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 敏林金剛薩埵修法 1 

༄༅། །རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྡོར་ 
ཁྡོལ་ཕྱུང་བཞུགས་སྡོ། ། 

簡要的金剛薩埵日常修法 
金剛薩埵的心意成就 

 

 

ན་མྡོ་བཛྲ་སཏྭ་ཡ། 
  

禮敬金剛薩埵 

 

དེའང་རྩ་གཞུང་ལས། དད་བརྩྡོན་ཤེས་རབ་སྱིང་ར་ེལྡན༔ ཡང་དག་མཆྡོག་གྱི་ལམ་འདྡོད་ན༔ རྡོར་སེམས་

ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བ༔ ཞེས་འབྱུང་བའྱི་དྡོན་ཉམས་ལེན་སྱིང་པྡོར་དྱིལ་བར་འདྡོད་པས། སྡོན་འགྡོ དངྡོས་

གཞྱི། རེས་གསུམ་ལས། ཐྡོག་མར་བརྒྱུད་པའྱི་གསྡོལ་འདེབས་ནྱི། 
 

原文說到:那些有虔誠的恭敬心、精進、有智慧和慈悲心的人,希

望踏上一條至高無上的純淨道路來做修持,就必須要修金剛薩埵

的心意成就。正如引用的句子中所說的:希望按照精髓的意義去

實修的人, 從三方面:前行、正行和結論中,首先是傳承祈請文。 

 
སྱིན་གྱིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས། 
敏林金剛薩埵傳承祈請文 

 

ཁྱབ་བདག་དང་པྡོའྱི་མགྡོན་པྡོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།། 

恰達 當杯 貢波 昆突桑 
昆突桑波,萬能的怙主和第一位保護者 

བདེ་སྡོང་དབེར་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས།། 

迭東 耶妹 偏店 多桀深 
金剛薩埵,大樂和空性不可分的本質 

རྒྱལ་ཚབ་སྡོན་པ་དགའ་རབ་རྡོ་རེ་ལ།། 

加札 頓巴 嘎惹 多桀拉 
嘎惹多桀,攝政王的老師 

གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རྡོབས།། 

所哇 迭所 達居 近記洛 
我向你祈求,請加持我心智的流動 



 

2     敏林金剛薩埵修法 

ཟུང་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་ཤ ྱི་སིཾ་ཧའྱི་ཞབས།། 

宋就 塔欽 敍利 星嘿夏 
敍利星哈完成了統一的道路 

གསང་བའྱི་མཛོད་འཛིན་རྡོ་རེ་ཧཱུྃ་མཛད་དང་།། 

桑威 奏津 多桀 吽這當 
吽嘎拉, 秘密寶庫的擁有者 

ཟབ་ལམ་སྱིང་པྡོའྱི་དྡོན་གཟྱིགས་བྱི་མ་ལར།། 

薩浪 寧杯 敦夕 必瑪拉 
必瑪拉米札看到了(心髓的)深刻道路的意義 

གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རྡོབས།། 

所哇 迭所 達居 近記洛 
我向你祈求,請加持我心智的流動 

 
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངྡོས་པདྨ་འབྱུང་།། 

杜宋 桑桀 昆哦 貝瑪炯 
帕瑪嘎惹,三世諸佛的實際體現 

མཁའ་སྡོད་དབང་མྡོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་།། 

卡覺 旺摩 耶些 措加當 
耶些措加,天界之主 

ངེས་དྡོན་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་བཻ་རྡོ་རེར།། 

恩敦 浪桑 薩這 貝若桀 
毘盧遮那佛,確定意義的完美路徑的照明者 

གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རྡོབས།། 

所哇 迭所 達居 近記洛 
我向你祈求,請加持我心智的流動 

ས་འགྱུར་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་གཏེར་བདག་གྱིང་།། 

雅就 天貝 尼瑪 爹達林 
爹達林巴,早期翻譯學說的太陽 
  



 

 敏林金剛薩埵修法 3 

བྱི་མའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རྱིན་ཆེན་རྣམ་པར་རྒྱལ།། 

必妹 南除 仁千 南巴加 
仁千南嘎加,必瑪拉米札的化現身 

རྱིག་འཛིན་ས་བརེས་པདྨ་བསན་འཛིན་ལ།། 

仁津 薩涅 貝瑪 天津拉 
貝瑪天津達到了持明的階位 

གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རྡོབས།། 

所哇 迭所 達居 近記洛 
我向你祈求,請加持我心智的流動 
  

 

ངེས་གསང་ལམ་སྡོན་ཕྱིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།། 

恩桑 浪吞 春雷 南巴加 
聽雷南加揭示了確定的秘密道路 

མཆྡོག་གཟྱིགས་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ལྕམ་དལ་ཟུང་།། 

丘夕 貝瑪 旺加 槍渣送 
貝瑪旺加和他具有最高智慧的妹妹 

གཙུག་ལག་ཆྡོས་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་མཁེྱན་བརྩེའྱི་གཏེར།། 

出拉 卻加 將洋 欽哲爹 
出拉卻加和將洋欽哲旺波 

གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རྡོབས།། 

所哇 迭所 達居 近記洛 
我向你祈求,請加持我心智的流動 
  
 

སྱིན་གྡོལ་འདྡོད་དགུའྱི་མཆྡོག་སྡོལ་བླ་མ་རེ།། 

明卓 推古 丘措 喇嘛桀 
喇嘛上師給了我灌頂和指導,賜予最高的心願 

བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའྱི་རྣམ་རྡོལ་ཡྱི་དམ་ལྷ།། 

迭千 就妹 南卓 衣淡拉 
禪修的本尊,大樂的神奇展現 



 

4     敏林金剛薩埵修法 

ཕྱིན་ལས་ཐྡོགས་མེད་མཁའ་འགྡོ་ཆྡོས་སྡོང་ལ།། 

春雷 托妹 康卓 卻炯拉 
空行母和護法的証悟活動不受阻礙 
  

གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རྡོབས།། 

所哇 迭所 達居 近記洛 
我向你祈求,請加持我心智的流動 
  

 

འདྱིས་ཐྡོབ་དགེ་བས་བདག་གཞན་མཁའ་མཉམ་འགྡོ། 

地托 給威 達先 康亮卓 
以此善功德, 願我和〝等於虛空〞的其他眾生 
  

བང་ཆུབ་སེམས་འབྡོངས་གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་ཤར།། 

將秋 深炯 岡浪 拉固夏 
訓練菩提心,視所有的一切顯現都是本尊的色相 
  

ཁེགས་ཆྡོད་ལྟ་བ་མཐར་ཕྱིན་ཐྡོད་རྒལ་གྱི།། 

摧覺 大哇 塔欽 特嘎季 
通過完善了徹切(立斷)的見解 
  

འཕྡོ་མེད་ཟབ་ལམ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤྡོག། 

波妹 薩浪 大如 欽巴修 
願我們完成妥噶(頓超)不變、深刻的道路 
  

 

ཅེས་མདྡོ་ཁམས་གྡོ་འཇྡོ་བླ་མ་ཤེས་རབ་འྡོད་ཟེར་དང་བསྡོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངྡོར་

འགྱུར་མེད་རྡོ་རེས་བྱིས་པའྡོ།།   
  

應西藏東部的貢久喇嘛們,些惹哦色和索南蓬措的要求下, 由就

妹多傑撰寫的。 

  



 

 敏林金剛薩埵修法 5 

རྒྱུད་དག་པའྱི་ཕྱིར། 
用下面的內容來淨化自己的心  

 

བླ་མ་རྱིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁྡོའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿསན་དངས་པར་མྡོས་ལ། 
  

喇嘛仁津 加哇西抽即闊記 拉措湯切   

敦記南嘎 班雜薩瑪渣 

觀想壇城的所有喇嘛、持明和勝利的寂忿本尊們,都應邀出現在

前面的虛空中。 

 
七支供養  

བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས༔ 

喇嘛 帕店 多桀深 
光輝的喇嘛金刚薩埵 

མཆྡོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ༔ 

丘宋 加哇 色切拉 
三寶、勝利者及其繼承人 

རྣམ་ཀུན་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང༔ 

南昆 杜迭 恰察欣 
我向您誠懇地致敬禮拜 

ཕྱི་ནང་མཆྡོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆྡོད༔ 

企南 覺巴 加措卻 
並呈現如海的外在和內在的供養 

སྱིག་པ་ལས་ནྱི་ལྡྡོག་བགྱི་ཞྱིང༔ 

地巴 累尼 多季欣 
我不會再造惡業 

བསྡོད་ནམས་ཀུན་ལ་རེས་ཡྱི་རང༔ 

所南 昆拉 皆衣讓 
並隨喜所有的善行 
 

  



 

6     敏林金剛薩埵修法 

རྟག་ཏུ་ཆྡོས་འཁྡོར་བསྡོར་བ་དང༔ 

達突 卻闊 柯哇當 
誠懇請求,常轉法輪 

འགྡོ་གནས་བར་དུ་བཞུགས་སླད་དུ༔ 

卓涅 拔都 修累都 
誠懇請求,請常住世(只要眾生存在的一天) 

བདག་ནྱི་གུས་པས་གསྡོལ་བ་འདེབས༔ 

達尼 古貝 所哇迭 
我謙卑地懇求您 

བསྡོད་ནམས་གང་དེས་མཁའ་མཉམ་འགྡོ༔ 

所南 岡迭 卡亮卓 
以此功德,願等虛空的眾生 

བླ་མེད་བང་ཆུབ་གནས་ཐྡོབ་ཤྡོག༔  

拉妹 將秋 涅托修 
達到不可逾越的証悟佛果 
 

ཅེས་ལན་གསུམ་བརྡོད་ལ། 
唸誦三次 

 

 
བཛྲ་མུ༔ས། 

班雜目    (以班雜目) 

 

ཚོགས་ཞྱིང་རྣམས་རང་ལ་ཐྱིམ་པར་བསམ་མྡོ།། 

措欣南 讓拉聽巴就 

觀想本尊們的聚集融入自己 
 

 

 

 

 

 

 



 

 敏林金剛薩埵修法 7 

མཆྡོད་པ་དངྡོས་སུ་བཤམས་པ་ཡྡོད་ན་བྱིན་གྱིས་བརབ་པ་ནྱི། 
有供養物品時,加持供養物 

  
རཾ་ཡཾ་ཁཾ། 

讓樣康 
 

རྣམ་དག་ཆྡོས་དབྱིངས་ངང་ཉྱིད་ལས༔ 

南達 卻英 昂尼累 
從純淨的法界中 
  

རང་བྱུང་མཆྡོད་པའྱི་ཕུང་པྡོ་ནྱི༔ 

讓炯 覺貝 噴波尼 
願自生起的大量的供養物品 
  

ཀུན་བཟང་མཆྡོད་པའྱི་སྱིན་ལྟ་བུ༔ 

昆桑 卻貝 村大布 
變成普賢王如來的供養雲 
 

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ 

帕耶 南卡 岡哇就 
不可估量的充滿了整個空間 

  

ཨོཾ་བཛྲ་ཨར  ཾ༔ པཏཾ༔ པུཥ ེ༔ དྷུ་པེ༔ ཨ་ལྡོ་ཀེ༔ གནེ༔ ནེ་ཝྱི་དེ༔  
ཤབྡ་ཨཿཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 都貝 阿洛給 

根迭 內問迭 夏達 阿吽 
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གཉྱིས་པ་དངྡོས་གཞྱི་ལ་གཞྱི་ལས། དང་པྡོ་དམ་ཚགི་པ་བསེད་པ་ནྱི། 
正行有四個部分  

(1)薩瑪亞尊的生起次第
1
 

〔唸誦咒語時,要思維空性 〕 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ཨཏྨ་ཀྡོཉཧཾ། 
嗡 瑪哈尋亞他 加那班雜 所巴哇 阿瑪柯漢 
 

འཁྡོར་འདས་ཆྡོས་ཀུན་གདྡོད་མ་ནས༔ 

闊迭 卻昆 推瑪涅 
娑婆和涅槃的所有現象 

མ་སེས་སྡོང་པའྱི་ངང་ཉྱིད་ལས༔ 

瑪皆 東貝 昂尼累 
是本初不生的,從空性中 

འགག་མེད་སྱིང་རེའྱི་རྡོལ་པ་ནྱི༔ 

嘎妹 寧桀 若巴尼 
無止息慈悲的展現生起來 

ནམ་མཁའ་ལས་ནྱི་འཇའ་ཚོན་བཞྱིན༔ 

南卡 累尼 嫁稱欣 
在天空中,像彩虹一般 

དངྡོས་མེད་དངྡོས་པྡོའྱི་ཡེ་ཤེས་སྱིན༔ 

哦妹 哦 杯耶些春 
虛無的本初智慧雲 

མྱི་འགྱུར་ཧཱུྃ་གྱི་ངྡོ་བྡོར་ཤར༔ 

米就 吽基 哦喔夏 
出現為不變的吽種子字 

དེ་ལས་འྡོད་འཕྡོས་ཕྡོགས་མཚམས་ཀུན༔ 

迭累 哦抽 丘參昆 
從那裡,向各個方向放射光 

 

                                                 
1
承諾尊. 
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གཞྡོམ་མེད་རྡོ་རེའྱི་རྭ་བ་གུར༔ 

修妹 多桀 惹哇就 
形成無敵金剛帳篷的保護圍牆 

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བས་དཀྱིགས༔ 

耶些 妹噴 拔威資 
被本初智慧的火焰包圍 

དེ་དབུས་ཨེ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ༔ 

迭屋 阿樣 讓邦浪 
在其中心的字母,阿樣讓邦浪 

སུཾ་ལས་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ༔ 

宋累 南卡 弄妹丘 
以及宋字,(分別)被轉變為空間、風、火、水 

ས་དཀྱིལ་རྱི་རབ་སེང་དུ་བཱུྃ༔ 

薩即 瑞惹 滇都鐘 
土,以及須彌山 

ཡྡོངས་གྱུར་ཀུན་བཟང་གཞལ་མེད་ཁང༔ 

永就 昆桑 夏妹康 
其中的鐘字被轉變為天宮 

ཕྱི་ནང་མཚན་ཉྱིད་ཡྡོངས་རྡོགས་དབུས༔ 

企南 側尼 永作屋 
具有完整外在的和內在的特徵 

སེང་ཁྱི་པདྨ་ཟླ་བའྱི་སེང༔ 

先積 貝瑪 達威滇 
在其中央有個獅子寶座,其上的月蓮座上 

རྱིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རེར་གྱུར༔ 

瑞巴 吽累 多桀就 
有個吽字(代表心性)被轉變為金剛杵 
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སྡོ་བསྡུས་བདག་ཉྱིད་བཅྡོམ་ལྡན་འདས༔ 

愁都 達尼 窮店迭 
經由放光,光再收回,自己轉變為被加持的成就者 

རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའྱི་མདྡོག༔ 

多桀 深巴 達威多 
金刚薩埵皎潔如月 

ཞྱི་ཚུལ་མཚན་དང་དཔེ་བད་འབར༔ 

需除 稱當 貝借拔 
寂靜相,具有主要和次要的相好標誌 

ཕག་གཡས་རྡོ་རེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན༔ 

恰耶 多桀 突嘎津 
右手當心,持著金剛杵 

གཡྡོན་པ་དྱིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརེྟན༔ 

原巴 知布 固拉天 
左手胯際,持著鈴 

ཞབས་གཉྱིས་རྡོ་རེའྱི་སྱིལ་ཀྲུང་ཅན༔ 

夏尼 多桀 即尊千 
盤腿金剛跏趺坐 

པང་དུ་སེམས་མ་གྱི་གུག་དང༔ 

旁都 涅瑪 知古當 
抱在他腿上的明妃,多傑涅瑪 

ཐྡོད་པ་འཛིན་པས་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ 

特巴 津貝 古累就 
擁抱著他的脖子,二手持著彎刀和喀巴拉 

དར་དཔྱངས་རྱིན་ཆེན་ཅྡོད་པན་སྡོགས༔ 

達將 仁千 覺偏所 
穿戴絲巾、貴重的王冠等等 
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རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན༔ 

見切 丘宋 達當店 
報身的十三種服飾 

མཐའ་ཡས་འྡོད་ཟེར་སྡོ་བའྡོ༔ 

大耶 哦色 抽哇歐 
他們放射出無邊際的光芒 

དེ་ལྟར་ཡྡོངས་སུ་གསལ་བར་གྱུར་པའྱི་སྱི་བྡོར་ཨོཾ་དཀར་པྡོ། 

迭塔 永書 薩哇 就貝 企喔 嗡嘎波 
如此地,非常清晰地去觀想:他的頂輪有(白色)的嗡字 

མགྱིན་པར་ཨཱཿདམར་པྡོ། སྱིང་གར་ཧཱུྃ་སྡོན་པྡོ་ 

僅巴阿瑪波 寧嘎吽哦波 
喉嚨有(紅色)的阿字、心輪有(藍色)的吽字 

རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ 

南記 稱巴 累迭 欣些巴 
轉變為本尊 

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རེ་གསུམ་གྱི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པར་བསམ་མྡོ། 

湯切記多桀 宋季哦喔就 
具有所有善逝佛的金剛身語意 
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གཉྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སན་དངས་པ་ནྱི། 
(2) 邀請壇城的智慧尊    
 

སྱིང་གའྱི་ས་བྡོན་ལས་བྱུང་བའྱི་འྡོད་ཟེར་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ 

寧給薩崩累 炯威哦色記 耶些記 
從您心中的种子字放光,邀請壇城的智慧本尊們 

འཁྡོར་ལྡོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་སན་དང་བར་བསམ་ལ། 

闊洛 敦季南嘎 班雜薩瑪渣 
來到你前面的虛空。因此,本尊们都被邀請了 
 

 ཨོཾ༔ ཕྡོགས་བཅུ་ཀུན་ན་ལེགས་བཞུགས་པའྱི༔  

嗡 丘秋 固那 累修貝 
嗡！那些優雅地安住在十方 

བཅྡོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་འཁྡོར་བཅས་ཀུན༔  

窮店 加哇 闊切昆 
勝利者及其隨從眾 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོས་དགྡོངས་མཛོད་ལ༔ 

突桀 千杯 共作拉 
出於極大的慈悲,請聆聽 

སྡོན་ལམ་དབང་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསྡོལ༔  

夢浪 旺基 些舒所 
通過您過去祈願的力量,請向前來！ 

ཨེ་ཧེ་ཧྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎྱི་ཀཱ་དྲྀ་ཤྱ་ཧྡོ༔  

唉耶嘻 瑪哈 喀如尼喀 知夏吙 
 

ས་མ་ཡ་ཧྡོ༔ ས་མ་ཡ་སཏྭཾ༔ ཞེས་སན་དངས།  

薩瑪亞吙 薩瑪亞湯   (以此,邀請本尊們) 
 

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧྡོ༔ས་དགུག་གཞུག་བཅྱིང་པ་དང་དགེས་པ་བསེད་ནས། 

渣吽邦吙 
用渣吽邦荷,召喚、合併、綁定並取悅本尊們        
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དམ་ཚིག་གྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་གྱུར༔དེ་ནས་ 

淡資基闊洛當 尼舒妹巴就 
变成與薩瑪亞尊的壇城不可分 
  

ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའྱི་ལྷ་མྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའྱི་བདུད་རྩྱིས་ཁྲུས་བས་
ཤྱིང་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ། 

突喀內除貝 拉摩南記 笨貝 都季 出桀形 

旺固哇散拉 
观想天女们從你的心中化現出來,用宝瓶倾倒甘露,為你沐浴,以

及賜予你灌頂 

 
ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏ ཾ་ཧ ྱིཿཨཱ༔ ཨ་བྱི་ཥྱིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཊཾ་བཛྲ་ཏུཥྱ་ཧྡོ༔  

嗡吽粲啥阿 阿必肯札 吽嗡頓 班雜都夏

吙 
 

ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཕུང་པྡོ་ལྔ་གནས་གྱུར། 
 

謝旺固威 知瑪湯切將 朋波雅涅就 
因此,用灌頂來淨化個人的污染並轉化五蘊 
 

ཆུའྱི་ལྷག་མ་གེན་དུ་ལུད་པ་ལས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྱིགས་ལྔས་དབུ་རྒྱན་
ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ང་རྒྱལ་བ། 
 

曲拉瑪見都 律巴累 迭欣些巴 瑞念屋見

耶些雅 哦都就 

甘露向上溢流,轉變成五方佛的頂冠珠寶,即五智慧心 
〈在此維持金剛的佛慢〉 
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གསུམ་པ་ལ་མཆྡོད་བསྡོད་གཉྱིས་ཀྱི་དང་པྡོ་ལ་ཐུན་མྡོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་མཆྡོད་པ་གཉྱིས་ལས་དང་པྡོ་ནྱི།  
（3）供養和讚嘆 

     3.1 一般供養   

ཐུགས་ཀ་ནས་སྡོས་པའྱི་ལྷ་མྡོ་རྣམས་ཀྱིས་མངྡོན་པར་མཆྡོད་པར་མྡོས་ལ།  

突喀內愁貝 拉摩南記 哦巴覺巴就 
观想從你的心中, 生動地化現出天女和供應物 
 

ཨོཾ༔ དཔག་མེད་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཉྱིད་ལས༔ 

嗡 帕妹 南給 康尼累 
嗡！從不可估量的虛空 

མཆྡོད་སྱིན་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་པ༔ 

觉村 散耶 倫助巴 
不可思議的供養雲瞬間生起 

མེ་ཏྡོག་བདུག་པ་མར་མེ་དང༔ 

妹托 都巴 瑪妹當 
花朵、薰香、燈燭,以及 

དྱི་མཆྡོག་ཞལ་ཟས་རྡོལ་མྡོ་དང༔  

知丘 夏色 若摩當 
塗香、食物、音樂 

གཟུགས་སྒྲ་དྱི་རྡོ་རེག་བ་ཆྡོས༔ 

殊渣 知若 瑞加卻 
具有特徵性的色声香味觸 

སྡོ་སྡོའྱི་ལྷ་མྡོའྱི་རྡོལ་པར་བཅས༔ 

所所 拉摩 若巴切 
與各種天女一起展現 

རབ་འབམས་ནམ་མཁའྱི་ཁྱྡོན་བཀང་སེ༔ 

惹將 南給 炯康貼 
完全充滿廣闊的虛空 

གུས་པའྱི་བླྡོ་ཡྱིས་དབུལ་བར་བགྱི༔  

古貝 浴衣 屋哇季 
我有意識地以恭敬心來供養 
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ཨོཾ་པ་ན་པེ་ནུ་སུ་ར་ཏ་ཏྱི་པུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡྡོ་གྱི་སྱིདྱི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མཆྡོད་པ་སྤྲུལ། 

嗡 巴那貝奴舒 惹大替普 薩哇 大它嘎大 

薩瑪尤基 悉地吽        (因此,化現供養物) 

 

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥ ེ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོཿ དེ་བཞྱིན་དུ་ཤབྡའྱི་བར་དང་།  

嗡 班雜 普貝 札替札吙  

ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོཿ 

嗡 班雜 都貝 札替札吙 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལྡོ་ཀེ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོཿ 

嗡 班雜 阿洛給 札替札吙 

ཨོཾ་བཛྲ་གནེ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོཿ 

嗡 班雜 根迭 札替札吙 

ཨོཾ་བཛྲ་ནེ་ཝེདེ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོཿ 

嗡 班雜 內問迭 札替札吙 

ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོཿ 

嗡 班雜 夏達 札替札吙 

མ་ཧཱ་པ ཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཧྡོ༔ ཞེས་པས་མཆྡོད། 

瑪哈普渣 札替札吙    ( 因此,來做供養) 
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གཉྱིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་མཆྡོད་པ་ལས་སྦྱྡོར་མཆྡོད་ནྱི། 
     3.2 特殊供養,双運的供養 
 

མཚན་ལྡན་བདེ་བའྱི་རྒྱན་ལྡན་པའྱི༔  

稱店 迭威 見店貝 
合格的明妃配帶著大樂的裝飾品 

མྱི་མྡོ་རྣམས་ཀྱི་རེག་བའྱི་མཆྡོག༔ 

米摩 南記 瑞桀丘 
具有卓越的感覺 

བྱིན་གྱིས་རྡོབས་ཤྱིག་རྣལ་འབྡོར་ཚོགས༔  

近記 洛西 那久措 
瑜伽士的聚集,請加持她 

གསང་མཆྡོག་བདེ་བའྱི་གནས་ལ་རྡོལ༔  

桑丘 迭威 內拉若 
並享受殊勝秘密的大樂 

མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བྡོ་དྱི་ཙིཏྟ་ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ༔  

瑪哈舒卡 菩提企大 阿拉拉吙 

 
སན་དང་རཀྟའྱི་མཆྡོད་པ་ནྱི། 
供養法药和惹大 

གཙང་དམེའྱི་དྱི་རྟྡོག་ཀུན་བལ་བའྱི༔ 

昌妹 知托 昆渣威 
离一切污染,沒有純淨或骯髒的念頭 

ར་སཱ་ཡ་ན་སན་ཆེན་པྡོ༔ 

惹薩 亞那 面千波 
偉大的長壽药品 

ཉྡོན་མྡོངས་ཆགས་པའྱི་རཀྟར་བཅས༔  

紐夢 恰貝 惹塔切 
隨著〝慾望煩惱〞的惹大 
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མཉམ་པ་ཆེན་པྡོར་བཞེས་སུ་གསྡོལ༔ 

亮巴 千波 些舒所 
以大平等來接受它們 

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ༔  

薩哇 班雜 安瑞大 阿拉拉吙 
 

 
གཏྡོར་མའྱི་མཆྡོད་པ་ནྱི། 
供養朵瑪 
 

ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྱིའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན༔ 

夏雅 都季 寧波千 
由五肉和五甘露製成的朵瑪 

བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའྱི་ཚོགས་ལྡན་པའྱི༔ 

薩恰 東威 措店貝 
賦有組合的食物和飲料 

དམ་རས་མཆྡོག་གྱི་གཏྡོར་མ་འདྱི༔ 

淡這 丘基 托瑪地 
殊勝薩瑪亞的物品 

གཉྱིས་སུ་མེད་པར་བཞེས་སུ་གསྡོལ༔  

尼舒 妹巴 些舒所 
無二執地來接受它 

མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྱི༔  

瑪哈 巴令大 卡卡 卡嘻 
 

 
ཞེས་རྒྱ་ཆེར་མཆྡོད། 
因此,來做大供養 
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བསྡོད་པ་ནྱི༌། 

讚嘆  

ཨོཾ།   བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས༔ 

嗡 喇嘛 帕店 多桀深 
嗡！光輝的喇嘛金刚薩埵 

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་བདག༔ 

迭千 耶些 雅衣達 
擁有五種大樂智慧的怙主 

དཀྱིལ་འཁྡོར་ཀུན་གྱི་བེད་པྡོ་མཆྡོག༔ 

即闊 昆季 桀波丘 
所有壇城的殊勝根源 

དེ་ལ་བདག་ནྱི་ཕག་འཚལ་ལྡོ༔ 

迭拉 達尼 恰察洛 
我向您禮敬 

དྱི་མེད་སྡོན་ཀའྱི་ཟླ་བའྱི་མདྡོག༔ 

知妹 東給 達威多 
潔淨如秋天的月亮 

རྡོ་རེ་དང་ནྱི་དྱིལ་བུ་འཛིན༔ 

多桀 當尼 知布津 
拿著鈴和金剛杵 

བདེ་ཆེན་སེམས་མར་མཉམ་སྦྱྡོར་བའྱི༔ 

迭千 涅瑪 亮久威 
與〝迭千涅瑪〞雙運 

སེམས་དཔའྱི་རྡོ་རེ་ཁྱྡོད་ལ་བསྡོད༔ 

深貝 多桀 卻拉特 
金剛英雄,我讚揚您 

གང་གྱི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པས་ཀང༔ 

岡基 稱參 津貝將 
只要聽到您的名字 
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ན་ར་ཀ་སྡོགས་ངན་སྡོང་གྱི༔ 

那惹 喀所 恩宋基 
即使是,在地獄或其他的惡道 

སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སྡོབ་མཛད་པ༔ 

都雅 湯切 久這巴 
您保護他們免於受苦 

མགྡོན་པྡོ་ཁྱྡོད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྡོད༔ 

貢波 卻拉 恰察特 
救護主,我向您致敬讚嘆 

 

 
ཅེས་བསྡོད་པ་བ།  
如此地囋嘆 
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གཉྱིས་པ་བཟླས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་ནྱི། 
(2) 唸誦的瑜伽   

བདག་གྱི་སྱིང་གར་འྡོད་ལྔའྱི་ཀྡོང༔ 

達基 寧嘎 哦念龍 
在自己心的中央, 在五色的光中 

ཟླ་སེང་རང་འདའྱི་ཡེ་ཤེས་པའྱི༔ 

達滇 讓哲 耶些貝 
在月座上,是智慧的本尊2,跟你一模一樣 

ཐུགས་ཀར་རྡོ་རེའྱི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ 

突嘎 多桀 貼哇吽 
觀想在他的心的中央,有個金剛杵,其中央有個吽字 

དཀར་གསལ་སགས་ཀྱི་ཕེང་བས་བསྡོར༔ 

嘎薩 雅記 稱威柯 
明亮的白色咒語繞著它旋轉 

འྡོད་འཕྡོས་འཕགས་མཆྡོད་བྱིན་རབས་བསྡུས༔ 

哦抽 巴覺 近拉都 
放出光,供養著尊貴者,收集加持 

སེམས་ཅན་སྒྲྱིབ་སྦྱངས་བདེ་ཆེན་བཀྡོད༔ 

深千 知將 迭千格 
清除眾生的障礙, 並帶來極大的加持 

ཚུར་འདུས་སགས་ཕེང་ཉྱིད་ལ་ཞུགས༔ 

出都 雅稱 尼拉修 
光再收回,回到咒鬘的本身 
 
 

ཞེས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྱིག་པས། 
在三摩地中,一心一意地唸誦咒語  
 

 
 

 

                                                 
2
 智慧尊 
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ 

嗡班雜薩埵阿 
 
 
ཞེས་ཅྱི་ནུས་སུ་བཟླས་པའྱི་རེས་སུ་སླར་ཡང་། 
 

盡可能地唸誦上面的咒語。 

之後, 再唸誦百字明咒 

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནྡོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྡོ་མེ་བ་བ༔   
སུ་ཏྡོ་ཥྱྡོ་མེ་བ་བ༔ སུ་པྡོ་ཥྱྡོ་མེ་བ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟྡོ་མ་ེབ་བ༔ སརྦ་སྱིདྱི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔  
སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྱི་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧྡོ༔ བ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་
ཏ༔  བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ བཛྲི་བ་བ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྟྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ༔ 
 

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 

吽呸 
 

 

ཅེས་པའྱི་བཟླས་པ་གྡོང་གྱི་དྲུག་ཆ་ཙམ་དུ་བཟླ་ཞྱིང་། བཟླས་པའྱི་ཐུན་མཐར། 
唸誦百字明咒的次數, 是上面咒語的六分之一,在結束唸誦時: 
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祈請文  
 

ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཀེ༔ 

嗡 帕店 多桀 深巴皆 
嗡！光輝的金刚薩埵 

བདག་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པར་མཛོད༔ 

達拉 桀舒 恰巴奏 
請慈愛眷顧我 

སེ་རྒ་ན་དང་འཆྱི་བ་སྡོགས༔ 

皆嘎 那當 企哇所 
從生老病死 

འཇྱིགས་རུང་སྲྱིད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ལས༔ 

吉容 悉貝 都雅累 
以及娑婆的其他(可怕的)痛苦 

མགྡོན་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀྱིས་བདག་སྡོབས་ཤྱིག༔ 

共波 卻記 達久需 
救護主,請您保護我 

སྱིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྡོལ་ཞྱིང༔ 

地巴 昆累 南卓欣 
從所有的惡業中解脫出來 

ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེའྱི༔ 

洋達 耶些 深巴切 
請賜予加持,願証悟到偉大(本初)智慧尊的境界 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྒྲུབས་ཤྱིག༔ 

固宋 突舒 達助需 
崇高的身語意 

ས་མ་ཡ་སྱིདྱི་ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ༔    

薩瑪亞悉地 阿拉拉吙 
ཞེས་གསྡོལ་བ་གདབ་བྡོ།། 
如此,誠懇地祈求       



 

 敏林金剛薩埵修法 23 

གསུམ་པ་ཉེར་བསྡུའྱི་རྣལ་འབྡོར་ནྱི། 
(3) 融入的瑜伽 

རང་གྱི་སྱིང་གའྱི་འྡོད་ཀྱིས་ཕྡོག་པས་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ 

讓基 寧給哦記 波貝即闊記 

光線從自己的心中放射出來,落在壇城上 
 

འཁྡོར་ལྡོ་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་བདག་ཉྱིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཐྱིམ༔ 

闊洛 歐都修內 達尼淡季 深巴拉聽 
壇城融入光中, 光再融入三昧耶尊中 
 

དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐྱིམ༔ 

迭耶些 深巴拉聽 
然後,三昧耶尊融入智慧尊中 

དེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐྱིམ༔ 

迭定念津 深巴拉聽 
再融入三摩地尊3

 (金剛) 

དེ་ཡང་ཧཱུྃ་ལ་ཐྱིམ༔ 

迭洋 吽拉聽 
然後,再融入吽字中 

ཧཱུྃ་ནཱ་དའྱི་བར་དུ་རྱིམ་གྱིས་ཐྱིམ་ནས་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་འྡོད་གསལ་སྡོང་པ་
ཉྱིད་ཀྱི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ 
 

吽那迭 拔都仁記聽涅 米米巴累 哦薩東

巴尼記 昂拉亮巴夏 
 

吽字向上融解,到〝那達〞,最後〝那達〞融入(不可思議的)光明

的空性中,安住在平等性 的禪修中 

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ཨཱཿས།  

嗡班雜薩埵阿    (用嗡班雜薩埵阿) 

 

  

                                                 
3
 禪修的本尊 
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སླར་ཡང་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་སྐུར་གྱུར་པའྱི་སྱི་བྡོར་ཨོཾ། 

喇洋 多桀深貝固 就貝企喔嗡 
再次以金剛薩埵的形式出現,在頂輪有個(白色)的嗡字 

མགྱིན་པར་ཨཱཿ སྱིང་གར་ཧཱུྃ་ཡྱིག་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་གྱུར། 

僅巴 阿寧嘎吽衣 南記稱巴就 
喉嚨處有(紅色)阿字,心處有(藍色)吽字 

བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾཿ ཞེས་གྡོ་ཆའྱི་རྒྱས་བསྲུང་།  

班雜 喀哇季 惹夏漢 
因此,做金剛鎧甲的手印來保護 

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས།། 

湯切 瑪律 固宋突 
毫無例外地,所有的一切事物都是証悟的身語意 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ།། 

固宋 突記 昆拉恰 
証悟的身語意,彌漫在所有的現象中 

 
ཅེས་ང་རྒྱལ་བ། 

因此,保持金剛佛慢。 
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༄༅། །ཡྡོ་ག་གསུམ་གྱི་སྡོན་ལམ་རྡོ་ར་ེརྒྱ་མདུད་ཅསེ་བ་བ་བཞུགས། ། 

印記的金剛結: 
三瑜伽祈請文 

敏林爹千仁津就妹多桀所作 

 
 

1. 請求成就的祈請文  
 

བླ་མ་ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ།། 

喇嘛 衣淡 拉措 貢舒所 
喇嘛和本尊们,請聆聽 

 

2. 迴向,成就的根源 
 

དེང་འདྱིར་བརྩྡོན་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་དགེ་བ་དང་།། 

店地 充貝 助貝 給哇當 
在這一刻,通過我們的努力所做的美德 

དུས་གསུམ་བསགས་དང་ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་རྣམས།། 

杜宋 薩當 月貝 給哇南 
再加上三世中積累的所有功德 

བསྡོམས་ཏེ་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཆེན་པྡོར་བསྡོ།། 

凍貼 喇妹 將秋 千波哦 
現在,我們迴向給偉大而無與倫比的覺醒 

 

 3.真正的祈請文:  

A. 在共同乘的修道路上,祈請成為正確的根器 
 

དེང་ནས་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོར་མཆྱིས་ཀྱི་བར།། 

店內 將秋 寧波 企記拔 
從今起直到証悟為止 

རྱིགས་བཟང་བླྡོ་གསལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང༌།། 

瑞桑 洛薩 雅加 妹巴當 
願我們有幸福的家庭、 有智慧而沒有驕傲 
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སྱིང་རེ་ཆེ་ཞྱིང་བླ་མ་ལ་གུས་ལྡན།། 

寧桀 切欣 喇嘛 拉古店 
有偉大的慈悲心,對上師有虔誠的恭敬心 

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེའྱི་ཐེག་ལ་ངེས་གནས་ཤྡོག། 

帕店 多桀 貼拉 恩內修 
並且對光輝的金剛乘有信心 
 

 B. 共同乘〝基礎、道路、成果〞的祈請文:   

i. 基礎的祈請文:安住在純淨的戒律是基礎,來進入殊勝的道路  
 

དབང་གྱིས་སྱིན་ཅྱིང་དམ་ཚིག་སྡོམ་པར་ལྡན།། 

旺基 明欽 淡季 凍巴店 
願我們因灌頂而成熟,並持守戒律 

རྱིམ་གཉྱིས་ལམ་ལ་བསེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ།། 

仁尼 浪拉 年助 塔欽貼 
在兩個階段的道路上完成“方法”和“成就” 

དཀའ་བ་མེད་པར་རྱིག་འཛིན་གྡོ་འཕང་བགྡོད།། 

喀哇 妹巴 仁津 夠胖卓 
輕鬆穿越持明的階位 

དངྡོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྱིས་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག། 

哦助 南尼 迭拉 助就即 
輕鬆地迅速達到二種的悉地 
  
 

ii. 修行道路的祈請文 :  

a. 以完成瑪哈瑜伽的生起次第為基礎  
 

ཅྱིར་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་འཁྡོར་ལྡོར་རྡོགས།། 

企浪 就除 渣威 闊洛作 
無論出現什麼,都是幻化網的完美壇城 

གགས་པ་ཐམས་ཅད་བརྡོད་བལ་སགས་ཀྱི་སྒྲ།། 

渣巴 湯切 久渣 雅記渣 
一切声音都是咒語無法表達的聲音 
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སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་རང་རྱིག་འདུས་མ་བས།། 

深記 就哇 讓瑞 都瑪桀 
心識的搅动〝不是組合成的〞自知的觉醒 

བདེ་ཆེན་འདུ་འབལ་མེད་པར་མངྡོན་གྱུར་ཤྡོག། 

迭千 都渣 妹巴 哦就修 
願超越聚散的合一是大樂 
  
 

b. 完成阿奴瑜伽是道路的祈請文  
 

ཉམས་ཆག་རྟྡོག་སྒྲྱིབ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག། 

亮恰 托知 瑪胖 內舒達 
不拒絕观念上的障礙,讓它們在自性中淨化 

ཕྱི་ནང་གསང་བ་དབེར་མེད་རྟྡོགས་པས་བསང༌།། 

企浪 桑哇 耶妹 托貝康 
瞭解到〝外內密〞現象的不可分本質,願实現〝對戒律〞的承諾 

གང་ཤར་རང་གྡོལ་ཀུན་བཟང་ཀྡོང་ཡངས་སུ།། 

岡夏 讓卓 昆桑 龍洋舒 
願自生起的念頭,自解脫於普賢王如來的廣闊中 

ངན་སྡོང་དྡོང་སྤྲུགས་སྲྱིད་ཞྱི་མཉམ་གྱུར་ཅྱིག། 

恩宋 東出 夕西 亮就即 
願下三道從其深處被清空,而娑婆和涅槃變成平等性 
  
 

c. 完成〝不二〞阿提瑜伽的道路是成果  
 

ཐྱིག་ལེ་ཆེན་པྡོར་སྐུ་དང་ཞྱིང་ཁམས་རྡོགས།། 

替累 千波 固當 欣康作 
在偉大的領域中,身和佛淨土是完美的完整 
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དམ་ཚིག་ཆེན་པྡོར་སྤང་བླང་མཚན་མ་དག། 

淡季 千波 胖浪 稱瑪達 
在偉大的戒律中,接受或拒絕的想法被淨化了 

ཁྱབ་བརལ་ཆེན་པྡོར་རེ་དྡོགས་མདུད་པ་གྡོལ།། 

恰達 千波 瑞多 都巴卓 
在偉大的遍及一切中,〝希望和害怕〞的結被打開了 

རྡོགས་པ་ཆེན་པྡོར་ཆྡོས་སྐུ་མངྡོན་གྱུར་ཤྡོག། 

作巴 千波 卻固 哦就修 
在大圓滿中,願实証到法身 
  
 

iii. 成果祈請文 :  

a. 為自己的目的:獲得所有悉地的祈請文  
 

བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རབས་སྱིང་ལ་ཞུགས།། 

居巴 宋季 近拉 寧拉修 
在我們心中,有了三個傳承的加持 

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་ལམ་གསང་སེམས་ལ་རྡོགས།། 

就除 渣威 浪桑 深拉作 
幻化網的秘密道路在我們心中得到完美時 

ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིས།། 

春雷 南西 倫季 助巴衣 
以及瞬間完成的四种活動 

མུ་མཐའ་མེད་པའྱི་འགྡོ་བ་སྒྲྡོལ་བར་ཤྡོག། 

目大 妹貝 卓哇 卓哇修 
願幫助無限的有情衆生得到解脫 
  
 

b. 他人的目的:希望立即有好運  
 

ཞྱི་ཁྡོ་སྤྲུལ་པའྱི་འཁྡོར་ལྡོས་ལུང་སྡོན་ཞྱིང་།། 

西抽 除貝 闊洛 弄吞欣 
在文武百尊壇城的預言的指導下 
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མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བུ་བཞྱིན་སྡོང་བ་དང༌།། 

康卓 南記 布欣 炯哇當 
空行母如自己獨子般地保護我們 

ཆྡོས་སྡོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས།། 

卻炯 宋妹 拔切 昆薩內 
護法和監護者消除了所有的障礙 

ཡྱིད་ལ་སྡོན་པ་མཐའ་དག་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག། 

衣拉 夢巴 大達 助就即 
願我們所有的願望都能實現 

རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང༌།། 

加威 天巴 達欣 結巴當 
願佛法蓬勃發展並廣為傳播 

བསན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པའྱི་དྡོན་ཀུན་འགྲུབ།། 

天近 南記 些貝 敦昆助 
願所有教義持有者的願望得以實現 

མ་ལུས་སེ་རྒུའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ཞྱིང༌།། 

瑪律 皆古 嘎前 昆西欣 
願每個眾生擺脫一切的逆境 

ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ཡྱིད་བཞྱིན་འབྡོར་གྱུར་ཅྱིག། 

噴措 大達 衣欣 久就即 
接受到所有卓越的東西,正如所願 
  

 

ཅེས་པའང་རྱིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རེས་སྡོ། ། 
仁津就妹多桀撰寫  

  

在 2007 年由亞當·皮爾斯所翻譯, 在 2020 年由淡卻仁千修訂。     
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བཀ་ཤྱིས་ནྱི། 

吉祥詞句 
 

ཨོཾ། བྱིན་རབས་མཆྡོག་སྡོལ་རྱིགས་བརྒྱའྱི་བདག ། 

嗡 近拉 丘措 瑞結達 
嗡！文武百尊的怙主給予殊勝的加持 

བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤྡོག༔ 

喇嘛 南記 札西修 
願喇嘛增吉祥 

དངྡོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞྱི་དང་ཁྡོ།། 

哦助 恰貝 西當愁 
文武百尊淋下悉地雨 

ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས་བཀ་ཤྱིས་ཤྡོག ། 

衣淡 拉措 札西修 
願本尊的聚集增吉祥 

ཐྡོགས་མེད་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་པའྱི། ། 

托妹 春雷 助這貝 
那些無礙的証悟活動 

དཔའ་བྡོ་མཁའ་འགྡོའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤྡོག ། 

巴喔 康卓 札西秀 
願空行父和空行母增吉祥 

གང་ལ་བསམ་པའྱི་དྡོན་ཀུན་འགྲུབ། ། 

岡拉 散貝 敦昆助 
願每個人的願望都实現 

དགེ་ལེགས་མཆྡོག་གྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤྡོག། 

給累 丘基 札西修 
願吉祥好運盛行 
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ཅེས་བརྡོད། བསྡུས་པའྱི་སབས་བསྡོ་སྡོན་དང་ཤྱིས་བརྡོད་སྱི་འགྡོའྱི་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་རེ་རེ་ཙམ་བས་པས་ཆྡོག་
གྡོ། །ཞེས་རང་གཞན་ལ་ཉེར་མཁྡོ་ཁྱེར་བདེའྱི་སླད་དུ་པད་ྨགར་དབང་རྩལ་གྱིས་རྩ་བའྱི་གཞུང་ལས་ཁྡོལ་དུ་
ཕྱུངས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 
  

如此地唸誦,在做簡短版本的修法時,以迴向文、祈請文和吉祥文

來做結束   
 

為了自己和他人的利益,我貝瑪嘎旺側,把原文精簡為這個方便又

不可缺的手冊。 願美德善美增加！ 
 

 


