唐拉 旁惹 尤中 哦加魯 
唐拉、旁惹、尤卓、哦加、那嘎  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།      

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

སྒྲུབ་པའྙི་མཐུན་རེན་དབར་གྙི་དཔལ་ལྟར་སེལ།། 

祝貝 突前 亞紀 巴大北 
那些增加自己修行能力者,就像白晝在夏天變長一樣  

ཐང་ལྷ་སག་གྙི་བཙན་རློད་སློམ་ར་ཆེ།། 

唐拉 渣基 稱夠 朋惹切 
唐拉、札吉稱夠和偉大的旁惹  

མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགེ་བསེན་ཉེར་གཅྙིག་དང་།། 

古拉 秋宋 根言 涅企當 
十三位古拉、二十一位兼言 

ཆློས་འཁློར་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཆློས་བཞྙིན་སློངས།། 

卻扣 祝涅 溫涅 卻欣炯   
請妥善保護寺院、修行場所和閉關處  

གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡྙི།།       

紐瑪 涅當 洛布 拉巴依 
本地人或暫時的居民  
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གཞྙི་བདག་ཕློ་མློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྣམས།། 

西達 波莫 扣當 切巴南 
所有男性和女性的地方護法及其隨從  

མཆློད་གཏློར་འདྙི་བཞེས་བཅློལ་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།།    

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

སངས་རྒྱས་བསན་སྲུང་དཀློན་མཆློག་དབུ་འཕང་བསློད།། 

桑桀 天宋 空秋 屋旁特 
願你們保護佛陀的教法,讚嘆三寶的光輝  

དགེ་འདུན་སེ་སློང་རྣལ་འབློར་ཚེ་དཔལ་སེལ།། 

兼敦 迭空 那久 側巴貝 
照顧僧伽團體,增加修行者的壽命和生活的繁榮  

སན་པའྙི་དར་ཕར་གྲགས་པའྙི་དུང་བུས་ལ།། 

年貝 達恰 渣貝 東布拉 
高舉名譽的旗幟,吹響名聲的海螺  

འཁློར་དང་ལློངས་སྤྱློད་རྒྱས་པ་ཉྙིད་དུ་མཛོད།།                

扣當 龍覺 結巴 尼都作 
並增加我們的眷屬及財富  

ཞྙི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

西結 汪渣 累南 瑪律巴 
願所有息、增、懷、誅的事業活動  

འབད་མེད་ལྷུན་གྙིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསློལ།། 

背妹 倫紀 祝巴 這都所 
透過您的活動,在瞬間即能不費力地完成  
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༄༅།།རློ་རའེྙི་ཆློས་སློང་བའྙི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མངློན་པར་བསློད་པ་ཚངས་པའྙི་གླུ་དབངས་ཞསེ་བ་བ་
བཞུགས་སློ།། 

向金剛乘的護法做讚嘆和供養 

稱為 "大梵天王之歌" 
 
 

ན་མ་ཤྙི་བཛྲ་དར  ་པ ་ལ་ཡེ། 

那瑪 需利 班雜 達瑪 怕拉耶 
 

ཚངས་པ་མགྲྙིན་སྔློན་ཁྱབ་འཇུག་དང་ནྙི་དབང་པློ་ཉེ་དབང་བཙུན་མློར་
བཅས།། 

昌巴 尊哦 加就 當尼 汪波 涅汪 存莫切 
大梵天王、尼康大（濕婆）、毘需奴、帝釋天、優偏喳，以及他們

的皇后 
 

ལྷ་ཆེན་ཀུན་གྙིས་མངློན་པར་བསློད་པ་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་ནག་པློ་ཆེ།། 

拉千 棍紀 哦巴 脫巴 巴電 多桀 那波切 
所有的大神都讚嘆光輝的金剛瑪哈嘎拉  
                                                                                          
 

ལྷ་མྙིན་ཚོགས་དང་ལྷ་མྙིན་ཡྙིད་ཅན་བསན་དགྲ་མ་ལུས་བརླག་མཛད་པ།། 

拉明 措當 拉明 依千 天渣 瑪律 拉這巴 
他們摧毀阿修羅的聚集以及那些具有阿修羅思想(教義上)的敵人  
 

ཧེ་རུ་ཀ་ཡྙི་སྤྲུལ་པའྙི་མཆློག་གྱུར་ཀྲློ་དྙི་ཡུམ་གྙི་བདག་པློར་འདུད།།   

嘿如 嘎依 出北 秋就 抽弟 雍紀 達波杜 
向憤怒的本尊,殊勝化現的嘿嚕嘎及其女伴侶,我們禮敬 
 
 

ཁློས་པའྙི་ཞལ་གྙི་སྙིན་ནག་འཁྙིགས་ལས་སང་མྙིག་གློག་ཞགས་རྣམ་གཡློ་ཞྙིང་།། 

抽貝 夏紀 春那 春累 當米 洛夏 南優欣 
你們怒氣沖衝的臉上像濃密的烏雲,憤怒的眼神像閃電的繩圈套索 
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ཚེམས་ཀྙི་མྱུ་གུ་གངས་རྙིའྙི་མདངས་འཛིན་སྙིན་ཐང་ཟློལ་གྙིས་དགྲ་ལ་
འབེབས།། 

稱紀 紐古 岡利 當近 紀唐色紀 渣拉背 
她潔白的尖牙發射冰雹襲擊敵眾  
                                                                   

ལྕགས་ཀྙི་སེར་མློ་གནམ་ལྕགས་འབར་བས་ཉམས་པའྙི་ཙིཏྟ་དྲུང་འབྙིན་པའྙི།། 

恰紀 迭莫 南恰 巴威亮北 七大 中近北 
她的鐵爪像熾熱的流星隕鐵一樣,從根部拔除了變態眾生的心臟 
 

སྙིད་རྒྱལ་མ་ཞེས་སྔགས་སྲུང་གཙོ་མློ་ནམ་མཁའྙི་རལ་གཅྙིག་འཛིན་ལ་བསློད།། 

夕加 瑪些 雅宋 措莫 南給 惹企 近拉特 
被稱為欣亞瑪(存在界之勝利者),密續咒乘的主要女護法,有一根頭

髮指向天空的(唉噶乍提）,我讚嘆 
 

སྙིག་ཅན་དགྲ་བློའྙི་སྙིང་ཁག་རྫྙིང་བུར་མྙི་སྡུག་གཟུགས་ཀྙི་ཚང་ཚིང་འཁྙིགས།། 

弟千 渣喔 寧札 近布 米都 出紀 昌親季 
你的醜陋形態就像是從邪惡敵人心中的鮮血池中生長出來的野生灌

木叢 
 

སྙིད་གསུམ་སློག་དབུགས་གཅྙིག་ཆར་རྔུབས་པའྙི་ལྟློ་ཞལ་འཇྙིགས་རུང་མཁའ་
ལ་གདངས།། 

夕宋 所故 企恰 奴北 托夏 吉入 喀拉當 
您在天空張開著兇惡的嘴巴,瞬間將三界的生命之風吸入您的腹部 
 

ལེགས་ཉེས་འབེད་པའྙི་སྤྱན་སློང་བསད་ལས་དམ་ཉམས་སྙིང་ལ་དུག་ཆར་
འབེབས།། 

累涅 皆貝 千東 追累 淡亮 寧拉 都恰背 
一千雙凝視、洞悉善惡的眼睛,把有毒的雨淋在破三昧耶者的心臟

上 
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ཨེ་ཀ་ཛ་ཏྙིའྙི་བྲན་གཡློག་མཐུ་ཆེན་ས་གཅན་ནག་པློ་ཁྱློད་ལ་བསློད།། 

依卡 札替 針優 突千 渣千 那波 結拉特 
向黑色惹胡拉、女護法唉噶乍提之具威力的僕人,我讚揚  
 

ལས་བེད་མུན་པའྙི་རླུང་ནག་དང་འགྲློགས་སྦུད་པའྙི་གཟུགས་དང་རློ་རེའྙི་
མདའ།། 

累皆 目貝 弄那 當卓 普貝 出當多桀達 
帶有風箱形身材的僕人,備有黑色的龍捲風和金剛射箭 
 

ལྷན་ཅྙིག་རྦད་པས་དགྲ་སྙིང་གཏློར་ཞྙིང་དགྲ་བློའྙི་ཀད་པ་འགམེས་མཛད་པའྙི།། 

連企 背貝 張英 托欣 渣喔 累巴 根這貝 
您同時遣送他們出去打擊敵眾,毀掉敵人的心臟、粉碎敵人的頭腦 
 

སློལ་གྙིང་ལས་ཀྙི་ཤན་པ་མཆློག་དང་དམ་ཅན་མ་མློ་ངན་ནེ་མ།། 

卓金 累紀 先巴 秋當 淡千 瑪莫 年涅瑪 
反常眾生的解救者,近(嘿嚕嘎之僕人)、殊勝的累記向巴、淡千護

法(多桀累巴)、瑪莫和娘涅瑪 
 

དཀློར་ནློར་སྲུང་བའྙི་བེད་པློ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་དང་བས་བདག་ཕག་འཚལ།། 

扣諾 宋威 皆波 棍拉 惹突 當威 達恰札 
我向保護修行者的所有財神,以純潔的信心來致敬意 
 
 

གནློད་སྙིན་གཏེར་གྙི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་དགློས་འདློད་ནློར་བུའྙི་མཆློག་སྙིན་པའྙི།། 

念金 貼紀 加措 切累 夠迭 諾布 秋近貝 
從亞夏海的寶藏中,賜予如意珠寶的聖者 
 

རྣམ་མང་ཐློས་སས་ལྷ་མློར་བཅས་པ་གང་དག་བུ་མང་ལྡན་པའྙི་ཚོགས།། 

南忙 特色 拉莫 切巴 岡達 布忙 電北措  
威需惹瓦那與您的伴侶以及您眾多兒子的聚集 
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ཐུགས་རེའྙི་གདེངས་ཀ་རྣམ་པར་གཡློ་ཞྙིང་བམས་པའྙི་ཕག་གྙིས་ཉུལ་མཛད་
པའྙི།། 

突皆 電喀 南巴 優欣 蔣貝 恰吉 奴這貝 
揮舞著慈悲的頭巾,並用慈愛的雙手搜尋苦難  
 

དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་འདུད་དློ་འབྲུ་ནློར་ལློངས་སྤྱློད་ཆར་ལྟར་ཕློབ།། 

迭達 昆拉 古貝 都多 祝諾 龍卻 恰大波 
我向他們全體致敬意,願你們如雨般淋下五穀、財富和繁榮  
 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྙི་བྙིན་རླབས་སྙིན་འཁྙིགས་ཡྙི་དམ་དངློས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་
འབེབས།། 

巴電 拉妹 近拉 春催 依淡 哦祝 恰居背 
願光輝上師的加持雲聚集起來,讓本尊不斷地淋下悉地雨來 
 

མཁའ་འགྲློའྙི་ཕྙིན་ལས་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་ཆློས་སློང་སྲུང་མའྙི་ར་བ་བརྟན།། 

康卓 春雷 最布 尤薩 卻炯 宋妹 惹哇天 
願空行母事業活動的豐碩成果成熟、願護法結界的圍牆穩固 
 

དུས་གསུམ་དགེ་བའྙི་བཀྲ་ཤྙིས་གཡང་འཁྱྙིལ་ཕུན་ཚོགས་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
བའྙི།། 

杜宋 給威 札西 洋即 噴措 秋累 南加威 
我懇請您立下誓言,為三世帶來美德、吉祥、繁榮、完全的完美和

完全的勝利 
 

གཡར་དམ་གཉན་པློ་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅྙིག་སབས་འློས་རྣམས་ཀྙིས་མཐུན་
གྱུར་མཛོད།། 

亞淡 涅波 祝巴 作企 加波 南紀 吞就作 
願您為所有值得被庇護的人提供支援 
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ཅེས་རློ་རེ་ཆློས་སློང་བའྙི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མངློན་པར་ཡྙིད་ཆེས་པའྙི་བསློད་པ་འདྙི་ནྙི་ཕན་རང་དབུས་བསློད་པའྙི་
སྐབས་དངློས་རྫས་འགའ་ཞྙིག་རྐུན་པློས་བརྐུས་པ་ཕྙིར་འབློར་བས་རེན་བས་པས་མཆེད་གྲློགས་ངེས་དློན་ནློར་བུ་
ནས་ཇྙི་ལྟར་བསྐུལ་བའྙི་ངློར་མདློ་ཁམས་ཀྙི་བཙུན་པ་རྒྱལ་སས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སུ་འབློད་པས་ཞེའུ་ཉྙིན་
རྫློང་དགློན་ཞློལ་དུ་ཤར་མར་དུ་སེལ་བ་འདྙིས་ཀང་བསན་དགྲ་མ་ལུས་པ་ཚར་གཅློད་པར་གྱུར་ཅྙིག  དགེའློ།།  །། 
 

當我在西藏中部旅行時,對金剛護法的信任更強烈時,我寫下了這

一篇讚美文。 我的金剛兄弟涅凍諾布要求我寫下此文,當我們回

來時,我們的財產被小偷偷走了。這是由杜康來的一位修道士(自

稱為加些先分塔耶）在救寧仲修道院下方的地方,瞬間寫下的。

願此文也能摧毀佛法的敵人！美德善業！ 
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༄༅།།དམ་ཅན་རྒྱ་མཚའོྙི་སྐློང་བཤགས་བཞུགས་སློ།། 
 

如海般受三昧耶誓約護法之成就和懺悔的祈請文 
 
 

ཨོཾ།  ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་མངློན་ཤེས་མཐུ་རལ་ཅན།། 

嗡！耶謝 累祝 哦些 突札千 
嗡！本初智慧昇起時,具有千里眼和威力  

ལེགས་ཉེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རེས་གཅློད་ཅྙིང་།། 

累涅 唐近 淡七 皆卻親 
判善惡,看護著三昧耶  

བཀའ་བཞྙིན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའྙི་གྲློགས་མཛད་པའྙི།།                         

喀欣 皆書 祝北 卓這貝 
支持那些依照教法修行者  

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྙི་ཚོགས་རྣམས་དགློངས་སུ་གསློལ།།                   

淡千 加措 措南 共書所 
如海般受三昧耶誓約的護法們,請聽我說  

བདག་ནྙི་རྣལ་འབློར་སྔགས་འཆང་སྒྲུབ་པ་པློས།། 

達尼 那久 雅強 祝巴波 
我身為一個修行人,是密續教法的持有者  

གསང་སྔགས་རློ་རེའྙི་མཆློག་ཏུ་དམ་བླངས་ཏེ།།    

桑雅 多桀 秋突 淡浪貼 
承諾遵守殊勝金剛秘密咒乘的誓言  

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ཀང་།། 

固送 突書 祝巴 淡切姜 
並承諾達成證悟的身語意  

མ་རྙིག་དབང་གྙིས་དེ་ལྟར་རྔློ་མ་ཐློགས།།                       

瑪利 汪吉 迭大 哦瑪脫  
但由於無明的原故,無法做到. 
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འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐློལ་ལློ་བཤགས།། 

嘎出 亮恰 湯切 脫洛夏 
我公開承認並懺悔所有的過失、錯亂和違犯  

ལུས་དང་ངག་ཡྙིད་ཉློན་མློངས་དབང་གྱུར་པས།། 

律當 雅依 紐夢 汪就北 
我的身語意受到負面情緒所影晌  

མྙི་དགེའྙི་སྙིག་རྣམས་བགྙིས་དང་བགྙིས་རལ་བ།།       

米給 弟南 紀當 紀雜哇        
所犯的任何惡業、曾經鼓勵他人作惡的  

གཞན་གྙིས་བགྙིས་ལ་རེས་སུ་ཡྙི་རང་བ།། 

先紀 紀拉 皆書 依讓哇 
或隨喜他人作惡 Or rejoiced in others committing, 

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དུས་འདྙིར་མཐློལ་ལློ་བཤགས།། 

湯切 瑪律 都弟 脫洛夏 
毫無例外地,我懺悔所有的這些惡業  

ཆློས་སྐུ་མཁའ་མཉམ་སློས་དང་བྲལ་བ་ལ།།                       

卻固 康亮 抽當 渣哇拉 
法身雖是如虛空般的無概念  

རྣམ་རྟློག་མཚན་མས་ང་དང་བདག་ཏུ་བཟུང་།།                                        

南托 稱妹 雅當 達突送 
由於概念心和固定的想法,我仍執著有個“自我和我的”存在  

ལྟ་སློམ་མ་གསལ་ཏྙིང་འཛིན་དློན་ལས་གཡེལ།། 

大共 瑪薩 聽近 敦累耶 
不清楚的見解和禪修,加上分心  

ཆློས་ཉྙིད་དློན་དང་འགལ་བ་མཐློལ་ལློ་བཤགས།།           

卻尼 敦當 嘎哇 脫洛夏        
我公開承認並懺悔,違背了最上真實的含義  
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ཉྙིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ཀང་།། 

寧稱 棍突 祝巴 淡切姜 
我雖發誓日夜修行 

སློམ་པ་ཡུན་ཐུང་བཟླས་གྲངས་ཉུང་བ་དང་།། 

共巴 雲東 迭張 妞哇當 
禪定短和唸咒少之缺失  

བསེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ཞྙིང་ཆློ་ག་ལྷག་ཆད་གྱུར།།                   

年祝 耶欣 秋嘎 拉切就 
生起和圓滿次第上修行的分心、唸誦遺漏或重覆  

མཆློད་གཏློར་བཤམས་ཉེས་སློར་སློལ་ལས་མཐའ་ལློག།                         

卻托 夏涅 久卓 累大洛 
朵瑪供養排列錯誤、合一和解脫的用法不正  

གསང་སློ་འཆློལ་ཞྙིང་བཀའ་ལས་འདས་པའྙི་སློན།། 

桑夠 秋欣 喀累 迭北頓 
並開(混淆)秘密門和破壞秩序  

འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐློལ་ལློ་བཤགས།།                 

嘎出 亮恰 湯切 脫洛夏 
我公開承認並懺悔所有的缺失、錯亂和違犯  

ཉམས་དང་འགྲློགས་ཤྙིང་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང་།། 

亮當 卓欣 亮巴 康哇當 
與破三昧耶戒者做伴、做圓滿次第上的修行  

ཉམས་ལ་ཆློས་བཤད་ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་དང་།།  

亮拉 卻些 娘當 措這當      
並給他們教義,在集會上跟他們混雜在一起  

ཉམས་ལ་མྙི་འཛེམས་ཉམས་ཆག་ཞྙིག་རལ་གྱུར།།      

亮拉 米正 亮恰 西惹就      
不能小心處理,破壞、摧毀和撕破三昧耶 
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ཉམས་གྲྙིབ་སློན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐློལ་ལློ་བཤགས།། 

亮知 空南 湯切 脫洛夏 
我懺悔並承認,受到破三昧耶戒者的負面影響,而犯的所有錯誤 

ཡུན་རྙིང་དུས་ནས་བསེན་ཅྙིང་བསྒྲུབས་པའྙི་ལྷ།། 

尤潤 杜涅 年親 祝北拉 
我做了很久的本尊生起和圓滿次第上的修行  

དམ་ཅན་སྲུང་མའྙི་ཐུགས་དང་འགལ་གྱུར་པ།། 

淡千 送妹 突當 嘎就巴  
無論我做了什麼違背三昧耶誓約護法之意願的事  

དུས་སུ་མ་མཆློད་བསེན་སྒྲུབ་མ་ཚང་དང་།། 

杜書 瑪卻 年祝 瑪昌當 
沒能及時做供養,在生起和圓滿次第的儀式上的遺漏  

ལས་མཐའ་མ་ལློག་མངློན་སྤྱློད་ལས་ལ་བསྐུལ།། 

累它 瑪洛 哦卻 累拉固 
敦促您進行憤怒的行動  

གཙང་སྦྲ་ཉམས་ཤྙིང་ལྟ་སློམ་མ་དག་དང་།།                   

昌渣 亮欣 大共 瑪達當 
缺乏清淨性,而且沒有純淨的見解和禪修  

བརེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མཆློད་པས་མ་བསྐངས་དང་།། 

側敦 君切 卻北 瑪康當 
斷了親切之溪流,而且沒有做供養  

སྐློང་བ་མ་རྫློགས་ཆློ་ག་ལྷག་ཆད་གྱུར།།                          

空哇 瑪作 秋嘎 拉切就 
不完整的修行方式、在儀式上的遺漏和重複  
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ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་བག་མེད་འགལ་འཁྲུལ་ཀུན།། 

娘恰 涅通 巴妹 嘎出棍 
所有這些侵犯、墮落、粗心、違犯和錯亂  

མཐློལ་ལློ་བཤགས་སློ་བང་ཞྙིང་དག་པར་མཛོད།།  

脫洛 夏所 將欣 達巴作        
我說出並懺悔,懇求你能清除和淨化  

ལྷ་མཆློག་རྣམས་དང་ཇྙི་སྙིད་གནས་ཀྙི་བར།།            

拉秋 南當 吉夕 涅紀巴 
只要我對殊勝本尊維持純淨的三昧耶  

བདག་དང་མྙི་འབྲལ་སེམས་ཀྙིས་བསློམ་པ་མཛོད།།      

達當 米渣 深紀 共巴作  
請時時記得我,永遠不要與我分開  

ཐུགས་རེས་དགློངས་ལ་དཀྙིལ་འཁློར་གཉན་པློ་བཟུང།། 

突桀 共拉 即扣 年波宋 
在你神聖的壇城,願你用慈悲眷顧我  

བདག་ལ་བྙིན་རླབས་དབང་དང་དངློས་གྲུབ་སློལ།།              

達拉 金拉 汪當 哦助措 
並賜予加持、灌頂和修持的成就  

ཡེ་ཤེས་མཐློང་བེད་མ་རྙིག་མུན་པ་སེལ།། 

耶謝 通皆 瑪利 目巴色 
向我顯示智慧，破除黑暗、清除我的無明  

མཉམ་ཉྙིད་རྫློགས་པའྙི་དློན་རྣམས་སློ་སློར་བེད།།         

釀尼 作北 敦南 所所皆         
透過不同的方式幫助我完善“娑婆和涅槃“的同一性  

ཡློན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་དབྙིངས་སུ་བདག་བཀློད་དེ།། 

元天 倫祝 印書 達柯迭 
願你賜予我,廣闊瞬間即成的證悟品質  
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མཁའ་བཞྙིན་མྙི་རྟློག་ཆློས་སྐུར་གྲུབ་པ་ལ།། 

喀欣 米托 卻古 祝巴拉 
幫助我成就無概念、如虛空般之法身  

ཉྙི་བཞྙིན་འློད་གསལ་ལློངས་སྤྱློད་རྫློགས་པའྙི་གཙོ།། 

尼欣 哦薩 龍卻 作北措 
如太陽般,輻射明光的報身主人  

ཟེར་བཞྙིན་སྤྲུལ་པས་འགྲློ་དློན་ལྷུན་གྲུབ་ཅྙིང་།།                                  

色欣 出北 卓敦 倫祝親 
如陽光般,瞬間即能利益眾生之化身  

ནམ་མཁའྙི་མཐའ་ཀས་གྱུར་པའྙི་འགྲློ་བ་ཀུན།། 

南給 大累 就貝 卓哇棍 
願如虛空般,無數輪迥的眾生 

ཕྙིན་ལས་རྣམ་བཞྙིས་དབྙིངས་སུ་གྲློལ་བར་ཤློག། 

春雷 南西 英書 卓哇修 
透過您的四種事業活動,在廣闊的空間中得到解脫  

                                                                        

 
ཡྙིག་བརྒྱ 

〔唸誦百字明咒〕  

 
ཅེས་ཡྙི་གེ་བརྒྱ་པ་བརློད་དློ།  །འདྙི་རྙིག་འཛིནའཇྙིགས་མེད་གྙིང་པའྙི་བཀའ་འབུམ་ཅ་པ་ལས་ཁློལ་དུ་ཕྱུང་བ་
དགེའློ།། །།  
 

在此,唸誦百字明咒。這是摘錄自《持明吉美林巴》收藏作品的

第五卷。 

 

美德善業! 
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༄༅།།དམ་ཅན་ཆློས་སྲུང་རྣམས་ལ་ཕྙིན་བཅློལ་བ་ཚུལ་ནྙི།། 
將活動委託給受三昧耶約束的護法 

 

ཀཻ། ཐུབ་པའྙི་བསན་པ་རྙིན་ཆེན་འབར་བའྙི་སྣློད།། 

皆突北 天巴 仁千 巴威哲 
佛陀的教法如熾烈的珍寶船  

དགྲ་བཅློམ་ཚུལ་ཁྙིམས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡྙིས།།          

渣窮 出聽 皆書 皆巴依 
跟隨阿羅漢的道德標準 

བསབ་གསུམ་ཡློངས་འདུས་ས་རྟློལ་ལྗློན་པའྙི་ཤྙིང་།། 

拉宋 永杜 沙托 兼北欣 
三種訓練的如意寶樹 

ནུབ་པ་མེད་པར་འཕེལ་བའྙི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས།། 

奴巴 妹巴 佩威 加稱出 
像勝利的旗幡一樣堅定地升起,增長而從未減少  

                                                              

 

ད་དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡྙིས་གཟྙིར་བ་འདྙི།། 

達杜 尼瑪 雅依 色哇弟 
目前,當眾生為五惡所折磨時  

ཀུན་རྟློག་དྲང་དློན་ལམ་གྙིས་གདུལ་དཀའྙི་ཚེ།།                       

棍托 張敦 浪紀 都給側 
當很難透過〝概念性和臨時意義〞的方式來馴服眾生時  

ངེས་དློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྙི་སེ་སྣློད་ཆེ།།                                      

涅敦 將秋 深北 迭粘切 
依照菩薩偉大的三個籃子(經律論)的確定意義 

ཡློན་ཏན་བང་ཆུབ་སེམས་གཉྙིས་རྒྱས་པར་མཛོད།། 

原天 將秋 深尼 結巴作 
來增加二面向證悟品質的菩提心  
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ཁྱད་པར་མྙིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་འགྲློ་བའྙི་ལམ།། 

切巴 米出 大布 卓威浪 
尤其是像魔術幻影般的迅速道  

རློ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའྙི་སྙིན་གྲློལ་དང་།།                              

多桀 天巴 加措 明卓當 
如海般金剛乘教法的成熟和解放  

འཕགས་ལམ་ངེས་གསང་ཐེག་པ་མཆློག་གྙི་རེ།། 

帕浪 念桑 貼巴 秋基側 
終極而秘密的(特別崇高的)道路,是殊勝乘的巔峰  

ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་དར་བའྙི་ཕྙིན་ལས་མཛོད།། 

昆涅 昆突 達威 春雷作 
願您通過佛法的活動,隨時向各個方向傳播這些教法 
  

 

རྒྱལ་བས་གདུལ་བའྙི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་།། 

加威 都皆 康汪 散巴當 
那些考量眾生本質和根性的勝利者  

རེས་སུ་མཐུན་པར་གསུངས་པའྙི་བསན་པ་ལ།།                 

皆書 吞巴 宋貝 田巴拉 
依於此,平等地給予教法  

ཕློགས་ལྷུང་ཕག་དློག་གདློན་གྙི་ཀུན་དཀྲྙིས་ཅན།།                 

秋隆 札多 敦紀 昆追千 
那些懷有邪惡痛苦思想的人,懷有嫉妒並且對教義持偏見的人 

སློན་ལམ་ལློག་པའྙི་དམ་སྙིའྙི་སྙིང་ཁག་འཐུང་།།                        

夢浪 洛北 淡夕 寧札通 
喝掉這些(因有邪惡的願望而產生的)惡魔的心血  
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གང་གྙི་དབང་ཕྱུག་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྙི།། 

剛紀 汪秋 律千 湯切紀 
他們強大的主人想對眾生造成無法承受的傷害  

ཁུར་དུ་ལྕྙི་བའྙི་སྦྲུལ་གདུག་ལྟ་བུའྙི་སེམས།། 

哭都 企威 祝都 大布深 
心像毒蛇一樣 

བསན་འགྲློའྙི་ཕན་བདེ་བཤྙིག་ལ་ཆས་པ་དེར།། 

天卓 朋迭 需拉 切巴迭 
那些蓄意毀壞教法、搶奪眾生快樂者  

བསྲུང་སློབ་མཛད་ན་ཁྱློད་ཀྙི་གཡར་དམ་འདྲལ།།     

宋久 這那 結紀 亞淡渣 
如果你保護他們,你就會毀了諾言  

                                                                                                                 

 

ལློག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་ཀ་ཀློའྙི་སེ།། 

洛巴 大哇 近當 拉洛迭 
那些變態有邪見的野蠻群體  

དཀློན་མཆློག་དབུ་འཕང་སད་པའྙི་རྒྱལ་ཕན་གྙི།།                                  

空秋 屋胖 妹北 加春紀 
他們的國策讓三寶光輝失色  

ཆབ་སྙིད་སྐར་མདའ་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལྟར།།                               

恰夕 卡達 沙拉 弄哇大 
願他們的政策如流星般被射下  

བས་པའྙི་མློད་ལ་དློན་སྙིང་ལློག་མར་ཕྱུང་།།                       

皆北 莫拉 敦英 扣瑪窮 
他們的內臟很快通過他們的喉嚨被移除  
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མཆློད་བསློད་དྲེགས་པའྙི་དཀྙིལ་འཁློར་མ་མཐློང་ཞྙིང་།། 

卻特 最北 即扣 瑪東欣 
那些〝沒有見過獻曼達〞和〝讚美傲慢的護法〞的人  

སངས་རྒྱས་གཉྙིས་པའྙི་དམ་ཚིག་ལ་འགློངས་པའྙི།། 

桑傑 尼北 淡七 拉共北 
那些挑戰、違犯蓮師所授三昧耶的人  

ནག་ཕློགས་གློ་བུར་ལྷགས་པའྙི་འདེྲ་རློད་དཔུང་།། 

那秋 洛布 拉北 最夠噴 
這支黑暗惡魔的軍隊隨機出現  

རྒྱ་འདྲེ་བརླང་པློར་སྤྱློད་པའྙི་དུས་མཐའ་བསྟུངས།། 

加最 浪波 卻北 都大通 
請縮短(由於它們)互相衝突、瘋狂的行為而導致的末法時期  

 

མང་དུ་ཐློས་པ་ལུང་གྙི་ཡློན་ཏན་དང་།། 

忙都 脫巴 弄基 原天當 
從勤學經卷,而具備知識的寶貴眾生  

རྟློགས་པས་བདག་རྒྱུད་གྲློལ་བའྙི་སེས་བུ་རྣམས།།                            

托北 達居 卓威 皆布南 
透過很高的證悟,他們已經獲得解脫  

བསན་པའྙི་ར་ལག་གཅྙིག་ཏུ་གནས་པའྙི་ཕྙིར།།              

天北 札拉 企突 涅北即 
既然他們是教法唯一的根本支持  

སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕྙིན་ཡར་ཟླའྙི་མཆེད་པློར་མཛོད།།                          

固側 這最 亞迭 切波作 
願你增加他們的壽命和善行,就像月亮的增盈一樣  
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ཁྱྙིམ་ན་གནས་ཀང་ཡང་དག་ལྟ་ལ་དད།། 

慶那 涅姜 洋達 大拉迭 
他們雖不是出家眾,卻具正見  

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བླ་མར་བེད་པ་རྣམས།།                         

空秋 宋拉 喇嘛 皆巴南 
並且非常敬重三寶  

ཐེག་པ་ཆེན་པློའྙི་གདུལ་བ་ཉྙིད་ཀྙི་ཕྙིར།། 

田巴 千波 都嫁 尼紀即 
因為他們是大乘教法的弟子  

གཡེལ་བ་མེད་པའྙི་མེལ་ཚེ་བསྲུང་སློབ་མཛོད།།                               

耶哇 妹北 妹側 宋就奏 
願你無疏失地看護他們 

ཆློས་དང་སྙིད་ཀྙི་གཞྙིས་ལ་ཕུན་ཚོགས་སེལ།། 

卻當 夕紀 虛拉 奔措北 
願您在我們的家鄉,增加精神修持的完美和世俗的進步  

བེས་སུ་ལམ་འཕང་ཆློམ་རྐུན་འཚེ་་བ་སྲུངས།། 

皆書 浪漲 窮棍 側哇宋 
當我們旅行險道時,願你保護我們,不受搶匪和小偷所傷害  

བསམ་དློན་ཡྙིད་བཞྙིན་འགྲུབ་པའྙི་ཕྙིན་ལས་ཀྙིས།།                         

散敦 依欣 祝北 春雷紀 
透過您滿足我們願望的證悟活動  

ཚོགས་གཉྙིས་འབྲས་བུར་སྙིན་པའྙི་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག།         

措尼 最布 明北 札西秀 
願你為圓熟二資糧,帶來吉祥  

                                                                 

 
ཅེས་པ་འདྙི་ཡང་མཁེྱན་བརེའྙི་ལྷས་སློ།  །དགེའློ།། 
這是由欽哲拉（吉美林巴）所作的.  
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ཨོཾ་ཤ ྙི་བཛྲ་དར་པ ་ལ་ས་པ་རྙི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཨར  ཾ། པ དཾ།  པུཥེྤ། དྷུཔྤེ། ཨ ་ལློ་ཀེ། གནེ། 
ནཻ་ཝྙི་ད།ེ ཤཔྟ། པྲ་ཏྙིཙྪ་ཡེ་སྭ་ཧཱ། 
嗡 西利 班雜 達瑪帕拉 薩巴瑞哇惹 班雜 

阿岡巴當 普貝都貝 阿洛給 根迭 內問迭 

夏大 巴替札耶 所哈 
 

སྔློན་ཚེ་ཨློ་རྒྱན་ཆེན་པློའྙི་སྤྱན་སྔ་རུ།། 

哦側 歐金 千波 千雅如 
在過去和現在的偉大的歐金（蓮花生）  

ཚུལ་བཞྙིན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྙི་གང་ཟག་ལ།།   

出欣 祝巴 借貝 剛薩拉 
對每一位依法的修行者  

མ་ཡྙིས་བུ་ལྟར་སློང་བར་ཞལ་བཞེས་པའྙི།།                             

瑪依 布大 炯哇 下些貝 
你們承諾要愛護他們如子  

ཆློས་སློང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བསློད།།        

卻炯 宋瑪 南拉 恰察特 
我們禮敬讚嘆眾護法  

 

 
ནློངས་པ་བཤགས་པ་ནྙི༔ 
懺悔缺失 

ཧཱུྃ༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྙི་དཀྙིལ་འཁློར་དུ༔ 

吽！淡千加措 卽扣杜 
吽！持明壇城諸聖眾  

མཆློད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔ 

卻這 瑪昌 助巴耶 
供養不足、修行怠惰  
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ཏྙིང་འཛིན་བྙིང་རྨུགས་འཐྙིབས་ལ་སློགས༔ 

定津 近目 替拉所 
禪修時昏沉、掉舉、疲厭等 

འགལ་འཁྲུལ་ནློངས་པ་བཟློད་པར་གསློལ༔ 

嘎出 濃巴 奏巴守 
乞求原諒所違越的過失 
 

ཡྙིག་བརྒྱ 
唸誦百字明咒 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྟྭ་ཏྡྷེ་ནྷོ་པ་ཏྷིཥྛ། དྲྀཌྷོ་མྡྷེ་བ་བ།   
སུ་ཏྷོ་ཥྷོ་མྡྷེ་བ་བ། སུ་པྷོ་ཥྷོ་མྡྷེ་བ་བ། ཨ་ནུ་རཀྟྷོ་མྡྷེ་བ་བ། སརྦ་སྷིདྷི་མ ྡྷེ་པྲ་ཡཙྪ།  
སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྡྷེ། ཙིཏྟྟཾ་ཤྷི་ཡོཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧྷོོཿ། བ་ག་བན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།  བཛྲ་མ་ཱམྡྷེ་མུཉྩ། 
བཛྲི་བ་བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྟྭ་ཨཱོཿ། ࿄࿅ 
 

嗡 班雜 薩埵薩瑪雅 馬努巴拉雅 班雜薩埵德

諾巴 低叉枝朵 美巴哇 蘇多卡優美巴哇 蘇波

卡又美巴哇 阿努拉朵美巴哇 薩哇悉地 美巴牙

雜 薩哇嘎瑪蘇雜美 自當 西裏樣 古魯吽 哈哈

哈哈吙 巴嘎問 薩哇達他嘎他 班雜 瑪美母雜 

班茲巴哇 瑪哈薩瑪雅 薩埵阿 
 

བརྟན་བཞུགས། 
天修—祈請本尊留在法像中 
 

ཨོཾཱཿ  འདྙིར་ནྙི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅྙིག་ཏུ།།                        

嗡！地尼 天當 連企突 
嗡! 請留下、令與法像合一  

འཁློར་བ་སྙིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང་།།                                          

扣哇 夕杜 修內羌 
與此世間共恆常 

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་།། 

涅美 側當 汪丘當 
祈請賜予無病長壽、富貴大自在  
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མཆློག་རྣམས་ལེགས་པར་སལ་དུ་གསློལ།། 

丘南 累巴 札杜守 
祈願極其吉祥、好運到  

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏྙིཤྚ་བཛྲ་ཡེ་སྭ་ཧཱཱཿ 

嗡 速帕 替它 班雜耶 梭哈  
 
 

བསྡུ་སང་། 
融入  
  

ཧློ༔  ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རློལ་བ་བཞྙིན༔ 

吙！丘累 丘布 多哇欣 
吙！如水泡於水中瞬間消失  

རང་ལས་སྤྲུལ་པའྙི་དཀྙིལ་འཁློར་ལྷ༔ 

讓累 出貝 卽扣拉 
自心幻化出壇城的本尊  

ཡེ་ཤེས་དབྙིངས་སུ་བཛྲ་མུ༔ 

耶謝 英速 扁雜目 
融入智慧法界中－班雜目 

                                                                                                                  
[保持片刻的沈默] 

 

རེས་ཐློབ་སྒྱུ་མའྙི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔ 

皆托 就美 拉固當 
在日常生活中,去觀想你是本尊的幻化身  

                                                                                    

 

བསྔློ་སློན་མཚམས་སློར་ནྙི༔ 
迴向與發願 

ཧློ༔  དུས་གསུམ་བསགས་པའྙི་དགེ་ར་ཀུན༔ 

吙！杜頌 沙貝 給札昆 
吙！三世積聚諸功德 
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རྣམ་མཁེྱན་གདློད་མའྙི་རྒྱུ་རུ་སྔློ༔ 

南前 迭美 就如哦 
迴向究竟之本智 

བདག་སློགས་འདུས་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ 

達守 杜巴 借巴南 
我等聚會於斯土  

ཚོམ་བུ་གཅྙིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཤློག༔ 

終布 企突 桑傑修 
在同一壇城成正覺  

 
ཅེས་བསྔློ་སློན་དང་། 

如此, 做迴向並祈請 

བཀྲ་ཤྙིས་བརློད་པ་ནྙཱིཿ 
吉祥文  
  

ཧློ༔  རྙིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའྙི་བྙིན་རླབས་དང༔ 

吙！仁津 居貝 近拉當 
吙！持明傳承之加持 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་གྙི་བདེན་པ་དང༔ 

空丘 宋記 電巴當 
無上三寶之真諦  

གསང་སྔགས་ཟབ་མློའྙི་རེྟན་འབྲེལ་གྙིས༔ 

桑雅 剎摩 天哲記 
甚深密續之吉祥緣起  

འཇྙིགས་བརྒྱད་ཞྙི་བའྙི་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག༔           

吉借 西威 札西秀 
消弭八種畏懼,臻吉祥  

ཚེ་བསློད་རྒྱས་པའྙི་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག༔ 

側捨 結貝 札西秀 
廣增福壽增吉祥  
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སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག༔ 

浪哇 汪杜 札西秀 
自在光明得吉祥 

ལློག་འདེྲན་ཚར་གཅློད་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག༔ 

洛針 札卻 札西秀 
消滅誤導的邪惡力量,願吉祥  

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའྙི་ཕག་རྒྱར་རྫློགས་༔                                                            

浪先 拉固 恰加作 
願所有知覺的執著,都被轉變為本尊的形式  

ས་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་དག༔ 

札札 迭千 雅速達 
音聲清淨,變為大樂的咒語 

དྲན་རྟློག་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུར་སྙིན༔ 

針托 哦薩 卻固明 
意念變為法身的光明  

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤྙིས་ཤློག༔                         

嫁律 桑他 札西秀 
願吉祥成就無礙的虹光身 

 

 
ཅེས་ཤྙིས་པ་བརློད་པས་མཚམས་སར་ཏེ་སྤྱློད་ལམ་ལ་འཇུག་གློ། 

因此,在吉祥中, 進入您的日常生活。 
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༄༅།།སབས་ར་ེགྲུབ་དབང་པད་ྨནློར་བུའྙི་ཡང་སྙིད་རྙིན་པློ་ཆའེྙི་ཞབས་བརྟན་གསློལ་འདབེས་

བཞུགས་སློ།། 

第四世竹旺貝瑪諾布仁波切洋夕長壽祈請文 
 

 
ཨོཾ་སྭསྙི།  གདློད་ནས་སྙིད་ཞྙིའྙི་ཀུན་ཁྱབ་རློ་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་རློལ་པ་རལ།། 

喇舍 旦津 耶些 若巴昭 
以及旦津耶些若巴札公子      

གྲུབ་པའྙི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ནློར་བུའྙི་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་སྙིད་སྤྲུལ་པའྙི་སྐུ་མཆློག་ཞབས་བརྟན་གསློལ།། 

洋夕 出貝 固丘 下天所 
殊勝的轉世,祈請堅固長壽    
རྒྱལ་བའྙི་རྙིང་ལུགས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའྙི།། 

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 

མདློ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའྙི་འཁློར་ལློས་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་ནློར་ཡན་ལག་བདུན་གྙི་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  

 

 
   

 



 

76 忿怒咕嚕達瓊拔哇 

མྙི་འཇྙིགས་སེང་གེའྙི་ཁྙི་ལ་ཞབས་བརྟན་གསློལ།།         

米基 聖給 池拉 下天所 
在無畏的獅子寶座上,祈請堅固長壽     

འཕློ་མེད་རྟག་བརྟེན་འཆྙི་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    

མྙི་ཤྙིག་གཞློམ་གཞྙིག་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་ཆློས་སྐུའྙི་ངློ་བློ་འཚོ་གཞེས་གསློལ།།    

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་གྙི་མློས་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་དཀློན་མཆློག་བདེན་པའྙི་མཐུས།།     

札松 滇當 空丘 電貝突 
以及三宝和三根本的真實力量     

ཇྙི་ལྟར་སློན་པ་ཡྙིད་བཞྙིན་འགྲུབ་པ་ཡྙི།།                           

吉大 夢巴 依欣 祝巴依 
願所有的願望都實現    

བཀྲ་ཤྙིས་དཔལ་གྙིས་ས་གསུམ་སྣང་བར་ཤློག།  །། 

札西 帕記 薩松 浪哇修       
並願吉祥和好運遍及三界    

  
                                                                         
 

*(原來的貝諾仁波切禱文 I) 
བཀའ་དྲྙིན་བླ་མེད་དགློན་ཁྱློད་ཞབས་བརྟན་གསློལ།། 
喀尊  喇美  貢卻  下天所  

無與倫比慈悲的保護者,祈請堅固長壽  
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ཐུབ་བསན་ཆློས་ཀྙི་གང་པློའྙི་གསློལ་འདེབས། 
第二世卓望貝瑪諾布仁波切(圖登秋基琅波) 祈禱文 

ལྔ་བརྒྱའྙི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བྙི་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  

 

སར་ཡང་སྙིད་པ་བཟུང་བའྙི་ཚུལ་སློན་པ།།                      

拉揚 夕巴 松威 出東巴 
再次地顯示您的化現    

སྙིང་པློའྙི་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་ནློར་བུ་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།།              

貝瑪 諾布 夏拉 索哇迭 
貝瑪諾布蓮足下,我祈請   

 
第十四世達賴喇嘛長壽祈請文   

གངས་རྙིའྙི་རྭ་བས་བསྐློར་བའྙི་ཞྙིང་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་བའྙི་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་གཟྙིགས་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྙི།། 

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་སྙིད་མཐའྙི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅྙིག།                                   

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་རྙིན་པློ་ཆེའྙི་ཞབས་བརྟན་མྙི་ཤྙིག་རློ་ར་ེས་དབངས་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས།། 
古欽仁波切長壽祈請文 

〞堅不可摧的金剛之歌〝 
 

རབ་འབམས་སས་བཅས་རྒྱལ་བའྙི་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 

འཆྙི་མེད་སློབས་དང་དབང་བཅུའྙི་བདེན་ཚིག་གྙིས།། 

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     

མཆློག་གྙི་སྤྲུལ་སྐུའྙི་གསང་གསུམ་བྙིན་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་གསློལ།། 

側當 也些 結巴 這都索 
增加他的壽命和智慧,我祈請    

ཨློ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉྙིས་པའྙི་རྙིང་ལུགས་ཀྙི།། 

哦見 桑桀 尼貝 任魯記    
第二佛的傳承,歐金的蓮師    

བཀའ་གཏེར་མདློ་སྔགས་བསན་པའྙི་པདྨློའྙི་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་ཆློས་ཀྙི་ཉྙི་མ་བསྔགས་འློས་ཀྙི།།   

皆哲 卻記 尼瑪 雅歐記 
您是照亮佛法的太陽    
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ཡློན་ཏན་ཆ་ཤས་རྫློགས་བཞྙིན་ཞབས་བརྟན་གསློལ།། 

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་འློད་གསལ་སྙིང་པློའྙི་རྙིང་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 

སྣློད་བཅུད་རྒུད་ཞྙི་ཕན་བདེའྙི་དཔལ་རྒྱས་པའྙི།། 

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་ཤྙིས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅྙིག། 

札西 浪威 薩宋 加就即 
願此吉祥光芒照遍三界 
  

 
ཅེས་པའང་མཆློག་སྤྲུལ་རྙིན་པློ་ཆེའྙི་བཀའ་བཞྙིན་འགྱུར་མདེ་ཐགེ་མཆློག་བསན་པའྙི་རྒྱལ་མཚན་གྙིས་བླ་
མ་ར་གསུམ་ཚ་ལྷའེྙི་དཀྙིལ་འཁློར་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་བཞྙིན་བྲྙིས་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！ 

  



 

80 忿怒咕嚕達瓊拔哇 

བརྟན་བཞུགས། 
請求堅固住世   

ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྙི་གནས་གཅྙིག་པུ།། 

偏迭 炯威 涅基布 
功德大樂的唯一來源    

བསན་པ་ཡུན་རྙིང་གནས་པ་དང་།། 

天巴 雲任 涅巴當 
願佛法永住世    

བསན་པ་འཛིན་པའྙི་སེས་བུ་མཆློག། 

天巴 津北 皆布南 
願珍贵教法的持有者    

སྐུ་ཚེའྙི་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅྙིག།              

古侧 加稱 天就即   
健康長壽如勝利的幢幡    
  

 
喇嘛長壽祈請文  
  

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྙི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་།། 

帕電 喇妹 固側 天巴當 
願上師的壽命堅固    

མཁའ་མཉམ་ཡློངས་ལ་བདེ་སྙིད་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་ཚོགས་བསགས་སྙིབ་སངས་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་འགློད་པར་ཤློག། 

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་གསློལ་བ་འདེབས།། 

喇嘛 固康 桑哇 所哇迭 
祈願上師身體健康   

མཆློག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རྙིང་བར་གསློལ་བ་འདེབས།། 

秋突 固側 任哇 所哇迭 
祈願他們長住世  

ཕྙིན་ལས་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པར་གསློལ་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་བྙིན་གྙིས་རླློབས།། 

喇嘛當 昭哇 妹巴 近記洛 
祈願加持我,永遠不離開上師   
 
 

བསྔློ་བ། 
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,願眾生都成佛   

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

托涅 內北 札南 旁皆欣 
願戰勝〝做錯事的負面力量〞  

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

借嘎 那企 巴龍 出巴衣 
在生老病死的浪滔中   

སྙིད་པའྙི་མཚོ་ལས་འགྲློ་བ་སློལ་བར་ཤློག།                                  

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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རྙིན་ཆེན་དགེ་ཚོགས་འདྙི་ཡྙིས་འགྲློ་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་འབྲལ་ཞྙིང་།། 

大突 旦貝 卻當 明渣欣 
願衆生永不離神聖的佛法    

རང་གཞན་དློན་གཉྙིས་རྫློགས་པ་མཐར་ཕྙིན་ནས།།                

讓先 敦尼 作巴 他欽內 
園滿完成〝自己和他人〞的目的    

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

卻雅 卓貝 基滇 哲巴修 
願法鼓悠揚的節奏,美化此世界   

  
                                                                                                                        

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པར་ཤློག། 

桑桀 滇巴 達行 結巴修 
願佛法的傳播永遠增加   

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

深千 湯切 爹行 結巴修 
願所有眾生幸福快樂   

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

寧當 曾都 卻拉 覺巴修 
日夜修持佛法   

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

讓先 敦尼 論基 注巴修 
願〝自己和他人〞的二種目的,瞬間完成  
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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་ཆློས་ཀྙི་དཔལ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཅྙིང་།། 

札美 卻記 巴拉 龍覺欽 
利用此勝妙佛法到極至    

ས་དང་ལམ་གྙི་ཡློན་ཏན་རབ་རྫློགས་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་མའྙི་གློ་འཕང་མྱུར་ཐློབ་ཤློག།  

帕電 喇妹 夠旁 紐脫秀 
願迅速證得光輝喇嘛的境地 

 
 


