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綠度母 

被阿彌陀佛和二十度母所圍繞 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

綠度母 1 

༄༅།།འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས།། 
八聖吉祥文 

  

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

༄༅།  ཨོཾ། སྣང་སིད་རྣམ་དག་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་པའི།།          
嗡 浪夕 南達 朗欣 輪竹北 
嗡 法界清靜自性任運成 

བཀྲ་ཤིས་ཕོགས་བཅུའི་ཞངི་ན་བཞུགས་པ་ཡི།།                  
札西 丘居 欣那 修巴依 
安住十方吉祥世界中 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚགོས།།                   
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་ཤིས་ཤོག།                  
棍拉 洽察 達佳 札西秀 
我等頂礼祈願大吉祥 

སོན་མེའི་རྒྱལ་པོ་རལ་བརྟན་དནོ་སྒྲུབ་དགོངས།།                               
終妹 加波 朝電 敦竹共 
燃燈王佛妙力義成佛 

བྱམས་པའི་རྒྱན་དཔལ་དག་ེགྲགས་དཔལ་དམ་པ།།                              
將北 見巴 給札 帕當巴 
慈嚴德佛最勝善行佛 

ཀུན་ལ་དགོངས་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་པོ་ལྟར་འཕགས་རལ་གྲགས་དཔལ་དང་ནི།།                                     
輪波 大帕 早札 帕當尼 
如須彌山能勝吉祥佛 

 



 

綠度母 2 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་གྲགས་པའི་དཔལ།།                                     
深千 湯皆 拉共 札北巴 
憫諸眾生慈悲聖德佛  

ཡིད་ཚམི་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་ཐོས་པས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཕེལ་བ།།                                  
成贊 推北 札西 巴陪哇 
即聞聖名增德增吉祥 

བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།                                     
迭哇 些巴 皆拉 洽察洛 
虔誠頂礼八大善逝佛 ( 1 )  

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལྡན་ར་ོརེ་འཛིན།།                                        
將巴 匈奴 巴电 多桀正 
孺童文殊具德金剛手  

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པོ་བྱམས་པའི་དཔལ།།                                        
見瑞 夕汪 共波 將貝包 
聖观世音怙主彌勒尊 

ས་ཡི་སིང་པོ་སིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ།།                                             
薩衣 寧伯 記巴 南巴色 
地藏菩薩除蓋障菩薩 

ནམ་མཁའ་ིསིང་པོ་འཕགས་མཆགོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།                                            
南開 寧波 帕丘 昆都桑 
虚空藏及普賢大菩薩 

ཨུཏྤལ་རོ་ར་ེཔད་དཀར་ཀླུ་ཤིང་དང་།།                                             
烏巴 多桀 貝嘎 路欣當 
烏巴拉、杵、白蓮及龍樹 
(1)明灯之王,堅定而有威力,能達成所有的願望,具愛的光輝以神聖的善業而聞

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



 

綠度母 3 

ནོར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གྲི་ཉ་ིམ་ཡི།།                                                 
諾布 達哇 繞記 尼瑪衣 
摩尼月宝宝劍及日輪 

ཕག་མཚན་ལགེས་བསྣམས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གི་མཆོག།                                         
洽稱 累浪 札西 包記丘 
持善法印吉祥德殊勝 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
將秋 深巴 借拉 洽察洛 
八大菩提薩埵我頂礼 

རིན་ཆེན་གདུགས་མཆགོ་བཀྲ་ཤིས་གསེར་གི་ཉ།། 
仁千 都丘 札西 色記娘 
殊勝宝傘吉祥金色魚 

འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་ཡདི་འངོ་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 

མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་སེ།། 
米努 叫稱 汪就 括洛迭 
尊勝宝幢具威力之金輪 

རིན་ཆེན་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀི་ཕག་མཚན་ཅན།། 
仁千 達丘 借記 洽稱見 
殊勝法印八聖吉祥宝 

ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་དགེས་བསེད་མ།། 
丘都 加哇 卻欽 結借瑪 
供養十方諸佛祈納受 
  



 

綠度母 4 

སེག་སོགས་ངོ་བོ་དྲན་པས་དཔལ་སེལ་བའི།། 
給所 哦喔 正北 巴北威 
憶念善妙成就時增長  

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
札西 拉摩 皆拉 洽察洛 
八大吉祥天女我頂礼 2  

ཚངས་པ་ཆེན་པོ་བདེ་འབྱུང་སེད་མེད་བུ།། 
昌巴 千波 迭炯 色妹布 
大梵天大自在遍入天  

མིག་སོང་ལྡན་དང་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང།། 
米冬 電當 加波 尤扣宋 
帝釋天王及持國天王  

འཕགས་སེས་པོ་དང་ཀླུ་དབང་མགི་མ་ིབཟང་།། 
帕接 波當 路汪 米米桑 
增長天王龍王廣目王  

རྣམ་ཐོས་སས་དང་ལྷ་རྫས་འཁོར་ལོ་དང་།། 
南推 色當 拉哲 扣洛當 
多聞天王各持其法器  

ཏི་ཤུལ་ལ་དང་མདུང་ཐུང་རོ་རེ་ཅན།། 
替秀 拉當 東凍 多皆見 
輪三叉戟短槍金剛杵  

པི་ཝཾ་རལ་གྲི་མཆདོ་རྟནེ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།། 
北汪 繞記 卻电 加稱正 
琵琶長劍宝塔勝宝幢   

ས་གསུམ་གནས་སུ་དག་ེལགེས་བཀྲ་ཤིས་སེལ།། 
沙宋 涅速 給列 札西陪 
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. 
  



 

綠度母 5 

འཇིག་རྟེན་སོང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
吉天 炯哇 皆拉 洽察洛 
世間八大護法我頂礼  

བདག་ཅག་དངེ་འདིར་བྱ་བ་རོམ་པ་ལ།། 
達加 爹迭 加哇 終巴拉 
我等如今所作諸事業 

གེགས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་ནས།། 
给當 涅哇 側哇 棍西涅 
一切障難惱害悉消弭 

འདོད་དོན་དཔལ་འཕེལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ།། 
得敦 巴北 桑敦 衣欣祝 
滿願增長隨心皆成就 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལགེས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་ཤོག།  །། 
札西 迭列 朋順 措巴秀 
吉祥如意祈願臻圓滿 
 

ལྡང་ཚེ་བརདོ་ན་དེ་ཉནི་དནོ་ཀུན་འགྲུབ། །ཉལ་ཚེ་བརོད་ན་རི་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང༌། །གཡུལ་དུ་འཇུག་ཚེ་བརོད་ན་ཕོགས་

ལས་རྒྱལ། །བྱ་བ་རོམ་དུས་བརོད་ན་འདོད་དོན་འཕེལ། །རྒྱུན་དུ་བརདོ་ན་ཚེ་དཔལ་གྲགས་འབོྱར་ཤིས། །བདེ་ལགེས་ཕུན་

ཚོགས་བསམ་དོན་ཡདི་བཞིན་འགྲུབ། །སིག་སིབ་ཀུན་བྱང་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀ།ི །དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་

གིས་གསུངས། ། 

醒來時誦此文,日中諸事成就;睡前誦此文,詳夢得察。出行之前

誦此文,八方吉祥;做事之前誦此文,終遂所願。在一生中,日日誦

此文,名望財富、幸福美滿,一切如願;淨障增福,有更好的出生, 

証悟解脫和全知,所有的願望都達成！ 
 

-此為佛陀所說的話- 
 

རབ་ཚེས་མེ་སེལ་ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིཚེས་གསུམ་གཟའ་ཉི་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གི་དུས་བཟང་པོའི་ཆ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགེས་
པའི་རོ་རེའ་ིཡིད་མཚོ་ལས་བྱུང་བའ་ིནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཆནེ་པོའོ། ། 
 

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。 

  



 

綠度母 6 

༄༅།།སྣང་སིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསལོ་འདབེས་བྱནི་རླབས་སནི་ཆནེ་བཞུགས་སོ།། 
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་ག་ིཕོ་བྲང་དུ།། 
迭千 巴哇 旺記 波張都 
熾燃大樂迷人的聖宮殿    

བདེ་སོང་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་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་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས།། 
瑪洽 迭电 貝妹 讓欣累 
從蓮花,無執的自然大樂     

རོ་རེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆནེ་པོའ་ིདཔལ།།  
多桀 尼瑪 浪哇 千背帕 
以壯麗光明的金剛太陽顯現 
ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རོ་རེ་ཆོས།།                  
卻固 浪哇 他耶 多桀卻 
法身阿彌陀佛和金剛手    

འཇིག་རྟེན་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་པོས་འཁོར་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    

  



 

綠度母 7 

 

སྣང་སིད་ཟིལ་གནོན་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་ཧི།།                    

桑哇 也些 班雜 哇惹嘻 
秘密智慧的古海加那、金剛亥母     

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་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་རྒུའི་ཡིད་འཕོག་རིག་བྱེད་མ།།                                
瑪律 皆古 衣抽 瑞皆瑪 
愛的女神咕嚕咕累     

མཆོག་ཐུན་ཕག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སོང་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་རོ་ར་ེདཔའ་བོ་ཌཱཀ ིའི་ཚོགས།། 
旺這 多桀 巴喔 達基措 
空行勇父勇母非常吸引人     

སྣང་སོང་མཉམ་པ་ཆནེ་པོའི་ངང་ཉདི་དུ།།                                     
浪東 釀巴 千杯 浪尼都 
在顯空的平等中     

རོ་རེ་སྐུ་ཡ་ིགར་གིས་སིད་གསུམ་གཡོ།། 
多桀 固衣 嘎記 季宋幽 
您的金剛身起舞時震撼三界 
 

  



 

綠度母 8 

འགགས་མདེ་གསུང་གི་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   

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།། 
欧色 瑪波 扣迭 永拉甲 
發出紅光,遍及娑婆和涅槃     

སིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡ་ོཞིང་སྡུད་པར་བྱེད།།                 
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     

 རོ་ར་ེཆགས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་ཀིས་ནི།། 
多桀 恰巴 千波 突記尼 
您証悟心的大金剛熱情    

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདདོ་དགུའི་མཆོག་སལོ་ཞངི༌།། 
南尼 哦助 迭古 丘措欣   
賜予二層次最高期望的悉地成就     

རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས།།      

多桀 恰就 夏巴 千波衣 
用您的金剛大鉄勾和繩索圈    

སྣང་སིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སོམ་བྱེད་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་བའི་རོལ་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     

ཏིལ་གི་གངོ་བུ་ཕེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི།།                       
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  

     



 

綠度母 9 

རབ་འབྱམས་ར་གསུམ་དབང་གི་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་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གིས་རློབས།། 
故貝 所哇 迭所 金記洛 
懇切祈請祈加持    

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདདོ་དགུའི་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   

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 
托妹 旺都 皆貝 哦助措 
和無礙的迷人威力      
 

 

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡསོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དཱིཿམིང་པས་སེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་
སུ་ཡང་རུང་སེ་དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།དར་དམར་

ལ་བྲིས་ཏེ་ཕར་བའམ། མེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀང་འགྲུབ་བོ།།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. 

 

  



 

綠度母 10 

༄༅།།གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། 
蓮花生大師七句祈請文 

 

ཧཱུྃ༔  ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ག་ིནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
吽 歐金 油記 怒江燦 
吽 鄔金境之西北隅 

པདྨ་གེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 
貝瑪 給薩 東波拉 
蓮花枝之花蕊中 

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་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 

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ 
扣度 康卓 芒背郭 
周旁空行母眾圍繞 

ཁྱེད་ཀི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀི༔ 
切記 皆書 答助基 
我追隨您來修持 

བྱིན་གིས་བརླབ་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
津極 洛氣 些書梭 
祈請降臨,賜予加持 

གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྂ༔ 
咕嚕 貝瑪 悉地吽 

ལན་གསུམ།   
唸誦三次  

  



 

綠度母 11 

བླ་མའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། 
寧瑪傳承上師祈請文 

 

ཀུན་བཟང་རོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤ ི་སེང་།། 
昆桑 埵聖 嘎惹 西里星 
普賢王如來、多桀深巴、嘎惹多桀、西利星哈 

པདྨ་ཀ་ར་ར་ེའབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ།། 
貝瑪 嘎惹 皆胖 尼修雅 
蓮師、王臣二十五弟子    

སོ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་གཏེར་སོན་བརྒྱ་ར་སོགས།།   
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་གསོལ་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 
 

རྒྱུད་པའི་དཔལ་ཡུལ་གསོལ་འདབེས། 
白玉傳承上師祈請文 

 

ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཡི།། 
丘都 加哇 色當 切巴依 
十方三世的光輝者及其继承人 

མཁྱེན་བརེ་ནུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་བླ་ན་མདེ།། 
欽哲 奴貝 企殊 拉那妹 
無與倫比,智慧、慈悲和力量的總集 

ཕག་རྫོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ཡུལ་བའི།། 
恰作 天貝 雅達 白玉威 
大手印和大圓滿教法的怙主 

ཡབ་སས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
亞色 就巴 切拉 所哇迭 
白玉傳承的上師们及其心子,我祈請   



 

綠度母 12 

༄༅། །དགོངས་གཏེར་སོལ་མའ་ིབརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའ་ིཕེང་བ་བཞུགས། 
烏巴拉花的花環 

薩替卓秋傳承上師祈請文 

蔣揚欽哲旺波作 
 

ཆོས་སྐུ་ཤེར་ཕིན་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་མོ།། 
卻固 些欽 窮店 昆桑摩 
法身般若波羅蜜多,巴嘎瓦替普賢王如來的佛母  

ལོངས་སོྤྱད་ཡོངས་རྫོགས་བཛྲ་ཝ ་ར་ཧི།། 
龍覺 永作 班雜 瓦惹嘻 
報身瓦惹嘻    

སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ར་ེབཙུན་སོལ་མ་ཡུམ།། 
除貝 南若 桀增 卓瑪雍 
尊敬的母親,度母的多樣化身    

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆགོ་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སལོ།།      

所哇 迭所 丘吞 哦助措 
請賜予殊勝和一般的成就,我祈求    

                                                                                 

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་ཀཱ་ར་དང༌།། 
桑桀 尼巴 貝瑪 喀惹當 
第二佛帕瑪喀惹    

གསང་སྔགས་མཛདོ་འཛིན་ཌཱ་ཀི་འབུམ་ག་ིརེ།། 
桑雅 奏津 達基 笨季桀 
擁有秘密咒語寶藏的十萬空行母的首領 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་སས་རོལ་པ་རལ།། 
將秋 深巴 拉色 若巴察 
王子拉色若巴察菩薩   

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆགོ་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རལོ།། 
所哇 迭所 丘吞 哦助措 
請賜予殊勝和一般的成就,我祈求 



 

綠度母 13 

ཟབ་གཏེར་སོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གིང༌།། 
薩爹 夠桀 丘就 迭千林 
秋就迭千林巴打開了深奧的伏藏大門 

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་རོ་རེ་གཟི་བརིད་རལ།། 
喀爸 敦店 多桀 夕基察 
多桀夕吉持有七種的傳承   

རྒྱལ་བསན་གསལ་མཛད་པདྨ་གར་ག་ིདབང༌།། 
加天 薩這 貝瑪 嘎季旺 
貝瑪嘎旺闡明了勝利者的教法 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆགོ་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རལོ།། 
所哇 迭所 丘吞 哦助措 
請賜予殊勝和一般的成就,我祈求  
  

 

གཞན་ཡང་ཟབ་རྒྱས་སིན་གྲལོ་མཛོད་འཛིན་པའི།། 
先洋 薩結 明卓 奏津貝 
成熟和解脫的(深奧而龐大的)寶藏的其他持有者 

ར་བརྒྱུད་བླ་མ་འཕགས་མ་མྱུར་མཛད་ལྷ།། 
札居 喇嘛 帕瑪 紐這拉 
傳承的根本上師、迅速行動高貴的天女 

ར་གསུམ་རོ་ར་ེཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ།། 
札宋 多桀 卻宋 加措拉 
如海的三根本的本尊, 以及金剛的護法 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆགོ་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རལོ།། 
所哇 迭所 丘吞 哦助措 
請賜予殊勝和一般的成就,我祈求 
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ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་རྒྱུད་ཞིང་ས་བརླན།། 
涅巴 炯威 洛居 欣薩連 
用出離心來濕潤我們心流的田野 

ལྷག་བསམ་དག་པའི་ལྗང་འཁྲུངས་ཚར་དུ་དངར།། 
拉散 達貝 將春 札都雅 
在那裡,純淨動機的芽苗可能會生長出來 

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི།། 
也些 千杯 最布 幽薩威 
並成熟成樹,充滿著本初智慧的果實 

དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
敦尼 倫季 助巴 這都所 
自發地實現二種利益 

 
ཅེས་པ་འིད་ཡང་མཉྫུ་གོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། 
  

此祈禱文是由曼就夠薩(將揚欽哲旺波)撰寫的 

願美德善業增加！ 
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༄༄།། དགོངས་གཏེར་སོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས།  
མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

二資糧的心髓  

供曼達的禮儀   

度母的心印寶藏之深奧本質  
 

༄༅།།ན་མོ་གུ་རུ་ཨ རྻ་ཏཱ་ར ་ཡེ།།དུས་གསུམ་འདྲེན་པ་སས་བཅས་ལས། །ཐུགས་བསེད་ཕིན་
ལས་རད་བྱུང་བ། །ཡུམ་གྱུར་སོལ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །བྱ་སྤྱོད་དང་མཐུན་ཉམས་ལེན་བཤད།། 
  

禮敬古亞阿亞大惹亞！度母是三世的嚮導及其繼承人的母親,帶

著崇高的決心去實行奇妙的証悟活動,我向您禮拜,我將按照作密

和行密來解釋您的修行方法。 

 
དེའང་ཟབ་ཏིག་འདི་རྣམས་ཡང་ཟབ་སིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་སོས་བཅས་མང་དུ་མི་
དགོས་ཀང་། ཅུང་ཟད་སོས་པ་དང་། རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བྱ་བ་སེ་རྒྱས་བསྡུད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
རེ་བཙུན་སོལ་མའི་སྐུ་བརན་བྲིས་འབུར་སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གང་འཛོམས་མདུན་དུ་
སེགས་བུ་གཙང་མར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། དཀར་ཟླུམ། བསང་ཆུ། མཆོད་པའི་མཎྜལ། འཐོར་
ནས་སོགས་འདུ་བྱས། འགྲུབ་ན་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ལྡན་པར་བྱ་ཞིང་། མི་
ལྕོགས་ན་ཤ་ཆང་མ་འཐུང་བའི་སྔ་དྲའོི་ཆ་ལྟ་བུར་སིད་ལས་ངེས་འབྱུང་དང་། བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀི་ཀུན་སོང་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་སབས་སེམས་ནི། 
  

由於此深奧的本質是心髓的濃縮,因此不需要太多的闡述。仍然,

法本有兩種的形式:一種較為詳盡,另一種是日常課誦。首先,在

桀增度母的畫像或雕像,或在三寶的任何支持物的前面,在乾淨的

表面上,放兩碗水、供養物品、白色的圓朵瑪 、淨化水、供曼

達、加持用的米,以及其他的必要物品。盡可能在修法前先做適

當的沐浴和清潔等,如果不方便做的話,至少在修法那天早上不要

吃肉或喝酒。以放棄娑婆的出離心和菩提心的動機,來激起尋求

庇護的意圖。 
 
 

 蓮花手印, 然後二手臂交差 (左手在內) 

༄༅། མདུན་གི་ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་མ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། 

敦紀南嘎 桀增瑪 哦宋都 修巴就 
觀想在前面的虛空中,化現出高貴的綠度母 
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སབས་སེམས་ནི། 
皈依和發菩提心    

ན་མཱོཿ དཀོན་མཆགོ་ཀུན་དངོས་ར་ེབཙུན་མར།། 
南摩 共丘 昆哦 桀增瑪 
礼敬三宝總集的尊貴綠度母     

བདག་སོགས་འགྲ་ོཀུན་སབས་སུ་མཆི།།     
達所 卓昆 加速企 
是我與衆生的皈依處    

བྱང་ཆུབ་སོན་པའི་སེམས་བསེད་ནས།། 
將秋 夢貝 深皆涅 
發起無上的菩提心    

ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགི།། 
薩摩 浪拉 久巴紀 
而進入殊勝的修行道路    

ལན་གསུམ། 
 唸誦三次 

ཚོགས་བསགས་ནི། 
累積功德    

རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སོལ་མ་དང༌།།                  合掌,平板唱調 

桀增 帕瑪 卓瑪當 
向尊貴的救護主綠度母     

ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི།།        
丘秋 都宋 修巴衣 
諸佛菩薩及其子嗣    

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ།། 
加哇 色切 湯千拉 
常住於十方三世的    

ཀུན་ནས་དང་བས་ཕག་བགའིོ།། 
昆涅 當威 恰紀歐 
我歡喜地虔誠礼敬    
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མེ་ཏོག་བདུག་སོས་མར་མེ་དྲི།། 

妹托 都杯 瑪妹椎 
花朵薰香明灯及塗香    

ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ།། 

夏色 洛摩 拉所巴 
妙食天樂及其他供品    

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

འཕགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་བཞེས་སུ་གསོལ།། 
帕妹 措南 些速所 
尊聖度母請納受    

ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར།། 
托瑪 妹涅 達貼拔 
從無始以來到現在    

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

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

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

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

སོ་སོ་སེ་བོ་ལ་སོགས་པས།། 
所所 皆喔 拉所貝 
一般的凡夫及其他    



 

綠度母 18 

 

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

བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌།། 
所南 拉尼 達衣讓 
我皆隨喜他們的功德    

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང༌།། 
深千 南記 散巴當 
為了順应衆生的需要    

བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར།། 
洛衣 桀渣 吉大哇 
他們的根基各有差異    

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མངོ་ཐགེ་པ་ཡི།། 
切充 吞夢 貼巴衣 
而有小乘大乘共同乘及殊勝乘      

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོྐར་དུ་གསོལ།། 
卻記 闊洛 扣都所 
請轉法輪,我祈求    

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

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

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི།། 
都雅 加措 近哇衣 
衆生淪陷於苦海中   
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སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ།། 
深千 南拉 夕速所 
請用慈眼眷顧我們    

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

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས།། 
湯切 將秋 就就涅 
成為他们証悟的原因    

རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི།། 
仁波 米托 卓哇衣 
願他们恆久無障礙    

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

 

མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། 
加持供養   

ༀ་བཛྲ་ཨམྲྀ་ཏ་ཀུཎ་ྜལ ི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།                 ࿄࿅ 

嗡 班雜 安瑞大 昆達里 哈那哈那 吽呸 
 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་སརྦ་དྷརསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་ོཉཧཾཱཿ                 ࿄࿅ 

嗡 所巴哇 修達沙哇達瑪 所巴哇 修多漢 
 

གནས་ཡུལ་པདྨ་ོབཀོད་པའ་ིཞིང༌།། 
涅尤 北摩 格貝欣 
在這裡,蓮花的神聖淨土     

དབྱིབས་དང་རྒྱན་བཀོད་ཚད་མདེ་པར།།        
衣當 見格 側妹巴 
無與倫比完美的造型和裝飾      
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ལྷ་རྫས་ཏིང་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི།། 
拉這 定近 累助貝 
三摩地所生的無量妙宝物    

མཆོད་རྫས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར།། ࿄࿅ 

卻這 薩米 恰巴就 
变化為不可思議的珍妙供品    

 
 

蓮花手印一次, 然後供養手印 

ༀ་བཛྲ་ཨར  ་ཾཔདཾ་པུཥེྤ་དྷུཔྤ་ེཨ་ལོ་ཀ་ེགནེ་ན་ཻཝི་དེ་ཤཔྟ་ཨ ཱཿ་ཧཱུྃ།  

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 都貝 阿洛給 

根迭 內問迭 夏打阿吽 
 ࿄࿅࿃࿀ 

ༀ་བཛྲ་ས་ྥར་ཎ་ཁ།ཾ། 手臂交差,右手在內 

嗡 班雜 沙巴惹那康 
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སྤྱན་འདྲེན་ནི། 
邀請    

 

ཕོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
མདུན་གི་ནམ་ མཁར་བཛྲ་ས་མ ་ཛཱཿ 〈邀請手印〉  

丘秋 都西 喇嘛加哇 色當切巴 湯切敦紀

南嘎 班雜薩瑪乍 
十方四世的喇嘛上師和諸佛菩薩們,聚集在前面的虚空 
  

 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་ག་ིམགོན་གྱུར་ཅངི༌།། 持著  ࿄࿅ 

瑪律 深千 昆記 貢就欽 
所有衆生的保護者,毫不例外地 
  

བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མ་ིབཟད་འཇམོས་མཛད་ལྷ།། 
都迭 朋切 米色 炯這拉 
降服了無盡的惡魔及其隨從眾的本尊們 
  

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི།། 
粘南 瑪律 基欣 前就貝 
全知者,知道实相為真如 
  

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསལོ།།  搖鈴 ࿄࿅࿃࿀ 

窮电 闊切 涅滴 些速所 
佛菩薩及衆眷屬請向前來 
  

པདྨ་ཀ་མ་ལ ་ཡེ་སཾ།། 〈双手反轉向上迎請〉 

貝瑪 嘎瑪拉 耶盪 
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༈ ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། 
七支供養  

 

1. 礼敬並礼拜所有的佛菩薩    

 

ཇི་སེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའ་ིའཇགི་རྟནེ་ན།།            合掌,唱快些 

吉涅 舒達 丘曲 吉天那     , 
在宇宙的各個方向、過去、現在和未來    

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེངྒེ་ཀུན།། 
杜宋 些巴 米衣 深給昆        
是諸佛,(到大樂去的)人中獅子    

བདག་གིས་མ་ལུས་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ།། 
達吉 瑪律 迭達 湯切拉 
我向您們個個礼拜致敬意   

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕག་བགིའོ།། 
律當 雅記 當威 恰基歐 
我的身口意都充滿恭敬心  
  

བཟང་པོ་སོྤྱད་པའི་སོན་ལམ་སོབས་དག་གིས།། 
桑波 卻貝 夢浪 托達吉     
經由此祈禱的力量,渴望要做卓越的行為    

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀསི་མངོན་སུམ་དུ།། 
加哇 湯切 衣記 哦宋都      
所有的勝利者都生動地呈現在我的腦海中    

ཞིང་གི་རྡུལ་སེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས།། 
欣吉 讀涅 律惹 突巴衣    
我化身無窮盡,數量如宇宙中原子的許多倍    

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
加哇 昆拉 惹突 恰察洛 
個個化身都在礼拜諸佛   

短的修法,可以跳過七支供養 
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རྡུལ་གཅིག་སེང་ན་རྡུལ་སེད་སངས་རྒྱས་རྣམས།། 
讀企 滇那 讀涅 桑桀南         
在每個原子中,都住有原子數那麼多的佛    

སངས་རྒྱས་སས་ཀི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག། 
桑桀 些記 屋那 修巴達 
被眾菩薩所圍繞   

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 
迭塔 卻記 英南 瑪律巴 
因此,實象的整個空間    

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གསི་གང་བར་མོས།། 
湯切 加哇 達吉 岡哇摩 
我观想它是完全充滿了佛菩薩   

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས།། 
迭達 雅巴 米色 加措南  
用無窮盡,如海般的讚美來向他們致敬    

དབྱངས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་ས་ཀུན་གིས།། 
洋記 言拉 加措 札昆記 
洋溢著如海般不同的旋律   

རྒྱལ་བ་ཀུན་ག་ིཡོན་ཏན་རབ་བརོད་ཅིང་།། 
加哇 昆記 原天 惹居欽 
我吟唱著諸佛高貴的品質   

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསོད།། 
迭哇 些巴 湯切 達吉特 
並讚嘆所有那些去了極樂的人   
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2. 向所有佛菩薩供養燒香、獻花等 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕེང་བ་དམ་པ་དང་།། 
妹托 淡巴 稱哇 淡巴當 
最可愛的花朵,美麗的花環    

སིལ་སན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆགོ་དང་།། 
夕年 南當 居巴 都丘當 
音樂、香水、殊勝的幢幡   

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སོས་དམ་པ་ཡིས།། 
瑪妹 丘當 都背 淡巴衣 
最亮的明燈和最精緻的燒香   

རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི།། 
加哇 迭達 拉尼 卻巴記 
我向諸佛做這些供養 

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་།། 
那薩 淡巴 南當 知丘當 
精美的服飾和最香的香水    

ཕེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་།། 
切瑪 普瑪 瑞惹 亮巴當 
薰香粉堆高如須彌山   

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གིས།། 
扣巴 切巴 帕貝 丘昆記   
至高無上,全部排列成完美的對稱    

རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི།། 
加哇 迭達 拉尼 卻巴記 
我向諸佛做這些供養   
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མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མདེ་རྒྱ་ཆེ་བ།། 
覺巴 岡南 拉妹 加切哇   
無論供養什麼,都是無與倫比的豐富    

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས།། 
迭達 加哇 湯切 拉洋摩   
是用最大的恭敬心奉獻給諸佛    

བཟང་པོ་སོྤྱད་ལ་དད་པའི་སོབས་དག་གིས།། 
桑波 卻拉 迭貝 托達吉    
对此卓越善行的激勵,具有力量和信心     

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི།། 
加哇 昆拉 恰察 卻巴記   
向諸佛禮敬,做這些供養 
 

3. 在諸佛菩薩面前做懺悔   

 

འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི།།           
迭恰 些當 替目 旺吉尼 
在慾望、仇恨和無知的驅使下     

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞནི་ཡིད་ཀིས་ཀང་།། 
律當 雅當 迭欣 衣記將 
用我的身口意    

སིག་པ་བདག་གིས་བགིས་པ་ཅི་མཆིས་པ།། 
地巴 達吉 記巴 企企巴 
我犯下了惡業     

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས།། 
迭達 湯切 達吉 所所夏        
在您們面前,我承認並做懺悔 
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4. 隨喜眾生和佛菩薩的善業  

ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས།།    
丘曲 加哇 昆當 桑桀色     
在十方,所有的勝利者、佛菩薩    

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སོབ་དང་མི་སོབ་དང་།། 
讓加 南當 洛當 米洛當     
獨居的証悟者、學習者、那些超越學習者    

འགྲོ་བ་ཀུན་ག་ིབསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་།། 
卓哇 昆記 所南 岡拉洋    
以及每一個衆生,對您們所累積的所有功德    

དེ་དག་ཀུན་ག་ིརེས་སུ་བདག་ཡི་རང་།། 
迭達 昆記 皆舒 達衣讓 
我充滿喜悅地,完全的隨喜善業 

  
5. 請佛轉法輪  

གང་རྣམས་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སོན་མ་རྣམས།། 
岡南 丘曲 吉天 尊瑪南           
就像燈塔照耀世界各地一樣    

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརེས།། 
將秋 任巴 桑桀 瑪恰涅 
您們經歷了証悟的階段,成就了佛道,不再有任何的贪執    

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གསི་ཐམས་ཅད་ལ།། 
共波 迭達 達吉 湯切拉 
所有的保護者,我勸請您們     

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མདེ་པ་བསྐོར་བར་བསྐལ།། 
闊洛 拉那 妹巴 扣哇鼓 
請轉動無與倫比的法輪                 
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6. 請佛勿入涅槃 

མྱ་ངན་འདའ་སོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ།། 
娘年 達吞 岡些 迭達拉 
對於您們有想要入涅槃者    

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞངི་བདེ་བའི་ཕིར།། 
卓哇 昆拉 偏欣 迭威企 
為了所有衆生的幸福和快樂   

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སེད་བཞུགས་པར་ཡང་།། 
噶巴 欣給 讀涅 修巴洋     
請留駐在這個世界,如原子數那麼長久的賢劫    

བདག་གིས་ཐལ་མ་ོརབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགི།། 
達基 到摩 惹嫁 所哇記 
我合掌誠心祈求 
 

7. 迴向功德  

ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆདོ་ཅིང་བཤགས་པ་དང་།། 
恰察 哇當 卻欽 夏巴當 
經由礼敬、供養、懺悔   

རེས་སུ་ཡི་རངས་བསྐུལ་ཞངི་གསོལ་བ་ཡི།། 
皆舒 衣讓 鼓欣 所哇衣 
隨喜、勸請和祈請   

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།། 
給哇 窮色 達吉 企薩巴 
我積聚的一點美德   

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕིར་བསྔོའོ།། 
湯切 達吉 將秋 企哦歐 
我迴向所有眾生皆証悟成佛   
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མཎྜལ་རྒྱས་པ་ནི། 
長版供曼達 

ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨ ཱཿཧཱུྃ།།  供曼達手印 

嗡 班雜 布米 阿吽 
金剛地基阿吽 

གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆནེ་གསེར་གི་ས་གཞི།། 
西 用速 達巴 旺千 色記 沙西    
大地自在清淨如金    

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨ ཱཿཧཱུྃ།། 
嗡 班雜 瑞給 阿吽 
金剛護輪阿吽 

ཕི་ལྕགས་རི་འཁོར་ཡུག་གསི་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།     
企 恰瑞 柯欲吉 扣威 屋舒吽   
中央吽字外圍,鉄山圍繞   

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།       ཤར་ལུས་འཕགས་པོ།  ལྷོ་འཛམ་བུ་གིང་། 

瑞 加波瑞惹  夏 律巴波    洛 瞻布林 
〈妙高須彌山〉      〈東方東聖身洲〉     〈南方南瞻部洲〉 

ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད།          བྱང་ས་མི་སན།       ལུས་དང་ལུས་འཕགས། 

奴 巴浪卻   將 札米年   律 當律巴 
〈西方西牛賀洲〉  〈北方北具盧洲〉   〈小身洲及聖身洲〉 

རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། 
雅亞當 雅亞先    幽電當 浪丘卓 
〈小佛洲及妙佛洲〉         〈小行洲及勝道洲〉 
  

ས་མི་སན་དང་ས་མི་སན་ག་ིཟླ།། 
札米年當  札米年記達       
〈不悦洲及助悦不悦洲〉 
 

  

短的修法,可以跳過長版供曼達 
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རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང། འདོད་འཇོའི་བ། 

仁波切瑞喔   巴桑記行     多皆衣巴 
〈眾宝山〉          〈如意樹〉           〈隨慾宝牛〉 

མ་རོས་པའི་ལོ་ཏོག         འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ།  ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། 

瑪莫巴衣洛托 柯洛仁波切   諾布仁波切 
〈自然香稻〉        〈金輪宝〉           〈滿願宝〉 

བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ།  བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།        གང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། 

尊莫仁波切   龍波仁波切  浪波仁波切 
〈玉女宝〉          〈大臣宝〉          〈白象宝〉 

རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།      དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།      གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། 

達丘仁波切  瑪波仁波切  得千波衣本巴 
〈駿馬宝〉         〈將軍宝〉         〈大藏宝瓶〉 treasure! 
  

སེག་པ་མ།    ཕེང་བ་མ།       གླུ་མ།     གར་མ། 

給巴瑪   稱哇瑪    魯瑪    嘎瑪 
〈欢喜女〉    〈環串女〉      〈歌女〉     〈舞女〉 

མེ་ཏོག་མ།        བདུག་སོས་མ།       སྣང་གསལ་མ།     དྲི་ཆབ་མ། 

妹托瑪   都波瑪   浪薩瑪   知洽瑪 
〈花女〉      〈薰香女〉     〈燈女〉      〈塗香女〉 
 

ཉི་མ།         ཟླ་བ།    རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། 
尼瑪   達哇   仁波切都        
〈日〉     〈月〉     〈珍宝傘〉   

ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། 
丘累 南巴 加威 加稱        
勝利的旗幟,戰勝各方 
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ལྷ་དང་མའིི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་
ཉིད་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་
དང་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་དཀལི་འཁོར་གི་ལྷ་ཚགོས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགིའོ།། 
 

拉當米 巴久朋宋 措巴瑪昌哇 妹巴弟尼 

札哇當 居巴切貝 帕電喇嘛 淡巴南當 衣

淡加威 即闊記 拉措桑桀當 將丘深貝 措

當切巴 南拉布哇 記欧 
 

天神和人們的全部財富和天賦,毫無保留地,全部供養給根本上師、

傳承上師、佛壇城的本尊聚集眾,以及所有佛菩薩的聚集 
 

ཐུགས་རེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ།། 
突桀 卓威 敦都 些舒所 
為了利益有情的眾生,出於您的愛心,請接受供養 
  

བཞེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། 
些涅 近記 拉都所 
受已,請賜予加持 
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མཎྜལ་བསྡུས་པ་ནི། 
短本供曼達 

ས་གཞི་སོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།། 
沙西 波曲 居欣 美托札 
遍地香花妙塗香 
  

རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི།། 
瑞惹 林西 尼迭 見巴地 
须彌山、四大洲、日與月 
  

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས།། 
桑桀 欣都 米貼 普哇衣 
观想為淨土來獻给諸佛 
  

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག། 
卓昆 南達 欣拉 覺巴修 
祈願衆生生於此完美的淨土 
  

ཏཾ་གུ་རུ་རཏ་ྣམཎལྜ་པ ཱུ་ཛ་མ་ེག་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ེཨ ཱཿཧཱུྃ། 
粲 咕嚕 惹納 曼達拉 普札 妹嘎 薩目札 

薩巴 惹那 薩瑪亞 啊吽 
 

 〈放掉供曼達手印〉 
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ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ།  供曼達手印 

嗡阿吽 
བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གི།། 

達當 他耶 深千季 
我與無數衆生供養    

ལུས་དང་ལོངས་སོྤྱད་དགེ་ཚོགས་ཀུན།། 

律當 龍覺 給措昆 
身体和財富,以及所有累積的功德     

གིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་བཅས།།     

林西 瑞惹 尼達切 
四大洲、須彌山、日與月     

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ།།     

拉米 龍覺 散米恰 
和人天不可思議的财宝     

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སིན་ཕུང་ཆེ།།     

昆桑 覺貝 寸噴切 
廣大的普賢王如來供養雲     

རྒྱུན་མིའི་ཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ།།      

君米 切巴 除桀爹 
不斷地再化現出更多的供養雲    

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ར་བ་གསུམ།། 

昆丘 仁千 札哇宋 
向珍貴的三宝和三根本    

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ།། 

覺松 諾拉 加措拉 
以及如海的護法和財神    

གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགི།། 

古貝 大突 布哇紀 
我以恭敬心連續地做供養    
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བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རོྫགས་ནས།། 

所南 措千 惹作涅 
經由真正圓滿這個大功德的累積     

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག།     

耶些 浪哇 結巴修 
願智慧之光傳播開來    

ༀ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པ ཱུ་ཛ་མེ་ག་ཨ ཱཿཧཱུྃ། 放掉供曼達手印 

嗡 咕嚕 迭哇 達基尼 薩哇 惹那  

普札妹嘎 阿吽 
 

འདོད་གསོལ་ནི། 
祈請如願    

ན་མོ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང༔ 

南摩 桑桀 卻當 根敦當 
礼敬佛法僧    

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༔ 

喇嘛 衣淡 康卓當 
喇嘛、本尊和空行母    

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གི་བདག༔ 

卻送 諾拉 爹紀達 
護法財神和寶藏的怙主     

ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔      

耶些 企基 哦喔累 
從永恆覺醒的獨特本質來看     

རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སོན༔      

讓欣 瑪嘎 企洋頓 
暢通無阻的自性顯露無遺     

ཐུགས་རེ་ཕིན་ལས་རད་པོ་ཆེ༔       

突桀 春累 妹波切 
如此神妙慈悲的証悟活動   
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འགོྲ་ཀུན་སབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔ 

卓昆 恰當 貢就巴 
是衆生的皈依和保護處    

མཁེྱན་བརེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔ 
欽哲 達尼 切南拉 

您们慈悲的廣願力    

ཕག་འཚལ་སིང་ནས་སབས་སུ་མཆི༔ 

恰察 寧涅 洽速企 
我真心礼敬求皈依    

ལུས་དང་ལོངས་སོྤྱད་མཆོད་པར་འབུལ༔ 

律當 龍卻 卻巴布 
我用身体和財富做供養    

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ 

達當 他耶 深千南 
請保護我和一切的衆生    

རྟག་ཏུ་ཐུགས་རེས་བསབ་མཛད་གསོལ༔ 

大突 突桀 洽這所 
請以您的慈悲力保護我們     

ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་༔      

涅當 念巴 西哇當 
祈請加持,平息疾病和傷害    

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང༔ 

側當 所南 佩哇當 
增加壽命和功德    

བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ 

散貝 敦南 瑪律昆 
所願皆如意    

ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བིྱན་གིས་རློབས༔ 

卻欣 助巴 金紀洛 
依教法奉行    
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སྤྱན་འདྲེན་ནི། 
邀請    

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫགོས་སུ༔ 手放膝上（持鈴杵） ࿄࿅ 

讓尼 給企 針作速 
瞬間我生動地化現 
  

རེ་བཙུན་འཕགས་མའ་ིསྐུར་གསལ་བའི༔ 
桀增 帕妹 固所威 
神聖尊貴的綠度母的色身 
  

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སེང་ཏཱཱུྃ་ལྗང་གུ༔ 
突嘎 達滇 盪將固 
心間月座上的綠盪字 
  

དེ་ལས་འདོ་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕོས༔ 
迭累 哦色 巴皆愁 
由其放光無數    

 

འཕགས་མ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅགི་དང༔ 观想度母的壇城在前方 

帕瑪 南除 涅企當 
邀請尊貴的二十一度母的化現身 
  

དཀོན་མཆགོ་རྒྱ་མཚོ་སིན་འཕོ་བ༔ 
空丘 加措 寸抽哇 
以及三寶的本尊,如海的雲聚會 
  

མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔      手臂交差向內（持鈴杵） ࿄࿅ 

敦紀 南嘎 千張就 
遍佈到我前方的虛空 
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ཏཱཱུྃ༔ སེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ 持著  ࿄࿅ 

盪 皆妹 哦薩 卻固英 
盪字從光明無生的法身來 

འགགས་མདེ་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར༔ 
嘎妹 巴妹 耶些固 
尊貴的度母,無礙的智慧身    

གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ཤར༔ 
岡讀 就除 渣哇夏 
顯現如魔術網,來馴服眾生    

ཚུར་གཤེགས་ཨ རྻ་ཏཱ་རེ་ཛ༔ 搖鈴杵轉动  ࿄ ࿅࿃࿀ 

初些 阿亞 大瑞渣 
阿亞大瑞札,請前來    

 

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར༔ 平板唱調 

達當 卓拉 突側企 
出於您对我和衆生的愛和慈悲 

ཉིད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི༔ 
尼記 朱除 突衣尼 
藉著您魔術的力量    

ཇི་སིད་མཆོད་པ་བདག་བགིད་པ༔ 
基夕 覺巴 達紀巴 
只要我對您景仰    

དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ 
迭夕 窮电 修速所 
請前來,請留守    

པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སཾ༔ 手張開向前 

貝瑪嘎瑪 拉耶盪 
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མཆོད་པ་སིྤྱར་འབུལ་ནི། 
第一次供養  

ༀ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ 持著  ࿄࿅ 

嗡 哦久 衣累 炯哇衣 
嗡！實際的供養和心意的供養 
  

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སནི་གིས༔ 
昆突 桑波 覺春紀 
普賢王如來的供養雲 
  

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔ 
卻英 結巴 康桀貼 
遍滿廣大的法界 
  

འཕགས་མ་སོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ 搖鈴  ࿄࿅ 

帕瑪 卓瑪 闊切覺 
我供養尊貴的度母及其眷屬 
  

 

ༀ་ཨ རྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཨར  ཾ།  པདཾ།  པུཥེྤ།  དྷུཔྤ།ེ  ཨ་ལ་ོཀེ།  
གནེ། ནཻ་ཝ་ིདེ།  ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ས ་ཧཱ། 供養手印,然後  ࿄࿅࿃࿀ 

嗡 阿亞大瑞 薩巴 瑞哇惹 班雜 阿岡  

巴當 普貝 都貝 阿洛給 根迭 內問迭  

夏打 帕提札耶 所哈 
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མཎྜལ་བེྱ་བྲག་ཏུ་ཕུལ། 
特殊曼達供     

ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔  供曼達手印 

嗡阿吽 
ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང༔ 平板唱調 

康宋 粘曲 巴久當 
三界生命界和無生命界的珍宝物 
  

བདག་ལུས་ལངོས་སྤྱོད་དག་ེཚོགས་ཀུན༔ 
達律 龍覺 給措昆 
我的身体和財富,以及所有累積的功德 
  

ཐུགས་རེའ་ིབདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ 
突桀 達尼 南拉布 
我供養給偉大的慈悲者 
  

བཞེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 
些涅 金紀 拉突所 
請納受,賜予加持 
  

 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎལྜ་པ ཱུ་ཛ་ཧཱོཿ  

嗡 薩哇 大它嘎大 惹那曼達拉 普札吙(2X) 
 

唸此供養文二次 
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༄༅།། སོལ་མའ་ིབསོད་པ་ཕག་འཚལ་ཉེར་ཅིག་ནི། 
二十一度母礼讚文   

 

ཨོཾ། རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། 
嗡 桀尊瑪 帕瑪卓瑪拉 洽察洛 
向聖尊綠度母,我頂礼   
 

ཕག་འཚལ་སོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།  སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གོག་དང་འདྲ་མ། 
འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སེས་ཞལ་གི།  གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། 
 

洽察 卓瑪 紐瑪 巴摩  

千尼 给記 洛當 札瑪 

吉天 宋共 丘皆 夏記  

給薩 皆哇 累尼 炯瑪 
 

礼敬迅速無畏的蓮面度母   

眼睛閃爍像閃電一樣      

生於花開的蓮心中      

蓮花面容的三界護法    
 

ཕག་འཚལ་སོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།  གང་བ་བརྒྱ་ནས་བརེགས་པའི་ཞལ་མ། 
སྐར་མ་སོང་ཕག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས།  རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། 
 

洽察 頓給 達哇 昆突  

岡哇 加涅 側貝 夏瑪 

嘎瑪 東札 措巴 南記  

惹突 切威 哦惹 拔瑪 
 

礼敬星光明亮的月面度母   

您的面容像一百個秋天的滿月    

閃耀著燦爛的光芒   

有如廣闊的萬千星座    
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ཕག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སསེ་ཀི།  པདྨས་ཕག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
སྦྱིན་པ་བརོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།  བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། 

洽察 色哦 丘涅 桀記  

貝妹 洽尼 南巴 見瑪 

近巴 尊助 喀突 西哇  

搜巴 散天 覺又 尼瑪 
礼敬勤行六度的金色度母    

您的手完美地裝飾著藍色的蓮花    

六度的度母：佈施、精進     

忍辱、寧靜、耐心和禪定  
    

ཕག་འཚལ་དེ་བཞནི་གཤགེས་པའ་ིགཙུག་ཏོར། མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱདོ་མ།  
མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ཐོབ་པའི།  རྒྱལ་བའི་སས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བརྟེན་མ། 

洽察 爹欣 些貝 出托  

大耶 南巴 加哇 覺瑪 

瑪律 帕若 欽巴 托貝 

加威 色基 欣突 天瑪 
礼敬頂戴如來的勝利度母    

您享受無盡的勝利    

是征服者的繼承人    

每一個勝利都是完美的 
    

ཕག་འཚལ་ཏ ཱུཏ  ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ།  འདོད་དང་ཕོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། 
འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། 

洽察 突大 惹吽 衣给  

推當 丘當 南卡 岡瑪 

吉天 敦波 夏記 年貼  

律巴 妹巴 古巴 奴瑪 
礼敬〝都達吽〞的勇猛度母   

〝都達和吽〞的聲音充滿了慾界、色界、無色界   

用腳踐踏七個世界   

能夠召喚所有的衆生 
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ཕག་འཚལ་བརྒྱ་བིྱན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།  རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། 
འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་།  གནདོ་སྦྱིན་ཚོགས་ཀིས་མདུན་ནས་བསདོ་མ། 

洽察 加近 妹拉 昌巴  

弄拉 那措 旺丘 覺瑪 

炯波 若朗 知薩 南當  

涅近 措記 杜涅 特瑪 
礼敬降服天神鬼怪的勇度母     

被帝釋天王等眾天神所崇拜    

您的光臨   

被鬼神妖靈等所讚揚   
  

ཕག་འཚལ་ཏཊ་ཅསེ་བྱ་དང་ཕཊ་ཀིས།  ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇམོས་མ། 
གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། 

洽察 札切 加當 呸記 

帕若 初闊 惹突 炯瑪 

衣固 原將 夏記 涅貼 

妹巴 初巴 欣突 拔瑪 
礼敬〝札呸〞的勇猛度母   

〝札呸〞的聲音,摧毀了惡魔輪   

右腿彎曲,左腿伸展做踐踏   

在旋轉的火焰中,非常的耀眼   
  

ཕག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆནེ་པོས།  བདུད་ཀི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 
ཆུ་སེས་ཞལ་ནི་ཁོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།  དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། 

洽察 突瑞 吉巴 千波  

都記 巴喔 南巴 炯瑪 

丘桀 夏尼 抽涅 店哲  

札喔 湯切 瑪律 色瑪 
礼敬〝都瑞〞迅速可怕的度母  

徹底摧毀了惡魔首  

蓮花臉上皺著忿怒的眉頭  

誅戮敵人不留痕跡  
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ཕག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚནོ་ཕག་རྒྱའི། སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
མ་ལུས་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། རང་གི་འོད་ཀ་ིཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། 

洽察 空丘 宋增 洽結 

所摩 突嘎 南巴 見瑪 

瑪律 丘記 闊洛 見貝  

讓基 哦記 措南 處瑪 
礼敬三宝手印的光輪度母   

手指當心,三宝的手印   

耀眼巨大的光脈動    

旋轉的光輪遍布各個方向   
 

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

洽察 惹突 嘎哇 吉貝  

屋金 哦記 稱哇 佩瑪 

些巴 惹些 突大 惹衣  

都當 吉天 旺都 哲瑪 
礼敬〝都達列〞喜悅的度母  

戴著輝煌的寶冠,放出光的花環   

〝都達列〞穿透的笑聲  

掌控了惡魔和整個世界   
 

ཕག་འཚལ་ས་གཞི་སངོ་བའི་ཚགོས་རྣམས། ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉདི་མ། 
ཁོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།  ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོལ་མ། 

洽察 薩西 炯威 措南 

湯切 古巴 奴巴 尼瑪 

抽涅 又威 衣給 吽基   

朋巴 湯切 南巴 卓瑪 
礼敬救渡貧困的〝吽〞度母  

能夠召喚土地的保護神    

皺著眉頭,做鬼臉, 〝吽〞的聲音  

擺脫了一切的貧困  
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ཕག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་བརྒྱན།  བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནི་ཏུ་འབར་མ། 
རལ་པའི་ཁོད་ནས་འདོ་དཔག་མདེ་ལས།  རྟག་པར་ཤནི་ཏུ་འདོ་རབ་མཛད་མ། 

洽察 達威 都布 屋金  

見巴 湯切 欣突 拔瑪 

惹貝 抽涅 哦巴 妹累  

大巴 欣突 哦惹 哲瑪 
礼敬〝頂戴阿彌陀佛〞的光亮度母   

戴著新月的寶冠,閃閃發光的裝飾品  

堆起的頭髮中出現阿彌陀佛    

不斷地放出燦爛的光芒   
 

ཕག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར།  འབར་བའི་ཕངེ་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། 
གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི། དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 

洽察 喀巴 大妹 妹塔  

拔威 稱威 屋那 涅瑪 

耶將 原固 哭涅 扣給  

札衣 朋尼 南巴 炯瑪 
礼敬〝燃燒花環〞的歡樂度母  

燃燒的火花環,就像世界末日之火   

右腿伸展,左腿向上,充滿歡樂   

完全降服了惡魔的力量 
    

ཕག་འཚལ་ས་གཞའིི་ངོས་ལ་ཕག་གི།  མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅངི་ཞབས་ཀིས་རྡུང་མ། 
ཁོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡ་ིགེ་ཧཱུྃ་གསི།  རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ན་ིའགེམས་མ། 

洽察 薩西 哦拉 洽基  

替記 奴欽 夏記 東瑪 

抽涅 千哲 衣給 吽基  

任巴 敦波 南尼 給瑪 
礼敬拍地腳踏的〝吽〞度母  

手拍大地,腳踐踏   

忿怒的鬼臉    

〝吽〞聲,粉碎了底層的七個世界 
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ཕག་འཚལ་བདེ་མ་དག་ེམ་ཞི་མ།  མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉདི་མ། 
ས ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།  སིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉདི་མ། 

洽察 迭瑪 給瑪 西瑪  

娘恩 迭西 覺又 尼瑪 

所哈 嗡當 洋達 店貝 

替巴 千波 炯巴 尼瑪 
礼敬〝嗡所哈〞的大樂度母     

柔靜美善,和平的涅槃是您的活動領域  

〝嗡所哈〞擁有了真正的完美   

善於消滅巨大的負面業障     
 

ཕག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།  དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། 
ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།  རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སོལ་མ་ཉིད་མ། 

洽察 昆涅 扣惹 嘎威 

札衣 律尼 惹突 給瑪 

衣給 丘貝 雅尼 柯貝  

瑞巴 吽累 卓瑪 尼瑪 
礼敬十字咒的喜悅度母    

徹底粉碎了敵人的身體   

展現〝吽〞的清晰覺醒  

十個字咒語的聲音中,令人解脫   
 

ཕག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནས་བརབས་པས།  ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ།  
རི་རབ་མན་དཱ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།  འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། 

洽察 突瑞 夏涅 達貝  

吽基 南貝 薩朋 尼瑪 

端惹 面達 惹當 彼皆  

吉天 宋南 又哇 尼瑪 
礼敬〝都列〞的快腳度母    

在快腳踩踏下,您的種子字〝吽〞   

震動了須彌山、曼達惹、威亞   

以及三界 
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ཕག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།  རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕག་ན་བསྣམས་མ། 
ཏཱ་ར་གཉིས་བརོད་ཕཊ་ཀ་ིཡི་གསེ།  དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措衣 南貝  

瑞達 大千 洽那 南瑪 

大惹 尼覺 呸記 衣給   

都南 瑪律 巴尼 色瑪 
礼敬手持月亮的〝呸答惹〞度母  

標記有兔子形狀的甘露天湖    

〝呸〞和兩次〝達惹〞的声音中  

消除了所有的中毒傷害    
 

ཕག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ།  ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསེན་མ། 
ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརདི་ཀིས།  རོད་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措南 加波   

拉當 米安 企衣 天瑪 

固涅 夠洽 嘎威 基記   

措當 米浪 恩巴 色瑪 
礼敬諸神所尊敬的度母    

受天神、世間神和基納惹所尊敬   

十分地輝煌,您的歡樂盔甲  

消除鬥爭及惡夢   
  

ཕག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།  སྤྱན་གཉསི་པོ་ལ་འདོ་རབ་གསལ་མ། 
ཧ་ར་གཉིས་བརདོ་ཏུཏ  ་ར་ཡིས།  ཤིན་ཏུ་དྲག་པའོི་རིམས་ནད་སལེ་མ། 

洽察 尼瑪 達哇 結貝  

切尼 波拉 哦惹 薩瑪 

哈惹 尼覺 突大 惹衣  

欣突 札波 任涅 色瑪 
礼敬〝哈拉都答列〞的度母    

像太陽和滿月,眼睛閃閃發光   

誦唸兩次的〝哈拉都答列〞   

消除了所有致命的疾病 
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ཕག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས།  ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། 
གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སིྦྱན་ཚོགས་རྣམས། འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། 

洽察 迭衣 宋南 柯貝 

西威 突當 洋達 店瑪 

敦當 若浪 涅金 措南 

炯巴 突瑞 惹丘 尼瑪 
                                                                                                   

礼敬善於安撫的〝都列〞度母   

建立了三種的〝如是〞之後   

馴服了所有的惡魔、殭屍和夜叉      

〝都列〞崇高卓越的體現  
 

ར་བའི་སྔགས་ཀི་བསོད་པ་འདི་དང།  ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག། 
 

札威 雅記 特巴 地當  

洽察 哇尼 尼修 札即 
這是讚美的根本咒, 二十一節,禮敬的詞句 

 
唸誦二次  
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མཆོད་པ་སིྤྱར་འབུལ་ནི། 
第二次供養    

ༀ༔  དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ 持著  ࿄࿅ 

嗡 哦久 衣累 炯哇衣 
嗡！實際的供養和心意的供養 
  

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སནི་གིས༔ 
昆突 桑波 覺春紀 
普賢王如來的供養雲 
  

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔ 
卻英 結巴 康桀貼 
遍滿廣大的法界 
  

འཕགས་མ་སོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ 搖鈴  ࿄࿅ 

帕瑪 卓瑪 闊切覺 
我供養尊貴的度母及其眷屬 
  

 

ༀ་ཨ རྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཨར  ཾ།  པདཾ།  པུཥེྤ།  དྷུཔྤ།ེ  ཨ་ལ་ོཀེ།  
གནེ། ནཻ་ཝ་ིད།  ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ས ་ཧཱ། 供養手印,然後  ࿄࿅࿃࿀ 

嗡 阿亞大瑞 薩巴 瑞哇惹 班雜 阿岡  

巴當 普貝 都貝 阿洛給 根迭 內問迭  

夏打 帕提札耶 所哈 
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མཎྜལ་བེྱ་བྲག་ཏུ་ཕུལ། 
特殊曼達供    

ༀ་ཨ ་ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང༔ 供曼達手印 

嗡阿吽 康宋涅丘 巴久當 
三界生命界無生命界的珍宝物       

བདག་ལུས་ལངོས་སྤྱོད་དག་ེཚོགས་ཀུན༔ 
達律龍切 給措棍 
我的身体財富和所有功德    

ཐུགས་རེའ་ིབདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ 
突皆達尼 南拉布 
我供養大悲者    

བཞེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 
些涅金紀 拉突所 
請納受賜加持    

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎལྜ་པ ཱུ་ཛ་ཧཱོཿ   

嗡 薩哇 大它嘎大 惹那曼達拉 普札吙(3x) 
唸此供養文三次 

 

ཕག་གཡས་མཆགོ་སྦྱིན་ཕག་རྒྱ་ཉདི༔ 度母手式 

恰耶 丘近 恰加尼 
我的右手佈施印    

སབས་སྦྱིན་ཕག་རྒྱར་གྱུར་པའི་འགོ༔ 
嫁近 恰加 就貝歐 
轉化為皈依手印時    

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུད་ནས༔ 
達當 宋嫁 昆出涅 
座下所有的圍繞受護者    

འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔  
基巴 昆累 屋永就 
一切怖畏盡消除    

平板唱調 
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༄༅།། སོལ་མའ་ིབསོད་པ་ཕག་འཚལ་ཉེར་ཅིག་ནི། 
二十一度母礼讚文   

 

ཨོཾ། རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། 
嗡 桀尊瑪 帕瑪卓瑪拉 洽察洛 
向聖尊綠度母,我頂礼   
 

ཕག་འཚལ་སོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།  སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གོག་དང་འདྲ་མ། 
འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སེས་ཞལ་གི།  གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། 
 

洽察 卓瑪 紐瑪 巴摩  

千尼 给記 洛當 札瑪 

吉天 宋共 丘皆 夏記  

給薩 皆哇 累尼 炯瑪 
 

礼敬迅速無畏的蓮面度母   

眼睛閃爍像閃電一樣      

生於花開的蓮心中      

蓮花面容的三界護法    
 

ཕག་འཚལ་སོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།  གང་བ་བརྒྱ་ནས་བརེགས་པའི་ཞལ་མ། 
སྐར་མ་སོང་ཕག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས།  རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། 
 

洽察 頓給 達哇 昆突  

岡哇 加涅 側貝 夏瑪 

嘎瑪 東札 措巴 南記  

惹突 切威 哦惹 拔瑪 
 

礼敬星光明亮的月面度母   

您的面容像一百個秋天的滿月    

閃耀著燦爛的光芒   

有如廣闊的萬千星座 

  



 

綠度母 50 

 

ཕག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སསེ་ཀི།  པདྨས་ཕག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
སྦྱིན་པ་བརོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།  བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། 

洽察 色哦 丘涅 桀記  

貝妹 洽尼 南巴 見瑪 

近巴 尊助 喀突 西哇  

搜巴 散天 覺又 尼瑪 
礼敬勤行六度的金色度母    

您的手完美地裝飾著藍色的蓮花    

六度的度母：佈施、精進     

忍辱、寧靜、耐心和禪定  
    

ཕག་འཚལ་དེ་བཞནི་གཤགེས་པའ་ིགཙུག་ཏོར། མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱདོ་མ།  
མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ཐོབ་པའི།  རྒྱལ་བའི་སས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བརྟེན་མ། 

洽察 爹欣 些貝 出托  

大耶 南巴 加哇 覺瑪 

瑪律 帕若 欽巴 托貝 

加威 色基 欣突 天瑪 
礼敬頂戴如來的勝利度母    

您享受無盡的勝利    

是征服者的繼承人    

每一個勝利都是完美的 
    

ཕག་འཚལ་ཏ ཱུཏ  ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ།  འདོད་དང་ཕོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། 
འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། 

洽察 突大 惹吽 衣给  

推當 丘當 南卡 岡瑪 

吉天 敦波 夏記 年貼  

律巴 妹巴 古巴 奴瑪 
礼敬〝都達吽〞的勇猛度母   

〝都達和吽〞的聲音充滿了慾界、色界、無色界   

用腳踐踏七個世界   

能夠召喚所有的衆生 



 

綠度母 51 

ཕག་འཚལ་བརྒྱ་བིྱན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།  རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། 
འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་།  གནདོ་སྦྱིན་ཚོགས་ཀིས་མདུན་ནས་བསདོ་མ། 

洽察 加近 妹拉 昌巴  

弄拉 那措 旺丘 覺瑪 

炯波 若朗 知薩 南當  

涅近 措記 杜涅 特瑪 
礼敬降服天神鬼怪的勇度母     

被帝釋天王等眾天神所崇拜    

您的光臨   

被鬼神妖靈等所讚揚   
  

ཕག་འཚལ་ཏཊ་ཅསེ་བྱ་དང་ཕཊ་ཀིས།  ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇམོས་མ། 
གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། 

洽察 札切 加當 呸記 

帕若 初闊 惹突 炯瑪 

衣固 原將 夏記 涅貼 

妹巴 初巴 欣突 拔瑪 
礼敬〝札呸〞的勇猛度母   

〝札呸〞的聲音,摧毀了惡魔輪   

右腿彎曲,左腿伸展做踐踏   

在旋轉的火焰中,非常的耀眼   
  

ཕག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆནེ་པོས།  བདུད་ཀི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 
ཆུ་སེས་ཞལ་ནི་ཁོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།  དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། 

洽察 突瑞 吉巴 千波  

都記 巴喔 南巴 炯瑪 

丘桀 夏尼 抽涅 店哲  

札喔 湯切 瑪律 色瑪 
礼敬〝都瑞〞迅速可怕的度母  

徹底摧毀了惡魔首  

蓮花臉上皺著忿怒的眉頭  

誅戮敵人不留痕跡 
 



 

綠度母 52 

ཕག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚནོ་ཕག་རྒྱའི། སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
མ་ལུས་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། རང་གི་འོད་ཀ་ིཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། 

洽察 空丘 宋增 洽結 

所摩 突嘎 南巴 見瑪 

瑪律 丘記 闊洛 見貝  

讓基 哦記 措南 處瑪 
礼敬三宝手印的光輪度母   

手指當心,三宝的手印   

耀眼巨大的光脈動    

旋轉的光輪遍布各個方向   
 

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

洽察 惹突 嘎哇 吉貝  

屋金 哦記 稱哇 佩瑪 

些巴 惹些 突大 惹衣  

都當 吉天 旺都 哲瑪 
礼敬〝都達列〞喜悅的度母  

戴著輝煌的寶冠,放出光的花環   

〝都達列〞穿透的笑聲  

掌控了惡魔和整個世界   
 

ཕག་འཚལ་ས་གཞི་སངོ་བའི་ཚགོས་རྣམས། ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉདི་མ། 
ཁོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།  ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོལ་མ། 

洽察 薩西 炯威 措南 

湯切 古巴 奴巴 尼瑪 

抽涅 又威 衣給 吽基   

朋巴 湯切 南巴 卓瑪 
礼敬救渡貧困的〝吽〞度母  

能夠召喚土地的保護神    

皺著眉頭,做鬼臉, 〝吽〞的聲音  

擺脫了一切的貧困       



 

綠度母 53 

ཕག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་བརྒྱན།  བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནི་ཏུ་འབར་མ། 
རལ་པའི་ཁོད་ནས་འདོ་དཔག་མདེ་ལས།  རྟག་པར་ཤནི་ཏུ་འདོ་རབ་མཛད་མ། 

洽察 達威 都布 屋金  

見巴 湯切 欣突 拔瑪 

惹貝 抽涅 哦巴 妹累  

大巴 欣突 哦惹 哲瑪 
礼敬〝頂戴阿彌陀佛〞的光亮度母   

戴著新月的寶冠,閃閃發光的裝飾品  

堆起的頭髮中出現阿彌陀佛    

不斷地放出燦爛的光芒   
 

ཕག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར།  འབར་བའི་ཕངེ་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། 
གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི། དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 

洽察 喀巴 大妹 妹塔  

拔威 稱威 屋那 涅瑪 

耶將 原固 哭涅 扣給  

札衣 朋尼 南巴 炯瑪 
礼敬〝燃燒花環〞的歡樂度母  

燃燒的火花環,就像世界末日之火   

右腿伸展,左腿向上,充滿歡樂   

完全降服了惡魔的力量 
    

ཕག་འཚལ་ས་གཞའིི་ངོས་ལ་ཕག་གི།  མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅངི་ཞབས་ཀིས་རྡུང་མ། 
ཁོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡ་ིགེ་ཧཱུྃ་གསི།  རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ན་ིའགེམས་མ། 

洽察 薩西 哦拉 洽基  

替記 奴欽 夏記 東瑪 

抽涅 千哲 衣給 吽基  

任巴 敦波 南尼 給瑪 
礼敬拍地腳踏的〝吽〞度母  

手拍大地,腳踐踏   

忿怒的鬼臉    

〝吽〞聲,粉碎了底層的七個世界 



 

綠度母 54 

ཕག་འཚལ་བདེ་མ་དག་ེམ་ཞི་མ།  མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉདི་མ། 
ས ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།  སིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉདི་མ། 

洽察 迭瑪 給瑪 西瑪  

娘恩 迭西 覺又 尼瑪 

所哈 嗡當 洋達 店貝 

替巴 千波 炯巴 尼瑪 
礼敬〝嗡所哈〞的大樂度母     

柔靜美善,和平的涅槃是您的活動領域  

〝嗡所哈〞擁有了真正的完美   

善於消滅巨大的負面業障     
 

ཕག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།  དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། 
ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།  རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སོལ་མ་ཉིད་མ། 

洽察 昆涅 扣惹 嘎威 

札衣 律尼 惹突 給瑪 

衣給 丘貝 雅尼 柯貝  

瑞巴 吽累 卓瑪 尼瑪 
礼敬十字咒的喜悅度母    

徹底粉碎了敵人的身體   

展現〝吽〞的清晰覺醒  

十個字咒語的聲音中,令人解脫   
 

ཕག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནས་བརབས་པས།  ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ།  
རི་རབ་མན་དཱ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།  འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། 

洽察 突瑞 夏涅 達貝  

吽基 南貝 薩朋 尼瑪 

端惹 面達 惹當 彼皆  

吉天 宋南 又哇 尼瑪 
礼敬〝都列〞的快腳度母    

在快腳踩踏下,您的種子字〝吽〞   

震動了須彌山、曼達惹、威亞   

以及三界 



 

綠度母 55 

ཕག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།  རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕག་ན་བསྣམས་མ། 
ཏཱ་ར་གཉིས་བརོད་ཕཊ་ཀ་ིཡི་གསེ།  དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措衣 南貝  

瑞達 大千 洽那 南瑪 

大惹 尼覺 呸記 衣給   

都南 瑪律 巴尼 色瑪 
礼敬手持月亮的〝呸答惹〞度母  

標記有兔子形狀的甘露天湖    

〝呸〞和兩次〝達惹〞的声音中  

消除了所有的中毒傷害    
 

ཕག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ།  ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསེན་མ། 
ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརདི་ཀིས།  རོད་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措南 加波   

拉當 米安 企衣 天瑪 

固涅 夠洽 嘎威 基記   

措當 米浪 恩巴 色瑪 
礼敬諸神所尊敬的度母    

受天神、世間神和基納惹所尊敬   

十分地輝煌,您的歡樂盔甲  

消除鬥爭及惡夢   
  

ཕག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།  སྤྱན་གཉསི་པོ་ལ་འདོ་རབ་གསལ་མ། 
ཧ་ར་གཉིས་བརདོ་ཏུཏ  ་ར་ཡིས།  ཤིན་ཏུ་དྲག་པའོི་རིམས་ནད་སལེ་མ། 

洽察 尼瑪 達哇 結貝  

切尼 波拉 哦惹 薩瑪 

哈惹 尼覺 突大 惹衣  

欣突 札波 任涅 色瑪 
礼敬〝哈拉都答列〞的度母    

像太陽和滿月,眼睛閃閃發光   

誦唸兩次的〝哈拉都答列〞   

消除了所有致命的疾病 
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ཕག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས།  ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། 
གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སིྦྱན་ཚོགས་རྣམས། འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། 

洽察 迭衣 宋南 柯貝 

西威 突當 洋達 店瑪 

敦當 若浪 涅金 措南 

炯巴 突瑞 惹丘 尼瑪 
                                                                                                   

礼敬善於安撫的〝都列〞度母   

建立了三種的〝如是〞之後   

馴服了所有的惡魔、殭屍和夜叉      

〝都列〞崇高卓越的體現  
 

ར་བའི་སྔགས་ཀི་བསོད་པ་འདི་དང།  ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག། 
 

札威 雅記 特巴 地當  

洽察 哇尼 尼修 札即 
這是讚美的根本咒, 二十一節,禮敬的詞句 

 
 

唸誦三次 
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མཆོད་པ་སིྤྱར་འབུལ་ནི། 
第三次供養    

ༀ༔  དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ 持著  ࿄࿅ 

嗡 哦久 衣累 炯哇衣 
嗡！實際的供養和心意的供養 
  

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སནི་གིས༔ 
昆突 桑波 覺春紀 
普賢王如來的供養雲 
  

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔ 
卻英 結巴 康桀貼 
遍滿廣大的法界 
  

འཕགས་མ་སོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ 搖鈴  ࿄࿅ 

帕瑪 卓瑪 闊切覺 
我供養尊貴的度母及其眷屬 
  

 

ༀ་ཨ རྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཨར  ཾ།  པདཾ།  པུཥེྤ།  དྷུཔྤ།ེ  ཨ་ལ་ོཀེ།  
གནེ། ནཻ་ཝ་ིདེ།  ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ས ་ཧཱ། 供養手印,然後  ࿄࿅࿃࿀ 

嗡 阿亞大瑞 薩巴 瑞哇惹 班雜 阿岡  

巴當 普貝 都貝 阿洛給 根迭 內問迭  

夏打 帕提札耶 所哈 
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མཎྜལ་བེྱ་བྲག་ཏུ་ཕུལ། 
特殊曼達供     

ༀ་ཨ ་ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང༔       供曼達手印 

嗡阿吽 康宋 粘曲 巴久當 
嗡阿吽！三界生命界和無生命界的珍宝物     

བདག་ལུས་ལངོས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ 
達律 龍覺 給措昆 
我的身体和財富,以及所有累積的功德   

ཐུགས་རེའ་ིབདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ 
突桀 達尼 南拉布 
我供養給偉大的慈悲者    

བཞེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 放掉供曼達手印 

些涅 金紀 拉突所 
請納受,賜予加持    

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎལྜ་པ ཱུ་ཛ་ཧཱོཿ  

嗡 薩哇 大它嘎大 惹那曼達拉 普札吙(7x) 
唸此供養文七次 

 

སྐུ་ལས་བདུད་རའིི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔ 合掌 

固累 都季 丘君巴 
度母身中不斷流下甘露     

རང་དང་སྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས༔            

讓當 宋桀 企喔涅 
由我和受護者之頭頂進入     

ཞུགས་ཏེ་ལུས་ཀུན་གང་བ་ཡིས༔      

修貼 律昆 岡哇衣 
充滿了我們的全身    

བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཞུགས་པར་གྱུར༔ 
近拉 瑪律 修巴就 
您的加持也遍佈了全身    

平板唱調 
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༄༅།། སོལ་མའ་ིབསོད་པ་ཕག་འཚལ་ཉེར་ཅིག་ནི། 
二十一度母礼讚文    

 

ཨོཾ། རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། 
嗡 桀尊瑪 帕瑪卓瑪拉 洽察洛 
向聖尊綠度母,我頂礼   
 

ཕག་འཚལ་སོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།  སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གོག་དང་འདྲ་མ། 
འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སེས་ཞལ་གི།  གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། 
 

洽察 卓瑪 紐瑪 巴摩  

千尼 给記 洛當 札瑪 

吉天 宋共 丘皆 夏記  

給薩 皆哇 累尼 炯瑪 
 

礼敬迅速無畏的蓮面度母   

眼睛閃爍像閃電一樣      

生於花開的蓮心中      

蓮花面容的三界護法    
 

ཕག་འཚལ་སོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།  གང་བ་བརྒྱ་ནས་བརེགས་པའི་ཞལ་མ། 
སྐར་མ་སོང་ཕག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས།  རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། 
 

洽察 頓給 達哇 昆突  

岡哇 加涅 側貝 夏瑪 

嘎瑪 東札 措巴 南記  

惹突 切威 哦惹 拔瑪 
 

礼敬星光明亮的月面度母   

您的面容像一百個秋天的滿月    

閃耀著燦爛的光芒   

有如廣闊的萬千星座 
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ཕག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སསེ་ཀི།  པདྨས་ཕག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
སྦྱིན་པ་བརོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།  བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། 

洽察 色哦 丘涅 桀記  

貝妹 洽尼 南巴 見瑪 

近巴 尊助 喀突 西哇  

搜巴 散天 覺又 尼瑪 
礼敬勤行六度的金色度母    

您的手完美地裝飾著藍色的蓮花    

六度的度母：佈施、精進     

忍辱、寧靜、耐心和禪定  
    

ཕག་འཚལ་དེ་བཞནི་གཤགེས་པའ་ིགཙུག་ཏོར། མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱདོ་མ།  
མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ཐོབ་པའི།  རྒྱལ་བའི་སས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བརྟེན་མ། 

洽察 爹欣 些貝 出托  

大耶 南巴 加哇 覺瑪 

瑪律 帕若 欽巴 托貝 

加威 色基 欣突 天瑪 
礼敬頂戴如來的勝利度母    

您享受無盡的勝利    

是征服者的繼承人    

每一個勝利都是完美的 
    

ཕག་འཚལ་ཏ ཱུཏ  ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ།  འདོད་དང་ཕོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། 
འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། 

洽察 突大 惹吽 衣给  

推當 丘當 南卡 岡瑪 

吉天 敦波 夏記 年貼  

律巴 妹巴 古巴 奴瑪 
礼敬〝都達吽〞的勇猛度母   

〝都達和吽〞的聲音充滿了慾界、色界、無色界   

用腳踐踏七個世界   

能夠召喚所有的衆生 
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ཕག་འཚལ་བརྒྱ་བིྱན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།  རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། 
འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་།  གནདོ་སྦྱིན་ཚོགས་ཀིས་མདུན་ནས་བསདོ་མ། 

洽察 加近 妹拉 昌巴  

弄拉 那措 旺丘 覺瑪 

炯波 若朗 知薩 南當  

涅近 措記 杜涅 特瑪 
礼敬降服天神鬼怪的勇度母     

被帝釋天王等眾天神所崇拜    

您的光臨   

被鬼神妖靈等所讚揚   
  

ཕག་འཚལ་ཏཊ་ཅསེ་བྱ་དང་ཕཊ་ཀིས།  ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇམོས་མ། 
གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ།  མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། 

洽察 札切 加當 呸記 

帕若 初闊 惹突 炯瑪 

衣固 原將 夏記 涅貼 

妹巴 初巴 欣突 拔瑪 
礼敬〝札呸〞的勇猛度母   

〝札呸〞的聲音,摧毀了惡魔輪   

右腿彎曲,左腿伸展做踐踏   

在旋轉的火焰中,非常的耀眼   
  

ཕག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆནེ་པོས།  བདུད་ཀི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 
ཆུ་སེས་ཞལ་ནི་ཁོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།  དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། 

洽察 突瑞 吉巴 千波  

都記 巴喔 南巴 炯瑪 

丘桀 夏尼 抽涅 店哲  

札喔 湯切 瑪律 色瑪 
礼敬〝都瑞〞迅速可怕的度母  

徹底摧毀了惡魔首  

蓮花臉上皺著忿怒的眉頭  

誅戮敵人不留痕跡 
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ཕག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚནོ་ཕག་རྒྱའི། སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
མ་ལུས་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། རང་གི་འོད་ཀ་ིཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། 

洽察 空丘 宋增 洽結 

所摩 突嘎 南巴 見瑪 

瑪律 丘記 闊洛 見貝  

讓基 哦記 措南 處瑪 
礼敬三宝手印的光輪度母   

手指當心,三宝的手印   

耀眼巨大的光脈動    

旋轉的光輪遍布各個方向   
 

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

洽察 惹突 嘎哇 吉貝  

屋金 哦記 稱哇 佩瑪 

些巴 惹些 突大 惹衣  

都當 吉天 旺都 哲瑪 
礼敬〝都達列〞喜悅的度母  

戴著輝煌的寶冠,放出光的花環   

〝都達列〞穿透的笑聲  

掌控了惡魔和整個世界   
 

ཕག་འཚལ་ས་གཞི་སངོ་བའི་ཚགོས་རྣམས། ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉདི་མ། 
ཁོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།  ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སོལ་མ། 

洽察 薩西 炯威 措南 

湯切 古巴 奴巴 尼瑪 

抽涅 又威 衣給 吽基   

朋巴 湯切 南巴 卓瑪 
礼敬救渡貧困的〝吽〞度母  

能夠召喚土地的保護神    

皺著眉頭,做鬼臉, 〝吽〞的聲音  

擺脫了一切的貧困         
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ཕག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་བརྒྱན།  བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནི་ཏུ་འབར་མ། 
རལ་པའི་ཁོད་ནས་འདོ་དཔག་མདེ་ལས།  རྟག་པར་ཤནི་ཏུ་འདོ་རབ་མཛད་མ། 

洽察 達威 都布 屋金  

見巴 湯切 欣突 拔瑪 

惹貝 抽涅 哦巴 妹累  

大巴 欣突 哦惹 哲瑪 
礼敬〝頂戴阿彌陀佛〞的光亮度母   

戴著新月的寶冠,閃閃發光的裝飾品  

堆起的頭髮中出現阿彌陀佛    

不斷地放出燦爛的光芒   
 

ཕག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར།  འབར་བའི་ཕངེ་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། 
གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི། དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 

洽察 喀巴 大妹 妹塔  

拔威 稱威 屋那 涅瑪 

耶將 原固 哭涅 扣給  

札衣 朋尼 南巴 炯瑪 
礼敬〝燃燒花環〞的歡樂度母  

燃燒的火花環,就像世界末日之火   

右腿伸展,左腿向上,充滿歡樂   

完全降服了惡魔的力量 
    

ཕག་འཚལ་ས་གཞའིི་ངོས་ལ་ཕག་གི།  མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅངི་ཞབས་ཀིས་རྡུང་མ། 
ཁོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡ་ིགེ་ཧཱུྃ་གསི།  རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ན་ིའགེམས་མ། 

洽察 薩西 哦拉 洽基  

替記 奴欽 夏記 東瑪 

抽涅 千哲 衣給 吽基  

任巴 敦波 南尼 給瑪 
礼敬拍地腳踏的〝吽〞度母  

手拍大地,腳踐踏   

忿怒的鬼臉    

〝吽〞聲,粉碎了底層的七個世界 
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ཕག་འཚལ་བདེ་མ་དག་ེམ་ཞི་མ།  མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉདི་མ། 
ས ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།  སིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉདི་མ། 

洽察 迭瑪 給瑪 西瑪  

娘恩 迭西 覺又 尼瑪 

所哈 嗡當 洋達 店貝 

替巴 千波 炯巴 尼瑪 
礼敬〝嗡所哈〞的大樂度母     

柔靜美善,和平的涅槃是您的活動領域  

〝嗡所哈〞擁有了真正的完美   

善於消滅巨大的負面業障     
 

ཕག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།  དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། 
ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།  རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སོལ་མ་ཉིད་མ། 

洽察 昆涅 扣惹 嘎威 

札衣 律尼 惹突 給瑪 

衣給 丘貝 雅尼 柯貝  

瑞巴 吽累 卓瑪 尼瑪 
礼敬十字咒的喜悅度母    

徹底粉碎了敵人的身體   

展現〝吽〞的清晰覺醒  

十個字咒語的聲音中,令人解脫   
 

ཕག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནས་བརབས་པས།  ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ།  
རི་རབ་མན་དཱ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།  འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། 

洽察 突瑞 夏涅 達貝  

吽基 南貝 薩朋 尼瑪 

端惹 面達 惹當 彼皆  

吉天 宋南 又哇 尼瑪 
礼敬〝都列〞的快腳度母    

在快腳踩踏下,您的種子字〝吽〞   

震動了須彌山、曼達惹、威亞   

以及三界 
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ཕག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།  རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕག་ན་བསྣམས་མ། 
ཏཱ་ར་གཉིས་བརོད་ཕཊ་ཀ་ིཡི་གསེ།  དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措衣 南貝  

瑞達 大千 洽那 南瑪 

大惹 尼覺 呸記 衣給   

都南 瑪律 巴尼 色瑪 
礼敬手持月亮的〝呸答惹〞度母  

標記有兔子形狀的甘露天湖    

〝呸〞和兩次〝達惹〞的声音中  

消除了所有的中毒傷害    
 

ཕག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ།  ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསེན་མ། 
ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརདི་ཀིས།  རོད་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། 

洽察 拉衣 措南 加波   

拉當 米安 企衣 天瑪 

固涅 夠洽 嘎威 基記   

措當 米浪 恩巴 色瑪 
礼敬諸神所尊敬的度母    

受天神、世間神和基納惹所尊敬   

十分地輝煌,您的歡樂盔甲  

消除鬥爭及惡夢   
  

ཕག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།  སྤྱན་གཉསི་པོ་ལ་འདོ་རབ་གསལ་མ། 
ཧ་ར་གཉིས་བརདོ་ཏུཏ  ་ར་ཡིས།  ཤིན་ཏུ་དྲག་པའོི་རིམས་ནད་སལེ་མ། 

洽察 尼瑪 達哇 結貝  

切尼 波拉 哦惹 薩瑪 

哈惹 尼覺 突大 惹衣  

欣突 札波 任涅 色瑪 
礼敬〝哈拉都答列〞的度母    

像太陽和滿月,眼睛閃閃發光   

誦唸兩次的〝哈拉都答列〞   

消除了所有致命的疾病 
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ཕག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས།  ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། 
གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སིྦྱན་ཚོགས་རྣམས། འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། 

洽察 迭衣 宋南 柯貝 

西威 突當 洋達 店瑪 

敦當 若浪 涅金 措南 

炯巴 突瑞 惹丘 尼瑪 
                                                                                                   

礼敬善於安撫的〝都列〞度母   

建立了三種的〝如是〞之後   

馴服了所有的惡魔、殭屍和夜叉      

〝都列〞崇高卓越的體現  
 

ར་བའི་སྔགས་ཀི་བསོད་པ་འདི་དང།  ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག། 
 

札威 雅記 特巴 地當  

洽察 哇尼 尼修 札即 
這是讚美的根本咒, 二十一節,禮敬的詞句 

 
唸誦七次  
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བསོད་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། 
禮讚受益文     

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི།།  
拉摩 拉固 洋達 店貝 
聰明精進的人,熱誠地唸誦   

བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརོད་དེ།། 
洛店 岡基 惹當 覺迭 
真實地,誠信恭敬於度母   

སོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས།།  
所當 托讓 浪巴 皆涅 
每日黃昏或黎明醒來時,記得憶念她們    

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

珍貝 米基 湯切 惹爹 
將賜予完全的無所畏懼   

སིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ།།  
地巴 湯切 惹突 西哇 
一切罪業都被消除   

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ།། 
恩卓 湯切 炯巴 尼多 
所有(由此產生)的惡運都被摧毀   

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕག་བདུན་རྣམས་ཀིས།།   

加哇 桀哇 札敦 南記 
七千萬的勝利者   

མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ།། 
紐都 旺尼 固哇 就拉 
將迅速授予灌頂   

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉདི་ན་ིཐོབ་ཅིང།།  

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

桑桀 夠旁 塔突 迭卓 
逐漸發展到最極至的成佛   

དེ་ཡ་ིདུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ།།   

迭衣 都尼 札波 千波 
即使是最致命的毒藥   

བསེན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ།། 

天涅 巴安 先洋 卓哇 
動物的、植物的或礦物的   

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུང་པ་ཉིད་ཀང་།།   

所巴 當尼 通巴 尼將 
攝取進去的或吸收進去的   

དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ།། 

真貝 惹突 色哇 尼托 
只要憶念她們,將被完全排除   

གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི།། 

敦當 任當 都基 色威 
遭惡魔、傳染病,所受的苦難   

སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སངས་ཏེ།། 

都雅 措尼 南巴 旁貼 
毒物被徹底地根除   

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ་།།   

深千 先巴 南拉 洋哦 
對於其他眾生也是如此   

གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརོད་ན།། 

尼宋 敦都 哦巴 覺那 
如果誠心唸誦兩次、三次或七次    

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང་།།   

布推 貝尼 布托 就欣 
想要求得兒女的,即得兒女  
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ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ།། 
諾推 貝尼 諾南 尼托 
想要求得財宝的,即獲富饒   

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ།།   

埵巴 湯切 托巴 就拉 
所有的願望都會實現    

གེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར་ཅགི། 
給南 妹欽 所所 炯就即 
一切障礙將消失,依次被消滅   
 
གཏོར་མ་ནི། 
朶瑪供養   

用此咒語洗淨朵瑪 

ༀ་བཛྲ་ཨམྲྀ་ཏ་ཀུཎ་ྜལ ི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། 搖鈴 ࿄࿅ 

嗡 班雜 安瑞大 昆達里 哈那哈那 吽呸 
 

用此咒語淨化朵瑪 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་སརྦ་དྷར་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོ་ཉཧཾ། 搖鈴 ࿄࿅ 

嗡 所巴哇 速達薩哇 達瑪 所巴哇 速多漢 
 

སོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ཡིག་ལས༔ 
東貝 昂累 嗡衣累 
空性中化現出嗡字 
  

རིན་ཆེན་སྣོད་མཆགོ་ཡངས་པའི་ནང༔ 
仁千 粘丘 洋貝浪 
轉變為一巨大殊勝的珠寶容器 
  

འབྲུ་གསུམ་ལས་བྱུང་གཏོར་མ་ནི༔ 
住宋 累炯 托瑪尼 
從中,三种子字化現出一朶瑪 
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ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རིར་གྱུར༔ 
薩妹 耶些 都季就 
轉化為無露的智慧甘露 
  

 

ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 
 

嗡阿吽(3x)                                                唸誦三次(金鵬鳥手印) 

 

གཙོ་མ་ོལ་ཕུལ། 
供養主尊度母      

ༀ་ཨ རྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝ ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁ ་ཧི་ཁ ་ཧི། ࿄࿅ 

嗡 阿亞大瑞 薩巴瑞哇惹 衣淡 巴令大 

卡卡 卡嘻卡嘻(3x) 
唸誦三次(蓬花手印一次,然後巴令大手印) 

 

〈度母口中放出金剛杵和蓮花狀的光來品嚐甘露〉 

  

 
མགྲོན་ཐབས་རྣམས་ལ་ཕུལ། 
供養賓客    

 唸誦三次(蓬花手印一次,然後巴令大手印) 

ༀ་ཨ ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷར་ཎཾ་ཨ ད་ནུཏནྤ་ཎ་ཾཏྭ་ཏ་ཨ་ོཨ ་ཧཾ་ཕཊ་ས ་ཧཱ། 
嗡 阿噶柔 目康薩哇 達瑪南 阿亞奴偏 

那托大 嗡 阿吽呸所哈(3x) 
ལན་གསུམ། 

唸誦三次 
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འདོད་དོན་གསོལ། 
祈求圓滿成就    

ༀ༔ མཆདོ་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ 持著 ࿄࿅ 

嗡 覺近 托瑪 淡巴地 
嗡！此纯淨朶瑪供養 
  

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རེས་དགངོས་ལ༔ 
耶些 千杯 桀共拉 
用您们偉大的本初智慧 
  

བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀང༔ 
迭哇 千波 些涅將 
請盡情享受,具大樂 
  

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སལ་དུ་གསོལ༔ 搖鈴 ࿄࿅࿃࿀ 

哦助 瑪律 札都所 
祈請賜予修行的成就 
  

 

ༀ་ཨ རྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཨར  ཾ།  པདཾ།  པུཥེྤ།  དྷུཔྤ།ེ  ཨ་ལ་ོཀེ།  
གནེ། ནཻ་ཝ་ིདེ།  ཤབྡ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ས ་ཧཱ། 供養手印, 然後搖鈴  ࿄࿅࿃࿀ 
 

嗡 阿亞大瑞 薩巴瑞 哇惹 班雜 阿岡  

巴當 普貝 都貝 阿洛給 根迭 內問迭  

夏打 帕提札耶 所哈 
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禮敬讚嘆度母 

ༀ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདའྨི་རིགས༔  五方佛手印  ࿄࿅ 

嗡 浪哇 大耶 貝妹瑞 
嗡！在阿彌陀佛的蓮花族 
  

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་ལས་བྱུང༔ 
吉天 旺丘 夏累炯 
你從世界之主的面容現起 
  

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཕིན་ལས་བདག༔ 
桑桀 昆紀 春累達 
所有佛陀証悟活動的女主人 
  

འཕགས་མ་སོལ་མར་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 
帕瑪 卓瑪 洽察特 
向尊貴的度母礼敬和讚嘆 
  

བསོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།། 
托巴 欧巴 湯切拉 
對所有值得稱讚的    
 

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གྲངས་སེད་ཀིས།། 
欣都 昆季 張涅記 
我以無數身來礼拜 
  

ལུས་བཏུད་པ་ཡི་རྣམ་ཀུན་ཏུ།། 
律突 巴衣 南昆突 
如宇宙塵剎土那麼多的數量 
  

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་བསོད།། 
丘突 迭貝 洽察特 
並以熱忱的恭敬心來敬禮和稱讚您 
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རེ་བཙུན་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས།། 合掌 

皆增 帕瑪 闊當切 
尊貴的度母,以及您的隨從衆    

དམིགས་མདེ་ཐུགས་རེས་བརེར་དགོངས་ལ།། 
米妹 突桀 側共拉 
以不可思議的慈悲心來愛護我 

བདག་གིས་ཇ་ིལྟར་གསོལ་བའི་དནོ།། 
達基 吉塔 所威敦 
無論我祈求的是什麼？    

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས།། 
給妹 助巴 金紀洛 
賜予加持,一切所願皆圓滿成就    

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས།། 
桑桀 天巴 達欣結 
願佛法傳播開來並興盛起來     

བསན་འཛིན་ཐུགས་མཐུན་ཞབས་པད་བརྟན།།     

天津 突吞 夏貝天 
祈願宏法上師蓮足永住 

ཉེར་འཚེའ་ིབར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞངི༌།། 
涅切 拔切 昆西欣 
願消除所有的障礙    

བཤད་སྒྲུབ་ཕིན་ལས་འཕེལ་བར་མཛོད།། 
些助 春累 佩哇奏 
教法與實修的活動蓬勃發展    

ནད་མུག་འཁྲུགས་རོད་ཞི་བ་དང༌།། 
涅目 楚湊 西哇當 
願滅除疾病、飢荒、打架和紛爭 
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ཆོས་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གངོ་དུ་འཕེལ།། 
卻电 巴久 共都佩 
讓佛法追隨者的(証量)花朶更加盛開 

ཆོས་སོང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རྒྱས།། 
卻炯 加杯 雅唐結 
願護法的統治者的領域範圍擴大 

རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དབུས་བདེ་བར་མཛོད།། 
加康 大屋 迭哇奏 
帶给遠近國家和諧安樂    

འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་མིན་འཆི།། 
基巴 丘助 都明企 
保護我們免受十六種懼怕和不定期的死     

རི་ལམ་མཚན་ལྟས་ངན་པ་དང༌།།     

米浪 稱貼 年巴當 
免受惡夢不祥、險惡的預兆    

འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སོགས།། 
闊哇 年送 都雅所 
免受三惡道的痛苦    

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་འཇིགས་ལས་སོབས།། 
涅喀 塔突 基累久 
並避免任何立即或最終的危險    

ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ།། 
側受 旺唐 亮托佩 
長壽、功德、能力、禪修經驗和領悟都增加 

མི་དགེའི་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་ཞིང༌།། 
米給 托巴 米炯欣 
願不再生起任何的惡念    
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བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རལོ་མེད་སེས།། 
將秋 深尼 措妹皆 
願不费力地生起二种菩提心 
  

བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད།། 
散敦 卻欣 助巴作 
願一切願望都(按照佛法)得以實現 
  

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སིང་པོའ་ིབར།། 
滴涅 將秋 寧杯拔 
從今直到証悟為止 
  

བུ་གཅིག་པོ་ལ་མ་བཞིན་དུ།། 
布企 波拉 瑪欣都 
如母親愛護獨子一般 
  

འབྲལ་མེད་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས།། 
渣妹 突桀 千季夕 
祈請用慈悲的眼神眷顧著我 
  

ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ།། 
尼當 耶妹 這都所 
與您一刻不離,我祈求 
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༄༅།།རེ་བཙུན་སོལ་མ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་ནི།། 
桀增度母祈請文   

桀增渣巴加稱所作   
 
 

རེ་བཙུན་བཅམོ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རེ་ཅན།། 
桀增 窮店 迭瑪 突桀千 
尊敬的、有福的、慈悲的度母     

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི།།        
達當 大耶 深千 湯切記 
願我和無限的眾生    

སིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫགོས་ནས།། 
知尼 將欣 措尼 紐作涅 
淨化兩種障礙,快速完備兩種資糧 

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
作貝 桑桀 托巴 這都所 
並充分實現完美的佛果,我祈求     

དེ་མ་ཐོབ་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌།།      

迭瑪 托記 側惹 昆突洋 
直到獲得佛果為止,在未來的多生多世中 

ལྷ་དང་མ་ིཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས།། 
拉當 米衣 迭哇 丘托涅 
願我享受天神和人類,最高的大樂     

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བསྒྲུབ་པར་བེྱད་པ་ལ།།     

湯切 前巴 助巴 桀巴拉 
並獲得全知     

བར་ཆད་གདནོ་བགེགས་རམིས་དང་ནད་ལ་སོགས།། 
拔切 敦給 任當 涅拉所 
阻止邪惡的鬼神、阻止惡魔、疾病、流行病和其他  
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དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌།། 
都明 企哇 就巴 那措當 
過早死亡的各種原因     

རི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌།། 

米浪 恩當 稱瑪 恩巴當 
噩夢和險惡的預兆     

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

吉巴 結所 涅哇 側哇南 
八種恐懼和其他,任何的危害     

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ།།     

紐都 西欣 妹巴 這都所 
願它們很快都被消滅,我祈求     

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རེྟན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི།།     

吉天 吉天 累尼 迭巴衣 
超越日常的活動和日常的活動     

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས།།     

札西 迭累 噴宋 措巴南 
願豐富繁榮的所有好處    

འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

佩欣 結貝 敦南 瑪律巴 
以及幸福傳播開來並增加    

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

貝妹 倫季 助巴 這都所 
自發地,不費力地,我祈求    

བསྒྲུབ་ལ་བརོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌།། 

助拉 充欣 淡卻 佩哇當 
願我精進修持、神聖的佛法繁榮昌盛   

རྟག་ཏུ་ཁྱེད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌།།     

大突 切助 夏丘 東哇當 
願我保持專注,得以面見您的慈容 
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སོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ།། 
東尼 敦托 將深 仁波切 
並願對〝空性和珍貴的菩提心〞的領悟     

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞངི་རྒྱས་པར་མཛོད།།   
亞哦 達塔 佩欣 結巴奏 
增加和擴展,如上弦月一樣地增盈     

རྒྱལ་བའི་དཀལི་འཁོར་བཟང་ཞངི་དགའ་བ་དེར།།     
加威 即闊 桑欣 嘎哇爹 
在勝利者出色而怡悅的壇城中     

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སེས།།      

貝摩 淡巴 欣突 這累皆 
願在最美麗、純淨的蓮花中出生     

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ།།     

浪哇 大耶 加威 哦宋都 
實際上是從阿彌陀佛那裡接收到的 

ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤགོ། 
弄天 巴洋 達基 爹托修 
在那兒獲得証悟的預言     

བདག་གིས་ཚ་ེརབས་སོྔན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ།། 
達基 側惹 哦涅 助貝拉 
我早期(的多生)的禪修本尊     

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཕིན་ལས་མ།།    
杜宋 桑桀 昆季 春雷瑪 
她體現了所有三世諸佛的証悟活動 

སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མྱུར་ཞི་དཔའ།། 
哦將 夏企 恰尼 紐西巴 
英勇、迅速的降服者,綠色,一面二臂 
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ཡུམ་གྱུར་ཨུཏལྤ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 
雍就 屋帕 南貝 札西秀 
神聖的母親拿著藍色的烏巴拉花,帶來好運 

རྒྱལ་ཡུམ་སོལ་མ་ཁྱདེ་སྐུ་ཅ་ིའདྲ་དང་།། 
加雍 卓瑪 切固 欽渣當 
綠度母是諸佛的母親    

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའ་ིཚད་དང་ཞངི་ཁམས་དང་།། 
闊當 固側 側當 欣康當 
您的身形、隨從、壽命和淨土    

ཁྱེད་ཀི་མཚན་མཆགོ་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ།། 
切記 稱丘 桑波 欽渣哇 
善妙的方式、卓越的神聖標記    

དེ་འདྲ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག། 
店渣 闊那 達所 就哇秀 
願我們同等於您    

ཁྱེད་ལ་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།། 
切拉 特欽 所哇 大貝都 
願以此祈禱的力量和讚賞的功德力 

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕོགས་སུ།། 
達所 岡都 涅貝 薩丘舒 
於我等所處之地    

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རོད་ཞི་བ་དང་།། 
內敦 屋朋 大措 西哇當 
病魔、窮困、鬥爭化為寂靜     

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།།     
卻當 札西 佩哇 這都所 
願佛法增長,吉祥好運    
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བསྡུ་རིམ་ནི། 

聚集度母的加持,融入   

མདུན་བསེད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐམི༔ 
敦皆 哦修 讓拉聽 
前面觀想的度母化光融入己 

དབྱེར་མེད་ཉདི་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ 
耶妹 尼都 金拉貝 
变成不可分離,聖加持 

རང་ཉིད་འཕགས་མ་སོལ་མའི་སྐུ༔ 
讓尼 帕瑪 卓妹固 
我即化現為度母相 

སྣང་ལ་རང་བཞནི་མདེ་པར་གྱུར༔ 
浪拉 讓欣 妹巴就 
明空体性無生滅 
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根本咒語的唸誦 

ཅེས་རང་ཉིད་འཕགས་མའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སེམས་བཟུང་སེ། ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ  ་རེ་ཏུ་
རེ་ས ཧཱ། ཞེས་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར། ཡིག་བརྒྱ་དང༌།། 
  

〈請牢記自己是尊貴的綠度母,生動而莊嚴,盡可能地唸誦十個音節的

咒語〉 
 

度母放出彩虹光  

 

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ  ་རེ་ཏུ་རེ་ས ་ཧཱ། 
嗡 答瑞 都答瑞 都瑞  

所哈  
 
 
 
 
 
然後,唸誦以下的百字明咒,並為錯誤道歉:  

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྲྀ་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ༔ 
སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདིམྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ 
སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ༔  ཙི་ཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝ ན༔ སརྦ་ཏ་
ཐ ་ག་ཏ་ཧ ི་ད་ཡ༔ བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ༔ བཛིྲ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨ ཱཿ ࿄࿅ 
 

嗡  班雜薩埵薩瑪亞  馬奴巴拉亞  班雜薩埵

迭諾巴  低叉枝朶美巴哇  速多卡尤妹巴哇   

阿奴拉朶妹巴哇  速波卡又妹巴哇  沙哇悉地 

妹巴牙札  沙哇嘎瑪   速札美  自當西里樣    

咕嚕吽  哈哈哈哈 荷  般嘎問   沙哇大他 嘎他  

啥答亞  班雜瑪妹免札  边茲巴哇  瑪哈  沙瑪

亞  沙埵阿 
ལན་གསུམ། 

 唸誦三次 
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ནོངས་བཤགས་ན།ི 
懺悔 

མ་རདེ་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌།། 合掌 

瑪涅 永速 瑪昌當 
一切罪障及缺失    

གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པའི།། 
岡洋 奴巴 瑪企貝 
掉舉忘失等    

འདིར་ནི་བགིས་པ་གང་ནངོས་པ།། 
滴尼 季巴 岡弄巴 
所做的所有过錯    

དེ་ཀུན་ཁྱདེ་ཀིས་བཟོད་པར་མཛདོ།། 
迭昆 切記 奏巴作 
祈請寬恕    

〈若前面有度母像,略過下面四句〉 
 

ༀ༔ ཁྱེད་ཀི་སེམས་ཅན་དནོ་ཀུན་མཛད།། 
嗡 切記 深千 敦昆這 
您们幫助衆生完成目標    

རེས་སུ་མཐུན་པའ་ིདངོས་གྲུབ་སོལ།། 
桀速 吞貝 哦助措 
請賜予他们修行的成就    

སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤགེས་ནས་ཀང༌།། 
桑桀 幽都 些涅將 
儘管您可能會前往佛的淨土 

སར་ཡང་བྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
拉洋 炯巴 這杜所 
祈請一次又一次地返回,我祈求    

བཛྲ་མཱུཿ 
班雜目     
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བརྟན་བཞུགས་ན།ི 

祈請本尊留駐  

ༀ༔  འདིར་ནི་རྟནེ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ།། 
嗡 地尼 天當 連企突 
請留在此度母像    

འཁོར་བ་སིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང༌།། 
闊哇 夕都 修涅將 
在此輪迴还存在的期間    

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌།། 
涅妹 側當 旺秋當 
祈請賜予免於病苦、長壽繁榮得權威 

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སལ་དུ་གསོལ།། 
丘南 累巴 札都索 
祈願吉祥好運    

ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་ས ཧཱཱཿ 搖鈴 ࿄࿅ 

嗡 速帕提他 班雜耶索哈 
 
 

རྫོགས་རིམ་ནི། 

圓滿次第  

ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མདེ་པར༔ 
拉當 讓深 耶妹巴 
本尊與我的心是不可分離的 

ཆོས་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔ 
卻英 紐妹 昂都夏 
我安住在法性真如中 
 
 

ཅེས་གནས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་བསང༌། 
維持在心性中  
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བསོྔ་སོན་ནི། 
迴向祈請文  

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག། 
给哇 滴衣 紐都達 
願以此功德    

འཕགས་མ་སོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།། 
帕瑪 卓瑪 助就涅 
迅速証得度母的果位    

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།། 
卓哇 企將 瑪律巴 
所有衆生都不例外    

དེ་ཡི་ས་ལ་འགདོ་པར་ཤོག། 
迭衣 薩拉 夠巴修 
共同証得此非常的境地    

 
བཀྲ་ཤིས་ནི། 
吉祥祈請文  

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟར།། 持著  ࿄࿅ 

衣欣 諾當 笨巴 桑波塔 
就像如意寶和如意寶瓶一樣     

བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཐོགས་མེད་སོལ་མཛད་པ།།       

散貝 敦昆 托妹 措這巴 
圆滿所有的善願    

རེ་བཙུན་སོལ་མ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས།། 
皆增 卓瑪 加哇 色切記 
聖尊度母,勝利者及其繼承人    

མི་འབྲལ་ཐུགས་རེས་སོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 搖鈴 ࿄࿅࿃࿀ 

明札 突桀 炯威 札西秀 
您持續不斷的慈悲心,祈賜予吉祥 
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བསྔོ་བ་ནི། 
迴向 

བསོད་ནམས་འད་ིཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉདི།། 
所南 滴衣 湯切 夕巴尼 
以此福德,願眾生都成佛   
  

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང་།། 
托內 涅貝 札南 旁桀欣 
願戰勝〝做錯事的負面力量〞  
  

སེ་རྒ་ན་འཆིའ་ིརྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པ་ཡི།། 
皆嘎 那企 巴龍 出巴衣 
在生老病死的浪滔中   
  

སིད་པའི་མཚ་ོལས་འགྲོ་བ་སོལ་བར་ཤོག། 
夕貝 措累 卓哇 卓哇秀 
願所有的衆生逃出輪迴的大海  
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༄༅།།སབས་རེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུའི་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་
གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། 

 

第四世竹旺貝瑪諾布仁波切洋夕長壽祈請文 
 
 

ཨོཾ་སྭསི།  གདོད་ནས་སིད་ཞའིི་ཀུན་ཁྱབ་ར་ོ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་རོལ་པ་རལ།། 
喇舍 旦津 耶些 若巴昭 
以及旦津耶些若巴札公子      

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པད་ྨནརོ་བུའི་མཚན།། 
竹貝 旺丘 貝瑪 諾布稱 
現在稱為貝瑪諾布,是成就卓著的大師 

ཡང་སིད་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་མཆགོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།། 
洋夕 出貝 固丘 下天所 
殊勝的轉世,祈請堅固長壽    

རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི།། 
加威 任魯 桑千 雅就威 
在佛法的傳統中,偉大秘密傳承的寧瑪巴 

མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་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་ནོར་ཡན་ལག་བདུན་གི་དཔུང་ཚགོས་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    
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མི་འཇིགས་སེང་གའེི་ཁ་ིལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།།         
米基 聖給 池拉 下天所 
在無畏的獅子寶座上,祈請堅固長壽     

འཕོ་མེད་རྟག་བརྟནེ་འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས།།                              
波美 大滇 企美 策大耶 
不朽的、無量的壽命、不變而堅固    

མི་ཤགི་གཞོམ་གཞགི་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་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་འཚོ་གཞེས་གསོལ།།    
昆桑 卻古 哦喔 措些首 
本質是法身的本初佛,祈請永遠住世 

བདག་གི་མོས་དག་ེཕུན་སུམ་ཚགོས་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་དཀོན་མཆགོ་བདེན་པའ་ིམཐུས།།     

札松 滇當 空丘 電貝突 
以及三宝和三根本的真實力量     

ཇི་ལྟར་སོན་པ་ཡདི་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡི།།                           
吉大 夢巴 依欣 祝巴依 
願所有的願望都實現    

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ས་གསུམ་སྣང་བར་ཤོག།  །། 
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་དྲིན་བླ་མེད་དགོན་ཁྱོད་ཞབས་བརྟན་གསོལ།། 
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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བརྟན་བཞུགས། 
上師長壽祈請文  

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

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

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

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

 

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

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

卡釀 勇拉 迭紀 炯哇當 
願宇宙中所有的衆生都幸福快樂 

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

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། 
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་གསོལ་བ་འདེབས།། 
喇嘛 固康 桑哇 所哇迭 
祈願上師身體健康   

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

ཕིན་ལས་དར་ཞངི་རྒྱས་པར་གསོལ་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་བིྱན་གིས་རློབས།། 
喇嘛當 昭哇 妹巴 近記洛 
祈願加持我,永遠不離開上師   
 

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

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

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

ཟབ་ཡངས་ཆོས་མཛོད་ཀོང་དུ་གྲལོ་བར་ཤོག། 
薩洋 卻奏 龍都 昭哇修    
被解脱於甚深佛法的宝藏中   
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༄༅།།སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རོ་རེའི་གཏེར་མ་བསོ་སོན་བསྡུས་པ།། 
迴向          (祖古明珠多桀的伏藏) 

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

ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ལ་རེས་ཡི་རང༔     

措尼 作拉 桀衣讓 
我隨喜圓滿二種的資糧    

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

དཀོན་མཆགོ་གསུམ་ལ་མཆདོ་པ་འབུལ༔ 
昆秋 宋拉 卻巴布 
我供養給三寶    

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

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

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

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

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

ཚེ་རིང་ནད་མདེ་ཉམས་རྟགོས་འཕེལ༔     

侧潤 涅妹 亮托佩 
願長壽、健康、証悟經驗增加     

ཚེ་འདིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅིག༔      

側弟 薩秋 嫩就即 
願於此生证得菩薩十地    

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

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

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

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

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

སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བ་འདྲནེ་པར་ཤོག༔       

除貝 卓哇 針巴修 
願為所有衆生的嚮導    

 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
薩瑪亞  佳佳佳   
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དཔལ་ཡུལ་བའ་ིབསན་པ་དར་བའི་སོན་ལམ་ནི། 

守護白玉傳承祈禱文  

རྣམ་དག་བསན་པ་དར་བ་དཔལ་ཡུལ་དགནོ།། 
南達 滇巴 達哇 白玉昆 
白玉寺廣傳圓滿的教法 

རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱོན་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་།། 
加威 南楚 俊巴 卡卻行 
諸佛的示現有如〝卡雀土〞一般 

འབྲེལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་ལམ་འདྲེན་འདུས་སེ་ཆེ།། 
昭策 將秋 浪珍 杜迭切 
凡是有緣的眾生,都使他們踏上解脫的道路 

ཆོས་གིང་འདི་ཉིད་སིད་མཐར་བརྟན་གྱུར་ཅིག། 
卻林 迪尼 昔他 滇就即 
願此佛法的中心永遠住世 
 

སིན་གིང་གཏེར་ཆེན་ག་ིབསབ་བྱ་མཐའ་མ། 

敏林特千噶美多桀的最後忠告  

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

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

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

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག། 
耶美 突基 替累 若基修 
願我融入〝一味〞( 不可分的, 証悟心的明點) 
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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་ཆོས་ཀ་ིདཔལ་ལ་ལངོས་སྤྱོད་ཅིང་།། 
札美 卻記 巴拉 龍覺欽 
利用此勝妙佛法到極至    

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

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

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྲྀ་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ༔ 
སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདིམྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ 
སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ༔  ཙི་ཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝ ན༔ སརྦ་ཏ་
ཐ ་ག་ཏ་ཧ ི་ད་ཡ༔ བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ༔ བཛིྲ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨ ཱཿ 
  

嗡  班雜薩埵薩瑪亞  馬奴巴拉亞  班雜薩埵

迭諾巴  低叉枝朶美巴哇  速多卡尤妹巴哇  

阿奴拉朶妹巴哇  速波卡又妹巴哇  沙哇悉地 

妹巴牙札  沙哇嘎瑪   速札美  自當西里樣  咕

嚕吽  哈哈哈哈 荷  般嘎問  沙哇大他 嘎他   

啥答亞  班雜瑪妹免札  边茲巴哇  瑪哈  沙瑪

亞  沙埵阿 
 
注意:  
  

在參加度母儀軌修法的那天,重要的是去遵守〝事續〞密續的五

個要求:沐浴清洗,並且不吃肉、大蒜、雞蛋或喝酒。 


