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八聖吉祥文 1 

༄༅།།འཕགས་པ་བཀྲ་ཤྱིས་བརྒྱད་པའྱི་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས།། 
八聖吉祥文 

  

ལས་གང་ཞྱིག་རོམ་པ་ན་ཐོག་མར་འདྱི་ཚར་གཅྱིག་བརོད་ན་གྲུབ་པ་བདྗེ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་དུ་བྗེད་པར་འགྱུར་བས་ཅྱི་ནས་ཡྱིད་ལ་བའོ། ། 

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་སྱིད་རྣམ་དག་རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྲུབ་པའྱི།།          

嗡 浪夕 南達 朗欣 輪竹北 
嗡 法界清靜自性任運成 

བཀྲ་ཤྱིས་ཕྱོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ན་བཞུགས་པ་ཡྱི།།                  

札西 丘居 欣那 修巴依 
安住十方吉祥世界中  

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་འཕགས་པའྱི་ཚོགས།།                   

桑桀 卻當 給敦 帕北措 
佛陀聖法一切賢聖僧  

ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག།                  

棍拉 洽察 達佳 札西秀 
我等頂礼祈願大吉祥  

སོན་མྗེའྱི་རྒྱལ་པོ་རལ་བརྟན་དོན་སྒྲུབ་དགོངས།།                               

終妹 加波 朝電 敦竹共 
燃燈王佛妙力義成佛  

བམས་པའྱི་རྒྱན་དཔལ་དགྗེ་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་ཆྗེར་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་ནྱི།།                                     

輪波 大帕 早札 帕當尼 
如須彌山能勝吉祥佛 



 

八聖吉祥文 2 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་གྲགས་པའྱི་དཔལ།།                                     

深千 湯皆 拉共 札北巴 
憫諸眾生慈悲聖德佛  

ཡྱིད་ཚིམ་མཛད་པ་རལ་རབ་གྲགས་དཔལ་ཏྗེ།།                                    

衣成 則巴 札拉 札巴爹 
賜諸如意勝力稱德佛 

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཕྗེལ་བ།།                                  

成贊 推北 札西 巴陪哇 
即聞聖名增德增吉祥 

བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་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་རོ་རྗེ་འཛིན།།                                        

將巴 匈奴 巴电 多桀正 
孺童文殊具德金剛手  

སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དབང་མགོན་པོ་བམས་པའྱི་དཔལ།།                                        

見瑞 夕汪 共波 將貝包 
聖观世音怙主彌勒尊 

ས་ཡྱི་སྱིང་པོ་སྱིབ་པ་རྣམ་པར་སྗེལ།།                                             

薩衣 寧伯 記巴 南巴色 
地藏菩薩除蓋障菩薩 

ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པོ་འཕགས་མཆོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།                                            

南開 寧波 帕丘 昆都桑 
虚空藏及普賢大菩薩 

ཨུཏྤལ་རོ་རྗེ་པད་དཀར་ཀླུ་ཤྱིང་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。 
  



   

八聖吉祥文 3 

ནོར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གྲྱི་ཉྱི་མ་ཡྱི།།                                                 

諾布 達哇 繞記 尼瑪衣 
摩尼月宝宝劍及日輪 

ཕྱག་མཚན་ལྗེགས་བསྣམས་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་གྱི་མཆོག།                                         

洽稱 累浪 札西 包記丘 
持善法印吉祥德殊勝 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

將秋 深巴 借拉 洽察洛 
八大菩提薩埵我頂礼 

རྱིན་ཆྗེན་གདུགས་མཆོག་བཀྲ་ཤྱིས་གསྗེར་གྱི་ཉ།། 

仁千 都丘 札西 色記娘 
殊勝宝傘吉祥金色魚 

འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་ཡྱིད་འོང་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་བྗེའུ།། 

粘札 敦當 朋措 巴北烏 
声聞法螺圓滿吉祥結 

མྱི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་སྗེ།། 

米努 叫稱 汪就 括洛迭 
尊勝宝幢具威力之金輪 

རྱིན་ཆྗེན་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཅན།། 

仁千 達丘 借記 洽稱見 
殊勝法印八聖吉祥宝 

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅྱིང་དགྗེས་བསྗེད་མ།། 

丘都 加哇 卻欽 結借瑪 
供養十方諸佛祈納受 
  



 

八聖吉祥文 4 

སྗེག་སོགས་ངོ་བོ་དྲན་པས་དཔལ་སྗེལ་བའྱི།། 

給所 哦喔 正北 巴北威 
憶念善妙成就時增長  

བཀྲ་ཤྱིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

札西 拉摩 皆拉 洽察洛 
八大吉祥天女我頂礼 2  

ཚངས་པ་ཆྗེན་པོ་བདྗེ་འབྱུང་སྗེད་མྗེད་བུ།། 

昌巴 千波 迭炯 色妹布 
大梵天大自在遍入天  

མྱིག་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་སྗེས་པོ་དང་ཀླུ་དབང་མྱིག་མྱི་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  

ཏྱི་ཤུལ་ལ་དང་མདུང་ཐུང་རོ་རྗེ་ཅན།། 

替秀 拉當 東凍 多皆見 
輪三叉戟短槍金剛杵  

པྱི་ཝཾ་རལ་གྲྱི་མཆོད་རྟྗེན་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་དགྗེ་ལྗེགས་བཀྲ་ཤྱིས་སྗེལ།། 

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. 
  



   

八聖吉祥文 5 

འཇྱིག་རྟྗེན་སོང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

吉天 炯哇 皆拉 洽察洛 
世間八大護法我頂礼  

བདག་ཅག་དྗེང་འདྱིར་བ་བ་རོམ་པ་ལ།། 

達加 店爹 加哇 終巴拉 
我等如今所作諸事業  

གྗེགས་དང་ཉྗེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞྱི་ནས།། 

给當 涅哇 側哇 棍西涅 
一切障難惱害悉消弭  

འདོད་དོན་དཔལ་འཕྗེལ་བསམ་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ།། 

得敦 巴北 桑敦 衣欣祝 
滿願增長隨心皆成就  

བཀྲ་ཤྱིས་བདྗེ་ལྗེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག།  །། 

札西 迭列 朋順 措巴秀 
吉祥如意祈願臻圓滿 
 

ལྡང་ཚེ་བརདོ་ན་དྗེ་ཉྱིན་དནོ་ཀུན་འགྲུབ། །ཉལ་ཚེ་བརོད་ན་རྱི་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང༌། །གཡུལ་དུ་འཇུག་ཚེ་བརོད་ན་ཕྱོགས་

ལས་རྒྱལ། །བ་བ་རོམ་དུས་བརོད་ན་འདོད་དོན་འཕྗེལ། །རྒྱུན་དུ་བརདོ་ན་ཚེ་དཔལ་གྲགས་འབོར་ཤྱིས། །བདྗེ་ལྗེགས་ཕུན་

ཚོགས་བསམ་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ། །སྱིག་སྱིབ་ཀུན་བང་མངོན་མཐོ་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི། །དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་

གྱིས་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་མྗེ་སྗེལ་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་གསུམ་གཟའ་ཉྱི་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གྱི་དུས་བཟང་པོའྱི་ཆ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགྗེས་
པའྱི་རོ་རྗེའྱི་ཡྱིད་མཚོ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནོར་བུའྱི་དོ་ཤལ་ཆྗེན་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。 
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༄༅།།སྣང་སྱིད་དབང་དུ་སྡུད་པའྱི་གསལོ་འདྗེབས་བྱིན་རླབས་སྱིན་ཆྗེན་བཞུགས་ས།ོ། 

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   
བདྗེ་ཆྗེན་འབར་བ་དབང་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ།། 

迭千 巴哇 旺記 波張都 
熾燃大樂迷人的聖宮殿    

བདྗེ་སོང་སོ་སོར་རྟོགས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ།། 

迭東 所所 奪威 也些固 
空樂合一的超時覺醒     

མ་ཆགས་བདྗེ་ལྡན་པདྨའྱི་རང་བཞྱིན་ལས།། 

瑪洽 迭电 貝妹 讓欣累 
從蓮花,無執的自然大樂     

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆྗེན་པྡོའི་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་རྗེ་ཆོས།།                  

卻固 浪哇 他耶 多桀卻 
法身阿彌陀佛和金剛手    

འཇྱིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་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 
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སྣང་སྱིད་ཟྱིལ་གནོན་དབང་ཆྗེན་ཧྗེ་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་ཡྗེ་ཤྗེས་བཛྲ་ཝ ་ར་ཧྱི།།                    

桑哇 也些 班雜 哇惹嘻 
秘密智慧的古海加那、金剛亥母     

བདྗེ་མཆོག་འདོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་བདྗེ་ཆྗེན་གཏྗེར།།                     

店丘 迭北 加波 迭千貼 
殊勝大樂慾界天王迭北加波     

མ་ལུས་སྗེ་རྒུའྱི་ཡྱིད་འཕོག་རྱིག་བྗེད་མ།།                                

瑪律 皆古 衣抽 瑞皆瑪 
愛的女神咕嚕咕累     

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའྱི་དབང་ཕྱུག་བདྗེ་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་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀ ྱིའྱི་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་ཆྗེན་པོའྱི་ངང་ཉྱིད་དུ།།                                     

浪東 釀巴 千杯 浪尼都 
在顯空的平等中     

རོ་རྗེ་སྐུ་ཡྱི་གར་གྱིས་སྱིད་གསུམ་གཡོ།། 

多桀 固衣 嘎記 季宋幽 
您的金剛身起舞時震撼三界 
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འགགས་མྗེད་གསུང་གྱི་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་ཟྗེར་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     

སྱིད་ཞྱིའྱི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞྱིང་སྡུད་པར་བྗེད།།                 

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་རྗེ་ཆགས་པ་ཆྗེན་པོའྱི་ཐུགས་ཀྱིས་ནྱི།། 

多桀 恰巴 千波 突記尼 
您証悟心的大金剛熱情    

རྣམ་གཉྱིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའྱི་མཆོག་སོལ་ཞྱིང༌།། 

南尼 哦助 迭古 丘措欣   
賜予二層次最高期望的悉地成就     

རོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆྗེན་པོ་ཡྱིས།།      

多桀 恰就 夏巴 千波衣 
用您的金剛大鉄勾和繩索圈    

སྣང་སྱིད་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པོར་སོམ་བྗེད་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་བའྱི་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     

ཏྱིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱྗེ་བ་བཞྱིན་བཞུགས་པའྱི།།                       

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་གྱི་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་འདྗེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

故貝 所哇 迭所 金記洛 
懇切祈請祈加持    

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའྱི་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་མྗེད་དབང་དུ་བྗེད་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སོལ།། 

托妹 旺都 皆貝 哦助措 
和無礙的迷人威力      

 

 

ཅྗེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡསོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྱཱིཿམྱིང་པས་སྗེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་
སུ་ཡང་རུང་སྗེ་དབང་གྱི་ལས་ཀུན་ཇྱི་ལྟར་བསམ་པ་བཞྱིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མྱི་ཟའོ།།དར་དམར་

ལ་བྲྱིས་ཏྗེ་ཕྱར་བའམ། མྗེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བས་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. 
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༄༅། །འཕགས་པ་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཞྗེས་བ་བའྱི་མད་ོབཞུགས་ས།ོ། 

《憶起尊貴的三寶》經 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ རྱ་རཏྣ་ཏ་ཡ་ཨ་ནུ་སྱི་ཏྱི་ས ཱུ་ཏ། 
印度語：《阿亞 惹那乍亞奴舒替》經 

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་མདོ། 
藏語: 帕巴 東丘宋桀 舒張貝多 

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 
湯切 前巴拉 洽察洛 
禮敬全知者   

འདྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྱིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།། 
地塔 桑桀瓊店迭 迭欣些巴 札瓊巴 洋達

帕 作貝桑桀 瑞巴當 夏舒店巴 
  

因此,佛陀是超凡的、成功的征服者,是達到了真如的善逝佛,是

征服了所有敵人的阿羅漢,是完美的証悟佛,具有洞察力和值得尊

敬的, 
 

བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ། 

迭哇 些巴 
是達到大樂境界的如來佛    

འཇྱིག་རྟྗེན་མཁྱྗེན་པ། 

吉天 前巴 
是世界的全知者    

སྗེས་བུ་འདུལ་བའྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ། 

皆布讀威 卡洛就哇 
是眾生的引導和馴服者    

བླ་ན་མྗེད་པ། 

拉那 妹巴 
是無與倫比者    
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ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སོན་པ་ 

拉當米南 記吞巴 
是天神和人類的教師    

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏྗེ། 

桑桀 瓊店迭貼 
是博伽梵佛   

དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་ནྱི་བསོད་ནམས་དག་གྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ། 

迭欣些巴 迭尼 所南達基 就吞巴 
是具有所有功德的善逝佛   

དགྗེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ཆུད་མྱི་ཟ་བ། 

給威札哇 南曲米薩哇 
他不浪費功德的來源    

བཟོད་པ་དག་གྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། 

奏巴達基 惹突見巴 
他充滿了耐心    

བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏྗེར་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི། 

所南記爹 南記需 
他是功德寶庫的基礎    

དཔྗེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སས་པ། 

貝桀桑波 南記最巴 
他嚴飾著極好的次要標記    

མཚན་རྣམས་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་རྒྱས་པ། 

側南記妹 托結巴 
他完全綻放著主要的標誌    

སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ། 

覺尤仁帕 吞巴 
他的活動,及時又合適    

མཐོང་ན་མྱི་མཐུན་པ་མྗེད་པ། 

東那米吞 巴妹巴 
看到他,沒有什麼不愉快的    
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དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ། 

迭貝摩巴 南拉 哦帕嘎哇 
他給那些有信心和奉獻心的人帶來真正的快樂 

ཤྗེས་རབ་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་གནོན་པ། 

些惹息季 米嫩巴 
他輝煌的洞察力壓倒了一切    

སོབས་རྣམས་ལ་བརྫྱི་བ་མྗེད་པ། 

托南拉季 哇妹巴 
他的力量是無敵的    

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོན་པ། 

深千湯切 記吞巴 
他是所有眾生的教師    

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ། 

將秋深巴 南記亞 
他是所有菩薩的父親    

འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། 

帕貝岡薩 南記加波 
他是所有阿亞的國王    

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གོྲང་ཁྱྗེར་དུ་འགོྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྗེད་དཔོན། 

娘年雷迭貝 終切都卓哇 南記迭朋 
他是帶領眾生進入涅槃的嚮導    

ཡྗེ་ཤྗེས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ།    

也些帕突 妹巴 
他具有無限的本初覺性    

སོབས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། 

波巴散季 米恰巴 
他擁有不可思議的信心    
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གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། 

宋南 帕達巴 
他的言語是完全純正的    

དབངས་སན་པ། 

洋年巴 
而且音調悠揚   

སྐུ་བད་བལྟ་བས་ཆོག་མྱི་ཤྗེས་པ། 

固桀大威 丘米些巴 
永遠看他看不夠    

སྐུ་མཚུངས་པ་མྗེད་པ། 

固沖巴 妹巴 
他的形相無與倫比    

འདོད་པ་དག་གྱིས་མ་གོས་པ། 

迭巴達基 瑪夠巴 
他不受慾界的束縛    

གཟུགས་དག་གྱིས་ཉྗེ་བར་མ་གོས་པ། 

殊達基 涅哇瑪夠巴 
他完全不受色界天的束縛    

གཟུགས་མྗེད་པ་དག་དང་མ་འདྲྗེས་པ། 

殊妹巴達 當瑪最巴 
他沒有陷入無色界天    

སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། 

都雅達雷 南帕卓哇 
他完全擺脫了痛苦    

ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གོྲལ་བ། 

噴波達雷 惹突 南帕卓哇 
他完全擺脫了蘊識的束縛    

ཁམས་རྣམས་དང་མྱི་ལྡན་པ། 

康南當 米店巴 
他不再有平凡的經驗   
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སྗེ་མཆྗེད་རྣམས་བསམས་པ། 

皆切 南淡巴 
他掌控了感官的意識   

མདུད་པ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་བཅད་པ། 

都巴南 形突切巴 
他已經切斷了一切的糾纏    

ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོྲལ་བ། 

永舒東哇 達雷 南帕卓哇 
他完全擺脫了折磨    

སྗེད་པ་ལས་གྲོལ་བ།། 

色巴雷卓哇 
他擺脫了渴望    

ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ།། 

丘喔雷加哇 
他已經越過河流    

ཡྗེ་ཤྗེས་ཡོངས་སུ་རོྫགས་པ།། 

也些 永舒作巴 
他所有的智慧都十足    

འདས་པ་དང༌། མ་བོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་གནས་པ། 

迭巴當 瑪炯巴當 達塔炯威 桑桀 瓊店迭

南記也些 拉涅巴 
他安住在三世諸佛的智慧中    

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མྱི་གནས་པ།    

娘年雷迭巴 拉米涅巴 
他沒有留住在涅槃中    

ཡང་དག་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ། 

洋達巴 尼記 大拉涅巴 
他安住在極致的完美中    
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སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྗེ། 

深千湯切拉 夕貝薩拉 修巴貼 
他仍然能夠清楚看到所有的眾生 
  

འདྱི་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆྗེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་
ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ།། 

地達逆 桑桀瓊店迭 南記固切威 原天洋

達巴 南所 
所有這些都是勝利的佛陀,真實和至高的品質  .  
 

དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཐོག་མར་དགྗེ་བ། བར་དུ་དགྗེ་བ། མཐའ་མར་དགྗེ་བ།། 

淡貝卻尼 托瑪給哇 拔都給哇 大瑪給哇 
神聖的佛法是:善於始、善於中和善於末的    

དོན་བཟང་པོ།    

敦桑波 
它有卓越的意義    

ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། 

妻助桑波 
卓越的文字和音節    

མ་འདྲྗེས་པ། 

瑪最巴 
它是獨特的    

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། 

永舒作巴 
它是完整的  .  

ཡོངས་སུ་དག་པ། 

永舒達巴 
它是完全純淨的   
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ཡོངས་སུ་བང་བ། 

永舒將哇 
它是完全淨化的    

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལྗེགས་པར་གསུངས་པ། 

瓊店迭記 卻雷帕宋巴 
佛陀善於教導佛法    

ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། 

洋達巴 東哇 
它帶來了無懈可擊的願景    

ནད་མྗེད་པ། 

涅妹巴 
它是沒有痛苦煩惱的    

དུས་ཆད་པ་མྗེད་པ། 

都切巴 妹巴 
它的時間是沒有中斷的    

ཉྗེ་བར་གཏོད་པ། 

涅哇特巴 
它賦予信任    

འདྱི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། 

地東哇拉 敦月巴 
看到它可以實現個人的目的    

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ས་ོརང་གྱིས་རྱིག་པར་བ་བ། 

給巴南記 所所讓基 瑞帕嫁哇 
智者可以通過他們的覺性來驗證佛法 
  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྗེགས་པར་བརྟྗེན་པ། 

瓊店迭記宋 貝卻讀哇拉 雷帕天巴 
佛陀傳授的佛法完全是要訓練心 
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ངྗེས་པར་འབྱུང་བ། 

念帕炯哇 
它是真正的傳遞     

རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྗེད་པ། 

作貝將秋 突卓哇桀巴 
它使人得到完美的証悟     

མྱི་མཐུན་པ་མྗེད་ཅྱིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། 

米吞巴 妹欽都巴當 店巴 
它是沒有矛盾和包羅萬象的    

བརྟྗེན་པ་ཡོད་པ། 

天巴月巴 
它是恆定的     

རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ།། 

就哇切巴歐 
它結束了旅程     
 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའྱི་དགྗེ་འདུན་ནྱི་ལྗེགས་པར་ཞུགས་པ། 

貼巴千杯 根敦逆 雷帕修巴 
對於大乘的僧伽,他們進入了良好的境界    

རྱིགས་པར་ཞུགས་པ།   

瑞帕修巴 
他們以洞察力進入    

དྲང་པོར་ཞུགས་པ། 

張波修巴 
他們直接進入    

མཐུན་པར་ཞུགས་པ། 

吞帕修巴 
他們和諧地進入    
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ཐལ་མོ་སྦྱར་བའྱི་འོས་སུ་གྱུར་པ། 

大摩嫁威 歐舒就巴 
他們值得合掌尊敬    

ཕྱག་བ་བའྱི་འོས་སུ་གྱུར་པ། 

恰嫁威 歐舒就巴 
他們值得禮拜     

བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞྱིང༌། 

所南記 帕季欣 
他們是光輝的功德海     

ཡོན་ཡོངས་སུ་སོྦྱང་བ་ཆྗེན་པོ། 

原永舒 烱哇千波 
供養他們帶來了極大的淨化     

སྦྱྱིན་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ། 

近貝涅舒 就巴 
他們是慷慨佈施的對象     

ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱྱིན་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆྗེན་པོའོ།། 

昆突洋 近貝涅舒 就巴千波歐 
從各方面來看,他們是慷慨佈施的最大對象 
  
 

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ་ལྡན་པ།། 

貢波 突桀 切店巴 
大仁慈的主要保護者    

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་སོན་པ་པོ།།  

湯切 前巴 吞巴波 
全知的教師     

བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཞྱིང༌།། 

所南 原天 加措欣 
優良品質和功德海的來源    
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དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།  

迭欣 些拉 洽察洛 
我向善逝佛禮拜     

དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའྱི་རྒྱུ།། 

達巴 迭恰 札威就 
純淨,是擺脫激情的原因    

དགྗེ་བས་ངན་སོང་ལས་གོྲལ་ཞྱིང༌།། 

根威 恩宋 雷卓欣 
善業,是解脫下三道的來源    

གཅྱིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ།།   

即突 敦南 丘就巴 
僅此一項就是至高無上的真理    

ཞྱི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

需就 卻拉 洽察洛 
向佛法(是和平的),我禮拜    

གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའྱི་ལམ་ཡང་སནོ།།  

卓涅 卓威 浪洋吞 
已經得到解脫,他們示現解脫的道路    

བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས།།     

拉巴 達拉 惹突古 
他們完全致力於純淨的紀律    

ཞྱིང་གྱི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན།། 

欣基 淡巴 原天店 
聖潔的功德海,具有崇高的品質    

དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།   

根敦 拉洋 洽察洛 
向僧伽,我繼續禮拜   

སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།  

桑桀 措拉 洽察洛 
向領袖的佛陀,我禮拜    
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སོབ་པ་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

久巴 卻拉 洽察洛 
向保護者的佛法,我禮拜    

དགྗེ་འདུན་སྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

根敦 迭拉 洽察洛 
向團體的僧伽,我禮拜     

གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་གུས་ཕྱག་འཚལ།། 

宋拉 大突 古洽察 
向這三寶,我總是禮拜     

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་མྱི་ཁྱབ།།  

桑桀 原天 薩米恰 
佛陀的美德是不可思議的     

ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་མྱི་ཁྱབ།། 

卻記 原天 薩米恰 
佛法的美德是不可思議的     

དགྗེ་འདུན་ཡོན་ཏན་བསམ་མྱི་ཁྱབ།།  

根敦 原天 薩米恰 
僧伽的美德是不可思議的    

བསམ་མྱི་ཁྱབ་ལ་དད་བས་པའྱི།། 

薩米 恰拉 迭桀貝 
對不可思議的事情具有信心     

རྣམ་པར་སྱིན་པའང་བསམ་མྱི་ཁྱབ།། 

南帕 明胖 薩米恰 
其完全的成果也是不可思議的     

རྣམ་དག་ཞྱིང་དུ་སྗེ་བར་ཤོག།     

南達 欣都 皆哇修 
願我出生於淨土    

 

在2001年Rigpa翻譯. 在2020年由淡卻仁千編輯. 
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༄༅།།ཐུབ་ཆགོ་བྱིན་རླབས་གཏྗེར་མཛདོ་བཞུགས་ས།ོ། 
加持的宝藏— 

釋迦牟尼佛的修法 
 米滂仁波切作 

༄༅།།ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀ་མུ་ན་ཡྗེ། 
南摩咕嚕薩迦目那耶！ 
 

དྗེ་ཡང་མདོ་ཏྱིང་འཛནི་རྒྱལ་པོ་ལས། འཆག་དང་འདུག་དང་འགྲྗེང་དང་ཉལ་བ་ན། །མྱི་གང་ཐུབ་པའྱི་ཟླ་

བ་དྲན་བྗེད་པ། །དྗེ་ཡྱི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་སོན་པ་བཞུགས། །དྗེ་ནྱི་རྒྱ་ཆྗེན་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་

དང་། སྐུ་ལུས་དག་ནྱི་གསྗེར་གྱི་མདོག་འདྲ་བས། །འཇྱིག་རྟྗེན་མགོན་པོ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་མཛེས། དམྱིགས་

པ་འདྱི་ལ་གང་གྱི་སྗེམས་འཇུག་པ། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ནྱི་མཉམ་བཞག་ཡྱིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་

བཞྱིན་དུ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སོན་པ་མཚུངས་པ་མྗེད་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་རྣལ་

འབོར་དུ་བ་བ་ནྱི། འདྱི་ལྟ་སྗེ། 
 

就像在《薩瑪地王經》中所說的那樣:“那些在走路,坐著,站著

或睡覺時,能夠憶起如月亮般的佛陀的人,將永遠在佛的面前,並

獲得廣闊的涅槃。由於佛陀的純淨身體是金色的,世界的保護者

是絕對美麗的。能夠像這樣觀想他的人,就是處於禪定狀態的菩

薩。”由此,我們應該通過以下的方式,練習記住我們無與倫比的

老師,聖賢的勳爵： 
 

皈依和發菩提心 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།། 

桑桀 卻當 措記 丘南拉 
在佛、法和殊勝的僧伽眾中    

བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྱི་སབས་སུ་མཆྱི།།    

將秋 拔都 達尼 加速企 
我皈依,直到獲得証悟為止     

བདག་གྱིས་སྦྱྱིན་སོགས་བགྱིས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།། 

達基 近所 季貝 所南記 
通過慷慨佈施的功德等    

འགོྲ་ལ་ཕན་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག།    

卓拉 偏企 桑桀 助巴修 
為了利益衆生,願成佛   

ལན་གསུམ། 唸誦三次 
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ཚད་མྗེད་བཞྱི་བསོམ་པ་སོྔན་དུ་བཏང་སྗེ། 
培育四無量心: 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་དང་བདྗེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག 

深千湯切 迭哇當 迭威就當 店巴就即 
願所有的衆生享受快樂和快樂的根源 
  

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅྱིག 

都雅當 都雅季就當 札哇就即 
願他們擺脫苦難和苦難的根源 
  

སྡུག་བསྔལ་མྗེད་པའྱི་བདྗེ་བ་དམ་པ་དང་མྱི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅྱིག 

都雅妹貝 迭哇淡巴當 米札哇就即 
願他們永遠與快樂不分開,沒有痛苦 
  

ཉྗེ་རྱིང་ཆགས་སང་གཉྱིས་དང་བྲལ་བའྱི་བཏང་སོམས་ཚད་མྗེད་པ་ལ་
གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག 

涅仁恰當 尼當 札威唐紐側 妹巴拉 內巴

就即 
願他們安住在無限的平等性中,遠離貪愛和厭惡 
  

 

 
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིད་ལ་དྲན་པའྱི་ངང་ནས། 
想一想,所有現像是如何出現而又缺乏固有的存在,來唸誦以下的內

容： 

ཨཱཿ སྗེ་མྗེད་སོང་པ་ཉྱིད་དང་རྟྗེན་འབྱུང་གྱི། 

阿 皆妹 東巴 尼當 天炯基 
阿！不生的空性與實際相對的真理 
  

སྣང་བ་འགག་མྗེད་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའྱི་ཚུལ།། 

南哇 嘎妹 送久 就妹出 
是不可分開,通暢無阻的神奇顯現 
  



 

加持的宝藏 24 

རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆོད་སྱིན་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས།། 

讓敦 南嘎 卻春 加措屋 
出現在我面前的天空,廣大的供養雲中    

རྱིན་ཆྗེན་སྗེང་ཁྱི་པད་ཉྱི་ཟླ་བའྱི་སྗེང་།།   

仁千 深積 北尼 達威滇 
在獅子的日月輪蓮花的寶座上    

སོན་པ་མཚུངས་མྗེད་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ་ནྱི།།   

東巴 存妹 夏加 深給逆 
是無與倫比的老師,釋迦的獅子    

གསྗེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔྗེ་བད་ལྡན།།   

色季 多千 稱當 貝桀店 
他金色的身體,擁有主要和次要的相好標誌 

ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་རོ་རྗེ་སྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།། 

卻夠 宋所 多桀 即春修 
穿著三法衣,金剛坐姿    

ཕྱག་གཡས་ས་གནོན་ཕྱག་རྒྱ་ལྗེགས་བརྐྱངས་ཤྱིང་།། 

恰耶 薩粘 恰加 雷將形 
他的右手優美地做觸地手印 

ཕྱག་གཡོན་མཉམ་བཞག་བདུད་རྱིའྱི་ལྷུང་བཟྗེད་བསྣམས།། 

恰原 亮夏 都資 弄色南 
他的左手握著充滿甘露的托缽(禪定的姿勢) 

གསྗེར་གྱི་རྱི་ལྟར་གཟྱི་བརྱིད་དཔལ་འབར་བ།། 

色季 瑞塔 夕吉 帕拔哇 
壯麗如金色的山巒,璀璨奪目 

ཡྗེ་ཤྗེས་འོད་ཟྗེར་དྲ་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ།། 

也些 歐色 札威 卡英恰 
他在整個空間中,散發出智慧的光芒 
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ཉྗེ་བའྱི་སས་བརྒྱད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སོགས།། 

涅威 色結 涅天 丘助所 
八大菩薩、十六阿羅漢等等 

འཕགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཁོར་གྱིས་ཡོངས་བསོྐར་ཞྱིང་།། 

帕措 加措 闊季 永扣欣 
廣大如海、高貴的隨從眾,圍繞著他 

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིད་ཞྱིའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ལས།། 

針巴 粲季 夕需 大尼雷 
只需記得您,便可以擺脫娑婆和涅槃的兩個極端 

རྣམ་གྲོལ་བདྗེ་བ་མཆོག་གྱི་དཔལ་སོལ་བ།། 

南卓 迭哇 丘基 帕措哇 
伴隨著光輝的加持,無慾望的大樂 

སབས་ཀུན་འདུས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཆྗེན་པོར་གསལ།། 

加昆 都貝 達尼 千波薩 
他是偉大者,是所有皈依來源的完美體現 
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ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དམྱིགས་ཏྗེ་དྗེ་ན་དངསོ་སུ་བཞུགས་ཡོད་སམ་པའྱི་

སྗེམས་བསྗེད་མ་ཐག་ཏུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱོགས་དང་དུས་གང་དུ་

ཡང་ཉྗེ་རྱིང་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར། གང་དུ་དམྱིགས་པ་དྗེ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པར་བཞུགས་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། མདོ་ལས། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཡྱིད་བྗེད་པ། །དྗེ་ཡྱི་མདུན་ན་དྗེ་བཞུགས་

ཏྗེ། །རྟག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་བྗེད་ཅྱིང་། །ཉྗེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། ཞྗེས་

གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱལ་བ་དྗེ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་མྱི་ཟད་པའྱི་

དགྗེ་ར་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཕལ་པོ་ཆྗེ་ལས། །རྒྱལ་བ་དྗེ་དག་ཐསོ་མཐོང་མཆདོ་པ་

བས་པས་ཀང་། །ཚད་མྗེད་པ་ཡྱི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར། །ཉོན་མངོས་

འཁརོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སང་འགྱུར་ཏུ། །འདུས་བས་འདྱི་སྣང་བར་མ་དོར་

ནྱི་ཟད་མྱི་འགྱུར། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་མདུན་དུ་སོན་ལམ་ཇྱི་ལྟར་བཏབ་པ་ཡང་དྗེ་བཞྱིན་

དུ་འགྲུབ་སྗེ། འཇམ་དཔལ་ཞྱིང་གྱི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་ལས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

རྐྱྗེན་བཞྱིན་ཏྗེ། །འདུན་པའྱི་རྗེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གྱིས་སོན་ལམ་ཅྱི་བཏབ་པ། །དྗེ་

འདྲའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པོ་
བསྗེད་དྗེ། 
 

如此地觀想佛陀的身相並想像他實際上就在您的面前:由於

佛陀的智慧身不受時間或地點等限制的約束,因此一想起他

的那一刻,他肯定會在那裡。 
 

有一佛經說:“如果有人想到佛陀,他就在那裡,就在自己面

前,不斷給予加持並免於一切的傷害。”,通過觀想佛陀的

功德是永無止境的美德源泉,永遠不會浪費掉。正如《華嚴

經》中所說：“見到、聽到或供養佛,積累了無數的功德。

直到我們擺脫了所有毀滅性的情緒和娑婆的痛苦，這種組

合而成的功德永遠不會浪費掉。” 
 

同樣，我們在佛陀面前所做任何的祈請,都將實現。正如其

在《文殊師利的淨土品質》教學中所說的那樣,“一切都是

視情況而定,完全取決於我們的祈願,結果都將相應得

到。”以堅定的信念,來唸誦以下的內容： 
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སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་རོད་ལྡན་སྱིགས་མའྱི་ཞྱིང་།། 

寧桀 千波 措店 尼妹欣 
懷著極大的慈悲,您擁抱了這個動盪、墮落的世界 

བཟུང་ནས་སོན་ལམ་ཆྗེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ།། 

送涅 夢浪 千波 雅加大 
並發了五百個大願 

པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཚན་ཐོས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག། 

貝嘎 塔雅 稱特 企米多 
被尊為白蓮花,只要聽到你的名字,就永遠不再回到娑婆 

སོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

東巴 突桀 千拉 恰察洛 
最善良、慈悲的老師,我們向您禮拜 

 

བདག་གཞན་སོ་གསུམ་དགྗེ་ཚོགས་ལོངས་སོྤྱད་བཅས།། 

達先 夠宋 給措 龍覺切 
我和他人的身語意,加上我們的財富  The virtue of myself and others in  

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྱི་སྱིན་དུ་དམྱིགས་ནས་འབུལ།། 

昆桑 覺貝 寸杜 米內布 
觀想為普賢王如來無窮盡的供養雲,我供養給您 

ཐོག་མྗེད་ནས་བསགས་སྱིག་ལྟུང་མ་ལུས་པ།། 

托妹 內薩 地東 瑪律巴 
在無始以來,所做的所有惡業和違犯的過失 

སྱིང་ནས་འགོད་པ་དྲག་པོས་སོ་སོར་བཤགས།། 

寧內 久巴 札杯 所所夏 
每一個過失,現在我深表歉意,做懺悔 
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འཕགས་དང་སོ་སོའྱི་སྗེ་བོའྱི་དགྗེ་བ་ནྱི།། 

帕當 所所 皆喔 給哇逆 
高貴者和眾生的所有善業 

དུས་གསུམ་བསགས་ལ་རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་ངོ་།། 

杜宋 薩拉 桀舒 衣讓哦 
過去、現在和未來所累積的善業,我皆隨喜 
 

ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཚུལ།། 

薩欽 加切 卻記 闊洛出 
佛法教義淵博而深遠的傳統 

ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བསོྐར་དུ་གསོལ།། 

丘秋 娟米 切巴 扣都所 
祈請不斷向各個方向轉動法輪 
 

ཁོྱད་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ།། 

卻逆 南卡 大布 也些固 
您的智慧身就像虛空 

དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མྗེད་པར་བཞུགས་མོད་ཀྱི།། 

杜宋 波就 妹巴 修摩記 
在過去、現在和未來都沒有改變過 

གདུལ་བའྱི་སྣང་ངོར་སྗེ་འཇྱིག་ཚུལ་སོན་ཀང་།། 

讀桀 浪哦 皆吉 出吞將 
儘管在被馴服者的眼中,您好像有出生和死亡 

སྤྲུལ་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་རྟག་ཏུ་སྣང་བར་མཛོད།། 

出貝 舒固 大突 浪哇作 
請繼續顯示您的化身 
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བདག་གྱིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའྱི་དགྗེ་ཚོགས་ཀྱིས།། 

達基 杜宋 薩貝 給措記 
通過我在三世中所累積的美德 

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་སླད་དུ།། 

卡恰 卓哇 昆拉 偏累都 
為了利益遍虛空的所有眾生 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་མཉྗེས་བྗེད་ཅྱིང་།། 

卻記 加波 大突 涅桀欽 
佛法之王,願我能永遠圓滿您的智慧心 

ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག། 

卻桀 加威 夠胖 脫巴修 
並取得佛法之王的勝利境界 
  

 

བདག་ཅག་སྱིགས་མའྱི་འགྲོ་བ་མགོན་མྗེད་རྣམས།། 

達哈 尼妹 卓哇 夠妹南 
在這個墮落的時代漂泊,我們沒有指導和保護 

ཐུགས་རྗེས་ལྷག་པར་བཟུང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས།། 

突桀 拉巴 送威 噶尊累 
出於您的仁慈,以無與倫比的慈悲擁抱我們 

ཞྱིང་དང་དུས་འདྱིར་རྱིན་ཆྗེན་རྣམ་གསུམ་གྱི།། 

欣當 都地 仁千 南宋記 
現在世界上,三寶的各種顯現 

སྣང་བ་ཇྱི་སྗེད་ཁྱྗེད་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་ཉྱིད།། 

浪哇 吉涅 切記 春雷尼 
都是您的証悟活動 
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དྗེ་ཕྱྱིར་སབས་མཆོག་མཚུངས་མྗེད་གཅྱིག་པུ་རུ།། 

迭企 加丘 春妹 即布如 
由於您是我們唯一的無與倫比的皈依處 

ཡྱིད་ཆྗེས་དད་པས་སྱིང་ནས་གསོལ་འདྗེབས་ན།། 

衣切 爹貝 寧內 所迭那 
從我們的心中充滿自信和信心,我們祈求 

སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་ཆྗེན་པོ་མ་བསྗེལ་བར།། 

哦記 淡恰 千波 瑪涅哇 
不要忘記您早先的偉大承諾 

བང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་འཛིན་མཛོད།། 

將秋 拔都 突桀 桀津奏 
以慈悲眷顧我們,直到我們獲得証悟為止 
  

 
 

ཅྗེས་ཡྱིད་ཆྗེས་ཀྱི་དད་པ་དྲག་པོས་སོན་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་སམ་པའྱི་སྐུ་ལ་རྗེ་གཅྱིག་དུ་དམྱིགས་ཏྗེ། 
以最大的自信和信心,覺得佛陀實際上就在您的面前。一心一意地專注

於他的身上,並儘可能地多唸誦以下的內容： 
 

བླ་མ་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་
དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་ཚལ་

ལོ། །མཆོད་དོ། །སབས་སུ་མཆྱིའོ།། 

拉瑪 東巴瓊店迭 迭欣些巴 札瓊巴 洋達

巴 作貝桑桀 巴加哇 夏加 突巴拉 恰察

洛 卻多加舒 企歐 
至尊的老師,博伽梵,如來,阿羅漢,完全完美的佛,光輝的征服者,

釋迦牟尼佛,向您致敬！向您供養！向您皈依！ 
  

  



 

加持的宝藏 31 

ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཤྗེར་ཕྱྱིན་ཡྱི་གྗེ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུངས་པའྱི་གཟུངས་ནྱི། 
然後,作為喚起他的智慧心的一種方法,像精簡的《般若波羅蜜多》中

所講的那樣,盡可能地多唸誦以下的咒語： 
 

ཏདྱ་ཐ ། ཨོཾ་མུ་ནྗེ་མུ་ནྗེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡྗེ་སྭ་ཧཱ། 

地亞它 嗡 目尼目尼 瑪哈 目那耶 所哈 
 

 

 
ཞྗེས་ཅྱི་རྱིགས་དང་། ཨོཾ་མན་ཆད་ཅྱི་འགྲུབ་ཏུ་བཟླའོ།། 
 然後,盡可能地多唸誦,從嗡開始,相同的咒語： 
 

 

ཨོཾ་མུ་ནྗེ་མུ་ནྗེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡྗེ་སྭ་ཧཱ། 

嗡 目尼目尼 瑪哈 目那耶 所哈 
 

 

 

འདྱི་དག་གྱི་སྐབས་སུ་སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏྗེ། དད་པའྱི་སྗེམས་ཀྱིས་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་སྐུ་ཡྱི་གསལ་

སྣང་ལ་དམྱིགས་ནས། མཚན་བརདོ་པ་དང་། གཟུངས་བཟླས་པའྱི་རྐྱྗེན་གྱིས། 
在這一切過程中,您會想到佛陀的品質,並且全神貫注地,專注於佛陀的

清晰觀想。然後,通過唸佛名和唸咒語的力量,觀想： 
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སོན་པའྱི་སྐུ་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འོད་ཟྗེར་སྣ་ཚོགས་པའྱི་སྣང་བ་ཆྗེན་པོས་བདག་
དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞྱིང་། 

東貝 固雷 也些記 歐色 那措貝 浪哇千

波達當 深千湯切記 知巴湯切 薩欣 
 

由佛陀的身體發出巨大的光芒,多彩的智慧光,消除了我們和他人

的障礙 
  
 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྗེས་ཏྗེ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་
ས་ནོན་པར་བསམ། 

貼巴千杯浪記 原天 出欣都 皆貼 企米多

貝 薩粘巴就 
 

它們使我們內在出現了大乘道路的所有真正品質,從而使我們達

到了完美的境界,因此我們將不再回到娑婆 
  

 

 

དྗེ་ལྟར་ཅྱི་ནུས་སུ་བརོན་པར་བའོ། ། ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་མཎྜལ་སོགས་མཆདོ་པ་དང་། ཐུབ་བསོད་ཀྱི་

རྱིགས་དང་། སྱིང་རྗེ་པད་དཀར། རྒྱ་ཆྗེར་རོལ་པ། སྗེས་རབས་སྣ་ཚོགས། དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པའྱི་མཚན་

བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་སོགས་མད་ོགང་འདོད་ཅྱི་ལྟར་ནུས་པར་བཀླག དགྗེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་བླ་མྗེད་བང་ཆུབ་
ཏུ་བསོྔ་བ་དང་སོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པར་བའོ།། 
 

盡可能地,精進修習此法。在兩節修法之間,做曼達供養,並儘自

己所能,唸誦您喜歡的任何佛經,例如:佛陀的讚美、慈悲的白蓮

花、方廣大莊嚴經、佛傳故事或《一百零八佛》。將美德的來源

迴向給無與倫比的覺醒,並通過唸誦祈請文來將其封印。 
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༄༅།།ཐུབ་པའྱི་བསདོ་པ་གང་ཚ་ེརྐང་གཉྱིས་མ།། 
讚美佛事的短文 

阿亞殊惹所作 

 

གང་ཚེ་རྐང་གཉྱིས་གཙོ་བོ་ཁྱྗེད་བལྟམས་ཚེ།། 

岡側 康尼 措喔 切湯側 
當您出生時,是人類之最    

ས་ཆྗེན་འདྱི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས།།    

薩千 地拉 貢巴 敦菩涅 
您在地上邁出了七步    

ང་ནྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱི་ན་མཆོག་ཅྗེས་གསུངས།། 

雅尼 吉天 地那 丘切宋 
宣稱:在這個世界上,唯我獨尊   

དྗེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།    

迭側 給巴 卻拉 恰察洛 
喔！明智者,我向您致敬！  

དང་པོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡྱི་ཡུལ་ནས་བོན།། 

當波 岡店 拉衣 尤內炯 
首先,您是從兜率天降下來的   

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས།།    

加杯 卡突 雍記 倫舒修 
並在王舍城進入了母親的子宮   

ལུམ ྱི་ནྱི་ཡྱི་ཚལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས།།    

倫必 尼衣 察都 突巴蕩 
賢者在藍毗尼的小樹林裡出生   

བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།    

瓊店 拉衣 拉拉 恰察洛 
我向加持者“眾神之王”表示敬意 
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གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་བཞྱིས་མཆོད།། 

夏耶 岡都 瑪瑪 結需卻 
在皇宮裡,您是由32位母親照顧的   

ཤཱཀའྱི་གོྲང་དུ་གཞོན་ནུས་རོལ་རྗེད་མཛད།།    

夏皆 中都 匈奴 若側這 
在釋迦市,您的青年時光是參加運動競爭的   

སྗེར་སའྱི་གནས་སུ་ས་འཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞྗེས།།   

色皆 內速 薩措 卡突些 
在迦毘羅衛城,您與公主耶輸陀羅結婚   

སྱིད་གསུམ་མཚུངས་མྗེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།    

夕宋 春妹 固拉 洽察洛 
在三世中無與倫比的您,我表示敬意  
  
 

གྲོང་ཁྱྗེར་སོ་བཞྱིར་སོ་བའྱི་ཚུལ་བསན་ནས།།   

中切 夠需 久威 出天涅 
在四個城門看到了[四種]的痛苦   

མཆོད་རྟྗེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་བསྱིལ།།  

覺天 南達 尊都 屋札息 
您在維殊達舍利塔前面剪掉自己的頭髮   

ནཻ་རཉྫ་ནའྱི་འགྲམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད།།    

逆讓 加涅 贊都 噶突這 
您在尼連禪河的岸上做苦修   

སྱིབ་གཉྱིས་སོན་དང་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།    

知尼 炯當 札拉 恰察洛 
沒有兩種障礙的缺失,我向您致敬意 
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རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གླང་ཆྗེན་སོན་པ་བཏུལ།། 

加杯 卡突 浪千 紐巴突 
在王舍城,您馴服了一隻粗暴的大象    

ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྗེའུས་སྦྲང་རྱི་ཕུལ།།    

洋巴 千都 貼屋 張七普 
在毘舍離,有一隻猴子給您蜂蜜    

མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་མངོན་སངས་རྒྱས།། 

瑪嘎 達如 突巴 哦桑桀 
在摩揭陀,喔！賢哲,您得到完全的証悟 

མཁྱྗེན་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

前貝 也些 拔拉 恰察洛 
全知的智慧在此綻放,我向您致敬意 
  
 

ཝ ་ར་ཎཱ་སྱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོྐར།། 

哇惹 那夕 卻記 闊洛扣 
在瓦拉纳西,您轉動法輪    

ཛེ་ཏའྱི་ཚལ་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པ་ོབསན།། 

這貼 察都 丘出 千波天 
在祇樹,您展現偉大的奇蹟    

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་འདས།།    

札丘 中都 共巴 娘年迭 
在庫希納加拉,您的智慧心進入般涅槃   

ཐུགས་ནྱི་ནམ་མཁའ་འདྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།    

突尼 南卡 札拉 恰察洛 
心像虛空一樣,我向您致敬意    
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འདྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས།། 

地塔 天貝 達波 瓊店迭 
因此,看到教義的持有者,薄伽梵的事蹟 

མཛད་པའྱི་ཚུལ་ལ་མདོ་ཙམ་བསོད་པ་ཡྱི།། 

這貝 出拉 多粲 特巴衣 
通過這個簡短讚美的功德 

དགྗེ་བས་འགོྲ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཡང༌།། 

給威 卓哇 昆記 覺巴洋 
願眾生的行為 

བདྗེ་གཤྗེགས་ཉྱིད་ཀྱི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག། 

迭些 尼記 這當 冲巴修 
平等於如來佛的行為 
 

ཅྗེས་པ་འདྱི་སོླབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའོ།། 
這是由阿亞殊惹撰寫的 
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འདྱི་ཉྱིད་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ལྗེའུ་གཉྱིས་པ་སྱིག་པ་བཤགས་པ་
ཞྗེས་བ་བ་ལས་ཁལོ་ཕྱུང་བའ།ོ། 

懺悔惡業 
摘自《菩提心經》:入菩薩行論第二章 

寂天菩薩所作 

 

རྱིན་ཆྗེན་སྗེམས་དྗེ་གཟུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར།། 

仁千 深迭 送哇 加威企 
為了使用這個心的珍貴寶石    

དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའྱི་ཆོས།། 

迭欣 些巴 南當 淡貝卻 
我現在向諸佛做最出色的供養 

དཀོན་མཆོག་དྲྱི་མ་མྗེད་དང་སངས་རྒྱས་སས་དང་སས་མ་རྣམས་བཅས་པ་སྗེ།། 

昆丘知瑪 妹當桑桀 色當色瑪 南切巴貼 
向神聖的佛法,最稀有和最完美的珍寶    

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལྗེགས་པར་མཆོད།།    

原天 加措 南拉 雷巴卻 
向佛的繼承人,他們的品質是無限的  
  

 

མྗེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཇྱི་སྗེད་ཡོད་པ་དང༌།། 

妹托 最布 吉涅 月巴當 
我供養各種的水果和鮮花   

སན་གྱི་རྣམ་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌།། 

免記 南巴 岡達 月巴當 
還有各種的治療藥物    

འཇྱིག་རྟྗེན་རྱིན་ཆྗེན་ཇྱི་སྗེད་ཡོད་པ་དང༌།། 

吉天 仁千 吉涅 月巴當 
在這個世界上,任何珍貴的東西    
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ཆུ་གཙང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཅྱི་ཡོད་དང༌།། 

丘昌 衣都 翁哇 企月當 
及其所有純淨的、最新鮮的水    

རྱིན་ཆྗེན་རྱི་བོ་དང་ནྱི་དྗེ་བཞྱིན་དུ།། 

仁千 瑞喔 當逆 迭欣都 
珍貴的山脈   

ནགས་ཚལ་ས་ཕྱོགས་དབྗེན་ཞྱིང་ཉམས་དགའ་དང༌།།  

那察 薩丘 文欣 亮嘎當 
和林間小樹林,孤立而令人鼓舞    

ལོན་ཤྱིང་མྗེ་ཏོག་རྒྱན་སས་སྤུད་པ་དང༌།། 

炯欣 妹托 見吹 普巴當 
天堂樹與花環   

ཤྱིང་གང་འབྲས་བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་དང༌།། 

欣岡 這桑 亞嘎 都巴當 
樹枝上長滿了精美果實的樹木    

ལྷ་སོགས་འཇྱིག་རྟྗེན་ན་ཡང་དྲྱི་དང་ནྱི།།    

拉所 吉天 那洋 知當逆 
來自天神和其他界的芬芳香味    

སོས་དང་དཔག་བསམ་ཤྱིང་དང་རྱིན་ཆྗེན་ཤྱིང༌།།    

杯當 巴散 欣當 仁千形 
薰香、如意樹、寶石樹和   

མ་རོས་འཁྲུངས་པའྱི་ལོ་ཏོག་རྣམ་པ་དང༌།། 

瑪摩 春貝 洛托 南巴當 
無需耕種者就可以自發地收穫    

གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའྱི་རྒྱན་རྣམས་ནྱི།།    

先洋 覺巴 歐貝 見南尼 
值得供養的每一件美麗的東西   
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མཚོ་དང་རྫྱིང་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག། 

措當 津布 貝妹 見巴達 
用荷花裝飾的湖泊和池塘   

ངང་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྐད་སན་ཡྱིད་འོང་ལྡན།། 

昂巴 欣突 給年 衣翁店 
聽到鵝的歡樂叫聲的地方    

ནམ་མཁའ་རབ་འབམས་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ།། 

南卡 惹將 康記 貼突巴 
沒有主人,美麗的每一件事物和地方 

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མྗེད་པ་དྗེ་དག་ཀུན།། 

永舒 送哇 妹巴 迭達昆 
擴展到空間的無極限    

བློ་ཡྱིས་བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྗེས་ཀྱི་མཆོག། 

洛衣 浪內 突巴 皆記丘 
都在我的心中,向殊勝的諸佛 

སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལྗེགས་འབུལ་ན།། 

色當 切巴 南拉 雷布那 
和他們的菩薩繼承人,我供養這個完美的禮物 

ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ་རྣམས་ཀྱིས།། 

原內 淡巴 突桀 切南記 
供養的崇高對象,慈悲的怙主 

བདག་ལ་བརྗེར་དགོངས་བདག་གྱི་འདྱི་དག་བཞྗེས།། 

達拉 側共 達基 地達些 
請接受我現在呈現的所有這些供養 
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བདག་ནྱི་བསོད་ནམས་མྱི་ལྡན་བཀྲྗེན་ཆྗེན་ཏྗེ།། 

達尼 所南 米店 稱千貼 
缺乏功德的累積,我很貧窮   

མཆོད་པའྱི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆྱིས།། 

覺貝 諾先 達拉 將瑪企 
沒有更多可以供養的    

དྗེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའྱི་མགོན་གྱིས་འདྱི།། 

迭那 先敦 共貝 夠記地 
只考慮他人利益的保護者    

བདག་གྱི་དོན་སླད་ཉྱིད་ཀྱི་མཐུས་བཞྗེས་ཤྱིག། 

達基 敦雷 尼記 突些西 
憑藉您的強大力量,(為我著想)請納受  
  

 
 

རྒྱལ་དང་དྗེ་སས་རྣམས་ལ་བདག་གྱིས་ནྱི།། 

加當 迭色 南拉 達基尼 
向諸佛和他們的菩薩繼承人    

བདག་གྱི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི།།  

達基 律昆 天都 屋哇記 
我不斷地供養我的身體    

སྗེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནྱི་ཡོངས་བཞྗེས་ཤྱིག།  

深巴 丘南 達逆 永些西 
非常勇敢的尊者,請完全接受我    

གུས་པས་ཁྱྗེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆྱི་བར་བགྱི།།   

古貝 切記 邦速 企哇記 
具有虔誠的恭敬心,我將成為您的侍者 
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བདག་ནྱི་ཁྱྗེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན།། 

達尼 切記 永舒 送威那 
因為你完全地擁抱我   

སྱིད་ན་མྱི་འཇྱིགས་སྗེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི།། 

夕那 米吉 深千 偏巴記 
我將不懼怕娑婆,並願意幫助別人 

སྔོན་གྱི་སྱིག་ལས་ཡང་དག་འདའ་བགྱིད་ཅྱིང༌།། 

哦季 地雷 洋達 達記欽 
我以前所做的惡業,完全是過去的事    

སྱིག་པ་གཞན་ཡང་སླན་ཆད་མྱི་བགྱིད་དོ།།    

地巴 先洋 連切 米記多 
從現在起,我發誓不再做壞事  
  

 
 

སོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲྱི་ངད་ལྡང་བ་ཡྱི།། 

東宋 昆突 知涅 當哇衣 
隨著香水輕柔地滲透到十億個世界中 

དྲྱི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་སྐུ།། 

知丘 南記 突旺 昆記固 
擁有最崇高的香氣,所有諸佛的身體 

གསྗེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བས་པ་ལྟར།། 

色將 措瑪 吉多 桀巴塔 
就像純淨的拋光黃金    

འོད་ཆགས་འབར་བ་དྗེ་དག་བྱུགས་པར་བགྱི།། 

歐恰 拔哇 迭達 就巴記 
燦爛的光芒,我為您涂著香水   
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ཐུབ་དབང་མཆོད་ནས་མཆོག་ལ་ཡྱིད་འོང་བའྱི།། 

突旺 覺內 丘拉 衣翁威 
向強大的賢哲,我供養的卓越對象   

མྗེ་ཏོག་མནྡ་ར་དང་པདྨ་དང༌།།   

妹托 曼達 惹當 貝瑪當 
我供養蓮花、天堂般的曼陀羅和    

ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་དྲྱི་ཞྱིམ་ཐམས་ཅད་དང༌།།   

屋帕 拉所 知欣 蕩切當 
藍色的烏巴拉花和其他的香花    

ཕྗེང་བ་སྗེལ་ལྗེགས་ཡྱིད་འོང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད།།   

春哇 貝雷 衣翁 南記卻 
精美安排在鮮豔的花環中    

 
 

སོས་མཆོག་ཡྱིད་འཕོག་དྲྱི་ངད་ཁྱབ་པ་ཡྱི།། 

杯丘 衣愁 知涅 恰巴衣 
我還供養滾滾的薰香雲海    

བདུག་པའྱི་སྱིན་ཚོགས་རྣམས་ཀང་དྗེ་ལ་དབུལ།། 

都貝 春措 南將 迭拉屋 
甜美的香氣,吸引人的心    

ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་པ་ཡྱི།། 

夏色 薩東 那措 切巴衣 
還有豐富的飲食盛宴    

ལྷ་བཤོས་རྣམས་ཀང་དྗེ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི།། 

拉修 南將 迭拉 屋哇記 
適合擺在眾神的餐桌上    
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གསྗེར་གྱི་པདྨ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡྱི།། 

色記 貝瑪 札都 雅哇衣 
一排排完美排列,金色蓮花的形狀 

རྱིན་ཆྗེན་སོན་མྗེ་རྣམས་ཀང་དབུལ་བར་བགྱི།། 

仁千 中妹 南將 屋哇記 
我也供養珍貴的燈火    

ས་གཞྱི་བསར་བ་སོས་ཀྱིས་བྱུགས་པ་དྗེར།། 

薩需 塔哇 杯記 就巴爹 
在灑滿薰香的光滑地面上    

མྗེ་ཏོག་ཡྱིད་འོང་སྱིལ་མ་དགྲམ་པར་བགྱི།། 

妹托 衣翁 息瑪 贊巴加 
我散佈著迷人的花瓣   

  
 

གཞལ་མྗེད་ཕོ་བྲང་བསོད་དབངས་ཡྱིད་འོང་ལྡན།། 

夏妹 頗張 特洋 衣翁店 
神聖的宮殿與讚美的歌聲共鳴    

མུ་ཏྱིག་རྱིན་ཆྗེན་རྒྱན་འཕྱང་མཛེས་འབར་བ།།   

目替 仁千 見將 這拔哇 
並閃爍著珍貴的珍珠和吊墜的寶石   

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའྱི་རྒྱན་གྱུར་དྗེ་དག་ཀང༌།།   

巴耶 南給 見就 迭達將 
整個空間中最美麗的結構    

ཐུགས་རྗེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི།།   

突桀 讓欣 千拉 屋哇記 
所有的這些,我供養給慈悲者 
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རྱིན་ཆྗེན་གདུགས་མཛེས་གསྗེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན།། 

仁千 都這 色記 尤哇千 
有金質把手、鑲有寶石的寶傘  

ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིད་འོང་བརྒྱན།། 

闊尤 見記 南巴 衣翁見 
邊緣都裝飾有華麗的設計   

དབྱིབས་ལྗེགས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྗེང་བ་ཡང༌།། 

衣累 大那 都巴 針哇洋 
直立、勻稱、令人愉悅    

རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི།། eye, 

大突 吐旺 南拉 屋哇記 
現在直到永遠,我供養給諸佛   

 
 

དྗེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའྱི་ཚོགས།། 

迭累 先洋 覺貝措 
願有許多其他的供養    

རོལ་མོ་དབངས་སན་ཡྱིད་འོང་ལྡན།། 

若摩 洋年 衣翁店 
伴隨著音樂,聽起來甜美    

སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སྱིམ་བྗེད་པའྱི།། 

深千 都雅 訓桀貝 
舒緩了眾生的痛苦    

སྱིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅྱིག། 

春南 所所 涅就即 
被製造成一連串的大雲彩    
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དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌།། 

淡卻 昆丘 蕩切當 
在高尚佛法所有的珍寶上    

མཆོད་རྟྗེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ།། 

卻天 南當 固殊拉 
神聖的古蹟和圖像    

རྱིན་ཆྗེན་མྗེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར།། 

仁千 妹托 拉所恰 
願淋下珍貴的寶石和花朵   

རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག།  

娟米 切巴 爸帕修 
淋在無盡的溪流中    

 
 

ཇྱི་ལྟར་འཇམ་དབངས་ལ་སོགས་པས།། 

吉塔 將洋 拉所貝 
就像文殊師利和其他人    

རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ།། 

加哇 南拉 卻這巴 
供養所有的勝利者   

དྗེ་བཞྱིན་བདག་གྱིས་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས།། 

迭欣 達基 迭欣些 
同樣地,我也將供養那些善逝者    

མགོན་པོ་སས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད།།   

共波 色當 切南卻 
還有他們所有的菩薩繼承人    
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ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག།  

原天 加措 南拉達 
那些擁有如海好品質的尊者,我感到榮幸 

བསོད་དབངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་བསོད།།  

特洋 言拉 加措特 
用廣大如海的悠揚讚美    

བསོད་དབངས་སན་སྱིན་དྗེ་དག་ལ།།  

特洋 年尊 迭達拉 
願(對他們)的甜蜜和溫柔的讚美雲 

ངྗེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅྱིག།  

念巴 昆突 炯就即 
不斷上升    

 
 

དགྗེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་མྱུར་དུ་བདག། 

給哇 滴衣 紐都達 
藉以此功德,願迅速成就   

དྗེ་བཞྱིན་བཤྗེགས་པ་འགྲུབ་འགྱུར་ནས།། 

迭欣 些巴 助就涅 
成就善逝佛的果位   

འགོྲ་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ།། 

卓哇 即將 瑪律巴 
願所有的眾生(無一例外)     

དྗེ་ཡྱི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། 

迭衣 薩拉 夠巴修 
皆共成就此果位   
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༈ བདྗེ་གཤྗེགས་སས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བསྗེད་དང་།། 

迭些 色切 昆記 突皆當 
按照諸佛及其繼承人証悟的意圖、 

མཛད་པ་སོན་ལམ་མཁྱྗེན་བརྗེ་ནུས་པའྱི་ཚུལ།། 

這巴 夢浪 欽哲 奴貝出 
活動、祈願、智慧、愛心和能力 

བླ་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅྱི་འདྲ་བ།། 

拉妹 也些 就出 企札哇 
無論他們無與倫比的智慧是如何地化現 

དྗེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག། 

迭札 扣那 達所 就哇修 
願我和其他眾生也可以變得跟他們完全一樣 
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སྤྱྱིར་འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གྱི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་ཉྱིད་མ་བརྗེད་པར་དྲན་པ་དང་། མཚན་མོ་
ཡང་སོན་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཉྱིན་མོ་ཤྱིན་ཏུ་དྭངས་བའྱི་

དུས་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་འདུ་ཤྗེས་ཀྱི་ངང་དུ་གཉྱིད་ལོག་པར་བ། དུས་རྒྱུན་དུ་སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་

ལྟར་ཐུགས་བསྗེད་པའྱི་ཚུལ་ལས་བརམ་སྗེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་
ཆྗེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་རྗེས་སུ་གཞོལ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་དམ་

བཅའ་ལྷོད་པ་མྗེད་པའྱི་ངང་ནས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཞྱི་ལྷག་གྱི་རྣལ་

འབོར་ལ་ཅྱི་ནུས་སུ་བརོན་པས་དལ་འབོར་ཐོབ་པ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་
འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་བང་ཆུབ་ཆྗེན་པོའྱི་ལམ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་

འགྱུར་བ་མདོ་དུ་མ་ནས་གསུངས་ལ། གོང་དུ་བསན་པའྱི་གཟུངས་འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་ཞྱིང་། གཟུངས་འདྱི་རྗེད་པའྱི་མཐུས་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་ཤྱིང་། སྤྱན་རས་

གཟྱིགས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་པ་མཆོག་རུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུངས་འདྱི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་
བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ཚེགས་མྗེད་པར་འཐོབ་ཅྱིང་ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་བང་བ་

དང་། སྔགས་བསྒྲུབ་པ་ན་བགྗེགས་མ་མཆྱིས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱྱིན་པ་ཡྱི་གྗེ་ཉུང་ངུ་ཞྗེས་པ་དྗེ་ཉྱིད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། བཀའ་གཞན་ལས་ཀང་གཟུངས་འདྱི་ལན་
གཅྱིག་བཟླས་པས་བསྐལ་པ་བྗེ་བ་ཕག་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་དུ་བས་པའྱི་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་

འགྱུར་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་ཚད་མྗེད་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང། དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་སྱིང་པོ་

དམ་པ་ཉྱིད་དུ་གསུངས་སོ། །དད་པ་བསྗེད་པ་དང་ཞྱི་ལྷག་གྱི་རྣལ་འབོར་ལ་ཇྱི་ལྟར་བརོན་པའྱི་

ཚུལ་ཟུར་དུ་བཤད་པར་བའོ། །ཞྗེས་པ་འདྱི་ནྱི་བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའྱི་མཛོད་མངའ་དབོན་ཨོ་རྒྱན་
བསན་འཛིན་ནོར་བུ་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཏྗེ་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་ཡྱིད་ལ་
འཇགས་པའྱི་སྗེང་དུ་ཉྗེ་ཆར་ཡང་དབོན་རྱིན་པོ་ཆྗེ་ཉྱིད་ནས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་འཇྱིགས་མྗེད་པདྨ་བདྗེ་

ཆྗེན་ལ་སྦྲན་ཏྗེ། རྱིན་ཆྗེན་དང་པོ་སོགས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ལྷ་རྫས་ཀྱི་སྗེས་དང་བཅས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་

གྱིས་ཞྗེས་དམ་པ་ཟུང་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སོན་པ་མཆོག་ལ་མྱི་ཕྱྗེད་པའྱི་དད་པ་ཐོབ་

ཅྱིང་། དུས་མཐར་ཆོས་ས་བའྱི་མྱིང་ཙམ་འཛིན་པ་ཤཱཀའྱི་རྗེས་འཇུག་མྱི་ཕམ་འཇམ་དབངས་རྒྱ་

མཚོས། རྫ་རོ་རྗེ་འཕན་ཕྱུག་གྱི་རྱི་ཞོལ་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའྱི་གླྱིང་དུ། ཀུན་ལྡན་ལྕགས་བྱི་གསར་
ཚེས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པོའྱི་ཟླ་བའྱི་ཡར་ཚསེ་བརྒྱད་ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་འདྱིས་ཀང་བསན་འགྲོ་ལ་

ཕན་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བྗེད་པ་དང་། ཚུལ་འདྱི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རྗེག་གྱི་འགོྲ་བ་
རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་སོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་བྱིན་རླབས་མཚུངས་པ་མྗེད་པ་མངོན་དུ་འཇུག་པར་

གྱུར་ཅྱིག། ༎ 
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一般來說,無論您在做什麼:移動、行走、睡覺還是坐下,您都

應該常常記起佛陀。即使在晚上睡覺時,也要觀想佛陀放光照

亮了空間的各個方向,就像白天一樣地明亮。 

 

每一時刻,都要模彷彿陀,首先,從他發起菩提心的那一刻(跟

隨過去、現在和未來諸佛的榜樣),保持對珍貴菩提心的承諾,

絕不動搖。一般來說,在菩薩的行為中,尤其是在止觀的實踐

中,要盡可能地發揮自己的力量,以使人類存在的自由和優勢

變得有意義。 

 

在數個佛經中都說到,只要聽到佛陀的名字,就可以確保一個

人逐漸朝著偉大的証悟之路前進,而不會退縮。也有人說,上

面的咒語是所有佛陀的根源。由於發現此咒語的力量,薩迦國

王本人得到了証悟,而觀世音菩薩也變成所有菩薩中的殊勝

者。即使只是聆聽到此咒語,即可輕鬆獲得大量的功德,並消

除一切業障。唸誦時,障礙不會出現。這在精簡的《般若波羅

密多》中有教導過;其他教義則說:只要唸誦此咒語一次,您在

八十萬劫數裡所犯下的所有惡業,都將被淨化。 教義有說,它

具有無窮的品質,是釋迦牟尼佛的神聖心髓。產生信心的方

法,以及止觀的修法,則在其他地方解釋。 

 

編寫此文本的初衷,是由於翁歐金天近諾布的持續鼓勵,他是

三重寶藏的持有人,並隨著他的要求,提供了吉祥物品。最近,

翁仁波切派遣祖古吉美貝瑪迭千,帶來了黃金和其他吉祥的禮

物,說:“請盡快完成。”,在這兩位偉大的大師的敦促下，

我,釋迦牟尼佛的追隨者,米滂將洋加措,對至尊的導師有著堅

定的信念,並且僅在晚年才有佛法老師的名義,撰寫此文,寫於

札多桀偏丘鞍山腳下的朋措諾布林,在鐵鼠年,奇蹟月的第八

天完成的。  

 

願教法和眾生以驚人的規模不斷受益,並願所有看到、聽到、

想到或接觸到它的人,真正得到我們的導師(聖賢之王)的無比

加持。 
 
 
 
 

淡卻仁千根據Rigpa的翻譯,參考祖古通都仁波切和巴瑪噶惹翻譯組的

現有版本,進行編輯和撰寫而成。
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༄༅།།གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆདོ་བཞུགས་ས།ོ། 

禮敬和供養十六阿羅漢  
由克什米爾的智者釋迦需瑞作 

 
 
 

ལག་མཐྱིལ་ལྟར་མཉམ་རྱིན་ཆྗེན་རྒྱན་གྱིས་སས།། 

拉提 塔亮 仁千 見季吹 
在地面中間,平如手掌     

ལོན་ཤྱིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའྱི་ས་གཞྱིའྱི་དབུས།། 

炯形 秋措 見貝 薩需屋 
裝飾著珠寶、樹木和湖泊     

རྱིན་ཆྗེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་མྗེད་གྲུ་བཞྱི་པ།། 

仁千 累助 夏妹 助需巴 
是有四門的四角珍貴(宮殿)     

པདྨ་ཉྱི་ཟླས་བརྒྱན་པའྱི་གདན་སྗེང་དུ།།    

貝瑪 尼迭 見貝 店滇都 
裡面的,日月輪的蓮花座上     

ཐུགས་རྗེས་རོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བ་རྣམས།། 

突桀 措貝 都記 讀嫁南 
安住著慈悲的眾生保護者     

རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲོ་བའྱི་མགོན།།   

南卓 浪拉 夠這 卓威共 
將那些困難時期的眾生,帶領到解脫道路上的人    

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་ཆྗེན་པོ་རྣམས།། 

突巴 丘當 內天 千波南 
至尊釋迦牟尼佛和偉大的長者     

འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདྱིར་གཤྗེགས་སུ་གསོལ།། 

闊當 切巴 內地 些舒所 
現在與您的隨從眾一起到此地,我們祈求    
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ཕྱོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་།། 

丘曲 加哇 色切 湯切當 
十方的所有勝利者和繼承人     

ཤྗེས་རབ་མྗེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་སྐྗེམས་ཤྱིང་།།    

些惹 妹拔 紐夢 措肯形 
他們用智慧之火,乾涸了煩惱情緒的海洋    

རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཞྱིང་དུ་བཀའ་སོད་པ།། 

南卓 所南 欣都 噶迭巴 
並在完全解脫的皈依境,等待佛陀的命令    

ཕོྱགས་བཅུའྱི་ཉན་ཐོས་དགྗེ་འདུན་བཞུགས་སོ་འཚལ།། 

丘曲 年特 根敦 修所察 
十方的所有聲聞僧伽     

ཡོན་སྦྱོར་མཆོད་པའྱི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲྗེན་ན།། 

原久 覺貝 內舒 千針那 
既然您被邀請到裡,有排列美好的供養物品    

འགོྲ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤྗེགས་སུ་གསོལ།། 

卓威 頓企 覺記 些舒所 
是為了利益眾生,請來到這裡           

འགོྲ་བའྱི་མགོན་པོ་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ་ཡྱིས།།    

卓威 共波 夏加 深給衣 
眾生的保護者,釋迦的獅子     

སངས་རྒྱས་བསན་པ་གང་གྱི་ཕྱག་ཏུ་བཞག། 

桑桀 天巴 岡基 恰突夏 
將他的教法託付在您們手中     

གསུང་རབ་རྱིན་ཆྗེན་སོམ་གྱི་ཁ་འབྗེད་པའྱི།། 

宋惹 仁千 中季 卡桀貝 
您們打開了佛陀話語的珍貴寶藏              
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དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་ཆྗེན་པོ་བཞུགས་སོ་འཚལ།། 

札瓊 內天 千波 修所察 
偉大阿羅漢的護法們,請就座     

དམ་ཆོས་སྗེལ་བའྱི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲྗེན་ན།།    

淡卻 佩威 雷都 千針那 
由於我們邀請您們,來傳播崇高的佛法     

འགོྲ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤྗེགས་སུ་གསོལ།།       

卓威 顿企 覺記 些舒所 
為了利益眾生而做這些供養,請到這裡來    

 

ཐུབ་པས་བཀའ་བསོས་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།། 

突貝 噶夠 天貝 加稱津 
佛陀指示你們,要舉起教法的勝利旗幟    

ཡན་ལག་འབྱུང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས།། 

言拉 炯當 瑪旁 那那內 
因掲陀尊者、阿氏多尊者和伐那婆斯尊者     

དུས་ལྡན་རོ་རྗེ་མོའྱི་བུ་བཟང་པོ་དང༌།།    

都店 多桀 摩布 桑波當 
迦哩迦尊者、伐闍羅弗多羅尊者和跋陀羅尊者     

གསྗེར་བྗེའུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསྗེར་ཅན་མཆོག།   

色杯 爸惹 多乍 色千丘 
迦諾迦伐蹉尊者和殊勝的迦諾迦跋釐堕闍尊者     

འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་ས་གཅན་འཛིན།།   

帕巴 爸固 拉當 札千津 
高貴的諾距羅尊者和囉怙羅尊者     

ལམ་ཕན་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སོམས་ལྗེན།། 

浪稱 爸惹 多乍 所紐連 
注荼半吒迦尊者和賓度羅跋囉惰闍尊者    
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ལམ་བསན་ཀླུའྱི་སྗེ་སྗེད་བྗེད་མྱི་ཕྱྗེད་པ།། 

浪天 律迭 背桀 米切巴 
半託迦尊者、那伽犀那尊者、戎博迦尊者和蘇頻陀尊者   

འགོྲ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤྗེགས་སུ་གསོལ།། 

卓威 頓企 覺記 些舒所 
為了利益眾生而做這些供養,請到這裡來    

 

སངས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀང༌།། 

旁當 也些 噴措 桑桀將 
即使您們証悟到完美的出離心和本初的智慧    

གདུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་ཅྱིང་།། 

讀桀 旺基 年特 出津欽 
為了眾生,您們採取了聲聞的形相     

ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྱིན་ལས་ཆོས་སོང་བའྱི།།   

給巴 千季 春雷 卻炯威 
您們非凡的活動,保護了佛法     

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདྱིར་ བོན་གདན་ལ་བཞུགས།།    

涅天 丘助 滴炯 店拉修 
十六位長者,請到這裡來就坐    

 

བདྗེ་གཤྗེགས་བཀའ་ལུང་གཙོར་མཛད་བསན་པ་སྲུང༌།། 

迭些 噶弄 措這 天巴宋 
您們遵照如來佛的命令保護佛法    

རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའྱི་ནགས་ཚལ་དུ།། 

讓頓 多內 闊威 那札都 
放棄了自己的福利,留在娑婆的叢林中  
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གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་པོ།། 

先頓 魯這 內天 丘助波 
您們十六位長者,為別人的目的而努力奮鬥    

དམ་བཅས་ཐུགས་རྗེའྱི་དབང་གྱིས་གནས་འདྱིར་གཤྗེགས།། 

淡切 突桀 旺基 內滴些 
由於您們的承諾和慈悲,請到這裡來    

དགྗེ་བསྗེན་སབས་གསོལ་བདྗེན་པའྱི་ཚིག་ཉན་པ།།   

給年 加所 店貝 資年巴 
優婆塞已經皈依,聽聞了真理的話語   

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞབས་འབྲྱིང་མཆྱིས་སོ་འཚལ།། 

昆丘 宋季 夏僅 企所察 
以及所有為三寶服務者     

བསོད་ནམས་རྱིན་ཆྗེན་གླྱིང་དུ་སྤྱན་འདྲྗེན་ན།། 

所南 仁千 林都 千針那 
因為我們邀請您們,到此珍寶功德的聖地    

འགོྲ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤྗེགས་སུ་གསོལ།། 

卓威 頓企 覺記 些舒所 
為了利益眾生而做這些供養,請到這裡來    

 

མཚུངས་མྗེད་བལྟ་བས་མྱི་ངོམས་ཤྱིང༌།། 

沖妹 大威 米哦形 
不可抗拒的凝視,您們是無與倫比     

གསྗེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཛེས་པའྱི་སྐུ།།  

色記 多千 這貝固 
美麗的金色身體   

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་སྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།། 

夏即 恰尼 即春修 
一面二臂跏趺坐   
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ས་གནོན་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ།། 

薩嫩 亮夏 這恰察 
在禪修中做觸地的手印,我們向您們禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽     

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展     
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第一位 – 因掲陀尊者 

གངས་རྱི་ཆྗེན་པོ་ཏྱི་སྗེ་ལ།། 

岡瑞 千波 替色拉 
在偉大的岡仁波齊峰山上     

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌།། 

帕巴 內天 言拉炯 
居住著尊貴的因掲陀尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 宋結扣 
被一千三百阿羅漢所圍繞     

སོས་ཕོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།།   

頗波 雅亞 津恰察 
向拿著香爐和扇子的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
 

因掲陀尊者是非常的富有,他七次捐出了全部的財產。他意識到

自己的財富只會引起嫉妒和糾紛,就把他所有的東西都送出去,請

佛陀為他剃度並加入僧伽,後來成為阿羅漢。 
 

因掲陀尊者現在居住在岡仁波齊峰山上,有1300阿羅漢的隨從

眾。佛陀曾經在這座神聖的山上闡釋業力定律,將各界的眾生帶

領到解脫的道路上。 
 

他拿著扇子和一個香爐,聞到香味或觸摸到扇子的人,都會得到

(自律）甜美的香味,因而解脫了眾生的各種痛苦的情緒。 
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第二位 - 阿氏多尊者 

དྲང་སོང་རྱི་ཡྱི་ཤྗེལ་ངོས་ན།། 

張宋 瑞衣 些哦那 
在聖人山的水晶坡上    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མ་ཕམ་པ།། 

帕巴 涅天 瑪旁巴 
居住著尊貴的阿氏多尊者    

དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་བསྐོར།། 

札瓊 加札 即基扣 
被一百阿羅漢所圍繞    

ཕྱག་གཉྱིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ།། 

恰尼 亮夏 這恰察 
向二手做禪定手印的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་བྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 

阿氏多尊者出生時,就有一切美德的徵兆,他和波斯匿王的女兒墜

入愛河。儘管他是平民,但逐漸地向國王證明了他的價值,他們就

結婚了。  
 

佛陀解釋說,在過去生中,他們曾向毗婆尸佛做供養,此佛就曾預

言:在未來,他們會結婚,然後被宗教所吸引。阿氏多尊者和他的

妻子切斷了世俗的依戀,加入了僧伽。阿氏多尊者被譽為:佛陀的

弟子中功德第一的。  
 

現在,他居住在擁有一百阿羅漢的張宋（隱士聖人山）上。看到

阿氏多尊者做禪定手印的禪修,就可以讓人進入道德完美的禪

修。他給予保護和堅定不移的虔誠恭敬心,來做修行。 
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第三位 - 伐那婆斯尊者 

ལོ་མ་བདུན་པའྱི་རྱི་ཕུག་ན།། 

洛瑪 敦貝 瑞普那 
在薩帕塔帕納山的山洞裡    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས།། 

帕巴 涅天 那那涅 
居住著尊貴的伐那婆斯尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་བཞྱི་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 需結扣 
被一千四百阿羅漢所圍繞    

སྱིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

地助 雅亞 津恰察 
向拿著扇子和(食指指著)做威脅手印的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 

伐那婆斯尊者是吠陀的博學之士,他成為森林裡的禁慾主義者,並

取得了一定的成就。佛陀知道時機已到,就來到了他住的樹林,看

到佛陀,他立刻充滿了信心。然後,他聽聞佛法,全心全意地學習

和實修,証得阿羅漢。佛陀說,在那些獨居的人當中,伐那婆斯尊

者是最優秀的。 
 

他帶著一千四百阿羅漢,住在印度拉賈格里哈的薩帕塔帕納山的

山洞中。他有威力抵消與“三寶”相對抗的影響;向他祈禱者,可

以避免分心,並實現所有的願望。 
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第四位 - 迦哩迦尊者 

གནས་མཆོག་དམ་པ་ཟངས་གླྱིང་ན།། 

涅丘 淡巴 桑林那 
在塔姆拉德帕神聖的土地上    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ནྱི།། 

帕巴 涅天 都店逆 
居住著尊貴的迦哩迦尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་ཆྱིག་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 即結扣 
被一千一百阿羅漢所圍繞    

གསྗེར་གྱི་རྣ་སོར་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

色記 那夠 津恰察 
向拿著金耳環的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
迦哩迦尊者從小就受過古典的學習指導,成為一名博學的學者,然

後歡喜地接受佛法,成為阿尼律陀阿羅漢的侍者。成年後,他做了

具足戒的比丘,然後致力於禪修,他証得了阿羅漢。出於對佛陀的

感謝,他決定效法佛陀的榜樣,致力於幫助眾生。他自己一無所

有,住在墓地,靠廢棄食物和衣服過活。他現在和一千阿羅漢,居

住在斯里蘭卡的塔姆拉德帕。 
 

迦哩迦尊者拿著一對金色耳環,看到的修行者,就變得能夠穿透輪

迴的幻想並生起出離心。向他祈禱,則可以培養慈悲,並能夠讓人

走上正確的修行道路。 
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第五位 - 伐闍羅弗多羅尊者 

སྱིངྒ་ལ་ཡྱི་གླྱིང་ན་ནྱི།། 

星嘎 拉衣 林那逆 
在星哈拉威帕(現在的斯里蘭卡)    

གནས་བརྟན་རོ་རྗེ་མོ་ཡྱི་བུ།། 

涅天 多桀 摩衣布 
居住著尊貴的伐闍羅弗多羅尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་བསྐོར།། 

札瓊 東札 即基扣 
被一千阿羅漢所圍繞    

སྱིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

地助 雅亞 津恰察 
向拿著扇子和(食指指著)做威脅手印的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
生為王子,長大後成為一名博學的學者。從噶亞亞那阿羅漢那裡

聽聞到佛法之後,他受持在家戒。終於,他對世俗的生活幻想破

滅,並要求剃度出家受具足戒。後來,他遭到另一個城市的國王的

惡劣對待,激怒了他,為了能夠他籌集一支軍隊,因而他要求歸還

出家戒,噶亞亞那讓他再等一晚,那天晚上,夢中的伐闍羅弗多羅

尊者,看到了他憤怒後的果報。然後,他從噶亞亞那那裡接受了進

一步的教法,証得了阿羅漢。 
 

伐闍羅弗多羅尊者與一千阿羅漢居住在斯里蘭卡,他握著有氣味

的扇子,賦予智慧和心的控制。他的右手做消除恐懼手印,他增強

了人們工作時的專注力和智慧。 
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第六位 - 跋陀羅尊者 

ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ནའྱི་གླྱིང་ན།། 

丘喔 亞目 內林那 
在亞穆納河的一個小島上    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཟང་པོ་ནྱི།། 

帕巴 內天 桑波逆 
居住著尊貴的跋陀羅尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་ཉྱིས་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 尼結扣 
被一千二百阿羅漢所圍繞    

ཆོས་འཆད་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ།། 

卻借 亮夏 這恰察 
向展示教法手印的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
跋陀羅尊者的父親是佛陀父親的戰車駕駛,他也希望生個兒子成

為悉達多王子的戰車駕駛。後來,悉達多成佛時,他答應,如果有

生一個兒子,將成為和尚。跋陀羅尊者出生並長大,成為著名的學

者;後來,在得知父親的諾言後,他高興地做了和尚。他累積功德,

精進修行,証得阿羅漢,以其教學和善行著稱。他與一千二百阿羅

漢,住在恒河的支流亞穆納河的一個小島上。 
 

他的右手展示教法的手印,可以讓人理解慈悲和空性。他的左手

做禪定手印,可以讓人培養出〝正確識別路徑,以克服習性〞的智

慧。 
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第七位 - 迦諾迦伐蹉尊者 

གནས་མཆོག་ཁ་ཆྗེའྱི་ཡུལ་ན་ནྱི།། 

涅丘 卡切 尤那逆 
在克什米爾至高無上的住所中    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་གསྗེར་བྗེའུ།། 

帕巴 內天 色杯屋 
居住著尊貴的迦諾迦伐蹉尊者    

དགྲ་བཅོམ་ཆྗེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 千波 雅結扣 
被五百阿羅漢所圍繞    

རྱིན་ཆྗེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

仁千 夏巴 津恰察 
向拿著珠寶套索的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
迦諾迦伐蹉尊者出生於富裕的家庭,與此同時,他父親的一頭大象

也生了一隻產黃金的小象。隨著他的成長,他和小象一直是好同

伴。國王命令他把大象交給他,迦諾迦伐蹉尊者很樂意這樣做,但

是大象總是又回到他身邊。他意識到這種財富只會造成不和諧, 

於是要求佛陀為他剃度並加入僧伽,最終成為阿羅漢。 
 

迦諾迦伐蹉尊者與五百阿羅漢,住在藏紅花山的克什米爾,他拿著

那嘎給他的珠寶鏈子,可以讓人有好的記憶力、自信和智慧。那

些有恭敬心的人,將永遠不會與他們的老師分離,並將受到所有人

的尊重。 
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第八位 - 迦諾迦跋釐堕闍尊者 

ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སོྤྱད་ན་ནྱི།། 

奴基 爸浪 覺那逆 
在西部大陸的牛貨洲    

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསྗེར་ཅན་མཆོག། 

爸惹 多乍 色千秋 
居住著尊貴的迦諾迦跋釐堕闍尊者      

དགྲ་བཅོམ་ཆྗེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསོྐར།།    

札瓊 千波 敦結扣 
被七百阿羅漢所圍繞    

ཕྱག་གཉྱིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ།། 

恰尼 亮夏 這恰察 
向二手做禪定印的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
生於一個富裕的家庭,他長大後,是慷慨又慈悲, 幫助窮人,並施

捨給宗教人士。聽聞到佛陀的教法後,他便把自己的財富分給窮

人,請求父母的同意,他做了和尚。經過一段時間的修行,他証得

阿羅漢。 
 

迦諾迦跋釐堕闍尊者與七百阿羅漢,住在西部大陸（牛貨洲）上,

看到他二手做禪定的手印,可以讓人逃脫下三道並獲得快樂和智

慧。召喚他,將開放修習六波羅密的機會,並走向大乘的修行道

路。  
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第九位 - 諾距羅尊者 

བང་གྱི་ས་མྱི་སན་ན་ནྱི།། 

將基 札米 年那逆 
在北部大陸的瞿盧洲    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ།། 

帕巴 內天 爸固拉 
居住著尊貴的諾距羅尊者    

དགྲ་བཅོམ་ཆྗེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 千波 古結扣 
被九百阿羅漢所圍繞    

ཕྱག་གཉྱིས་ནྗེའུ་ལྗེ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

恰尼 妞累 津恰察 
向二手抱著貓鼬的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
諾距羅尊者出生於佛陀之前的70年,他是一位學識淵博的學者,以

流浪苦行僧的身份過活。一天,他高高地坐在山上,看到佛陀在下

面的路上經過。因為害怕無法跟上佛陀,他就直接從山上跳下,由

於佛陀的力量而免於受傷。他要求剃度並加入僧團,經過學習和

修行後,他証得阿羅漢。 
 

諾距羅尊者與九百阿羅漢一起居住在北部大陸（瞿盧洲）的山洞

中,他抱著一隻生財的貓鼬,可以讓人具有〝理解佛陀所有教法〞

的必要條件:五識的提煉、實踐六波羅密的能力、理解空性,以及

化現(對眾生的)愛心和慈悲。 
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第十位 - 囉怙羅尊者 

པ ྱི་ཡང་ཀུ་ཡྱི་གླྱིང་ན་ནྱི།། 

椎洋 固衣 林那逆 
在普里揚庫維帕的土地上    

འཕགས་པའྱི་གནས་བརྟན་ས་གཅན་འཛིན།། 

帕貝 內天 札千津 
居住著尊貴的囉怙羅尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་ཆྱིག་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 即結扣 
被一千一百阿羅漢所圍繞    

རྱིན་ཆྗེན་པོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

仁千 抽修 津恰察 
向拿著珍貴皇冠的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚ་ེབརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
佛陀的兒子囉怙羅尊者也成為十六阿羅漢中的第十位。佛陀在囉

怙羅尊者六歲時,訪問了自己的祖國,並受到家人的歡迎。不久之

後, 囉怙羅尊者希望與父親在一起,因而加入僧團。他以勤奮學

習和遵守戒律而聞名。當佛陀即將進入般涅槃時,囉怙羅尊者很

苦惱,懇求佛陀留下來,但是佛陀提醒他萬物的無常,並向他保證

只要他還在世間,他就會受到諸佛的引導。 
 

他帶著一千阿羅漢,居住在印度北部的普里揚庫維帕,他拿著珍貴

的皇冠,是從三十三天的天神得到的王冠,帶有加持,可以讓人克

服激情並理解教法。那些向他祈禱的人,會受到本尊的保護照顧,

他也被稱為佛護法神(惹胡拉),他也是八十四大成就者之一。  
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第十一位 – 注荼半吒迦尊者 

བ་རོྒད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་བོ་ལ།། 

嫁夠 噴杯 瑞喔拉 
在耆闍崛山（靈鷲山）     

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་ཕན་བསན།། 

帕巴 內天 浪春天 
居住著尊貴的注荼半吒迦尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 助結扣 
被一千六百阿羅漢所圍繞    

ཕྱག་གཉྱིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ།། 

恰尼 亮夏 這恰察 
向二手做禪定印的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
他是非常呆板和愚蠢的弟子,即使是一節教義,他也無法用心或記

憶下來。佛陀叫他唸“掃除灰塵, 掃除不淨物”,並告訴他去掃

地,這是他的修行方法。終於他開始思考這句話的含義,而獲得証

悟。佛陀給他一個任務去教尼姑,其中有些人覺得受到深深的侮

辱,但是他給教法,奇蹟般的表現,很快地就帶領他們得到大的証

悟。 
 

注荼半吒迦尊者與一千阿羅漢,居住在靈鷲山上,他的手做禪定手

印,表示放棄物質,以及堅定的虔誠恭敬心。召喚他的人,可以讓

人遠離慾望、瞋恨和無明,此三毒使人遭受苦難。 
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第十二位 - 賓度羅跋囉惰闍尊者 

ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླྱིང་ན་ནྱི།། 

夏記 律巴 林那逆 
在東部大陸的東毘提訶洲    

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སོམས་ལྗེན།། 

爸惹 多乍 所紐連 
居住著尊貴的賓度羅跋囉惰闍尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་བསོྐར།། 

札瓊 東札 即基扣 
被一千阿羅漢所圍繞    

གླྗེགས་བམ་ལྷུང་བཟྗེད་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

累邦 弄色 津恰察 
向拿著一卷經文和托缽的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
生於皇家牧師的家族,他找不到人生的意義。看到佛陀賜予門徒

的禮物和恩惠後,他決定出家。起初他非常貪婪,帶著一個大托缽

到處逛。但是,他遵循佛陀的忠告,克服了自己的貪婪,並嚴格遵

守〝托缽到多少,就吃多少〞的生活,很快就証得阿羅漢。他不斷

向佛陀表示感謝,並聽從佛陀的話,只為他人的利益而努力。 
 

賓度羅跋囉惰闍尊者與一千阿羅漢,居住在東部大陸（東毘提訶

洲）的山洞中,他的右手拿著一卷經文,左手拿著一個托缽,他用

這些來幫助下三道的眾生,賜予智慧和達成願望,給予保護免於不

幸。 
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第十三位 - 半託迦尊者 

ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ན།། 

拉涅 宋丘 札宋那 
在查亞春夏的神聖居所中    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་བསན་ནྱི།། 

帕巴 內天 浪天逆 
居住著尊貴的半託迦尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་དགུ་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 古結扣 
被一千九百阿羅漢所圍繞     

གླྗེགས་བམ་ཆོས་འཆད་མཛད་ཕྱག་འཚལ།།   

累邦 卻切 這恰察 
向拿著一卷經文在傳授教法的您,我們做禮拜    

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།། 

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
半託迦尊者是注荼半吒迦尊者(十六阿羅漢中的第十一位)的哥

哥,他是一位成就斐然的學者,有數百名學生。在聽了一個和尚講

解緣起性的佛陀教法之後,他就要求剃度,研究並修習這些教法,

並証得阿羅漢。然後,他就廣泛地傳授佛法。  
 

他與九百阿羅漢一起住在三十三天,他的左手做教學手印,右手拿

著一卷經文,幫助那些渴望學習和修行佛陀教法的人。 
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第十四位 - 那伽犀那尊者 

རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ།། 

瑞衣 加波 哦洋拉 
在須彌山的寬敞斜坡上    

འཕགས་པའྱི་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡྱི་སྗེ།། 

帕貝 內天 魯衣迭 
居住著尊貴的那伽犀那尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་ཉྱིས་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 尼結扣 
被一千二百阿羅漢所圍繞    

བུམ་པ་འཁར་གསྱིལ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

笨巴 嘎息 津恰察 
向拿著寶瓶和手杖的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚ་ེབརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
生於王室,他看到自己的未來,可能會涉及到戰爭和審判別人,於

是放棄了繼承權,去見了佛陀,並被接納到僧伽。 
 

他對大藏經進行深入的研究,並以出離心聞名。為了感謝佛陀,他

一生致力於教導佛法和幫助他人得到証悟。 
 

那伽犀那尊者與一千二百阿羅漢,居住在須彌山的斜坡上,右手拿

著和尚的手杖,左手拿著一個寶瓶,可以讓人消除貧困和修行的缺

陷。看到他的手杖並聽見它的鈴聲,可以讓人遠離心的混亂,並喚

起對“三寶”的信心。 
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第十五位 - 戎博迦尊者 

རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་བྱི་ཧུ་ལར།། 

瑞衣 加波 必胡拉 
在山之王的必胡拉山上    

འཕགས་པའྱི་གནས་བརྟན་སྗེད་བྗེད་ནྱི།། 

帕貝 內天 貝桀逆 
居住著尊貴的戎博迦尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་དང་བཞྱི་བརྒྱས་བསོྐར།། 

札瓊 東當 需結扣 
被一千四百阿羅漢所圍繞    

ཕྱག་གཉྱིས་གླྗེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

恰尼 累邦 津恰察 
向兩手拿著一卷經文的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
 

一 出生,他的身體就佈滿了潰瘍和瘡,而且一直處於疼痛的狀態,

他的父母不遺餘力地,為他找尋治療的方法,但是都無濟於事。有

一天,他到了傑塔林,看到佛陀在傳授教法,向佛陀鞠了一躬。佛

陀看到他的狀況,就解釋說,一切的存在都是無常的,瞭解到這一

教義之後,他要求剃度,過著比丘的一生,並獲得了証悟。他知道

自己的病況,是由於在前世造成別人巨大的痛苦。 
 

戎博迦尊者與一千四百羅漢,居住在必胡拉山上的一個山洞裡,拿

著一卷經文,顯示了他對教法的奉獻精神,以及他幫助別人的決

心。他的加持,可以讓修行者具有藝術和科學的知識,並賦予他們

洞悉的覺性,使他們能夠教導佛法。 
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第十六位 - 蘇頻陀尊者 

རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་ལ།། 

瑞衣 加波 岡千拉 
在山之王的喜馬拉雅山    

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མྱི་ཕྱྗེད་པ།། 

帕巴 內天 米切巴 
居住著尊貴的蘇頻陀尊者    

དགྲ་བཅོམ་སོང་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་བསྐོར།། 

札瓊 東札 即基扣 
被一千阿羅漢所圍繞    

བང་ཆུབ་མཆོད་རྟྗེན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

將秋 覺天 津恰察 
向拿著大覺舍利塔的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
生於婆羅門家庭,他是一個非常漂亮的孩子,青年時期,他以敏銳

的智慧、謙虛和慈悲而聞名。當他遇到佛陀時,他要求剃度並加

入僧伽,他精力充沛地學習和修行,証得阿羅漢。 
 

他與一千阿羅漢居住在岡仁波齊峰,印度北部香巴拉的附近,拿著

大覺舍利塔(是佛陀賜予他的),可以克服前往夜叉地區時的負面

力量。那些對舍利塔禪修的人,可以獲得財富和功德,可以打開証

悟的道路。 
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屋帕薩卡.達瑪大拉 – 侍者 

འཕགས་པའྱི་དགྗེ་བསྗེན་དྷར་ཏཱ།། 

帕貝 給年 達瑪大 
尊貴的屋帕薩卡.達瑪大拉    

རལ་པའྱི་ཐོད་བཅྱིངས་གླྗེགས་བམ་ཁུར།། 

惹貝 特欽 累邦哭 
頭上髮髻繫著一卷經文     

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་ན་བཞུགས།། 

浪哇 大也 都那修 
阿彌陀佛在他的前面     

རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ།། 

雅亞 笨巴 津恰察 
向拿著扇子和寶瓶的您,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 
 

他以佛法的讚助人而聞名,是十六阿羅漢的侍者,也是觀世音菩薩

的化現。 
 

在佛陀的般涅槃後,他安慰佛陀的信徒和讚助人,向他們確保:佛

法將得到保留,並鼓勵他們爭取最高的完美。 
 

他背著經文,具有極大的智慧、修行的力量、技巧和學習的能

力。他還拿著扇子和寶瓶,象徵著他對阿羅漢的服務。他身邊有

一隻老虎,可以保護十六阿羅漢,免於危險動物的侵害。 
 

他每天都向阿彌陀佛尋求指導。 
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偉大的四大天王 

བརོན་པས་གོ་བགོས་མཐུ་སོབས་ཅན།། 

冲貝 夠夠 突托千 
以精進和力量為盔甲     

སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལྗེགས་སོང་བ།། 

桑桀 天巴 累炯哇 
您們是佛法完美的保護者     

ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་ཕྱོགས་བཞྱི་ཡྱི།།   

夏洛 奴將 丘需衣 
居住在東南西北的四方     

རྒྱལ་ཆྗེན་བཞྱི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།   

加千 需拉 恰察洛 
向您們,偉大的四大天王,我們做禮拜     

བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌།།   

拉妹 固側 天巴當 
請加持上師們長壽    

བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། 

天巴 結巴 近記洛 
以及佛法的蓬勃發展    

 

四位天神或本尊住在須彌山(下四層)的四大天王的天堂,守護四個

方向,他們每個都是在自己的領土中,半神眾生的領袖。由於前一佛

（迦葉佛）期間許的願,四大守護王在釋迦牟尼佛的時代重生。每

個都在自己的領土中,維護和教導佛法,並且每月三次進行勘測四個

方向,以保護所有佛陀教法的持有者,他們時刻準備著保護佛法,他

們被大火所包圍,表徵他們靈性智慧的活力。在藏傳佛教的傳統中,

四大天王的代表人物,被放置在一個閉關所的四個方向,以設置閉關

所的邊界並保護修行者免受障礙,它們也經常被放置在寺廟或修道

院的入口附近。 
 

四大天王是: 

持國天王(藏文,尤闊宋）,東方的“地區防御者” 

增長天王(藏文,帕皆波）,南方的“高貴的出生” 

廣目天王(藏文,千密桑）,西方的“醜陋的眼睛” 

多聞天王(藏文,南特色）,北方的“聽過很多事情的他,他的兒子” 
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འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཁྱྗེད་རྣམས་ལ།། 

帕貝 岡薩 切南拉 
對您們所有的,高貴的尊者     

ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅྱིང་སྱིག་པ་བཤགས།། 

恰察 覺欽 地巴夏 
我們禮拜、供養、懺悔罪業     

ཡྱི་རང་བསྐུལ་ཞྱིང་གསོལ་བ་འདྗེབས།། 

衣讓 固欣 所哇迭 
隨喜、請轉法輪、勿入涅槃   

དགྗེ་བ་བང་ཆུབ་ཆྗེན་པོར་བསྔོ།། 

給哇 將秋 千波哦 
並迴向功德,願得大証悟    

 
 

དབང་བཅུ་མངའ་བ་ཁྱྗེད་རྣམས་ཀྱིས།། 

旺丘 雅哇 切南記 
願您們所有的,十威力的擁有者     

རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་དར་བ་དང༌།། 

加威 天巴 達哇當 
傳播征服者的教法     

སྦྱྱིན་བདག་བར་ཆད་ཞྱི་བ་དང༌།། 

近達 拔切 需哇當 
消除佛法贊助者的障礙     

སྗེམས་ཅན་སྱིག་པ་སྦྱོང་དུ་གསོལ།། 

深千 地巴 炯都所 
並淨化眾生的罪業    
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སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་འཕགས་པའྱི་ཚོགས།། 

桑桀 出巴 帕貝措 
願佛陀的化現,聖者的主人     

བསན་པ་སོང་བའྱི་ལས་མཛད་པ།། 

天巴 炯威 累這巴 
他們保存了佛陀的教法     

གནས་བརྟན་ཆྗེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།། 

內天 千波 闊切記 
偉大高貴的長老,以及您們的隨從眾     

བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིག།   

天巴 雲任 內就即 
使教法長久存在    

  
 

སྱིད་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཉོན་མོངས་མྗེད།། 

夕累 南卓 紐夢妹 
從輪迴的存在中解脫出來,沒有煩惱的情緒     

ཟད་དང་སྗེ་བ་མྱི་ཤྗེས་པ།།   

色當 皆哇 米些巴 
認識到耗盡和沒有生起的階段後     

ཁྱི་དང་དྲུག་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཡྱི།།   

椎當 助東 需加衣 
願您們聚集的一萬六千四百阿羅漢     

བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིག།   

天巴 雲任 內就即 
使佛法長久存在     
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བང་སྗེམས་ཉན་ཐོས་ཆྗེན་པོའྱི་ཚུལ།། 

將深 年特 千杯出 
菩薩化現為偉大的聲聞者     

བསན་སོང་འགྲོ་དོན་རྒྱུན་མྱི་ཆད།།   

天炯 卓敦 娟米切 
為了眾生的利益,不停地保存佛陀的教義    

དགྗེ་ལྗེགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་འཕྗེལ་བ།། 

給累 原天 南佩哇 
增加繁榮和有益的品質    

གནས་བརྟན་ཆྗེན་པོའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག། 

內天 千杯 札西秀 
願偉大的長者,賜予我們吉祥    

 
 

ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེན་གཟྱིགས་པ་པོ།། 

薩欽 加千 夕巴波 
那些具有深刻和廣泛見識者     

ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྗེས་པོ།། 

尤闊 宋當 巴皆波 
持國天王、增長天王     

སྤྱན་མྱི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སས།། 

千米 桑當 南特色 
廣目天王、多聞天王    

རྒྱལ་ཆྗེན་བཞྱི་ཡྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག། 

加千 需衣 札西秀 
願您們四大天王賜予我們吉祥    
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བླ་མྗེད་བླ་མའྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་།། 

拉妹 拉妹 突桀當 
通過無與倫比的上師的慈悲     

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་རང་རྒྱལ་དང་།།   

加當 加色 讓加當 
勝利者、他們的繼承人、緣覺者     

དགྲ་བཅོམ་བདྗེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།།   

札瓊 店貝 近拉記 
以及阿羅漢的真正加持     

བསོྔ་བ་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག། 

哦哇 夢浪 助巴修 
願所有的迴向和願望都能實現    

 
 

ཅྗེས་ཁ་ཆྗེ་པཎ་ཆྗེན་ཤཱཀ་ཤ ྱིས་མཛད་པར་གྲགས་སོ།། །། 
由克什米爾的大學者釋迦需瑞撰寫。 
 


