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 傳承祈請文 A1 

༄༅།།འཕགས་པ་བཀྲ་ཤསི་བརྒྱད་པའ་ི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་བེད་པར་འགྱུར་བས་ཅི་ནས་ཡིད་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་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་ཞིང་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་ཚོགས།། 

桑桀 卻當 給敦 帕北措   
佛陀聖法一切賢聖僧   

ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ་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་དོན་སྒྲུབ་དགོངས།།                                     

終妹 加波 朝电 敦竹共 
燃燈王佛妙力義成佛    

བམས་པའི་རྒྱན་དཔལ་དགེ་གྲགས་དཔལ་དམ་པ།། 

將北 見巴 給札 帕當巴 
慈嚴德佛最勝善行佛    

ཀུན་ལ་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 
 

S
e
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A2 傳承祈請文 

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་ཚིམ་མཛད་པ་རལ་རབ་གྲགས་དཔལ་ཏེ།། 

衣成 則巴 札拉 札巴爹   
賜諸如意勝力稱德佛    

མཚན་ཙམ་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་རོ་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་བམས་པའི་དཔལ།། 

見瑞 夕汪 共波 將貝巴 
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་མཁའི་སིང་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་རེ་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。 



 

 傳承祈請文 A3 

ནོར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གིྲ་ཉི་མ་ཡི།། 

諾布 達哇 繞記 尼瑪衣 
摩尼月宝宝劍及日輪    

ཕག་མཚན་ལེགས་བསྣམས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གི་མཆོག། 

洽稱 累浪 札西 巴記丘 
持善法印吉祥德殊勝    

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

將秋 深巴 借拉 洽察洛 
八大菩提薩埵我頂礼    

རིན་ཆེན་གདུགས་མཆོག་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་ཡིད་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་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 卻京 皆借瑪 
供養十方諸佛祈納受 

 
  



 

A4 傳承祈請文 

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་མིག་མི་བཟང་།། 

帕接 波當 魯汪 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་གིྲ་མཆོད་རེྟན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།། 

北汪 繞記 卻電 加稱正   
琵琶長劍宝塔勝宝幢    

ས་གསུམ་གནས་སུ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་སེལ།། 

沙宋 涅速 給列 札西佩 
三界之中妙善增吉祥    

                                                                                                               
2. 美女、花環女、歌女、舞女、花女，薰香女、燈女和塗香女.  

      



 

 傳承祈請文 A5 

འཇིག་རེྟན་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་དེང་འདིར་བ་བ་རོམ་པ་ལ།། 

達加 迭爹 加哇 終巴拉 
我等如今所作諸事業    

གེགས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་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་ལེགས་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་དེ་ཉནི་དནོ་ཀུན་འགྲུབ། །ཉལ་ཚེ་བརོད་ན་རི་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང༌། །གཡུལ་དུ་འཇུག་ཚེ་བརོད་ན་ཕོགས་

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

ཚོགས་བསམ་དོན་ཡདི་བཞིན་འགྲུབ། །སིག་སིབ་ཀུན་བང་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་པའི་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。  



 

A6 傳承祈請文 

༄༅།།གུ་རུ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཚགི་བདུན་གསལོ་འདབེས་བཞུགས་ས།ོ། 
蓮花生大師七句祈請文 

 

ཧཱུྃ༔  ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གི་ནུབ་བང་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་བསོྐར༔ 

扣度 康卓 芒背郭 
周旁空行眾圍繞 

ཁེད་ཀི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀི༔ 

切記 皆書 答助基 
我追隨您來修持 

བིན་གིས་བརླབ་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

津極 洛氣 些書梭 
賜加持故祈降臨 

གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྂ༔ 

咕嚕 貝瑪 悉地吽  



 

 傳承祈請文 A7 

༄༅།།སྐུ་གསུམ་གསལོ་འདབེས།། 
三身祈禱文 

 
ཨེ་མ་ཧོ༔   

唉瑪吙! 
稀有哉! 

སོས་བྲལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 

卓招 秋基 英吉 星康速 
法界清淨法爾離戲作 

ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སེ་འགག་མེད་པའི་ངང༔ 

卻尼 杜宋 借嘎 每貝昂 
不生不滅三世法界性 

བ་བྲལ་ལྷུན་རོྫགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ 

佳札 倫奏 迭哇 千波古 
無礙究竟圓滿大樂身 

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རེ་ཕོགས་རིས་མེད༔ 

南開 星杜 吐傑 秋利美 
無緣大悲體性如虛空 

བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

喇嘛 卻吉 古拉 索哇迭 
自性法身上師我祈請 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

毆金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請 
 

བདེ་ཆེན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 

迭千 倫及 竹貝 星康速 
任運成就大樂之淨土      



 

A8 傳承祈請文 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕིན་ལས་ཀིས༔ 

古宋 吐當 雍滇 聽磊基 
以身口意功德及事業 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔ 

耶謝 雅滇 迭瓦 謝貝固 
具五俱生智慧善逝身 

ཐུགས་རེའ་ིབེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སོན༔ 

吐傑 借札 拿措 所索東 
示現種種殊妙慈悲心 

བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རོྫགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

喇嘛 龍覺 奏古拉 索哇迭 
報身圓滿上師我祈請 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請 

 
མི་མཇེད་འཇིག་རེྟན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔    

米借 即滇 達貝 星康速 
祈請降臨此淨土 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བོན༔ 

吐傑 千波 卓威 東拉炯 
大慈大悲渡眾生 

གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀིས་འགོྲ་དོན་མཛད༔ 

岡拉 岡杜 塔基 卓頓哲 
降伏諸難利有情  

འདས་དང་མ་བོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གི༔ 

迭當 瑪炯 達大 杜松紀 
過去現在未來世    
  



 

 傳承祈請文 A9 

བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

喇嘛 竹貝 古拉 索哇迭 
化身上師我祈請 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請 
 

 

༄༅།།རྫགོས་ཆནེ་བརྒྱུད་པའ་ིགསལོ་འདབེས།། 
大圓滿傳承祈請文 

累烏敦瑪印的作詞 
“經由南給寧波之請求而作” 

 

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ 

卻固 昆突 桑波 功巴依 
在法身佛普賢王如來之心意傳承 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རོ་རེ་དང༔ 

多傑 深巴 嘎惹 多傑當 
金剛薩埵、嘎惹多傑 

ཤ ི་སིངྷའི་བར་དུ་བིན་རླབས་ཏེ༔ 

需瑞 先洋 巴都 近拉爹 
傳承下來至敘瑞新哈 

འདས་དང་མ་བོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གི༔ 

爹當 瑪娟 達大 都宋記 
過去現在未來三世的大圓滿傳承上師們 

རྫོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

作千 須貝 喇嘛拉 所哇爹 
向大圓滿的傳承上師們,我祈求 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請 
 



 

A10 傳承祈請文 

འདི་ལྟར་མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཡི༔ 

弟達 米記 優都 宋哇依 
任何眼中見到的色相 

ཕི་ནང་སོྣད་བཅུད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ 

企南 怒就 哦波 湯切昆 
一切現象都是我們外在的環境,同時也是我們內在的本質 

སྣང་ཡང་བདག་འཛིན་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག༔ 

南洋 達近 妹貝 讓拉秀 
讓出現的去出現,隨它去休息吧！不執著,也不著念 

གཟུང་འཛིན་དག་པ་གསལ་སོང་ལྟ་ཡི་སྐུ༔ 

宋近 達巴 薩東 拉依固 
當不執著於主觀與客觀時,他們就是本尊的明空身體 

འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་གི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

迭恰 讓卓 記 喇嘛拉 索哇爹 
向慾念自我解脫的上師,我祈請 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請 

 
འདི་ལྟར་རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་གྲགས་པ་ཡི༔ 

弟大 拿威 救都 喳巴依 
因此,任何耳朵所聽到的聲音 

སན་དང་མི་སན་འཛིན་པའི་ས་རྣམས་ཀུན༔ 

粘當 米年 近貝 喳南昆 
喜歡或不喜歡的聲音  

གྲགས་སོང་བསམ་མནོ་བྲལ་བའི་ངང་ལ་ཞོག༔ 

喳東 散諾 界威 昂拉秀 
只是空蕩蕩的共鳴,無需去判斷  
   



 

 傳承祈請文 A11 

གྲགས་སོང་སེ་འགག་མེད་པ་རྒྱལ་བའི་གསུང༔ 

喳東 皆嘎 妹巴 加威宋 
空蕩蕩的聲音,不生不滅,是佛語 

གྲགས་སོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

札東 加威 宋拉 索哇爹 
對於空的聲音(是所有佛陀的演講),我們祈求 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請  
 

འདི་ལྟར་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུ་བ་ཡི༔ 

弟大 依記 尤都 就哇依 
因此,由心中浮現的任何想法 

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་རྟོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང༔ 

紐夢 都涅 多巴 企夏洋 
不論是哪種的負面情緒或五毒 

སོན་བསུ་རེས་དཔོད་བློ་ཡིས་བཅོས་མི་གཞུག༔ 

妞書 皆卻 落依 卻米雄 
不回憶過去、不追逐(預測)未來、也不為當下而努力 

འགྱུ་བ་རང་སར་བཞག་པས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ 

就哇 讓薩 夏貝 卻固卓 
只需讓他們自然地融入法身中 

རིག་པ་རང་གྲོལ་གི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

利巴 讓卓 記 喇嘛拉 索哇爹 
向覺性(自我解脫)的上師,我們祈求 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請  

 
   



 

A12 傳承祈請文 

ཕི་ལྟར་གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་དག་པ་དང༔ 

企達 宋威 尤浪 達巴當 
感知到所有的外在現象都是純淨的 

ནང་ལྟར་འཛིན་པའི་སེམས་ཉིད་གོྲལ་བ་དང༔ 

浪達 近貝 深尼 卓哇當 
內在地, 讓心不再去執著 

བར་དུ་འོད་གསལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་རུ༔ 

巴都 歐沙 讓哦 些巴如 
因此,願我們能夠認知到明光的本質 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཡིས༔ 

都宋 爹些 南記 突皆依 
在三世諸佛的慈悲下 

བདག་འདྲའི་རང་རྒྱུད་གོྲལ་བར་བིན་གིས་བརློབས༔ 

達這 讓舉 卓哇 欽記洛 
請賜予加持,令我們都能夠獲得解脫 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

歐金 貝瑪 炯涅拉 索哇迭 
歐金蓮生上師我祈請 
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༄༅།།ཀངོ་ཆནེ་སངི་ཐགི༌ག༌ིབླ༌བརྒྱུད་གསལོ་འདབེས།།  
龍欽寧替傳承祈請文 

 

寧瑪傳承祈請文 

ཀུན་བཟང་རོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤ ི་སེང་།། 

昆桑 埵聖 嘎惹 西里星 
普賢、杵識、極喜、西利星 

པདྨ་ཀ་ར་རེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ།། 

貝瑪 嘎惹 皆胖 尼書雅 
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 
梭數怒娘拙藏一百等 

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

嘎爹 喇嘛 南拉 梭哇迭 
經藏傳承上師懇祈請 

 
龍千巴祈請文 

འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་།། 

贊令 借貝 間祝 丘尼當 
瞻洲莊嚴六飾二聖諦 

ཐུགས་རེ་ལུང་རྟོགས་མཉམ་པའི་མཐུ་མངའ་ཡང་།། 

突借 龍多 娘貝 突雅洋 
授記平等大悲大智力 

ནགས་ཁོད་དམ་པར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས།། 

那愁 淡巴 貝悲 突修記 
林間深處秘密潛修行  

  



 

A14 傳承祈請文 

འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རོྫགས་པའི་ཀོང་ཆེན་པ།། 

扣爹 卻固 作貝 龍千巴 
證得法身圓滿龍千巴 

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

知美 歐色 夏拉 梭哇爹 
無垢光尊蓮足虔祈請 
 

吉美林巴祈請文 

ཤེས་བ་ཀུན་མཁེན་འགྲོ་ལ་རེས་བརེའི་གཏེར།། 

些恰 昆前 卓拉 借哲爹 
尊者遍知憫眾大祜主 

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད།། 

知美 歐色 洋出 突貼作 
您是心寶藏的繼承人無垢光尊的轉世 

འོད་གསལ་ཀོང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་པ།། 

歐薩 龍千 南給 那究巴 
廣闊明光(如天空般)的瑜伽士 

འཇིགས་མེད་གིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

吉美 林貝 夏拉 梭哇爹 
吉美林巴足下虔祈請 
 

吉美加威紐古祈請文 

འཕགས་པ་འཇིག་རེྟན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རེའི་འཕྲུལ།། 

帕巴 吉天 汪秋 突皆出 
觀世音之大悲化現 

འགོྲ་བ་ཐར་གིང་སོད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག།  

卓哇 他令 卓貝 爹奔丘 
最勝引導眾生得解脫          
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འབེྲལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཀོང་ཆེན་རྣལ་འབོར་པ།། 

借策 東電 龍千 那究巴 
去利益那些與您有緣的人,您是龍千巴傳統的瑜伽士 

འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

吉美 佳威 紐固 梭哇爹 
吉美佳威紐固虔祈請 
 

吉美丘季旺波祈請文(巴楚仁波切) 

ཕི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་ཞ་ིབ་ལྷ།། 

企大 佳威 些波 西哇拉 
外如佛子寂天菩薩(西哇拉) 

ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤ་བ་རི།། 

浪大 祝貝 汪丘 夏哇利 
內如自在成就夏哇利 

གསང་བ་འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསལ་རང་གོྲལ་དངོས།། 

桑哇 帕丘 杜雅 讓卓哦 
密為至高無上觀世音(度阿朗卓) 

འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

吉美 卻記 汪波 梭哇爹 
吉美法王足下虔祈請 
 

弄透天巴尼瑪祈請文 

ཆོས་བརྒྱད་མདུད་པ་རོ་སམ་ངང་དུ་ཞིག། 

卻借 杜巴 若娘 昂杜世 
解脫八風等住於一味 

བློས་བས་རི་མོ་ཀ་དག་དབིངས་སུ་ཡལ།། 

略借 利摩 喀達 英速亞 
意識的造作融入清淨的法界中        



 

A16 傳承祈請文 

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་གཟིགས།། 

作巴 千波 內嚕 能宋世 
如實關照直契大圓滿 

ལུང་རྟོགས་བསན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

弄多 天貝 尼瑪 梭哇爹 
弄多天貝尼瑪虔祈請 

 
貝瑪列覺扎祈請文(堪布拿嘎) 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།། 

杜頌 佳哇 棍記 耶謝固 
三世諸佛本初智慧身 

འཕོ་ཆེན་རོ་རེའི་སྐུ་བརེས་བི་མ་ལ།། 

波千 多傑 固內 必瑪拉 
必瑪拉證得虹光的金剛身 

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན་ངག་གི་དབང་།། 

耶謝 就美 嘎肯 雅吉旺 
嘎吉旺波的智慧幻化舞 

པདྨ་ལས་འབེྲལ་རལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

貝瑪 列覺 扎拉 梭哇爹 
貝瑪列覺扎尊虔祈請 

 
巴千杜巴札祈請文 

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་ཡི།། 

仁津 千波 吉美 林巴依 
尊者是吉美林巴的大持明 

ཟབ་གཏེར་བདག་པོ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གི།། 

薩爹 達波 昆桑 先偏記 
棍桑先偏的甚深岩取主    
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བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་ཆེ།། 

散耶 究出 札威 若摩切 
你的無邊幻化網的大展現 

དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

巴千 杜巴 札拉 梭哇爹 
巴千杜巴札尊虔祈請 

 
突滇卻吉達哇祈請文 

རྒྱལ་ཀུན་མཁེན་བརེའི་རང་གཟུགས་འཇམ་པའི་དཔལ།། 

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

སིགས་དུས་ངུར་སིག་གར་གིས་དགེས་རོལ་པ།། 

尼杜 努密 嘎吉 借若巴 
在濁世中示現比丘相 

གསང་གསུམ་རོ་རེར་གྲུབ་པའི་བླ་མ་མཆོག།  

桑頌 多桀 祝貝 喇嘛丘 
三密金剛成就聖上師 

ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཟླ་བར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

突滇 卻吉 達哇 梭哇爹 
突滇卻吉達哇虔祈請 

 
根本上師祈請文 

ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང།། 

原滇 桑結 棍當 娘那洋 
巍巍功德雖與諸佛同 

བཀའ་དིྲན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་མགོན།། 

喀尊 桑桀 昆列 拉貝貢 
浩浩潭澤勝逾諸佛恩      



 

A18 傳承祈請文 

ར་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

札威 拉美 下拉 索哇迭 
根本上師蓮足虔祈請  

གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སེ་བར་བིན་གིས་རློབས།། 

內陸 多巴 結哇 近吉洛 
祈賜加持,敎法和證量都增長 
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༄༅།།འཕགས་ཡུལ་རགི་འཛནི་མཆགོ་བརྒྱད་ཀ་ིགསལོ་འདབེས་བནི་ 
རླབས་ཆར་རྒྱུན་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས་ས།ོ། 

印度八大殊勝持明祈請文:  

"持續的加持雨" 
多竹千吉美春雷歐色作 

 
 
རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབིངས་ལས།། 

南昆 秋電 卻固 喀印雷 
在圓滿如虛空之法身中,空性於色相中顕現 

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་ཉ་རྒྱས་ཟླ།། 

洋拉 敦電 龍固 雅桀達 
如滿月般之報身,用七種特質顕現 

གདུལ་བའི་མཚོ་ལ་བསམ་ཡས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ།། 

都皆 措拉 散耶 出古出 
在眾生如海的心性中,映射出無盡之化身顯現 

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

就出 札哇 居拉 索瓦迭 
諸身如同魔術般地,我向你們祈請 
 
ཤར་ཕོགས་བསིལ་བ་ཚལ་གི་དུར་ཁོད་དུ།། 

下秋 夕哇 側吉 都愁都 
向著東方,在夕瓦側葬屍地 

ཡང་དག་ཐུགས་ཀི་གསང་མཛོད་སོ་ཕེས་ཏེ།། 

洋達 突吉 山作 夠切貼 
威書達的心中,開出一道秘密寶藏之門 

གྲུབ་བརེས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི།། 

祝涅 依心 貼拉 汪就威 
獲得悉地,及得到如意寶藏之授權 
 

 



 

A20 印度八大殊勝持明祈請文 

སོབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

洛朋 吽卡 惹拉 索瓦迭 
向吽卡惹拉,我祈請 
 

ལྷོ་ཕོགས་སྐུ་ལ་རོྫགས་པའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

洛秋 固拉 作北 杜愁度 
向著南方,在固拉作巴葬屍地 

འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ས་བོན་ལེགས་བཏབ་པས།། 

江巴 古衣 沙奔 累大北 
植下了文殊智慧身的種子 

 རོ་རེ་བཞི་ཡི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སིན་པ།། 

多桀 序依 最布 永明巴 
並圓熟了四種的金剛果位 

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

江巴 些涅 下拉 索瓦迭 
在文殊須米札之足下,我祈請 

 
ནུབ་ཕོགས་པདྨ་བརེགས་པའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

奴秋 貝瑪 策貝 杜愁度 
向著西方,在貝瑪策巴葬屍地 

པདྨ་གསུང་གི་ཆུ་གཏེར་རབ་བརྒལ་ནས།། 

貝瑪 宋吉 秋貼 惹嘎涅 
跨越蓮花佛語的大海 

ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་མཁེན་པའི་ནོར་ཐོབ་པ།། 

吉大 近耶 千貝 諾托巴 
具二面向的證悟珍寶,即是：看穿事物現象的如是真相 

ཀླུ་སྒྲུབ་སིང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

魯祝 寧波 下拉 索瓦迭 
在龍樹菩薩的本質之足下,我祈請 
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བང་ཕོགས་ལང་ཀ་བརེགས་པའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

江秋 浪卡 側貝 杜愁度 
向著北方,在南卡側巴葬屍地 

ཕུར་པ་ཕིན་ལས་རོ་རེའི་མཚོན་བརྡུངས་པས།། 

普巴 春雷 多桀 沖敦貝 
打擊著普巴金剛證悟活動的武器 

སིད་གསུམ་དབིངས་སུ་སོལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་པ།། 

西宋 印速 卓威 突托巴 
得到力量來解脫三界,令入實相的廣擴性 

པྲ་ཆེན་ཧསིའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

札千 哈替 下拉 索瓦迭 
在帕巴哈替之足下,我祈請 
 

ཤར་ལྷོ་ལྷུན་གྲུབ་བརེགས་པའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

下洛 倫祝 策貝 杜愁度 
向著東南方,在倫祝策貝巴葬屍地 

རོད་གཏོང་མ་མོའི་དགའ་མར་རྟག་རོལ་བས།། 

波同 瑪莫 嘎瑪 大若威 
經由瑪大瑞愛人永久享受的召喚和派遣 

ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་པ།། 

薩美 迭千 浪措 惹給巴 
產生青春無染之大楽 

དྷ་ན་སཾ་སིའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

達那 三吹 下拉 索瓦迭 
在達那三吹上師之足下,我祈請 
 

  



 

A22 印度八大殊勝持明祈請文 

ལྷོ་ནུབ་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

洛奴 三千 若北 杜愁度 
向著西南方,在尚千若巴葬屍地 

ཡོན་ཏན་བདུད་རིའི་བཅུད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས།། 

雲田 度七 處拉 龍卻北 
享受甘露的本質（證悟的品質） 

འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་མཆོག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ།། 

波美 甲魯 秋吉 苦先巴 
獲得超越中陰的殊勝虹光身 

བ ི་མ་མི་ཏའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

必瑪 米這 下拉 索瓦迭 
無垢光尊者足下,我祈請 
 
ནུབ་བང་ཧེ་ཆེན་བརལ་བའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

奴江 黑千 達威 杜愁度 
向著西北方,在黑千達哇葬屍地 

འཇིག་རེྟན་མཆོད་བསོད་དཔུང་ཚོགས་རབ་རྔམས་པས།། 

吉田 卻托 朋措 惹雅貝 
受到世間供養和讚嘆之勇猛大軍(天神) 

མ་རུང་བདུད་སེའི་གཡུལ་ངོ་ཕམ་བས་པའི།། 

瑪讓 杜迭 尤哦 旁皆貝 
打敗了惡魔的力量 

རོམ་བུ་གུ་ཧྱའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

若布 古黑 下拉 索瓦迭 
在若布古黑之足下,我祈請 
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བང་ཤར་འཇིག་རྟེན་བརེགས་པའི་དུར་ཁོད་དུ།། 

江下 吉田 策北 杜愁度 
向著東北方,在吉田策巴葬屍地 

དྲག་སགས་དམོད་པའི་མེ་དཔུང་རབ་འབར་བས།། 

渣雅 莫貝 美朋 惹巴威 
熾燒著由惡咒所引起之咒罵大火 

ཕས་རྒོལ་རི་ཤིང་བསེགས་པའི་མཐུ་ཐོབ་པ།། 

陪夠 七欣 些貝 突托巴 
你有力量燒毀密集如林之敵眾 

ཤིན ཾ་གྷར ྦྷའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

欣探 加貝 下拉 索瓦迭 
在香聽嘎巴之足下,我祈請 
 
སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ།། 

固宋 加威 欣康 唐千度 
在三面向證悟身的所有淨土 

སྒྲུབ་སེ་བརྒྱད་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་ནས།། 

祝迭 給拉 哦巴 強秋涅 
因為已經證得了八種大成就 

རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་པ།། 

仁津 南須 夠胖 秋涅巴 
及四種殊勝的持明狀態 

ཨོ་རྒྱན་ཐོད་འཕེང་རལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

歐金 透聽 札拉 索瓦迭 
歐金透聽札之足下,我祈請 
 

  



 

A24 印度八大殊勝持明祈請文 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི།། 

迭大 索哇 大貝 加南吉 
經由此祈求,願得諸佛之 

མཁེན་བརེ་ནུས་པའི་བིན་རླབས་དཔལ་ཡོན་ཀུན།། 

欽哲 奴貝 近拉 巴雲昆 
智慧、慈悲、力量、加持，光輝和品質 

བདག་གིས་ལེགས་ཐོབ་རོ་རེའི་སྐུར་སིན་ཏེ།། 

達吉 累托 多桀 古明貼 
願我能達到金剛身的境界 

མ་ལུས་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་གྱུར་བར་ཤོག། 

瑪魯 卓威 巴杜 就哇修 
並成為輪廻眾生之光輝 

 
དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛནི་མཆོག་བརྒྱད་ཀ་ིགསོལ་འདེབས་བིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བ་བ་འད་ིཉིད་
རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་རབ་འབམས་པ་དནོ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་བའ་ིངོར་གསང་སགས་ཀ་ིདཀིལ་
འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་ནོད་ནས་ཐེ་ཚམོ་ག་ིགེགས་སུ་མ་ཞུགས་པའ་ིརྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་
འབརོ་པ་འཇིགས་མེད་ཕིན་ལས་འོད་ཟེར་ཞེས་བ་བས་ཐལོ་བྱུང་དུ་ཤར་བར་ཡིད་ཆསེ་ཐོབ་ནས་བང་
ཕོགས་མཚོ་སོན་ནས་རལ་བའ་ིདག་ེབས་འབྲེལ་ཐོག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་་ལ་བིན་རླབས་འཇུག་པའ་ིརྒྱུར་
གྱུར་ཅིག  །དགའེོ།།  །། 
 

此印度八大持明的祈請文〝持續的加持雨〞,是由我大圓滿行者

吉美存雷歐色所作。在我進入秘密的咒乘修行以來,未曾有〝懷

疑〞的障礙。在嘎电巴傳承的東都加措的請求下,自然瞬間生起

的, 我很有信心地把它寫下來,地點在北藏的衝貢。 
 

願將此書寫的功德迴向,願加持進入那些接觸到此祈請文之有緣

人,願此是美德善業！ 
 

 

 

 
 
 
 



 

 蓮師薈供主要儀軌 B1 

༄༅།འཱཱུུུྃྃ༔ཀངོ་ཆནེ་སངི་ག་ིཐགི་ལེ་ལས༔ནང་སྒྲུབ་རགི་འཛནི་འདུས་པ་བཞུགས༔ 
龍欽寧替 

持明聚集的內在成就 
 

བཛྲ་གུ་རུ་བིད ་དྷ་ར་ཡེ༔ 
 

班雜 咕嚕 威爹 達惹耶 
 

ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ནི༔  དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་ས་ཕོགས་དམར༔  རི་ཤིང་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་རྒྱས༔  
བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་གནས་མཆོག་དེར༔  དཀིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་དང༔  སྤྱན་གཟིགས་ལ་སོགས་བློ་དང་
སྦྱར༔  བདེ་བའི་སན་ལ་བག་ཕེབས་ནས༔  སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་ཚང་བ་ཡི༔  རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོས་ཉམས་སུ་
བླངས༔  ས་མ་ཡ༔ 
 

為了蓮師內修薈供有所成就,供品應該設置在非常吉祥的地方。

例如僻靜,愉悅,有紅色氣氛的地方,有果樹,樹林和花朶。以愉悅

的心情坐下,做三部分的修習：1預備,2主要修行, 3結行。 
 

 

དང་པ་ོསནོ་འགྲའོ་ིསྦྱརོ་བ་ལ༔ རྣམ་གྲངས་བདུན་ལས་དང་པ་ོན༔ི  
 

第一部分為前行預備，分為七項。 
 

 

མདུན་མཁར་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་སེ༔ 
 

《 在前面的虛空中,清楚地觀想蓮師壇城的皈依境 》 
 

 

རང་གི་སིང་གའི་ཧཱུྃ༔ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་
དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ ་ཛ། 
 

讓吉寧給 吽雷歐色 愁貝 喇嘛仁津 杜貝

吉扣紀 拉措唐切 敦記南卡 班雜沙瑪札 
 

自心中吽字放光至上師處,圓滿壇城持明諸聖眾,盡皆顕現

面前虛空中。召請合一 (班雜沙瑪札)。 
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B2 蓮師薈供主要儀軌 

ཁེད་ཤེས་དད་པས་སབས་འགོྲ༔ 
(1)  用不動搖的信心做皈依 

ན་མོ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ 

南摩 達當 他也 深千昆 
我及無邊眾生做頂禮 

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་བླ་མ་དང༔ 

丘送 哦喔 喇嘛當 
上師自性之三寶 

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་འཁོར་ལ༔ 

仁津 加車 即扣拉 
如海雲集持明眾 

སིང་ནས་དད་པས་སབས་སུ་མཆི༔  

寧內 迭貝 加速企 
至心誠信祈皈依 

ལན་གསུམ།(重複三次) 
 

གཉིས་པ་སེམས་བསེད་ནི༔ 
(2) 生起證悟心 

ཧོོཿ རིག་འཛིན་དཀིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་ནས༔ 

吙！仁津 即扣 地修內 
吙！住此持明壇城眾 

ཕ་མ་འགོྲ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན༔ 

帕瑪 卓助 深千昆 
如母六道諸眾生 

ཚད་མེད་སིང་རེས་སོལ་བའི་ཕིར༔ 

側美 寧借 卓威企 
發心濟度諸有情 

སོན་འཇུག་དོན་དམ་བང་སེམས་བསེད༔ 

夢就 頓擋 將深皆 
令生勝義菩提心 

ལན་གསུམ།(重複三次) 
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གསུམ་པ་ཚོགས་གསོག་ནི༔ 
(3) 積聚福田 

ཧོོཿ ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་ཇི་བཞིན་དུ༔ 

吙！丘類 丘布 吉信社 
吙！如幻水中之泡沫 

ཡེ་ཤེས་དབིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷར༔ 

耶謝 英累 初貝拉 
智慧界中化現出 

མངོན་སུམ་རིག་པས་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

弄宋 利貝 恰差洛 
直接認知到本尊就是虔頂禮 

ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ 

釀郎 公佩 卻巴布 
精進修證為供養 

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ངང་དུ་བཤགས༔ 

利巴 側佩 昂都夏 
了悟覺性就是誠懺悔 

ཆོས་ཉིད་ཟད་ལ་རེས་ཡི་རང༔ 

卻尼 舍拉 借依讓 
隨喜現象融入法性中 

འཕོ་ཆནེ་ཀོང་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ 

波千 龍內 卻扣夠 
破遷(大轉換)界中轉法輪 

འཇའ་ལུས་ཆེན་པོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ 

嫁路 千波 修守迭 
安住巍然虹光身中,虔祈請   

དགེ་ཚོགས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བསོ༔ 

給措 匈奴 笨哭哦 
諸善迴向證得童瓶身 
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皈依境融入己身 
 

ཛ་ཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོོཿ  ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། 

乍吽傍吙！ 

措新南 讓拉聽巴就 
乍吽傍吙(召請合一)皈依境化入融自身 

 
[ 若在修法時,不做薈供時,不必做下面的嘎朵和給朵這二部分,

可以跳到 B11 頁的加持供養物 ] 

 
白朵瑪(嘎朵) 
 

བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤ ི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ།  

班雜 瑪哈 夕瑞 嘿嚕 扣漢  
 

བདག་ཉིད་རོ་རེ་ཁོ་བོའི་སྐུར་གྱུར། 
 

達尼 多傑 搓喔 哭就 
自身化為忿怒金剛嘿嚕嘎(馬頭明王) 
 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ    

讓樣康  
 

ཨོཾ་ས ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོཿསར་དྷརོཿས ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོ྅ཧཾ། 
 

 

嗡 梭巴哇 修大沙哇 達瑪 梭巴哇 修豆漢 
 

སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

東巴 尼杜就 
一切化為空性 
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སོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སོྣད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་
དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདུད་རི་རྒྱ་མཚོ་
ཆེན་པོར་གྱུར། 
 

東貝 亮累 鍾累 仁波切依 粘洋欣 加切 

威郎杜 朵瑪 卡豆 知若 奴巴 噴順 措巴 

杜季 加措 千波就 
空性中〝鍾〞字化現出大寶器，盛滿美味芳香大朵瑪，朵瑪

化現為圓滿甘露海 

 
ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ། 

嗡阿吽  
ལན་གསུམ།  

重複三次 

 

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ས་མ ་ཛོཿ 
 

布密 巴地 沙巴 瑞哇惹 班雜 沙瑪乍  
 

ས  ་ན་པ ་ཏི་ཀེ་ཏ་པ ་ལཉྫ་ན་མོཿསར་ཏ་ཐ ་ག་ཏེ་བོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བོཿསར་ཐ ་ཁཾ་
ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾཾ་ས ་ཧཱ། 
 

沙他那 巴地切乍 巴令達 那瑪沙哇 大他

嘎大 巴優必修 目給貝 沙哇他坑 烏嘎迭 

沙巴然那 依芒 嘎嘎 那抗梭哈  
ལན་གསུམ།  

重複三次 
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供養,祈請如願 

གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ།། 

剛達 地內 拉當路 
諸凡地祇龍王眾 

གནོད་སིྦྱན་སིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ།། 

粘近 欣波 先達拉 
夜叉羅叉諸餘眾 

དཀིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕོགས་འདིར།། 

即扣 敦杜 沙丘滴 
皆為圓滿此壇城 

བདག་ཞུ་ཁེད་ཀིས་སྩལ་དུ་གསོལ།། 

達修 切記 札杜梭 
虔誠祈請賜予此壇城 

བྷུ་མི་པ ་ཏི་ཡ་ཧི་གཙྪ།  

布密 巴地 亞嘻 肯札 
 

朵瑪給傷人的妖魔 (給朵) 

唸此一次時,同時做勾狀手印來召喚傷人的妖魔:  

སར་བྷུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛོཿ    

沙哇 布達 阿卡 夏亞乍  
 

唸下面供養咒三次並同時做供養手印,來做給朵的供養:  

སར་བིག  ྷྣཱན་ན་མོཿ  སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏེ་བོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བོཿསར་ཐ ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་
ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིྲཧ ེ་དམ་བ་ལྱ་ཏེ་ས ་ཧཱ།  

沙瓦 必嘎年 那瑪沙哇 大他嘎大 巴優必

修 目給貝 沙哇他抗 烏嘎迭 沙巴然那 

依芒 嘎嘎 那抗 記哈內 依當 巴令達耶 

梭哈 
ལན་གསུམ།  

重複三次 
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བཞི་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བ༔ 
(4) 諭戒,指揮傷人的妖魔 

ཧ ི༔  སྣོད་བཅུད་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་འདིར༔ 

啥! 粘居 初貝 即扣滴 
啥! 眾生和外界幻化之壇城 

གགས་ལྟ་བར་གཅོད་བདུད་ཀི་རིགས༔ 

拉大 巴卻 杜記利 
尋伺作障魔邪等 

གཏོར་མ་ལོང་ལ་གཞན་དུ་དེངས༔ 

朵瑪 龍拉 先杜登 
納受朵瑪(食子)赴他方 

བཀའ་ལས་འདས་ན་རོ་རེས་གཞོམ༔ 

喀累 迭那 多皆兄 
倘有逾越金剛摧 
 
ཧཱུྃ་བཞིའི་སགས་དང་ཐུན་གིས་གཟིར༔ 
用含有四個吽字的咒語及神妙物來催促遠離  

ཨོཾ་སུཾ་བྷ་ནི་སུ་ཾབྷ་ནི་ཧཱོུྃཿ  གྲི་ཧ་ྣགྲི་ཧྣ་ཧཱོུྃཿ  གྲ་ིཧྣ་པ ་ཡོཿ གྲི་ཧ་ྣཔ ་ཡ་ཧཱོུྃཿ   
ཨ ་ན་ཡ་ཧོོཿ བྷ་ག་ཝ ན་བིདྱ་ར ་ཛ་ཀོྲ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊོཿ 
 

嗡 宋巴尼 宋巴尼吽 記哈那 記哈那吽  

記哈那巴亞 記哈那巴亞吽 阿那亞吙   

巴嘎問 必亞惹札 卓大吽呸  
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ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ནི༔ 
(5) 觀想護輪 

ཧ ི༔    སྣང་སིད་དག་པ་རབ་འབམས་ལ༔ 

啥! 郎夕 達巴 惹江拉 
啥! 顯現和存在的廣大清淨界  

བགེགས་དང་བར་གཅོད་མིང་ཡང་མེད༔ 

給當 巴卻 明洋梅 
魔障之名已泯沒 

གོ་བུར་རྣམ་རོྟག་འཁྲུལ་པའི་གདོན༔ 

洛布 南豆 初貝頓 
然而，對於邪惡神怪的惑亂妄念 

ཆོས་དབིངས་ངང་དུ་མཚམས་བཅད་དོ༔ 

卻英 昂杜 昌借豆 
在法界中設下了邊界 
 
དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བིན་འབེབས་ནི༔ 
(6) 降下智慧的加持 

ཧཱུྃ༔     སོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

吽! 仇札 卻固 波張內 
吽! 離戲法身之宮中 

དང་པའོི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ 

當波 桑傑 昆突桑 
本初佛普賢王如來 

རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས༔ 

利雅 亞雍 初扣借 
五方佛父佛母諸眷眾 

དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མས་བིན་ཆེན་ཕོབ༔ 

公就 喇美 近千波 
心印傳承上師賜加持 
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སྒྱུ་འཕྲུལ་རོ་རེའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

就初 多傑 波張內 
幻化神妙的金剛宮殿 

དགའ་རབ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༔ 

嘎惹 將巴 先言當 
嘎惹多傑(勝喜金剛)、蔣巴先言(吉祥友) 

ཤ ི་སིང་ཛྙཱན་ས ཱུ་ཏ་སོགས༔ 

敘星 加那 速札所 
敘瑞星哈(吉祥獅子)、加那速札(慧經)等 

བར་བརྒྱུད་བླ་མས་བིན་ཆེན་ཕོབ༔ 

達糾 喇美 近千破 
指示傳承上師賜加持 
 
 

འགོྲ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

卓杜 初貝 波張內 
調伏眾生的化身宮殿 

རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་པདྨ་འབྱུང༔ 

仁津 借當 貝瑪炯 
八大持明和帕瑪散巴瓦(蓮花生大士) 

རེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་སོགས༔ 

借邦 尼修 札雅梭 
王臣二十五弟子等 

སན་བརྒྱུད་བླ་མས་བིན་ཆེན་ཕབོ༔ 

年就 喇美 近千破 
口耳傳承上師賜加持 

དཀིལ་འཁོར་འདི་ལ་བཀྲག་གཅིག་ཐོན༔ 

即扣 地拉 札即頓 
示現莊嚴之壇城 
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སྒྲུབ་རྫས་འདི་ལ་ཞག་ཅིག་སིལ༔ 

助則 地拉 夏企即 
為了成就而具備豐富的儀式物品 

ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བདེ་ཆེན་སོར༔ 

律雅 依拉 迭千波 
點燃身語意的大樂 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

丘當 吞夢 哦助作 
賜予證得殊勝和共同悉地之成就  

 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱོུྃཿ  བིདྱ་དྷཱ་ར་ཨེ་ཨ་རལ ི་ཕེཾ་ཕེཾོཿ 

嗡阿吽 毘亞達惹 唉阿 惹利遍遍 
 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱོུྃཿ  ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱོུྃཿ  ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱོུྃཿ   
 

吽吽吽 吽吽吽 吽吽吽 
 

ཞེས་བརོད་རོལ་མོ་དྲག་ཏུ་དཀྲོལ༔   
 

念誦時,劇烈地敲打樂器。 
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བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བིན་རླབས་ནི༔ 
（7）加持供養物 

 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔སྣང་སིད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་སིན༔ 

嗡阿吽！朗夕 湯借 卻貝近 
嗡阿吽！ 世間一切如雲供 

ཡེ་ཤེས་བདུད་རིར་བིན་བརླབས་པས༔ 

耶謝 杜記 金拉貝 
經加持的智慧甘露 

ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔ 

企浪 桑威 卻這昆 
內外密等諸供養（外 6，內 7，密 8 供養） 

ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ 

昆桑 南初 千波就 
咸化善妙普賢供 

 
ཨོཾ་བཛྲ་ཨ ར ྦྷཾ༔ པ དཾྷ༔ པུདཾྱ༔ དྷུཥ ེ༔ ཨ ་ལ་ོཀེ༔གནེ༔ ནཻ་ཝི་ད ༔ ཤཔ ༔ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 
 

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 都貝 阿洛給 

根迭 內威迭 夏打阿吽 
 

 
ལན་གསུམ་བརོད་པས་བིན་གིས་བརླབས༔  
念下面的咒語三次來加持 

 
 

སར་པཉྩ་རཀ ་བ་ལིདྷ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པ ཱུ་ཙ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 

沙哇 邊札 惹大 巴令大 瑪哈 速喀    

布札 阿吽 
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གཉསི་པ་དངསོ་གཞརི་རྣམ་གྲངས་བདུན༔ 
第二部分真正儀軌,有七部分： 

 
དང་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔  སོས་བྲལ་ངང་ནས་བསེད་པ་ནི༔ 
(1) 由無造作中,產生聖宮殿及本尊的壇城。 

 

ཧཱུྃ༔  མ་བཅོས་རིག་པ་སོང་གསལ་ངང༔ 

吽！瑪卻 利巴 東沙昂 
吽！無為明空智慧中 

ལྷག་མཐོང་སྣང་ཆའི་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན༔ 

拉東 郎切 電決昆 
明觀因果相依律 

ལྷུན་གྲུབ་དག་པ་རབ་འབམས་ཀི༔ 

倫助 達巴 惹將記 
法爾自成淨廣大 

དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་རོྫགས་པའི༔ 

即扣 千波 倫佐貝 
觀想圓滿大壇城 

ཕོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཉམས་དགའ་བ༔ 

波張 下美 釀嘎哇 
大樂宮殿難思量 

གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་མཚན་ཉིད་ལྡན༔ 

助夕 夠夕 稱尼電 
四方四門具徵相 

བར་དོན་རྟགས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ 

達頓 大順 勇佐貝 
印記、意、相三具足 

ཕི་ནང་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ 

企浪 桑他 千撥烏 
無論是外部還是內部,都是暢通無阻的,在其中心,  
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སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སེང༔ 

那措 貝瑪 尼迭電 
多色蓮花日月上 

ཧཱུྃ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ 

吽累 給記 針佐速 
由吽剎那頓化成 

བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དངོས༔ 

達尼 桑傑 昆記哦 
自性諸佛之本體 

སྣང་སིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང༔ 

浪夕 歷弄 貝瑪炯 
蓮花生是顯現和存在之降服者 

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་དཀར་དམར་མདངས༔ 

夏企 恰尼 喀瑪當 
一面二臂面白透紅 

ཐེག་གསུམ་རོྫགས་པའི་བར་རྟགས་སུ༔ 

貼順 佐貝 達大速 
圓滿三乘之表徵 

ཕོད་ཁ་ཆོས་གོས་བེར་འདུང་མནབས༔ 

波卡 卻哥 背敦那 
密袍法衣披斗篷 

ཕག་གཡས་རོ་རེ་རེ་ལྔ་བསིགས༔ 

恰耶 多傑 側雅滴 
右持五股金剛杵 

གཡོན་པས་བྷན་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ 

原貝 邊達 側笨南 
左托長壽顱寶瓶 
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མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ལྷ་ལྕམ་མཛེས༔ 

千控 原那 拉江這 
左腋挾天杖(美公主忙達惹瓦） 

དབུ་ལ་པདྨའི་མཉེན་ཞུ་གསོལ༔ 

烏拉 貝美 念修守 
頂戴翎飾蓮師冠 

རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སབས་སུ་འགིངས༔ 

加波 若貝 大速經 
示現王者(遊戲)嚴尊身 

དབུ་གཙུག་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀོང༔ 

屋速 甲色 替累龍 
頂住虹光明點中 

དགའ་རབ་རོ་རེ་ལོངས་སྐུའི་ཆས༔ 

嘎惹 多桀 龍固切 
是報身莊嚴喜金剛 

དཀར་གསལ་རོར་དིྲལ་ཐུགས་ཀར་བསོྣལ༔ 

卡沙 豆知 突卡諾 
身白鈴杵交心間 

དེ་ཡི་དབུ་གཙུག་ཐོག་མའི་མགོན༔ 

迭依 烏住 托美公 
頭頂上是本初之怙主 

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ནམ་མཁའི་མདོག༔ 

昆桑 亞雍 南給豆 
普賢王身藍色(虛空色)擁抱著佛母 

ཕི་འཁོར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སེང༔ 

企扣 貝瑪 達借登 
圍繞著蓮師,在八瓣蓮花上的 

འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཟླུམ་སྐོར་དབུས༔ 

歐涅 替累 敦扣烏 
五色虹光明點中 
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དཔལ་ཆེན་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད༔ 

巴千 助貝 仁津借 
安住有八大聖持明 

ཀུན་ཀང་ཧེ་རུ་ཀ་པའི་ཆས༔ 

昆姜 嘿嚕 嘎貝切 
一一示現嘿嚕嘎 

ཕག་གཉིས་ཌ་རུ་དིྲལ་བུ་འཁོལ༔ 

恰尼 達如 只布措 
二手搖鈴及打鼓 

སངས་སབས་ཕག་རྒྱ་གར་གིས་རོལ༔ 

湯大 恰加 嘎記若 
雙運示現幻化舞 

ཕོགས་བཞི་ཕོགས་མདོག་མཚམས་བཞི་མཐིང༔ 

丘夕 丘豆 參夕聽 
四方四色四隅藍 

སྒྲུབ་སེ་བརྒྱད་ཀི་ངོ་བོར་གསལ༔ 

助迭 借記 哦喔沙 
八種禪定之本質 

བར་མཚམས་རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་དང༔ 

巴參 加柏 仁津當 
印藏持明眾圍繞 

སྤྲུལ་པའི་རེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ 

出貝 借邦 尼修雅 
化身王臣二十五 

རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་མ་ངེས་ཤིང༔ 

南就 恰魯 瑪念欣 
一一示現不同身相 
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རོ་རེའི་གར་སབས་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར༔ 

多傑 嘎大 企洋就 
化現諸般金剛舞 

སེང་ཕོགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་དྲུག་གི༔ 

電丘 舉迭 夕助基 
本尊勇父空行眾 

ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས༔ 

依當 巴喔 康卓措 
壇城上方有四種密續及六種密續 

ཏིལ་གི་གང་བུ་ལྟ་བུར་བཞུགས༔ 

替記 貢布 大布修 
安住在如芝麻聚莢中 

ཕི་ཁམས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་དང༔ 

企槍 巴滾 敦秋當 
在外圍的庭院在七十聖護法 

དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་སོགས༔ 

汪秋 尼修 札借收 
二十八具威力的(女性)汪秋瑪 

བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རླུང་ལྟར་འཚུབས༔ 

卡奪 湯千 龍大出 
聽命具誓急如風 

སོ་བཞིར་གིང་ཆེན་སེ་བཞི་གསལ༔ 

夠夕 金千 迭夕沙 
四門四部大骷族 

ཀུན་ཀང་སྣང་སོང་རོལ་པའི་ངང༔ 

昆姜 浪東 若貝昂 
咸皆幻化空明中 
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གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ལྷུན་གིས་གྲུབ༔ 

沙拉 瑪這 倫記助 
明朗任運而圓成 

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་མཚན༔ 

內宋 依給 宋記稱 
在三處具有三個種子字 

རོ་རེ་གསུམ་གི་ངོ་བོར་གྲུབ༔ 

多傑 宋記 哦喔助 
具有三金剛之本質 

དེ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕོས་པས༔ 

貼累 歐色 惹愁貝 
由種子字放出無量光來邀請 

རང་བཞིན་ཆོས་དབིངས་གནས་མཆོག་དང༔ 
讓欣 卻英 內丘當 
從自性法界殊勝處 

ནུབ་ཕོགས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༔ 

努丘 歐金 出貝欣 
從西方歐金化身之剎土 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་སགོས་དང༔ 

內尤 杜愁 借守當 
從境內八尸陀林等 

ཁད་པར་རྔ་ཡབ་ལངྐའི་གིང༔ 

切巴 雅亞 郎給林 
尤其是,從羅剎國境內 

ཟངས་མདོག་དཔལ་གི་རི་བོ་ནས༔ 

桑豆 巴記 利喔內 
光輝的銅色山(宮） 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དཀལི་འཁོར་ལྷ༔ 

仁津 杜貝 即扣拉 
壇城集聚持明眾 
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སྤྱན་འདེྲན་གནས་འདིར་ས་མ ་ཛ༔ 

千針 內地 沙瑪乍 
祈請降臨於此地 
 

གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་སོས་རོལ་དང༔  གདུང་བ་དྲག་པོའི་དབངས་ཀིས་འབོད༔ 
（2）用香與音樂來迎請,強烈渴望地呼喚之歌 
 

ཧཱུྃ༔  སོན་གི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ 

吽！哦記 高貝 當波拉 
吽！於過去劫之初始 

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གི་ནུབ་བང་མཚམས༔ 

歐金 尤記 努江參 
烏金淨土西北隅 

པདྨ་གེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 

貝瑪 給沙 東波拉 
生於蓮花寶座上 

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔  

亞稱 丘記 哦助涅 
得證殊勝妙成就 

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 

貝瑪 炯內 些速札 
世知聖名蓮花生 

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང༔ 

扣杜 康卓 忙波當 
空行眷屬眾圍繞 

རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོས་བསོྐར༔ 

仁津 助托 加措扣 
成就持明如海繞 

ཁེད་ཀི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀི༔ 

切記 皆書 達助記 
跟隨您來修持 
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བིན་གིས་བརླབ་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

近記 拉企 些速守 
祈請降臨賜加持 

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བིན་ཕོབ་ལ༔ 

內秋 地如 近伯拉 
在此勝處淋下加持雨 

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ 

助丘 達拉 汪夕固 
祈賜行者四灌頂 

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ 

給當 洛針 巴切守 
消除邪魔及斷障 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

丘當 吞夢 哦助措 
垂賜勝共二悉地（成就） 

 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕེང་རལ༔  བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛོཿཛ༔ 

嗡啊吽 班雜 咕嚕 貝瑪 透聽札       

班雜 沙瑪亞 乍乍 
 
གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ 
（3）請本尊安住 

 

ཧཱུྃ༔  ཐབས་ཀིས་བསེད་པའི་དཀིལ་འཁོར་འདིར༔ 

吽！他記 借貝 即扣地 
吽！善巧方便示現此壇城 

ཤེས་རབ་དབིངས་ནས་དྲངས་པའི་ལྷ༔ 

些惹 英內 張貝拉 
智境迎請本尊臨 
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རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས༔ 

仁津 喇美 即扣南 
壇城持明上師尊 

གཉིས་མེད་ངང་དུ་དགེས་པར་བཞུགས༔ 

尼美 昂杜 借巴修 
無二法性喜安住 

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ 
 

班雜 沙瑪亞 替大連 
 

 

བཞི་པ་བར་ཕག་འཚལ་བ་ནི༔ 
（4）象徵性的頂禮 

 

ཧཱུྃ༔  ལྷ་ཉིད་རང་ལ་རང་ཉིད་ལྷ༔ 

吽！拉尼 讓拉 讓尼拉 
吽！本尊即我、我即本尊 

རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ༔ 

讓炯 出貝 即扣拉 
自性化現之壇城 

བཟང་ངན་བླང་དོར་མ་མཆིས་ཀང༔ 

桑厭 郎豆 瑪企姜 
無有善惡與取捨 

རྟེན་འབྲེལ་བར་ཡིས་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

電覺 達依 恰差洛 
以此緣起做象徵性的頂禮 

ཨ་ཏི་པུ་ཧོོཿ  པྲ་ཏིཙྪ་ཧོ༔ 
 

阿地布吙 爬地札吙 
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ལྔ་པ་མཆོད་པའི་བེ་བྲག་ནི༔ 
（5）特殊供養: 

 
ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔  ཕི་ནང་སོྣད་བཅུད་མཆོད་པའི་སིན༔ 

嗡阿吽！ 企浪 粘居 卻貝親 
嗡阿吽！ 外在的、內在的、有情和外界的供養雲 

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་དང༔ 

涅卻 迭原 那雅當 
宴享妙品五欲供 

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སིད་བདུན༔ 

札西 這大 加西敦 
輪王七寶祥瑞兆 

སན་གཏོར་རཀ ་དངས་རེ་སོ༔ 

面托 惹大 當瑞仇 
紅白菩提如意供 

སེག་བཞད་གཡོ་བའི་གར་མ་དང༔ 

給些 優威 嘎瑪當 
伎女嬉笑曼妙舞 

བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བའི་རིག་མ་འབུམ༔ 

迭千 久威 瑞瑪笨 
十萬明妃大樂供 

མཆོད་བ་མཆོད་བེད་མཆོད་ཡུལ་ཀུན༔ 

卻嫁 卻借 卻尤棍 
能供所供及供處 

ཡེ་ཤེས་དབིངས་སུ་རྣམ་དག་པའི༔ 

耶謝 英速 南達貝 
悉為清淨本智境 
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མཆོད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས༔ 

卻貝 恰加 千波守 
大手印等諸供養 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ 

仁津 杜貝 拉拉布 
供獻持明諸聖眾 

བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

些內 汪當 哦助佐 
垂賜灌頂及成就 

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨར ྦྷཾོཿ པ དྱཾོཿ པུཥེྤོཿ དྷུཥེྤོཿ ཨ ་ལོ་ཀེོཿ གནེོཿ ནཻཝིད ོཿ ཤཔ ོཿ 
རཱུ་པ་ཤཔ ་གནེ་ར ་ས་སརྴ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 
 

嗡 班雜 阿港 巴當 布貝 杜貝 阿洛給 

更迭 內威嗲 夏大 如巴 夏達 更迭    

惹沙 巴謝 阿吽 
 

སར་པཉྩ་བ་ལིང ་རཀ ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷར་དྷརྟུ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 
 

沙哇 邊札 巴令大 惹大 瑪哈 速卡    

達瑪 達度 阿吽 
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དྲུག་པ་བསོད་པ་བ་བ་ནི༔ 
（6）讚頌 

 
ཧ ི༔  མ་བཅོས་སོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ༔ 

啥！瑪卻 冊札 喇嘛 卻記固 
啥！無為離戲法身之上師 

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རེ༔ 

迭千 龍卻 喇嘛 卻記借 
法主大樂報身之上師 

པད་སོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 

貝東 累春 喇嘛 出貝固 
蓮花降生化身之上師 

སྐུ་གསུམ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

固宋 多傑 搶拉 恰差特 
頂禮讚頌三身金剛持 

 
བདེ་བེད་བརེགས་པར་ཟབ་བརྒྱའི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 

迭借 側巴 剎皆 哦助涅 
大樂生起成就深且廣 

དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན༔ 

杜冊 借杜 公貝 正沙竟 
八屍林成就密意心要 

རབ་འབམས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་མངའ་དབང་བསྒྱུར༔ 

惹江 即扣 加措 那汪就 
統理廣大壇城海會眾 

མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

丘記 仁津 借拉 恰差特 
八大尊聖持明頂禮讚 
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དགོངས་པ་ཀོང་ཆེན་ཡངས་པའི་མཁའ་ལ་འཕོ༔ 

公巴 龍千 洋貝 卡拉丘 
神遊虛空廣大覺性中 

རྣམ་འགྱུར་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་འགོྲ་བ་འདེྲན༔ 

南就 突修 卻貝 卓哇針 
引導修持守戒及懺悔 

རད་བྱུང་རོ་རེ་སིང་པོའི་དགོངས་སོག་འཛིན༔ 

美烱 多傑 寧撥 公守竟 
最勝金剛精義心要具 

ཐུགས་སས་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔར་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

突些 借邦 涅雅 恰差特 
禮讚心子王臣二十五 

 

གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 

先洋 仁津 出貝 即扣杜 
復於持明變化壇城中 

དམ་ཚིག་ཐུགས་རེས་འཁོད་པའི་ར་གསུམ་ལྷ༔ 

旦記 突借 克貝 札宋拉 
有喇嘛、本尊和空行母(因為沙瑪亞和慈悲而出現) 

ཡེ་ཤེས་དབིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་བ༔ 

耶謝 英累 出貝 波雅哇 
有智慧境所幻化的使者 

དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

即扣 勇佐 拉拉 恰差特 
普皆禮讚壇城諸聖眾 
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བདུན་པ་འཛབ་དགོངས་གསལ་བ་ནི༔ 
(7) 觀想持頌 

 

ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སེང༔ 

突卡 貝瑪 尼迭電 
心間蓮花日月上 

ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་གའི་མཐའ་སོྐར་དུ༔ 

吽依 聽給 他扣杜 
藍色吽字及咒鬘 

སགས་ཕེང་སྤུ་ཤད་ལྟ་བུས་བསྐོར༔ 

雅稱 普些 大布扣 
咒輪如絲而環繞(嗡阿吽班雜咕嚕貝瑪悉地吽) 

འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ 

歐色 冊貝 粘居江 
放光清淨有情和外器世界 

རྣམ་དག་ལྷ་ཡི་དལ་དུ་བསོམ༔ 

南達 拉依 達杜共 
觀想一切皆清淨,變化成本尊 

མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ་༔ 

瑪助 巴杜 米湯哦 
直證佛果恆修持 

 
ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སི་དི་ཧཱུྃ༔ 
 

嗡阿吽 班雜 咕嚕 貝瑪 悉地吽 
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བསེན་པ་ཆུ་བོའི་གཞུང་བཞིན་བསལ༔ རེས་འགའ་ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླུ་ལེན༔  ཤེས་པ་གཏད་མེད་ངང་ལ་
བཏང༔  རེས་ཐོབ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལ་གཟིར༔  འདི་ཉིད་བསྒྲུབས་པའི་རྣལ་འབོར་ལ༔  རིག་འཛིན་རྒྱ་
མཚོས་བིན་གིས་བརླབས༔  མ་དང་ཌཱ་ཀྐིས་ལུང་ཡང་སོན༔  ཕི་མ་རྔ་ཡབ་དཔལ་གི་རིར༔  ཐེ་ཚོམ་
མེད་དོ་ས་མ་ཡ ༔   
 

像河流般唸誦此咒語,有時唱吽字,心自然安住(沒有專注的焦點)。

在平時,專注於金剛鏈,做到這一點的瑜伽士,將會受到如海般眾

多持明之加持,並可以獲得空行母的預言。在來生,可以生於那亞

的光輝山林。這是毫無疑問的！沙瑪亞！ 
 
 

གབ་བང་ལས༔  བསེན་པ་འབྲུ་འབུམ་སོན་སོང་ནས༔  རིག་འཛིན་སོག་སྒྲུབ་སིང་པོ་ནི༔  ཐོག་
མཐར་ཨོཾ་དང་ཧཱུྃ་བཞག་ནས་༔  བར་ན་བཅུ་གཉིས་གྲོང་མཛེས་པ༔  རིག་འཛིན་སོག་གི་ཡང་སིང་

ཡིན༔ ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སར་སདིི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཅེས་
གསུངས་སོ།། 
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༈རིག་འཛིན་ཀི་གབ་གང་གནད་ཀི་མིག་ཚགས་བཞུགས༔ 
耀眼的關鍵點: 持明的秘密隱藏的指導手冊 

 

བར་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་འདུད༔ རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་གབ་བང་ནི༔ ལྷ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའགབ༔ 
我礼拜如海般的指示傳承持明衆,這些都是秘密隱藏的持明修行。

智慧本尊嫁那薩埵是包括在被隱藏的主要本尊內。  
 

སྣང་སིད་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀ་རུ༔ 

浪夕 歷嫩 突喀如 
蓮師心中顯萬象 

རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་ཆོས༔ 

仁津 加波 多傑卻 
持明法王法金剛（多傑卻） 

སྐུ་མདོག་བེ་རུ་སྣུམ་བསྐུས་ལྟར༔ 

固豆 借如 奴姑大 
身色多彩如珊紅 

གསལ་འཚེར་བཀྲག་མདངས་ལྡན་པ་ལ༔ 

薩冊 札當 電巴拉 
膚色鮮明清澈熾燃光 

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཞི་མ་ཁོ༔ 

夏記 恰尼 西瑪抽 
一面二臂半忿怒相 

གཅེར་བུ་རུས་རྒྱན་ཐོར་ཚུགས་ཅན༔ 

切布 呂見 托出千 
骨項華冠以莊嚴 

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བསོྣལ་བའི་པང༔ 

多傑 知布 諾威邦 
鈴杵交抱於心間 
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རྣལ་འབོར་སོན་མོ་གིྲ་ཐོད་ཅན༔ 

拿久 哦摩 知特千 
擁抱藍色空行母(手持彎刀和頭骨容器) 

ཆ་ལུགས་ཡབ་འདྲ་གཉིས་ཀ་ཡང༔ 

恰路 亞札 尼喀洋 
宛如佛父擁佛母 

ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན༔ 

欣突 恰貝 南就千 
雙運樂合相悅意 

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སོྦྱར༔ 

剎美 迭哇 千波久 
大樂空明無慾念 
 

མི་ལ་གཅེས་པ་རྣམ་ཤེས་ལྟར༔ ཕག་རྒྱ་རྟགས་ཀི་ལྷ་སྐུ་ཀུན༔ ཟིལ་གནོན་ཡེ་ཤེས་སེམས་པ་ནི༔ ཤིན་ཏུ་གསལ་

བརྟན་ཐོབ་པ་གནད༔ ས་མ་ཡ༔ 
正如人類最珍貴的是意識,对於”指示傳承”大手印的本尊來說,

最关鍵點是能夠把莊嚴的嫁那薩埵观想得極清晰和穩定. 沙瑪亞！   
 

སགས་ལ་གབ་པ་འདི་ལྟ་སེ༔ བསེན་པ་འབྲུ་འབུམ་སོན་སོང་ནས༔རིག་འཛིན་སོག་སྒྲུབ་སིང་པོ་ནི༔ཐོག་མཐར་ཨོཾ་
དང་ཧཱུྃ་བཞག་ནས་༔བར་ན་བཅུ་གཉིས་གྲོང་མཛེས་པ༔རིག་འཛིན་སོག་གི་ཡང་སིང་ཡིན༔ 
所揭示的咒語如下：每一個种子字唸十萬遍,此持明成就生命力

本質的咒語,開始是嗡字, 結束是吽字,有 12 個美麗的种子字,

优雅地像雀巢般把它們連接在一起,這是修行者生命力最本質的

內在成就.  
 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སར་སིདི་ཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 班雜 瑪哈 咕嚕 沙哇 悉地吽 
 

འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ༔ 

念此咒 120 萬遍就會有成就。沙瑪亞！ 
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ཏིང་འཛིན་དོ་ལའི་མན་ངག་གབ༔ལྷ་ལ་གསལ་བརྟན་ཐོབ་པའི་ཚེ༔ 
現在,這是在“帕浪昆沙瑪地”揭露出來的指示:當你能夠清晰和穩定

地观想本尊後,做下面的观想： 
 

ཐུགས་ཀའི་སགས་ཕེང་གཡས་བསྐོར་ལས༔ 

突給 雅稱 耶扣累 
心間咒輪右旋繞 

སགས་ཕེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཕོས༔ 

雅稱 路咕 居杜愁 
咒鬘如環放光芒 

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་ཐོན༔ 

耶謝 深貝 夏內通 
超越言語智慧心 

ཡུམ་གི་ཞལ་ཞུགས་སྐུའི་དབིབས་བརྒྱུད༔ 

擁記 夏修 姑依舉 
進入佛母口中,再向下降 

ཐུགས་ཀའི་བཾ་ལ་གཡོན་དུ་འཁོར༔ 

突給 棒拉 原杜扣 
在她心間,咒輪環繞滂字向左旋轉 

མཁའ་གསང་ནོར་བུའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ༔ 

卡桑 諾布 南舉迭 
再向下降,經佛母密處進入佛父處 

མགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ཡིས༔ 

嘎美 大布 扣哇依 
咒輪如火而旋轉 

ཡབ་ཡུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས༔ 

亞雍 迭哇 千杯釀 
雙運覺受大樂明 
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བཟོད་དུ་མེད་པ་འབར་བ་ལས༔ 

舍杜 美巴 巴哇累 
熾盛難忍之喜悅 

ཐུགས་རེའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕོས༔ 

突皆 歐色 昆突愁 
煥射十方大悲光 

གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀང༔ 

措當 扣借 湯借羌 
所有本尊及眷屬 

བདེ་སོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འུར་བས༔ 

迭東 耶謝 釀巫威 
頓生空樂智慧覺 

ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་ཁོ་ལོ་ལོ༔ 

強丟 知布 抽洛洛 
振鼓搖鈴抽洛洛 

ཞལ་ནས་ཧཱུྃ་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ 

夏內 吽路 糾如如 
口誦吽聲糾如如 

དབིངས་རིག་གཉིས་མེད་བང་ཆུབ་སེམས༔ 

英瑞 尼美 將秋深 
在覺性和空間的不可分離中,菩提心 

རལ་སྣང་དག་པ་རབ་འབམས་ཀི༔ 

札浪 達巴 惹將記 
示現出廣大的明淨界 

དཀིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་ལས༔ 

即扣 企突 作巴累 
悉為圓滿此壇城 

རིག་པ་གཏད་དེ་གཡོ་མེད་བཞག༔   

利巴 貼迭 有美夏 
安住不動明覺中 
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ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ 
 

吽吽 吽吽 吽吽吽 吽吽吽 
 

གལ་ཏེ་སྣང་སིད་སོྣད་བཅུད་ཀ༔ི དངོས་སྣང་ཞིག་པར་མ་གྱུར་ན༔ དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་འོད་ཟེར་གིས༔ སོྣད་བཅུད་

སྦྱངས་ཏེ་རང་ལ་བསིམ༔ ལྷ་དང་སྣང་བ་ཆོས་ཉདི་གསུམ༔ གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་མ་གྱུར་བར༔ ཏིང་འཛནི་གནད་ཀ་ིའཛནི་

ཕུར་འདབ༔ ང་རུ་འཛནི་པའི་ང་རྒྱལ་དང༔ དག་པ་དྲན་པའི་བསེད་རིམ་དང༔ རྣམ་པ་བཅོས་ནས་གསལ་བ་དེས༔ ཟུང་

འཇུག་འབྲས་བུ་འབིན་མི་ནུས༔ དབིངས་ཀི་གསལ་ཆ་ལྷར་ཤར་བས༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆནེ་འདི་ཡིས་རྫོགས༔ དེ་ལ་

དངོས་ཞེན་རྣམ་དག་པས༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀང་རྫགོས་པ་ཡིན༔ ས་མ་ཡ༔དགའེོ།།དགེའ།ོ།དགེའ།ོ། 
 

如果現象存在的觉受、環境和衆生,都被视為真實的想法不被摧

毀的話,去观想一圈圈的光,由壇城放射出來,淨化了環境和衆生,

然後光融入了你. 
 

直到本尊、顯現和法性都能夠“合一”之前。,要緊緊抓住〝沙

瑪地〞的定境之关鍵点：在生起次第,若有牽涉到自我的執著、

若去想到所有一切都是纯淨的,以及去观想(被造作出來的)形象

的話,就無法有“合一”的結果.  
 

當本尊以絕對空間的清晰性呈現出來時,如此就已經完成了福德

資糧的積聚.又當執著本尊是真實的想法能夠被淨化時,也就能夠

圓滿智慧資糧的累積.  沙瑪亞！  
 

ཨ་ཨ ་ཨི་ཨ ི་ཨུ་ཨ ཱུ་རྀ་ར ྀ་ལྀ་ལ ྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨ ོཿ 
ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།  ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ།  ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ།   
ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན།  པ་ཕ་བ་བྷ་མ།  ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀ། 

阿阿 衣衣 烏烏 日日 立立 喂喂 歐歐 

昂阿 

喀卡嘎噶雅 擦叉雜雜娘 札察渣渣納   

大他答達納 爸帕琶把瑪 亞辣拉哇     

夏卡薩哈甲 
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏེ་ནོ་པ། ཏཥིྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། 
སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀ ོ་མེ་བྷ་ཝ། སར་སིདི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། 
སར་ཀར་སུ་ཙ་མེ། ཅིཏ ཾ་ཤེ་ཡོཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོོཿ བྷ་ག་ཝ ན། སར་ཏ་
ཐ ་ག་ཏ། བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ། བཛ ི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨ ོཿ 
嗡 班雜 薩埵薩瑪亞 馬努巴拉亞 

班雜 薩埵德諾巴 低叉枝朵 美巴哇 

蘇多卡優美巴哇 蘇波卡又 美巴哇 

阿努拉朵 美巴哇 薩哇悉地 美巴牙雜 

薩哇嘎瑪 蘇雜美 自當 西裏樣 古魯吽 

哈哈哈哈吙 巴嘎問 薩哇達他嘎他  班雜  

瑪美母雜 班茲巴哇 瑪哈 薩瑪亞 薩埵阿 
 

ཨོཾ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ ་ཧེ་ཏུན ེ་ཥཱན་ཏ་ཐ ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་
རོ་དྷ་ཨེ་ཝ་ཾབ ་དི་མ་ཧ་ཤ་མ་ཎ་ཡེ་སྭ་ཧཱ།  

嗡 耶答瑪 荷突札巴哇 荷敦爹肯 大它嘎

都 哈亞哇 德爹肯札 唷你若答 俄網巴第 

馬哈 夏瑪納耶 梭哈 
 
 

 

  

 

      選擇性的祈請文 - 請看第 S1 節的補充祈請文: 

 

  〝“ 岡達惹瓦”的琵琶樂声,十六金剛女神的花環供養, 〞     
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མཆོད་པ་ནི༔ 
供養: 

 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔   

嗡阿吽 
 

ཕི་ནང་སྣོད་བཅུད་མཆོད་པའི་སིན༔ 

企浪 粘居 卻貝親 
外在的、內在的、有情和外界的供養 

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་དང༔ 

涅卻 迭原 那雅當 
宴享妙品五欲供 

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སིད་བདུན༔ 

札西 這大 加西敦 
輪王七寶祥瑞兆 

སན་གཏོར་རཀ ་དངས་རེ་སོ༔ 

面托 惹大 當瑞仇 
紅白菩提如意供 

སེག་བཞད་གཡོ་བའི་གར་མ་དང༔ 

給些 優威 嘎瑪當 
伎女嬉笑曼妙舞 

བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བའི་རིག་མ་འབུམ༔ 

迭千 久威 瑞瑪笨 
十萬明妃大樂供 

མཆོད་བ་མཆོད་བེད་མཆོད་ཡུལ་ཀུན༔ 

卻嫁 卻借 卻尤昆 
能供所供及供處 
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ཡེ་ཤེས་དབིངས་སུ་རྣམ་དག་པའི༔ 

耶謝 英速 南達貝 
悉為清淨本智境 

མཆོད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས༔ 

卻貝 恰加 千波守 
大手印等諸供養 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ 

仁津 杜貝 拉拉布 
供獻持明諸聖眾 

བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

些內 汪當 哦助佐 
垂賜灌頂及成就 

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨར ྦྷཾོཿ པ དཾྱོཿ པུཥྤེོཿ དྷུཥེྤོཿ ཨ ་ལོ་ཀེོཿ གནེོཿ ནཻཝིད ོཿ ཤཔ ོཿ 
རཱུ་པ་ཤཔ ་གནེ་ར ་ས་སརྴ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 
 

嗡 班雜 阿港 巴當 普貝 杜貝 阿洛給 

更迭 內威嗲 夏大 如巴 夏達 更迭    

惹沙 巴謝 阿吽 
 

སར་པཉྩ་བ་ལིང ་རཀ ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷར་དྷརྟུ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 
 

沙哇 邊札 巴令大 惹大 瑪哈 速卡    

達瑪 達度 阿吽 
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བསོད་པ་ནི༔ 
讚嘆: 

 

ཧ ི༔  མ་བཅོས་སོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ༔ 

啥！瑪卻 冊札 喇嘛 卻記固 
啥！無為離戲法身之上師 

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རེ༔ 

迭千 龍卻 喇嘛 卻記借 
法主大樂報身之上師 

པད་སོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 

貝東 累春 喇嘛 出貝固 
蓮花降生化身之上師 

སྐུ་གསུམ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

固宋 多傑 搶拉 恰差特 
頂禮讚頌三身金剛持 

 

བདེ་བེད་བརེགས་པར་ཟབ་བརྒྱའི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 

迭借 側巴 剎皆 哦助涅 
大樂生起成就深且廣 

དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན༔ 

杜冊 借杜 公貝 正沙竟 
八屍林成就密意心要 

རབ་འབམས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་མངའ་དབང་བསྒྱུར༔ 

惹江 即扣 加措 那汪就 
統理廣大壇城海會眾 

མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

丘記 仁津 借拉 恰差特 
八大尊聖持明頂禮讚 
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དགོངས་པ་ཀོང་ཆེན་ཡངས་པའི་མཁའ་ལ་འཕོ༔ 

公巴 龍千 洋貝 卡拉丘 
神遊虛空廣大覺性中 

རྣམ་འགྱུར་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ 

南就 突修 卻貝 卓哇針 
引導修持守戒及懺悔 

རད་བྱུང་རོ་རེ་སིང་པོའི་དགོངས་སོག་འཛིན༔ 

美烱 多傑 寧撥 公守竟 
最勝金剛精義心要具 

ཐུགས་སས་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔར་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

突些 借邦 涅雅 恰差特 
禮讚心子王臣二十五 

 

གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 

先洋 仁津 出貝 即扣杜 
復於持明變化壇城中 

དམ་ཚིག་ཐུགས་རེས་འཁོད་པའི་ར་གསུམ་ལྷ༔ 

旦記 突借 克貝 札宋拉 
有喇嘛、本尊和空行母(因為沙瑪亞和慈悲而出現) 

ཡེ་ཤེས་དབིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་བ༔ 

耶謝 英累 出貝 波雅哇 
有智慧境所幻化的使者 

དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

即扣 勇佐 拉拉 恰差特 
普皆禮讚壇城諸聖眾  
 

 
ཡིག་བརྒྱ 
[唸誦百字明咒] 
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༄༅།།ཚསེ་བཅུའ་ིཕན་ཡནོ་གསལོ་འདབེས་བཞུགས་སོ།། 
初十修法利益之祈禱文 

持明吉美林巴作 
 

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སབས་
སུ་མཆིའོ།། 

桑桀 尼巴 洛朋 千波拉 南巴 昆突    

恰札欣 加速 企歐 
第二佛、殊勝的上師—我不間斷地礼拜皈依您  
 

སྐལ་བཟང་འདིར་བོན་སངས་རྒྱས་སོང་ར་ཀུན།། 

喀桑 弟仲 桑桀 東札昆 
來到此幸運時代的千尊佛 

སངས་རྟོགས་མཉམ་ཞིང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརེ་ཡང༌།། 

胖托 亮欣 卓拉 突側洋 
具有同等的証悟和出离心,以及對衆生的愛和慈悲 

གངས་རི་ཁོད་འདིར་ཁོད་དང་མཚུངས་པ་ཡི།། 

岡利 仇弟 殼當 春巴依 
在此山林環繞的聖地 

བཀའ་དྲིན་བརོད་དུ་མེད་པར་བསམས་ཀིན་དད།། 

喀尊 久都 妹帕 散近迭 
無法用言語描述,越想到你的慈悲,信心越深刻、恭敬心也跟著成長 

ཁ་བ་ཅན་འདིར་ལག་ན་པདྨོ་ཡིས།། 

卡哇 千弟 拉那 貝莫衣 
衆佛所預言的西藏雪域 

གདུལ་བར་རྒྱལ་བའི་ལུང་བསན་མཛད་པའི་དོན།། 

度嫁 加威 弄天 這貝敦 
是观世音菩薩的教化地 

མེས་དབོན་གསུམ་དང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡིས།། 

妹翁 宋當 歐金 千波衣 
在事實上是無有差別的 
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མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གཞན་དམིགས་སུ་མེད།། 

這貝 南搭 累先 米速妹 
宋稱嘎波、赤松德贊、惹巴千,以及（您）歐金大咕嚕 

 
གུ་རུ་ང་སོམ་ང་སྒྲུབས་ང་རེས་སོགས།། 

咕嚕 雅貢 雅助 雅皆紐 
憶念咕嚕（我）、完成我、追隨我 

ང་མཐོང་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཐོང་ང་ཉིད་ནི།། 

雅東 桑桀 昆東 雅尼尼 
見到我,就是見到所有的佛菩薩 

བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས།། 

迭些 杜貝 哦喔 尼英貝 
因為我就是所有善逝佛的非常本質 

ཚེས་བཅུ་བྱུང་རེས་བོད་དུ་འབོན་ཞེས་གསུངས།། 

側丘 炯瑞 撥都 久些宋 
在每月的初十,我会來到西藏 

དེ་ཕིར་རྣམ་ཐར་དྲན་པས་གསོལ་བ་འདེབས།། 

迭奇 南大 針貝 所哇迭 
您是如此說的,記得您生平的故事,我們祈求 

 
ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ།། 

荷達 助貝 側曲 尼夏拉 
在第六個月的初十,太陽昇起時 

དྷ་ན་ཀོ་ཤ་པདྨའི་སྦུབས་ལ་བོན།། 

達那 扣夏 貝妹 布拉久 
你出現在達那扣夏湖的蓮花心蕊上 

རྒྱལ་ཟླར་ཨིནྡྲ་བོྷ་དྷའི་སྤྱན་དྲངས་ཏེ།། 

加達 央乍 荷迭 千張貼 
在第十二個月,大梵天王胡替邀請您 
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རྒྱལ་བུར་མངའ་གསོལ་རོ་རེའི་ལམ་མཆོག་བརེས།། 

加布 雅所 多桀 浪丘涅 
您被封為王子,修殊勝的金剛乘 

 
མཆུ་ཟླར་རྒྱལ་སིད་སངས་ནས་བསིལ་ཚལ་དུ།། 

丘達 加夕 胖涅 夕札都 
在第一個月,您放棄在寒樹林的王國 

བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུས།། 

突修 卻貝 康卓 旺都度 
修持紀律、吸引了空行母 

དབོ་ཟླར་བསན་ལ་རིམ་བཞིན་བཀྲི་བའི་སད།། 

喔達 天拉 任欣 椎威累 
在第二個月,您以漸修的教法領導群眾 

སོབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསིར་རབ་ཏུ་བྱུང༌།། 

洛朋 爬拔 哈妻 惹突炯 
您在爬拔哈妻教師座下剃度 

ནག་ཟླར་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོས་གསོན་བསེགས་ཚེ།། 

那達 薩荷 加波 宋些側 
在第三個月,當薩荷梭托要活活燒死您時, 

མེ་ཡང་ཆུར་བསྒྱུར་སུམ་རེན་ལྷ་ཡིས་བསོད།། 

妹洋 丘就 宋稱 拉衣特 
您化火焰為水,三個天堂的神衆都讚嘆您 

ས་ཟླར་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས།། 

薩達 歐金 加波 亞雍尼 
在第四個月,歐地亞那國王將您和瑪達惹瓦一起焚燒 
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ལྷན་ཅིག་མེར་བསེགས་ལོག་སེད་ཅན་དག་ཀང༌།། 

連奇 妹些 洛些 千達姜 
您宣染教化了那些邪惡者 

རང་དབང་མེད་པར་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད།། 

讓旺 妹帕 迭貝 涅拉柯 
您毫不費力地激發出他們對您的完全恭敬心 

སོན་ཟླར་ལྷོ་ཕོགས་མཐར་སེས་རྒྱལ་ཁམས་སུ།། 

濃達 洛丘 大接 加康速 
在第五個月,在南方遠處的王國 

བསན་ལ་འཁུ་བའི་མུ་སེགས་ཐོག་གིས་བསལ།། 

天拉 固威 目貼 托吉乍 
您以霹靂雷電解脫了敵視教法的提替喀 

གྲོ་བཞིན་ཟླ་བར་མཐའ་འཁོབ་ཟངས་གིང་དུ།། 

卓欣 達哇 大荷 展林都 
在第七個月,在瞻林的邊界地 

མུ་སེགས་རྒྱལ་པོས་ཟངས་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་ནང༌།། 

目貼 加波 桑千 卡久浪 
當提替喀國王把您封鎖在一個銅壺中時 

བཅུག་ནས་ཆུ་ཀླུང་བསྐྱུར་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་གིས།། 

丘涅 丘弄 扣姜 竹出記 
把您拋到河中 

ནམ་མཁར་གཤེགས་པའི་མོད་ལ་ཆུ་ཀླུང་ཡང༌།། 

南卡 些貝 莫拉 丘弄洋 
您馬上騰空而出,並且讓河水逆向而流 

གེན་ལྡོག་སིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོའི་གནས་འཇིགས་ལ།། 

見多 弟卻 加波 涅基拉 
幾乎毀掉了惡毒國王的王宮 
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ཉེ་བས་ས་བཀོང་བཟོད་གསོལ་སབས་སུ་བསེན།། 

涅威 巴空 奏所 加速天 
他很懼怕,請求原諒並皈依您 

ཁྲུམས་ཟླར་མུ་སེགས་ངན་པའི་ཟས་དུག་གིས།། 

出達 目貼 年貝 介都基 
在第八個月,惡毒的提替喀計劃殺死您 

བཀྲོངས་པར་སེམས་ཀང་གནོད་པ་མེད་ཀི་སེང༌།། 

冲帕 深姜 諾巴 妹記田 
用有毒的食物,你不但沒有受到傷害 

གཟི་མདངས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་ངང་ཚུལ་བསན།། 

利當 拉帕 給貝 昂出天 
反而顯現出亮眼的外表 

ཐ་སྐར་ཟླ་ལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཕེབས།། 

大卡 達拉 洋累 修都貝 
在第九個月,當您抵達洋累修時 

བལ་བོད་གཉིས་ཀའི་ལྷ་འདྲེས་མཐོ་མཚམས་ཀང༌།། 

巴撥 尼給 拉最 托散姜 
尼泊爾和西藏的神明和靈怪向您挑戰,並攻擊您 

རོ་རེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་བཞེངས་དམ་ལ་བཞག། 

多桀 匈奴 固先 淡拉夏 
你以瓦嫁固瑪惹出現,讓他們發誓效忠 

སིན་དྲུག་ཟླ་བར་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བོན།། 

明助 達哇 撥尤 烏速終 
在第十個月,您來到了西藏 

ཧས་པོ་རི་རེར་ལྷ་སིན་དམ་ལ་བཞག། 

黑波 瑞側 拉欣 淡拉夏 
在黑波利尤山峰,您將神明和靈怪束縛在誓約之下 
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རྒྱལ་བསན་བོད་དུ་དར་བ་ཁོད་གཅིག་པུའི།། 

加天 撥都 達哇 切企普 
在西藏傳法,完全是您的仁慈,沒有其他 

དྲིན་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་བསམ་ཀིན་དད།། 

知拉 先尊 米久 散金迭 
我越想到此,我的信心就越深刻,恭敬心也跟著成長 

མགོ་ཟླར་སིན་ཡུལ་གཤེགས་པ་ལ་དགོངས་ནས།། 

夠達 欣尤 些巴 拉共涅 
在第十一個月,當您決定前去惹薩薩時 

མཆིམས་ཕུར་ཡོན་མཆོད་བཀའ་བགྲོས་བོད་ཡུལ་ཀུན།། 

欽普 勇卻 喀卓 撥尤昆 
在欽普,您與門徒商議,並做準備 

གཏེར་གིས་གཏམས་པའི་ས་གོན་དང་འབྲེལ་བར།། 

貼記 湯貝 大貢 當椎哇 
用伏藏充滿了西藏的土地 

གཞི་བདག་དབང་བསྡུས་གཏེར་གི་གཉེར་བང་གཏད།། 

西達 旺都 貼記 涅將貼 
吸引了地神,將宝藏託付給他們 

 
དེ་ཕིར་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཚེས་བཅུ་རྣམས།། 

迭企 炯哦 丘基 側丘南 
這就是為什麼在每月的初十 

ཁོད་ཀིས་མཛད་པ་ཕིན་ལས་དུས་ཆེན་དང༌།། 

柯記 這巴 春雷 度千當 
是慶祝您証悟活動的一個節日 

མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་སྐབས་ཡིན་པས།། 

瑪當 康卓 都威 喀英貝 
也是瑪摩和空行聚集的時刻 
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ནང་དུ་རོ་རེའི་ལུས་ལ་ར་ཐིག་རླུང༌།། 

浪都 多桀 律拉 札替弄 
當金剛身的氣、脈、明点 

འདུ་བ་ངོ་མཚར་ཅན་གི་རེྟན་འབྲེལ་ལས།། 

都哇 哦札 千記 天最累 
經由這美妙的”天卓”(意識和絕對實象的互動)聚集時 

རྣམ་བཞིའི་ཕིན་ལས་ཀུན་ལ་དབང་འབོར་ཞིང༌།། 

南西 春雷 昆拉 旺久欣 
四种活動都在那裡完全被掌握住 

ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤིང་མི་ཕྱུགས་ནད་རིམས་ཞི།། 

恰丘 背欣 米丘 涅任西 
雨水及時滴落,人們和動物的流行病也痊癒了 

སད་སེར་དབུལ་ཕོངས་དམག་འཁྲུགས་གོད་ཁ་སོགས།། 

些色 烏噴 瑪出 夠卡所 
霜凍、冰雹、貧窮、暴力衝突、損失、破壞等 

འཇིག་རྟེན་དུས་ཀི་རྒུད་པ་ཇི་སེད་ཀུན།། 

吉天 都記 古巴 近耶昆 
全世界,不管末法時期是如何的 

ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་བཟུང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན།། 

側曲 度卻 宋涅 所迭那 
因為維持初十修法和此祈禱文的加持力,而移除了障礙 

བིན་རླབས་ཁོ་ནས་ཞི་བ་མངོན་སུམ་ཕིར།། 

近拉 柯涅 西哇 哦宋企 
所以我們能親眼見證到 

ཞལ་བཞེས་དུས་ལ་བབ་པོ་ཐུགས་རེས་གཟིགས།། 

夏些 都拉 巴波 突皆利 
現在是您保持承諾的時候,請以慈眼眷顧我們 
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བོད་འབངས་བསམ་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཁོད་ལ་དད།། 

伯邦 散又 湯切 柯拉迭 
在藏人中,有智慧的人都對您有信心 

བསམ་མེད་དིྲན་ཆེན་ཕ་མ་དག་ལ་ཡང༌།། 

散妹 知千 帕瑪 達拉洋 
但是有沒良心的,还鄙視自己仁慈的父母 

འཁུ་བར་བེད་ན་ཁེད་ཀི་ཐུགས་རེ་ལ།། 

固哇 皆那 皆記 突皆拉 
請讓您的慈悲無所偏私,我們懇求您 

ཉེ་རིང་མ་མཆིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ལོ།། 

涅任 瑪企 突淡 居固洛 
您發誓永不放棄或忽視西藏人 

བོད་འབངས་ནམ་ཡང་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི།། 

撥邦 南陽 亞哇 米多威 
現在是您實現諾言的時候 

ཞལ་བཞེས་དུས་ལ་བབ་པོ་ཐུགས་རེས་གཟིགས།། 

夏些 都拉 巴波 突皆利 
請慈悲眷顧我們 

བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས།། 

散敦 衣欣 助巴 近記洛 
賜予加持、所願皆成 

 
ཞེས་པའང་བསམ་ཡས་པ་རབ་བྱུང་དབངས་ཡིག་དང་པོའི་མིང་ཅན་གིས་ངོར༌། 
༧རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གིང་པས་སོ།། 
住在三耶具有出离心者,其名的第一個字母為“阿”字,在此人請

求下,持明吉美林巴寫下此祈禱文. 
 

Rigpa 的翻譯,2013 年 
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衷心虔誠的祈禱文 
吉美林巴撰寫  

 
 

ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཐུགས་རེའི་གཏེར།། 

哎瑪吙！都宋 桑桀 昆記 突桀貼   
奇妙哉！您是三世諸佛慈悲的寶藏 
 

ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་སོལ་བའི་དེད་དཔོན་མཆོག། 

康宋 瑪律 卓威 迭碰丘  
(毫無例外地)解脫三界所有衆生的嚮導 

བོད་ཁམས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀི་གཉེན་གཅིག་པུ།། 

撥康 卓哇 永記 年企普  
是西藏人民唯一的朋友 

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ།། 

喀尊 沖妹 歐見 千波拉  
歐迪亞那的偉大上師,無與倫比 

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བོླ་སིང་བྲང་གསུམ་ཕུལ།། 

律當 龍卻 洛寧 張宋普  
我供養我的身體、財產、我的心,以及對您完全的信任 

ཁ་ཞེ་ངོ་ལོག་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

卡些 哦柯 妹巴 所哇迭  
我真誠地向你祈禱(沒有任何的偽裝) 
 

འཁོར་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར།། 

扣策 托瑪  妹涅 當貼巴  
從無始以來開始到現在 

མ་རིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་ནས།། 

瑪利 累當 紐夢 旺就涅   
屈服於無知和負面情緒的力量 
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ཁམས་གསུམ་རྒྱུད་དྲུག་གནས་སུ་འཁམས་པ་བདག། 

康送 居竹 涅書 將巴達   
我一直在三界六道中流浪 

སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་ལས།། 

都雅 宋記 下貝 欽巴累  
從三種受苦的束縛中 

མྱུར་དུ་ཐུགས་རེས་སོལ་ཅིང་གུ་རུ་རེ།། 

紐都 突桀 卓企 咕嚕桀   
咕嚕怙主！請慈悲,讓我迅速得解脫   

 

འདི་ནས་བཟུང་སེ་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར།། 

滴涅 送貼 將秋 瑪托巴   
從現在開始,直到我得到証悟為止 

སིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་ཡང་།། 

記都 累涅 桑年 企炯洋   
無論是：快樂或悲傷,舒適或危險,好或壞   

རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁེན།། 

桀曾 千波 貝瑪 炯涅前 
偉大的貝瑪炯涅,請照顧我 

 

གསོལ་བ་སིང་ནས་འདེབས་པའི་གང་ཟག་ལ།། 

所哇 寧涅 迭貝 岡薩拉 
當有人從內心深處全心全意向你祈禱時  

ཐུགས་རེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཞལ་བཞེས་པའི།། 

突桀 捐切 美巴 下些貝   
你有承諾過,對他們的慈悲不斷 

ཐོས་གྲོལ་གསུང་གི་དོན་འབྲས་མ་ལུས་པ།། 

特卓 送吉 敦最 瑪律巴   
信守承諾,一旦聽聞到立即得解脫  
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མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་རིར་སྩལ་དུ་གསོལ།། 

哦送 米吉 都七 札都守  
請立即兌現您所有的承諾,像甘露一樣使我們的眼睛愉悅   

 

ཁད་པར་ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་དུས་བས་ཚེ།། 

皆巴 南西 策衣 都皆策  
特別是在我去世的時候 

བེམ་རིག་བྲལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན།། 

偏瑞 渣威 杜拉 爸巴那   
當意識與身體分離的時候 

སེ་འཆི་བར་དོ་གནད་གཅོད་སྡུག་བསལ་འཕང་།། 

皆企 拔朵 涅卻 都雅昌   
臨終的痛苦,出生、死亡和中陰的危險 

ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་གཡང་ས་ལས།། 

欣突 吉巴 千波 洋薩累   
形成所有這些非常恐怖嚇人的深淵   

སོབས་སེ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མ་བཏང་བར།། 

刻貼 年送 宋都 瑪唐哇   
保護我不要下墮到〝下三道〞 

རང་སྣང་རྣམ་དག་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་།།  

讓浪 南達 桑多 帕利欣   
帶我去(自化現的)銅色山的淨土 

སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཆེར།། 

固宋 迭哇 千波 波張切   
在三身大樂的聖宮殿 

མགོན་པོ་ཁོད་ཀི་ཐུགས་དང་དབེར་མེད་དུ།། 

共波 求記 突當 耶妹都   
我的保護者,願與您的心不分離   
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འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་མཛོད་ཅིག་མ་ཧཱ་གུ་རུ།། 

珍貝 迭碰 作企 瑪哈 咕嚕   
大咕嚕！請成為我的嚮導 

 
སབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁེན།། 

加涅 昆都 歐見 千波前   
歐迪亞那的偉大上師(所有皈依的对象之體現)請照顧我 

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁེན།། 

桑桀 昆都 歐見 千波前   
歐迪亞那的偉大上師(諸佛的體現)請照顧我 

དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁེན།། 

淡卻 昆都 歐見 千波前  
歐迪亞那的偉大上師(佛法的體現)請照顧我 

དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁེན།། 

根敦 昆都 歐見 千波前   
歐迪亞那的偉大上師(僧伽的體現)請照顧我 

ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁེན།། 

札送 昆都 歐見 千波前   
歐迪亞那的偉大上師(三根本的體現)請照顧我  

 
ད་ནི་དུས་ངན་སིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག། 

達尼 都年 尼妹 大拉突   
現在是末法時期的高峰 

དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བེད་པའི་ལོད་མ་ཁོམ།། 

淡卻 出欣 皆貝 龍瑪控   
因此,沒有自由去做正確的修行   
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སད་སེར་བཙའ་ཐན་ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་།། 

些色 札天 涅樣 目給當   
總是被霜凍、冰雹、枯萎和乾旱、疾病、流行病和飢荒所折磨   

འཁྲུགས་རོད་དུས་ཀི་རྒུད་པས་ཀུན་ཏུ་མནར།། 

出措 都記 古貝 昆突那   
末法時期的衝突與戰爭  

འབྱུང་བ་སང་གཤོངས་སྣོད་བཅུད་རེྟན་འབྲེལ་འཕྱུགས།། 

炯哇 岡匈 粘曲 天哲丘   
當元素的吉祥被干擾,環境和有情衆生處於混亂之中    

བོད་ཁམས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་དྲག་པོ་ལ།། 

撥康 深千 都雅 渣波拉   
當西藏人遭受巨大的痛苦時    

སྤྱོད་ཚེ་རེ་བཙུན་གུ་རུའི་ཐུགས་རེ་ཡིས།། 

卻策 皆曾 咕嚕 突皆衣   
由於您的慈悲,可敬的上師   

གནས་སྐབས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་སོ་འཕར་ཕེད།། 

涅喀 奏電 薩貝 共巴切   
按照慣例打開幸運賢劫(指的是非常長的時間)的大門 

མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ།། 

塔突 歐薩 卻固 波張都   
最終將他們帶到法身的光明聖宮殿 

ཁམས་གསུམ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་དབུགས་དབྱུང་ནས།། 

康宋 律千 大達 屋沖涅   
請解救三界的所有眾生   

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 

扣哇 東涅 出巴 這都守   
並從深處傾空輪迴的娑婆   
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ཞེས་མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པའ་ིམོས་གུས་ཀིས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བའོ།། གྲོགས་མཆེད་རྣམས་ཀ་ིནན་

གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲག་ཉག་གུར་ཅོག་འོག་ཏུ་ཀོང་ཆེན་ནམ་མཁའ་ིརྣལ་འབོར་གིས་སས་པའོ།། །། 
 

用如此的方式來虔誠地祈禱,眼中充滿了淚水。應我朋友們堅持

的要求,南喀嘻那久巴(吉美林巴)在峭壁懸崖上的一個小帳篷裡

寫下此祈請文。  
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༈སངི་ཐགི་གསལོ་བསྡུས་བཞུགས་ས།ོ། 
簡要的護法神供養 
龍欽寧替 - 第一世多竹千仁波切作 

 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ། ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ། 

讓樣康 嗡阿吽 
ཧཱོུྃཿ  སྐད་གཅིག་དྲན་རོྫགས་རང་མདུན་ཐོད་སེད་སེང་།། 

吽！給企 針作 讓敦 特借電 
吽！剎那觀想前面顱灶上     

དུམ་གཅིག་ཀཱ་པ་ལ་ཡི་སྣོད་ནང་དུ།།     

頓即 喀巴 拉依 粘浪杜 
喀巴拉顱器內    

ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ་དང་སྦྱོར་སོལ་རྫས།། 

下雅 杜吉 雅所 久卓這 
有五肉五甘露明點精華     

སོ་བསྡུའི་འཁྲུལ་གིས་རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་བཅུད།།         

仇杜 出記 加昆 桑宋居 
妙光照射,化為諸佛三密之本質   

སྤྱན་དྲངས་གཏོར་མའི་རྫས་དང་དབེར་མེད་གྱུར།། 

千張 托美 這當 耶美就 
迎入朵瑪成無二無別  

དངོས་འཛིན་དྲི་མས་མ་སྦགས་མཆོད་གཏོར་རྫས།། 

哦金 知美 瑪巴 卻托這 
供養無執無垢之朵瑪   

ཕི་ནང་གསང་བའི་དཔལ་ཡོན་རབ་ལྡན་འདི།།       

企浪 桑威 巴原 惹電地             
具備豐富的外內密之甚深品質   
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C2 簡要護法神 

མཆོག་གསུམ་ར་གསུམ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སིྤྱ།། 

丘頌 札頌 喀宋 淡千企 
三寶三根本之護法眾    

ཁད་པར་སགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་དང་།།   

切巴 雅宋 唉嘎 乍提當 
尤其是咒語的保護者唉嘎乍提     

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་དང་།།                   

巴公 瑪寧 公波 泊就當 
父續怙主聖瑪哈嘎拉     

སོལ་གིང་རོ་རེ་ལེགས་པ་མཆེད་འཁོར་བཅས།།                         

卓精 多桀 累巴 借扣借 
卓精多桀類巴及眷屬    

གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་གདོང་མོ་སེ་བརྒྱད་འཁོར།། 

薩杜 千波 東莫 迭借扣 
沙杜千波（惹胡拉),八部東摩眾   

དུར་ཁོད་ལྷ་མོ་མིང་སིང་བརྒྱད་པོ་དང་།།       

杜仇 拉摩 明欣 結波當 
杜仇拉摩,以及(屍林)天女八姊妹   

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སོན་བརྟན་མར་བཅས།།   

側仁 切雅 尤中 天瑪借 
雪山五長壽女、尤中瑪,及十二天瑪   

ཕི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་རྣམས།།     

企浪 桑威 拉欣 迭借南 
外內密的天龍八部及羅剎   

 

 

 

 

 

 



 

 簡要護法神 C3 

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས།།      

出巴 洋出 扣當 洋扣借 
一再化現眷屬之眷屬 
མཆོད་ཅིང་བསོད་དོ་བསྐང་ངོ་མངའ་གསོལ་ལོ།། 

卻欽 特多 康哦 雅收洛 
虔誠獻供讚頌祈如意  

དགེས་ཤིང་ཚིམ་པར་མཛོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས།། 

借欣 稱巴 作拉 娘恰下 
祈賜滿願,違罪得懺悔     

རབ་འབམས་ཕིན་ལས་གང་བཅོལ་འགྲུབ་པ་དང་།།          

惹將 春累 岡卻 助巴當 
圓成廣大必修諸功德     

འཕལ་ཕུགས་ཡོངས་དགེ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག། 

札卜 勇給 桑結 竹巴修 
現在、未來諸善行都迥向成就佛果位 

 

  



 

C4 簡要護法神 

༈ར་གསུམ་གསལོ་བསྡུས་ན།ི 
三根本祈請文 
第二世貝諾仁波切作 

 

སོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སེད་སེང་།། 

東貝 昂列 龍美 陀接顛 
由空性中的風火顱灶上   

བྷནའི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ།།                                                            

邊迭 浪杜 夏雅 杜资雅 
顱器之中有五肉五甘露   

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

担赤 耶謝 耶美 丹則地 
這些三昧耶誓言物品就是智慧物品   

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

札居 喇嘛 衣當 喇措當 
供養給根本傳承上師和本尊眾   

ཁད་པར་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་བདག་ཕག་བཞི་པ།།      

切巴 列典 措達 洽悉巴 
尤其是,供養給列典、四臂和六臂的摩訶迦羅   

ཕག་དྲུག་མ་ནིང་ཞལ་བཞི་སགས་སྲུང་མ།།    

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

ལྷ་ཆེན་ཁབ་འཇུག་རྣམ་སས་ངན་ནེ་མ།། 

拉千 洽具 南森 恩涅瑪 
大自在天、遍入天、毗沙門天、丑身母   

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སོན་རི་དམར་སོགས།། 

策仁 借雅 玉尊 妻瑪索 
長壽五姊妹、玉尊瑪(金剛玉燈女)、妻瑪等  

 

 



 

 簡要護法神 C5 

མདོར་ན་སོན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ།། 

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

འཛམ་གིང་རྒྱན་མཆོག་དཔལ་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད།། 

展林 兼丘 帕借 仁津借 
瞻洲的二殊勝和八飾物、輝煌的八持明   

མཁན་སོབ་བ ་ིམ་ཆོས་རྒྱལ་འབངས་གོྲགས་དང་།། 

肯洛 必瑪 卻加 邦卓當 
堪布、教師、無垢光尊、王臣、佛母等 

སོ་ཟུར་གནུབ་གཉག་ཉང་གུར་བང་གསུམ་དང་།། 

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

內、努˙桑傑耶謝、娘˙賈納咕瑪喇。咕蔣三尊：娘饒˙尼瑪哦瑟、

咕嚕卻旺、蔣˙仁津夠墊三位尊者。） 

གིང་པ་བཅུ་གཅིག་དིྲ་མེད་རྣམ་གཉིས་དང་།། 

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

མི་འགྱུར་རོ་རེ་གཏེར་བདག་གིང་པ་དང་།། 

明珠 多傑 貼達 林巴當 
明珠多傑、貼達林巴等  

ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་སོགས།། 

昆桑 謝惹 吉美 林巴索 
昆桑謝饒、吉美林巴等  

བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་ཚིག་ལ།། 

喀爹 仁津 加措 大資拉 
如海般教藏(佛說的教法和伏藏)的持明之聚集眾 

 

 

 



 

C6 簡要護法神 

གནས་པའི་བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས།། 

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

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་མངའ་གསོལ་དགེས་པ་སྐོང་།། 

索洛 卻多 雅索 皆巴貢 
我們供養並榮耀您,願你們歡喜地去達成願望   

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

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

ནག་ཕོགས་བདུད་སེ་དཔུང་ཚོགས་གཞོམ་པར་མཛོད།། 

納丘 度迭 奔措 雄巴左 
黑品諸部魔軍祈摧滅    

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

達恰 丹妻 亮恰 涅動致 
願我及他人的破戒缺失之障礙   

བང་དག་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་བ་དང་།།                

將達 昌貝 哦住 札哇當 
祈令淨除、賜予勝成就   

རྣམ་བཞིའི་ཕིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྒྲུབས།།        

南西 聽列 耶哇 美巴卓 
請不懈怠地去完成這四項的奇蹟活動    

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

將秋 拔杜 吐桀 炯哇奏 
直至証悟為止,祈請以愛和慈悲來保護 

 
  



 

 簡要護法神 C7 

ཞེས་པའང་སིན་བེད་རྒྱ་མཚོ་ནོད་ཀང་འབོར་བ་དམན་པས་ལམ་དུས་དང་གཏོར་ཚོགས་བསོ་དཔེ་ཙམ་ཡང་མི་
འབོར་བ་སེ་དོན་གི་ཉམས་ཆགས་བ་བསྐང་ཕིར་དཔལ་ཆེནའདུས་པས་བྲིས་སོ།   དགེའོ། དགེའོ།  དགེའོ། 
 

由帕千度巴（第二世貝諾仁波切作）所作,做為一個善巧的方法, 

來完成三根本的沙瑪亞戒和避免任何缺失.為了那些受了如海般

（成熟心流）的灌頂,卻未能遵守“要去供養”的承諾,或者是因

為旅行,或者是買不起供養物品,或者是沒有法本等原因而無法遵

守.    願此是善業美德！ 
 

 

 

一般的護法祈請文: 

གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཀང་།། 

剛夕 依拉 針巴 散記將 
那些去呼喚祈請的人 

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོྩལ་བ་མཛད་པ་ཡི།། 

迭貝 哦祝 措哇 這巴依 
所願皆成 

ཆོས་སོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁེད་རྣམས་ཀིས།། 

卻炯 依欣 諾布 切南記 
願所有您們，如意、珠寶般的護法們 

བདག་གི་བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་།། 

達記 散敦 馬律 祝巴當 
無例外地，滿足所有的需要 

ལན་གསུམ།  
重複三次 

 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

桑傑 天巴 桀貝 春雷作 
讓佛法永遠茂盛 

སོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་ས་རུ།། 

哦側 歐金 千波 千雅如 
在過去和現在的偉大的歐金（蓮花生） 

  



 

C8 簡要護法神 

ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་ལ།། 

出欣 祝巴 借貝 剛薩拉 
對每一位依法的修行者 

མ་ཡིས་བུ་ལྟར་སོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི།། 

瑪依 布大 炯哇 下些貝 
你們承諾要愛護他們如子 

ཆོས་སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 

卻炯 宋瑪 南記 札西秀 
願護法眾賜予吉祥 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 懺悔和成就 D1 

བརོད་མདེ་དོན་ག་ིབཤགས་པ། 
 

無法表達的絕對懺悔 

從“純潔殊勝懺悔的密續”摘錄出來  

與嫁那迭瓦和解, 懺悔的礼儀 

 

邀請並請入座 
 

ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀིལ་འཁོར་ནི༔ 

嗡 也些 固秋 讓先 記扣尼 
嗡 心性的壇城含藏著殊勝的本初智慧 

ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སོས་པ་མི་མངའ་ཡང༔ 

大傑 新都 仇巴 米雅洋 
不造作像滿月一樣 

ཐུགས་རེའི་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སོམས་མཛད་པའི༔ 

突皆 尼沙 歐新 紐這貝 
以慈悲展現,像陽光般平等無偏私 

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ 

滴些 大拉 攻新 修書所 
請就坐、聽我說 

 
礼拜文武壇城的三身 
 

བརོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀི་སྐུ༔ 

久妹 些惹 米優 卻記固 
無法表達的智慧是不動法身 

བདེ་ཆེན་ལོངས་སོྤྱད་རོྫགས་སྐུ་རིགས་ལྔའིི་གཙོ༔ 

爹千 龍卻 做固 利涅措 
具大樂的報身是五方佛眷屬的怙主 

ཐུགས་རེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ཡི༔ 

突皆 踏給 加切 若巴依 
本尊善巧慈愛的大展現 
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D2 懺悔和成就 

ཞི་ཁོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

西抽 出貝 固拉 恰擦洛 
我頂禮寂忿的化身佛 

 
外在的、內在的和秘密的供養 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ 

哦書 久當 依記 南出貝 
實物的供養和心供 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སིན་གིས༔ 

棍突 桑波 拉妹 卻存記 
無與倫比普賢王的供養雲 

མཁའ་དབིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བཀོད་དེ༔ 

卡陰 南達 加千 用哭爹 
完全純淨的,排滿了虛空 

ཕི་ནང་གསང་བ་མཆོད་སིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ 

企浪 扇哇 卻存 加措卻 
我做如海般,外在、內在和秘密的供養 

 
秘密的大樂供養 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ༔ 

棍突 桑莫 扇威 巴嘎拉 
在普賢王如來佛母的秘密子宮裏 

རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་འབམས་མ་ལུས་ཀུན༔ 

加威 即扣 惹將 瑪律棍 
居住著無數的壇城 

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས༔ 

都渣 妹貝 昂都 若企貝 
毫無例外地,都在不變的一味中,超越了分與合 
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གཉིས་མེད་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ 

尼妹 將秋 深記 涅就即 
願不二的菩提心讓你歡喜 

 
對誓言的承諾 

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆོས་དབིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ 

深記 讓新 卻陰 南卡切 
心性的本質是遍虛空的法界 

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༔ 

卻南 南達 也涅 歐沙新 
現象是純淨的本初明光 

རྣལ་འབོར་ཉིད་དབིངས་ས་བསམ་ལས་འདས་པས༔ 

那久 尼陰 瑪扇 累爹貝 
此種瑜伽的領域是超乎言語思想的 

མཉམ་ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད༔ 

釀尼 將秋 深拉 大突都 
我經常向此平等的覺醒心頂禮 

 
文武本尊請聆聽: 

a) 壇城的本質 

ཀུན་བཟང་རོྫགས་ཆེན་ཡེ་ནས་བརལ་བ་ལ༔ 

昆桑 左千 也涅 達哇拉 
在本初即遍滿各處的大圓滿中(普賢王如來) 

ཕི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀིལ་འཁོར་ནི༔ 

企浪 扇哇 柯貝 寄扣尼 
有外在、內在和秘密的壇城 

སྣང་སདི་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབིངས༔ 

浪夕 南達 拉當 拉莫陰 
顯現的現象之純淨本質是男女本尊的領域 
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འབྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས༔ 

炯當 炯就 亞雍 倫做南 
顯相的轉化是瞬間完善的男女伴侶 

གསང་ཆེན་རབ་དགེས་གཟུགས་ཅན་བདག་ཉིད་མ༔ 

扇千 惹借 楚欠 達尼瑪 
具極大秘密偉大的歡樂天女 

མཁའ་དབིངས་ཀོང་ཡངས་པད་མོ་འཁིལ་བ་ལ༔ 

卡陰 龍陽 貝莫 寄哇拉 
她的蓮花涵蓋了浩瀚的虛空 

གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༔ 

尼妹 替累 千波 歐沙新 
不二的偉大明點光亮照 

མ་བཅོས་སོས་མེད་བང་ཆུབ་སིང་པོའི་སྐུ༔ 

瑪卻 仇妹 將秋 寧波固 
簡單樸實、證悟身的本質 

ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔ 

企洋 浪哇 爹千 用朱拉 
所有的顯像都是無敵本尊的大樂 

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི༔ 

都乍 妹巴 扇威 即扣尼 
秘密的壇城是不聚亦不散的 
 
b) 壇城的本尊 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༔ 

達尼 千波 利雅 亞雍當 
本尊是大怙主、五方佛的男女伴侶   
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བང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའི་ཚོགས༔ 

將秋 恰乍 抽喔 抽莫措 
男女菩薩、男女忿怒尊之招待主人 
 

壇城中本尊的位置順序 

རོ་རེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རེ་ཚོགས་ཀི་བདག༔ 

多桀 拉莫 措皆 措寄達 
金剛天女、怙主以及聚集眾之上師 

རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ 

利雅 巴千 抽加 亞雍秋 
偉大光輝嘿嚕嘎的五眷屬、十忿怒尊及其佛母 

གནས་དང་ཡུལ་གི་ཕག་རྒྱ་སོ་མ་བཞི༔ 

涅當 尤記 恰加 夠瑪需 
聖宮四守門神及伴侶 

ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང༔ 

也些 初貝 拉措 忙波當 
許多智慧化現的本尊眾 

མ་ལྟར་བམས་ཤིང་སིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས༔ 

瑪大 將新 星大 敦拉梭 
慈愛如母,親切如姊 

ལེགས་ཉེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རེས་གཅོད་པའི༔ 

累涅 唐近 丹妻 皆卻貝 
衡量善惡、判三昧耶 

ཕི་ནང་མཁའ་འགོྲ་རྣལ་འབོར་མ་ཡི་ཚོགས༔ 

企浪 康卓 那久 瑪依措 
內在的和外在的空行母,以及瑜伽女之聚集 

དཔང་གྱུར་རོ་རེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ 

胖就 多傑 丹千 功書梭 
金剛三昧耶的持有者,請當我的見證  
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真正的懺悔 

 

願菩提心的誓言 

ཧཱུྃ༔  ཐུགས་རེ་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་གིས༔ 

吽！突皆 敦措 那久 達恰基 
吽！慈悲傳承的繼承人(我們,修行人) 

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་དེ༔ 

卓威 敦都 將秋 深借迭 
為利有情而生起菩提心 

 
 

行菩提心的誓言 

བླ་མེད་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་བའི་ཕིར༔ 

拉美 將秋 夠胖 托皆奇 
為了達到不可逾越的境界 

བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁིམས་དང༔ 

天巴 加措 梭梭 都寸當 
我實修如海的教法 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སོམ་པའི་མཆོག༔ 

固宋 突當 釀久 凍貝秋 
維持身口意合一的殊勝戒 

འདའ་དཀའ་རོ་རེ་དམ་ཚིག་གཏན་གི་གཉེར༔ 

達喀 多傑 丹妻 天紀涅 
不絲毫違犯金剛三昧耶並永久的維護 

སྤྱི་དང་ཁད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ 

企當 桀巴 拉貝 丹妻南 
一般、殊勝和附加的三昧耶 

ས་ཕིར་མནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སས་སོ་འཚལ༔ 

雅奇 粘新 涅都 妹梭察 
重複受戒、誓願維護 
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ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགིད་ཅིང༔ 

雲都 米東 達哇 米記欽 
從不願意破戒或違犯 

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀང༔ 

敦累 夠新 多深 瑪企姜 
雖然不是故意違犯或放棄 

 
違反的原因 

གདོད་བ་ལོང་ཡོད་སམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས༔ 

迭嫁 龍歐 釀貝 累落依 
然而懶惰、延遲修行 

ཀོང་དུ་མ་འགྱུར་རལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༔ 

龍都 瑪就 札修 沖哇當 
無成就、守戒能力薄弱 

ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ༔ 

些新 米電 拔妹 汪就貼 
心不在焉、缺專注力 
 
違反的細節 

བསོམ་ལ་མི་བརོན་བསེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས༔ 

共拉 米從 年助 也拉梭 
禪定無恆心、唸誦分心等等 

ར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ལ༔ 

札哇 固宋 突記 丹妻拉 
有關身口意的根本三昧耶 

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ན༔ 

措當 瑪措 瑪利 汪記納 
有知或無知中,缺覺醒力 
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སོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ༔ 

吞貝 喀當 丹累 嘎就貼 
違背上師的教誨並破戒 

རྣལ་འབོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༔ 

那久 岡夕 丹妻 釀巴當 
讓三昧耶變壞的行者 

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕད་པར་མི་བ་ཞེས༔ 

給企 昌洋 最巴 米嫁些 
不應與他們交往,即使片刻亦不容 

བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ཏེ༔ 

喀累 炯陽 爹大 瑪托貼 
雖然有此規定,卻難以遵行 

གསང་སོ་འཆོལ་བས་དབེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༔ 

桑夠 秋威 也沙 喀哇當 
難辨別誰違犯(不能守秘密) 

མངོན་ཤེས་ཆུང་བས་སོན་ཅན་མ་རོྟགས་ཏེ༔ 

哦些 沖威 久千 瑪托貼 
缺乏全知,難看清誰在犯錯 

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༔ 

釀當 措最 釀巴 康哇當 
與犯戒者相混合,有犯戒的共業 

ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༔ 

釀當 粘明 南拉 卻些當 
與犯戒者和不適容器者討論佛法 

ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སོན་ལ་སོགས༔ 

讓拉 米鄭 釀貝 結拉梭 
我未能閃避犯戒者的過失等  
 

 
     



 

 懺悔和成就 D9 

ཉམས་དང་འགྲགོས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི༔ 

釀當 卓新 釀巴 爹達吉 
與犯戒者為友,此等過失 

 
違反的影響 

ཉམས་གྲིབ་སོན་གིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ༔ 

釀知 功記 夠巴 就托札 
此等(因他人而)污染三昧耶的過失 

ཚེ་འདིའི་རེན་དང་ཡུན་གི་སིབ་གྱུར་རྣམས༔ 

哲滴 肯當 永雲 知就南 
是此生障礙因並將延續到將來 

 
懺悔 

རབ་གནོང་འགོད་པའི་སེམས་ཀིས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ 

惹弄 夠貝 深記 托夏納 
以全然的悔過心來做懺悔 

 
淨化的絕對方法 

བམས་པའི་ཐུགས་རེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀང༔ 

降貝 突皆 達拉 功涅姜 
用愛和慈悲,請聆聽 

གཉིས་མེད་དབིངས་སུ་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ༔ 

尼妹 陰速 米就 達柯爹 
牢牢地把我安置於“不二”的境地 

མི་དམིགས་བཏང་སོམས་ངང་ལ་བཞུགས་ནས་ཀང༔ 

米米 唐娘 昂拉 修涅姜 
你們既然靜住於無概念的平等中 

གཉིས་མེད་དོན་གི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ 

尼妹 凍記 昌巴 察都梭 
請賜予“不二”的極至純淨 
 



 

D10 懺悔和成就 

淨化的相對方法 

དོན་དམ་དམིགས་མེད་སོས་ལས་འདས་པ་ལ༔ 

敦丹 米妹 仇累 爹巴拉 
絕對的實相是超越概念和造作的 

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མ་གྱུར་ཏེ༔ 

南托 剛陽 米巴 瑪就貼 
不必拘於任何概念 

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གི་དབང་གིས་ན༔ 

昆做 就瑪 昌記 汪記那 
相對的實相只是幻覺而已 

ནོངས་པ་མཆིས་ན་རབ་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ༔ 

弄巴 企那 讓弄 左巴梭 
所犯的過錯,我深深懺悔並請求原諒 

 
ཡིག་བརྒྱ 
[唸誦百字明咒] 
 

 

ཞེས་གསུངས་སོ༔  དྲ་ིམེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་མཁནོ་གཅུགས་བཤགས་པའ་ི
ལེའུ་སེ་བཞ༔ི ས་མ་ཡ༔   
 

從懺悔密續的第四章“無染之王”摘錄出來的,由無垢光尊和雅

嫁那固瑪惹翻譯成藏文.  沙瑪亞！  

 

  



 

 懺悔和成就 D11 

སྐངོ་བ་བསྡུས་པ༔ 
簡要的成就祈願文 

 
 

ཧཱུྃ༔  བཀའ་གསང་རད་དུ་བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 

吽！喀桑 妹都 炯威 即扣都 
吽！所有的咕嚕、本尊,及其聚衆 

བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ༔ 

喇嘛 衣淡 拉措 用作拉 
以秘密教義的奇妙壇城出現 

རང་བྱུང་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཀོང་བུ་རུ༔ 

讓炯 卻記 英記 空布如 
我們供養自然升起的法界之明燈 

རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་གཏམས་ཏེ་འབུལ༔ 

利巴 耶些 瑪妹 湯貼布 
充滿了纯淨自我覺醒的智慧燈油 

ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོང་སྦྱར་ཨ་མི་ཏ༔ 

札給 元拉 東嫁 安利大 
我們供養八种主要和上千种分支成份組成的甘露 

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རོྫགས་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

固雅 耶些 用作 卻巴布 
五身和智慧的完全完美之供養 

གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གི་གཏོར་མས་གཏམས༔ 

托匈 南達 帕記 托妹湯 
我們供養(充滿纯淨容器)輝煌的朵瑪 

འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ 

迭原 用速 作貝 卻巴布 
作為各種感官享樂的完美豐富之盛宴    



 

D12 懺悔和成就 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་སོལ་མཁའ་དབིངས་དག༔ 

康宋 扣哇 用卓 卡英達 
我們供養娑婆三界的全面解脫（純淨的廣闊） 

ཆགས་མེད་རཀ ་དམར་གི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ 

恰妹 惹大 瑪記 涅卻布 
不執著於紅色法药之愉悅的供養 

འབྲུ་བཅུད་སོང་ལ་སོྦྱར་བའི་དཔའ་བོའི་རྫས༔ 

助曲 東拉 嫁威 巴喔這 
我們供養從千粒穀物蒸餾出來的“英雄飲料” 

གཟི་བིན་བསེད་ཕིར་ཛ་གད་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

利近 皆企 乍給 卻巴布 
來增強雄偉的壯麗  

ཨ་ལ་ལ་ཏེ་དགེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ 

阿拉 拉貼 給巴 些速所 
阿拉拉！請欢喜接受 

 
 

ཡིག་བརྒྱ 
唸誦百字明咒 

 
ཞེས་གསུངས་མཆོད་སྐོང་བསྡུས་པའོ༔  ས་མ ་ཡ༔  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔   

此為簡要的成就供養. 沙瑪亞！ 佳！佳！佳！ 

 

 
  



 

 懺悔和成就 D13 

祈願文: 
 

ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས།། 

南給 他突 他也 深千南 
願等虛空的有情眾 

མ་འབད་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏེ།། 

瑪貝 新都 固頌 哦就貼 
不費力地證悟到三身 

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ།། 

帕瑪 卓助 深千 瑪律巴 
並願六道(如父母)的眾生  

ཕམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་ཕིན་པར་ཤོག། 

槍企 多妹 薩拉 欽巴修 
一起證得本初圓滿的境地 

 
 

 

 
 

 

  



 

D14 懺悔和成就 

  



 

 蓮師薈供 E1 

 

蓮師薈供 
 

རེས་ལ་ཚོགས་ཀི་རིམ་པནིོཿསིད་པའི་འདོད་ཡོན་མཆོད་པར་བཤམོཿཁད་པར་ཤ་ཆར་མེ་རུངོཿ 
接下來,是荟供的各步驟:排列合意的供養物,尤其是不應缺少肉和酒.  
 

དང་པོ་བིན་གིས་རློབ་པ་ན༔ི 
(1) 加持供養物 
 

ཧཱུྃ༔  བདག་ཉིད་ཐུགས་ལས་རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ༔ 

吽！達尼 突累 讓樣康 
吽！由自己心中化現出讓樣康 

འཕོས་པས་ཚོགས་ཀི་ཉེས་སོན་སྦྱངས༔  

册貝 措記 涅君江 
流出以淨化諸供品中的錯誤和缺失 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔ 

嗡阿 吽記 杜吉就 
以嗡阿吽將供品化為甘露 

འདོད་ཡོན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སེལ༔ 

迭原 南卡 亮巴貝 
受用增盈等於虛空 
 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔  

讓樣康 嗡阿吽 
 
གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནིོཿ 
(2) 邀請皈依境 

ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་དང༔ 

吽！喔明 迭千 欣康當 
吽！無上大樂之淨土 

ནུབ་ཕོགས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་གིང༔ 

努丘 歐金 出貝林 
西方歐金化身境 
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E2 蓮師薈供 

ཁད་པར་རྔ་ཡབ་དཔལ་གི་རི༔ 

切巴 雅亞 帕記利 
特別是從＂那亞＂蓮師的銅色山莊淨土 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་སགོས་ནསོཿ 

涅優 杜仇 借守內 
從神聖的八屍林地等等 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམསོཿ 

仁津 杜貝 拉措南 
總攝持明諸聖衆 

ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤགེས་སུ་གསོལ༔ 
措拉 千針 些速守 
祈請降臨垂納受 

དུར་ཁོད་ཚོགས་ཁང་ཉམས་རེ་དགའ༔ 
杜仇 措康 亮瑞嘎 
屍林道場接受供品得喜樂 

མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་བག་རེ་དྲ༔ོ 

康卓 杜哇 巴瑞卓 
空行的雲集眾非常地歡喜 

རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང༔ 

那久 波摩 旦瑞昌 
瑜珈士、瑜珈女都持淨戒 

འདོད་ཡོན་ཚོགས་མཆདོ་མདངས་དང་ལྡན༔ 

迭原 措卻 當當電 
妙欲的供品極豐盛 

འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ལ་བིན་ཆེན་ཕོབ༔ 
地些 措拉 金千伯 
祈請降臨荟供、賜加持 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངསོ་གྲུབ་སྩོལ༔ 

丘當 吞夢 哦助作 
祈請賜予一般和殊勝的二悉地 



 

 蓮師薈供 E3 

གསུམ་པ་ཚོགས་ཕུད་འབུལ་བ་ནི༔ 
(3)第一次獻供，給本尊們 

ཧཱུྃ༔  ར་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང༔ 

吽！札宋 仁津 加措當 
吽！持明的海衆及三根本 

ཌཱ་ཀྐི་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་ལ༔ 

達基 卻宋 湯千拉 
空行母和護法的具誓衆 

འདོད་ཡོན་ལོངས་སོྦྱད་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ 

迭原 龍卻 措卻布 
敬奉妙欲之供品 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

丘當 吞夢 哦助作 
祈賜一般和殊勝的二悉地 

ག་ན་ཙཀྲ་པ ཱུ་ཙ་ཁ ་ཧི༔ 

嘎那 乍惹 布渣 卡嘻 
 
བཞི་པ་བར་པ་བཤགས་པ་ནི༔ 
（4）第二次獻供，求懺悔 

ཧཱུྃ༔  བདག་གི་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས༔ 

吽！達記 册惹 托美內 
吽！於我無始多世中 

གསང་སགས་ཐེག་ཆེན་སོར་ཞུགས་ཏེ༔ 

桑雅 貼千 夠修貼 
得入金剛的大密乘 

ར་བ་ཡན་ལག་དམ་ཉམས་པ༔ 

札哇 元拉 旦亮巴 
修補根本、分支違犯戒 

 



 

E4 蓮師薈供 

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀི་མཆོད་པས་བཤགས༔ 

迭原 措記 卻貝夏 
妙欲荟供求懺悔 

 

ཡིག་བརྒྱ[唸誦百字明咒] 

 
ལྔ་པ་བསལ་ཞངི་བསབ་པ་ན༔ི 
（5）解脱和獻供 
 

ནྀ་ཏི་བཛྲ་ཨང ཱུ་ཤ་ཛོཿ ཛ་ཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོོཿ 

尼翠 邊札 安固下札 札吽滂吙 
  

ཧཱུྃ༔  མ་རིག་ལས་ཉོན་གཟུང་འཛིན་གིས༔ 

吽！瑪利 連原 宋金記 
吽！無明業惱及執著 

བསེད་པའི་བདག་འཛིན་རཱུ་ཏ་ཀུན༔ 

皆貝 達金 如渣昆 
增長我執＂如渣＂等 

གཟུགས་ལ་ཕོབ་ཅིག་ནི་ཏི་ཛ༔ 

入拉 泊記 尼椎乍 
其形被壓入此肖像＂尼椎乍＂ 

རྣམ་ཤེས་ཆོས་དབིངས་ཀོང་དུ་ཕཊ༔ 

南些 卻英 龍杜呸 
其識被轉入法界＂呸＂ 

གཟུགས་ཕུང་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོར་རོལ༔ 

入喷 措記 扣洛若 
其色藴被供養為薈供 

རཱུ་ཏ་སར་ཧ་ལ་པཉྩ་པ ཱུ་ཙ་ཁ ་ཧི༔ 

如渣 沙哇 哈拉 班雜 普渣 卡嘻 
 

*  尼(nri)：人道的种子字. 
椎(tri)：非人道的种子字. 
乍(dza)：被壓成肖像. 
 



 

 蓮師薈供 E5 

འཱོུུྃཿ  ཀངོ་ཆནེ་སངི་ག་ིཐགི་ལ་ེལས༔ སྐངོ་བཤགས་ར་ོརའེ་ིཐལོ་གླུ་བཞུགས༔ 
空夏多桀托盧 

圓滿和懺悔的金剛歌頌 
 

ཚོགས་ཀ་ིའཁོར་ལོ་ཕི་ནང་གི་འདོད་ཡོན་ལ་བརྟེན་པའི་དམ་ཚགི་སོྐང་བཤགས་ཆནེ་མོ་ནི།  རིག་འཛནི་
གི་ཚོམ་བུ་ད་ེདག་ག་ིཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སངས་རྟོགས་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའ་ིདཀིལ་འཁརོ་གི་ང་ོབོ་ཉདི་ཡིན་
པས་རྣམ་སྤྲུལ་ཀང་མདུན་ཀ་ིནམ་མཁའ་ལ་མགྲནོ་ཐབས་ཀི་རྣམ་པར་སད་པར་བ་བ་ནི། 
 

這個沙瑪亞戒的懺悔和大成就,是基於內在和外在的妙慾供養的

盛宴.此持明聚集的証悟心流,是九乘壇城的〝放掉和領悟〞的本

質.在此理解下,去观想他們的化身都在前面的虛空中,被邀請來

當客人. 
 

ན་མོ།  བདེ་གཤེགས་སིང་པོས་འགོྲ་བ་ཡོངས་ལ་ཁབ༔ 

南摩 迭先 寧波 卓哇 用拉加 
禮敬！佛性遍及所有的衆生 

སེམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རབ་བསེད་ཅིང༔ 

深尼 加千 秋突 惹皆親 
努力生起無上的菩提心 

འགོྲ་བ་འདི་དག་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ༔ 

卓哇 弟達 瑪律 桑桀就 
所有的眾生都是我們的証悟因 

འདི་ན་སྣོད་མིན་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད༔ 

弟那 粘明 深千 岡洋妹 
在此，無一眾生是不適當的容器 

བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་སོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ལྷ༔ 

先需 先需 托秋 雅威拉 
請升起！請升起！具有十種威力的本尊們 

དུས་ལས་མི་འདའ་ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་ན༔ 

都累 米達 突皆 汪吉那 
請用你們的慈悲力即時行動 

 



 

E6 蓮師薈供 

སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགོངས་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ 

深千 敦拉 共貝 空秋宋 
你們三宝都只想到利益眾生  

ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་ཞིང་བཤམས་པའི་གནས་འདི་རུ༔ 

依紀 出欣 夏貝 涅弟如 
在此地,用實質的和觀想的供養 

རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

加哇 括切 瑪律 些速守 
諸佛菩薩及其眷屬,請降臨！ 

བཛྲ་ས་མ ་ཛོཿ  པདྨ་ཀ་མ ་ལ་ཡ་སཾ༔ 

邊札 沙瑪渣  貝瑪 卡瑪拉 亞湯 
 
གིས་གདན་འབུལ། ཞེས་ཟླ་བ་སོན་མེའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཚིག་རྐང་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་ཞིང་སྒྲུབ་རེས་སྣང་
སིད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཕག་རྒྱར་ཟབ་གསལ་རོ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།  དེ་ནས་གཏོར་ཚོགས་
རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་བྲན་ལ། 
 

請本尊就坐,在唸誦沙瑪地惹加經所敘述的＂皈依境＂詞句後,以

深刻清晰的專注力,用供養手印來加持所有的現象存在。首先把

內供的甘露灑在朵瑪和供品上。 

 
ཨོཾོཿ  ཀུན་བརྟགས་སྣང་བ་སྣོད་ཀི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ 

嗡！昆大 浪哇 粘紀 托匈都 
嗡！將現象中不清淨的概念轉變化為裝朵瑪的盤子 

གཞན་དབང་སིད་པ་བཅུད་ཀི་གཏོར་མར་སྦྱངས༔ 

先汪 夕巴 曲紀 朵瑪將 
將朵瑪(供品)和內器世界的存在轉變化為朵瑪 

ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་དབིངས་ཀོང་ཆེན་དགོངས་པ་ཡིས༔ 

用祝 卻英 龍千 共巴依 
反映出法界的絕對性的廣闊 

 

 



 

 蓮師薈供 E7 

སྣང་སིད་གཞིར་བཞེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སིན༔ 

浪夕 需先 棍桑 卻貝聽 
所有的現象都化為普賢王的供養雲  

འཕོ་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་མངའ་དབང་བསྒྱུར༔ 

波美 南卡 作都 雅旺就 
不分心的觀想和禪修，就能得到天藏的威力 

ཨོཾ་ཨ ་ཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 
 
ལན་བདུན་གིས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི་དང་། 
唸“嗡阿吽”七次,可以將供養物轉化為本初智慧的甘露。 
  

ན་མོཿ  སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་བོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བོཿ  སར་ཏ ་ཁཾ་ཨུཏ་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་
ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས ་ཧཱ། 
 

那瑪 沙哇 大他嘎大 巴優必修 目給貝 

沙哇他坑 烏嘎迭 沙巴然那 依瑪嘎嘎  

那抗梭哈 
ལན་གསུམ། 

重複三次 
 
ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀིས་སགས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སིན་དུ་བིན་གིས་བརླབས༔ 
唸天藏咒並做手印,可加持供養物,把它變化為普賢王的供養雲。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E8 蓮師薈供 

ཨ ༔  རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་ཟེར་ལུས་ཀི་སྦུབས༔ 

阿！讓炯 倫祝 家色 律紀布 
阿！在你微妙身的中空處,有瞬間自升起的虹光 

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚོགས་བརྒྱད་རོལ་པ་སིན་པོའི་གྲོང༔ 

就出 措皆 若巴 新撥中 
住著八識的魔幻網,就像食肉魔住的城市一般 

སིང་དབུས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

寧烏 桑多 巴利 坡張涅 
在你心的中心是銅色山璀璨的聖宮 

རིགས་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

利都 瑪哈 咕嚕 突淡康 
大咕嚕（蓮師）,是所有本尊的本質,所願皆成 

 
གཞི་དབིངས་སོང་གསལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི༔ 

需英 東薩 昆突 桑波依 
棍突桑波是實相的基礎地,是空性和清晰的 

གཞི་སྣང་ལོངས་སྐུའི་རལ་ལས་དགོངས་པ་འཕོས༔ 

需浪 龍古 札累 共巴波 
他的顯現(報身的能量)被轉化為証悟心 

བར་ཚིག་བློ་ལས་འདས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ནས༔ 

達妻 洛累 迭貝 即扣涅 
超乎思想、圖示和文字的壇城 

དགོངས་བརྒྱུད་དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

共居 達巴 尼電 突淡康 
二面向的純淨心印的傳承上師們,所願皆成 

 

 

   



 

 蓮師薈供 E9 

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་རལ༔ 

涅巴 雅典 倫祝 龍古札 
瞬間顯現的報身具有五種確定性 

རིག་འཛིན་རིག་པའི་འཁོར་ལ་བར་སོན་ཅིང༔ 

仁津 利貝 扣拉 達通親 
用指示的表達,傳教法給持明的眷屬  

དགོངས་བརའི་དོན་བརྒྱུད་ཚིག་རོྫགས་སྤྲུལ་པའི་གར༔ 

共迭 敦居 七作 出貝嘎 
心意傳承和指示傳承以化身上師的教言來表達 

སན་བརྒྱུད་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

年居 特卓 千莫 突淡康 
願口耳傳承能圓滿願望 

 
མཚོན་བེད་རྟགས་ཀི་བར་ཤོག་ཆེན་པོའི་དབང༔ 

曾皆 大紀 達修 千波旺 
伏藏指示經卷的大灌頂 

ལས་ཅན་སེས་བུའི་སིང་ལ་བསྐུར་བ་ལས༔ 

累千 皆布 寧拉 古哇累 
在賜給幸運者灌頂之後 

མཚོན་བ་དོན་གི་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་རོལ༔ 

曾嫁 敦紀 共貝 桑作多 
秘密寶藏(指示的)証悟意圖因此傳播開來 

གཏད་རྒྱ་སོན་ལམ་དབང་བརྒྱུད་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

貼加 夢浪 汪居 突淡康 
願受空行母委託授權的傳承世系能夠如願 

 

 

 



 

E10 蓮師薈供 

གདོད་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་རིག་ལ༔ 

多涅 昆突 桑波 讓利拉 
本初完美無瑕的普賢王如來 

ཁབ་བརལ་དགོངས་པ་གུད་དུ་བཅད་པ་དང༔ 

加達 共巴 古都 切巴當 
我偏離自我覺醒、無所不在的智慧心  

སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་བཙལ་བའི་ནོངས་པ་ཀུན༔ 

桑桀 先都 札威 弄巴昆 
〝想從外處去尋覓佛道〞的缺失 

དག་ནས་བ་རོལ་བྲལ་བའི་ས་ལ་སོལ༔ 

達涅 嫁措 渣威 沙拉久 
願這些缺失能被淨化,並引導我邁向不費力的境地 

 
ཐེག་པ་རིམ་དགུ་སིྤྱར་སོྐང་བ༔ 
九乘的圓滿 

ཀ་དག་ཕོགས་ཡན་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ༔ 

卡達 秋前 千波 共巴拉 
在偉大、無限、原始純潔的智慧心中 

བགྲང་བའི་ཐེག་པ་ཐ་དད་མ་གྲུབ་ཀང༔ 

張皆 貼巴 它迭 瑪祝姜      
沒有列舉不同的乘 

ཀུན་རྟོག་གདུལ་བའི་ཁམས་དབང་བསམ་པའི་ཕིར༔ 

昆托 都皆 康汪 散北即 
然而，根據要被馴服眾生的能力和傾向-出現了九乘 

ཐེག་པ་རིམ་དགུར་ཤར་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

天巴 潤古 夏威 突淡康 
願上師和本尊的願望都能夠實現,九乘都能夠圓滿 

 

 



 

 蓮師薈供 E11 

དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀ་ིསེ་སོྣད་གསུམ་ལས༔  ཉན་ཐོས་འདུལ་བའི་དཀིལ་འཁོར༔ 
九乘中有三類的教法: 聲聞小乘壇城的圓滿 

འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོར་ཤེས་པ་ཡིས༔ 

扣哇 都雅 千波 些巴依 
透過認識到娑婆的巨大痛苦  

ཀུན་རྫོབ་བདེན་བཞིའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་ནས༔ 

昆作 電需 拉拉 惹修涅 
聲聞行者進入相對的路徑(四聖諦) 

བདག་འཛིན་འཆིང་བ་གཅོད་པ་ཉན་ཐོས་ཀི༔ 

達近 親哇 卻巴 年特紀 
因此砍斷對自我的執著 

ཚོམ་བུའི་དཀིལ་འཁོར་ལྔ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

衝布 卽扣 雅依 突淡康 
願他們的五堆壇城的願望能圓滿地實現 

 

སོ་ཐར་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཆེན་པོ་ཡི༔ 

所它 都威 迭粘 千波依 
小乘(大籃子中)顯示的戒律誓言 

བཅས་དང་རང་བཞིན་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཀུན༔ 

切當 讓欣 加威 涅巴棍 
我所犯過(違禁的和自然的)違規的行為 

མི་འཆབ་མི་སྦེད་སིང་ནས་བཤགས་པར་བགི༔ 

米恰 米貝 寧涅 夏巴紀 
毫無隱藏地,我從心底發出懺悔 

བདག་ལ་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་བིན་གིས་རློབས༔ 

逹拉 怕巴 渣窮 金紀洛 
願我能夠得到加持並達到阿羅漢的境地 

 

 



 

E12 蓮師薈供 

རང་རྒྱལ་མད་ོསེའི་དཀིལ་འཁོར༔ 
緣覺的經典壇城 (行腳証悟者) 
 

ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པས་རྒྱུད་བསམས་ཤིང༔ 

拉貝 出春 拉貝 居淡欣 
通過更高的道德訓練來馴服自己的心 

ཕུང་སོགས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་དང༔ 

噴所 讓欣 妹巴 托巴當 
緣覺行者知道五蘊聚集是缺乏固有存在性的,等等 

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པ་ཡི༔ 

天這 秋尼 魯累 多巴依 
反轉十二因緣的從屬關係的順序 

རང་རྒྱལ་དཀིལ་འཁོར་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

讓加 卽扣 需依 突淡康 
願緣覺的四壇城能夠圓滿 

 

རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་མི་གཡོ་ཏིང་འཛིན་གིས༔ 

南達 出春 米優 聽近紀 
用純潔的道德和堅定不移的專注力  

བསབ་པ་མདོ་སེའི་སྲུང་མཚམས་ཉམས་པ་ཀུན༔ 

拉巴 多迭 宋昌 釀巴昆 
所有損壞的經乘戒律  

འགོད་པས་བཤགས་སོ་བང་ཞངི་དག་པ་དང༔ 

丘貝 夏所 將欣 達巴當 
我悔過並做懺悔,願它們能被清洗和淨化 

ཚོགས་དང་བསེ་རུའི་རང་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

措當 些入 讓加 哦祝作 
請賜予行腳和聚集緣覺之悉地 

 



 

 蓮師薈供 E13 

བང་སེམས་མངོན་པའ་ིདཀིལ་འཁོར༔ 

菩薩的阿鼻論壇城 

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའི་ངང༔ 

卻昆 就瑪 大布 些貝昂 
暸解到所有的現象都是虛幻的  

སིང་རེས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ལ་ཆེས་དཔའ་ཞིང༔ 

寧桀 先敦 祝拉 切巴欣 
由於慈悲的原故,菩薩們非常有勇氣地來做利生的事業 

བདེན་གཉིས་ལམ་ཁེར་མངནོ་པའི་སེ་སྣོད་ཀི༔ 

電尼 浪切 哦北 迭粘紀 
在菩提道上實行二面向的事實  

དཀིལ་འཁོར་ཕོགས་ཀི་གྲངས་ལྡན་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

卽扣 秋紀 張電 突淡康 
願阿鼻達論的十個壇城能圓滿 

 

སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ 

所所 託北 些惹 聽涅近 
從偏離〝分別智和襌定專注〞之過失 

རྟག་ཆད་མུ་བཞིའི་ལམ་དུ་གོལ་བ་དང༔ 

大切 目需 浪都 夠哇當 
誤入〝存在和不存在〞四種偏見的歧路 

སིང་རེའི་མྱུ་གུ་བསྐམས་པའི་ནངོས་པ་ཀུན༔ 

寧桀 紐古 康貝 弄巴昆 
並且讓慈悲心之芽枯萎 

དག་ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་ལ་སོལ༔ 

達涅 昆突 歐紀 沙拉久 
願能淨化這些錯誤,並領導我到無量光的淨土 

 

 



 

E14 蓮師薈供 

གསང་སགས་ཕི་མའི་རྒྱུད་གསུམ་ལས་བ་སྤྱོད་གཉིས༔ 
有三種外密續:其中二種虧亞(動作)和卡亞(行為)的圓滿 

དག་པ་གསུམ་དང་གཙང་སྦྲ་གསུམ་སྤྱོད་ཅིང༔ 

達巴 宋當 昌渣 宋卻親 
涉入三種純淨和三種儀式的淨化 

དམ་ཡེ་ཐ་དད་རེ་ཁོལ་རྣམ་པར་བསྒྲུབ༔ 

淡耶 它迭 皆扣 南巴祝 
並視薩瑪亞尊為僕人、智慧尊為主人 

བལྟས་པས་བདེ་བ་ལམ་བེད་བ་རྒྱུད་ཀི༔ 

貼北 迭哇 浪皆 嫁居紀 
以“凝視的大樂”為修行的路徑 

དཀིལ་འཁོར་དྲུག་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

卽扣 祝吉 拉措 突淡康 
願虧亞密續本尊之六個壇城能圓滿 

 

ཀྲི་ཡའི་ཐབས་དང་ཡོ་གའི་རྣལ་འབོར་ལ༔ 

吹耶 它當 尤給 那久拉 
平等的運用虧亞和瑜伽密續禪定的方法 

ཆ་མཉམ་སྦྱོར་བས་མ་ནིང་ཐེག་པ་སེ༔ 

恰亮 久威 瑪寧 貼巴貼 
是中性乘的修行路徑. 

མངོན་བང་ལྔ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྒྲུབ༔ 

哦將 雅依 卽扣 加秋祝 
修習五種証悟化現的壇城而得到殊勝的境地 

སྤྱོད་རྒྱུད་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

卻居 卽扣 加措 突淡康 
願如海般的卡亞(行為)密續壇城能圓滿 

 



 

 蓮師薈供 E15 

བ་སྤྱོད་རྒྱུད་སེའི་ལྷ་སགས་ཏིང་འཛིན་དང༔ 

嫁卻 居迭 拉雅 聽近當 
我承認並懺悔所有違犯(輕或重)的三昧耶  

ཕ་རགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ 

札惹 淡七 亮巴 脫洛夏 
關於本尊、咒語和三摩地的動作和行為的密續 

མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་གྲུབ་ཆེན་རྣམ་བརྒྱད་ཀི༔ 

卡卻 拉所 祝千 南給記 
願不斷地降落(一般的)悉地雨 

ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འཛད་མེད་ཆར་དུ་སིལ༔ 

吞夢 哦祝 這妹 恰都尼 
願獲取穿越天界的能力和其他八種偉大的成就 

 

ཡོ་ག་རྣལ་འབོར་རྒྱུད༔ 

瑜伽密續(第三個外密續)的圓滿 

ཕི་ནང་གསང་གསུམ་རྣམ་དག་བདེན་པ་ཡི༔ 

企浪 桑宋 南達 電巴依 
暸解到〝所有外內和秘密的現象都是完全純淨〞的事實 

ལྷ་དང་རྣལ་འབོར་གཉིས་མེད་ཆེན་པོར་རྟོགས༔ 

拉當 那久 尼妹 千波托 
本尊和修行者是密不可分的 

ཕག་རྒྱ་བཞི་དང་ཟབ་གསལ་ཏིང་འཛིན་བརེས༔ 

恰加 需當 惹薩 聽近涅 
用四印來綁定,因而獲得深刻清晰的襌定 

ལིང་ཚེ་དགུ་ལྡན་ཡོ་གའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

林側 古電 尤給 突淡康 
願瑜伽密續的九格壇城能圓滿 

 



 

E16 蓮師薈供 

བདག་དང་ལྷ་ལ་བཟང་ངན་བལྟས་པ་དང༔ 

達當 拉拉 桑年 貼巴當 
認為自己不如本尊 

བསེན་བསྒྲུབ་མཆོད་པ་སིྦྱན་སེག་ཆག་པ་དང༔ 

年祝 卻巴 金些 恰巴當 
以及修行方法(和成就)、及時的供養、做火供等等的中斷 

དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་ཀུན༔ 

卽扣 祝北 言拉 亮巴昆 
加上在壇城分支修行上所有的缺陷 

བཟོད་པར་བཞེས་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔ 

奏巴 些涅 秋吉 哦助作 
請原諒我的錯誤,並賜予殊勝的悉地 

 

བླ་མེད་གསང་སགས་ནང་པའ་ིརྒྱུད་གསུམ་ལས་མ་ཧཱ་ཡོ་ག༔ 

卓越的三種內密續:其一為瑪哈瑜伽密續的圓滿 

 

བདེ་སོང་ཀོང་ཡངས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སྦུབས༔ 

迭同 龍洋 聽近 宋紀布 
在廣闊的大樂和空性的狀態中,通過三種襌定的專注力 

བསེད་རིམ་སྣོད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབམས་སུ༔ 

皆潤 年曲 達巴 惹將速 
整個宇宙和眾生以無限的純淨出現 

ཡོངས་ཤར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁོ་བཀའ་བརྒྱད་སོགས༔ 

用夏 就出 需抽 卡給所 
寂忿本尊的魔術網、八種的嘿魯嘎等等 

ཚོམ་བུའི་དཀིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

衝布 卽扣 秋尼 突淡康 
願十二種的本尊壇城能圓滿 



 

 蓮師薈供 E17 

ཤེས་བ་ལྔ་དང་མི་སང་དང་དུ་བླང༔ 

些嫁 雅當 米胖 當都浪 
〝五種應該知道的和五種不可拋棄的三昧耶〞的衰退 

སྒྲུབ་དང་སྤྱད་བའི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ 

祝當 切皆 淡七 尼修雅 
〝五種應該接受的、五種應該修的,以及五種應該涉入的三昧耶〞
的衰退。怱略了這 25 種的三昧耶 

གསང་བཅུ་ལ་སོགས་ཉམས་ཆག་སིག་སིབ་ཀུན༔ 

桑秋 拉所 亮恰 弟知昆 
未守十種秘密,以及其他的缺失、破戒惡行和障礙 

བཤགས་སོ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ས་ལ་སོལ༔ 

夏所 仁津 南需 沙拉久 
我全部懺悔，願你們引導我到〝四持明〞的境地 

 

ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག༔ 
阿奴瑜伽密續的圓滿 

བཀོད་པ་ལུས་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ནང༔ 

柯巴 魯紀 夏妹 康千浪 
在你身體的聖宮裡 

ར་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་འཇའ་ཟེར་སྦུབས༔ 

札宋 扣洛 雅依 嫁色布 
有三脈和五輪,輻射著彩虹光 

དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་མཉམ་སྦྱོར་རིག་པའི་རལ༔ 

印當 耶謝 亮久 利貝札 
由於現實領域和智慧的結合,在其中顯示著覺性  

ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་དཀིལ་འཁོར་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

阿奴 尤給 卽扣 突淡康 
願阿奴瑜伽密續之壇城能圓滿  



 

E18 蓮師薈供 

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་དང༔ 

南些 措給 年原 尼修當 
八識的聚集、二十種相近的負面情緒 

སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི༔ 

深烱 雅秋 給吹 需東基 
五十種精神意識和八萬四千種思緒的聚集  

རྟོག་ཚོགས་དག་ནས་དྲན་རྫོགས་ཕག་རྒྱའི་སྐུ༔ 

托措 達涅 針作 恰給固 
淨化了所有概念性思想之後,在瞬間完成本尊的生起次第中 

ལྷན་སེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་སོལ༔ 

連皆 迭哇 千波 沙拉久 
願你領導我進入(天生的)大樂境地 
 

 
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ༔ 
烏些卓巴千波的圓滿(明光大圓滿)   

ཤེས་རིག་ཟང་ཐལ་གཉུག་མའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ 

些利 展搭 紐妹 夏耶速 
在裸露無障礙的本覺聖宮中 

ཡེ་གདངས་སོན་དྲུག་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀོང༔ 

耶當 鐘祝 嫁色 替累龍 
在六盞燈本初表達的明奌和彩虹光中 

རིག་པ་བཅུད་དུ་སིན་པ་ཨ་ཏིའི་ལྷ༔ 

利巴 曲都 明巴 阿提拉 
出現阿提的本尊,即:本覺圓熟的本質 

ཞལ་ཕག་འཛིན་པ་དག་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

夏恰 近巴 達貝 突淡康 
擺脫對身體(有臉和有手)之執著,願他們能如願 
 



 

 蓮師薈供 E19 

སོན་བཞིའི་སེང་བར་དོའ་ིདུས་ཀི་སོན་མ་ནི་རང་སྣང་འོད་གསལ་གི་དཀིལ་འཁོར་ཤར་བ་ང་ོཤེས་པས་
གདོད་མའི་སར་སེལ་བའོ།  མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་སོན་མ་ན་ིཡེ་ཤེས་དབིངས་སུ་འཁིལ་བ་གཞོན་ནུའ་ི
བུམ་པའི་སྐུའི་ཞིང་ན་བཙན་ས་ཟིན་པའོ།། 
 

除了四盞燈之外,在中陰狀態時能夠認出此燈為自我顯現明光的

壇城,此將引導死者到達原始的本初狀態。終極成就之燈是:在童

瓶身的純淨境界中凝聚智慧成法性。 

 
 

རང་གྲོལ་རིག་པ་རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ 

讓卓 利巴 多桀 魯古居 
自解脫的覺性是不可滅的金剛鏈 

བཞུགས་སངས་གསུམ་དང་གཟིགས་སངས་རྣམ་གསུམ་གིས༔ 

修唐 宋當 日唐 南宋紀 
以三重的坐姿和三重的凝視來調入 

གཅུན་ཏེ་སྣང་བཞི་ཆོས་ཟད་གདོད་མའི་དབིངས༔ 

曲貼 浪需 卻色 迭妹英 
在原始的浩瀚中,出現的四種顯象,耗盡了所有現象 

ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་སོལ༔ 

倫祝 作巴 千波 沙拉久 
引導我們邁向(瞬間完成)最高的大圓滿狀態 

 



 

E20 蓮師薈供 

ཚགོས་བསྡུས་ན༔ི 
簡要的薈供 
持明吉美林巴作 

 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ༔  ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 

讓樣康 嗡阿吽 
 

ཚོགས་རྫས་འདོད་ཡོན་ཡེ་ཤསེ་རོལ་པའི་རྒྱན༔  

措這 迭原 耶謝 若貝見 
聚財妙欲是智慧的自在展現 

ཚོགས་རེ་ཚོགས་བདག་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༔ 

措借 措達 仁津 喇嘛當 
持明上師是至尊的薈供主 

གདན་གསུམ་དཀིལ་འཁོར་གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་བདག༔ 

電宋 卽扣 內優 涅西達 
三輪壇城和二十四聖處主  

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སོང་རྣམས༔ 

巴喔 康卓 旦千 卻炯南 
空行、空行母, 以及具誓的護法眾 

འདིར་གཤེགས་ལོངས་སོྤྱད་ཚོགས་ཀི་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

地些 龍卻 措記 卻巴布 
祈請降臨,納受此薈供 

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ 

嘎出 弄巴 旦妻 亮巴夏 
所違犯的過錯、越戒、破誓等,虔誠地做懺悔. 

ཕི་ནང་བར་ཆད་ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་དགྲོལ༔ 

企浪 巴千 卻記 英速卓 
將外在和內在的障礙解脫到法界 
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ལྷག་གཏོར་བཞེས་ལ་ཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ 

拉托 些拉 春雷 助巴作 
請納受供品,完成所委託的活動 

གུ་རུ་དེ་བ ་ཌཱ་ཀིྐ་ནི་ག་ན་ཙཀྲ་པུ་ཙ་ཨུཙྪི་ཥྚ་བ་ལིད ་ཁ ་ཧི། 
 

咕嚕 迭哇 達基尼 嘎那 札卡 普札    

烏記大 巴令大 卡嘻 
 
སོྐང་བ་ན༔ི 

完成 

ཀ་དག་ཕོགས་ཡན་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ།། 

卡達 丘元 千波 公巴拉 
在原始純淨(開放,沒有方向)的偉大意圖中 

བགྲང་བའི་ཐགེ་པ་ཐ་དད་མ་གྲུབ་ཀང།། 

張借 貼巴 大迭 瑪助姜 
各乘雖於實質上無差異 

ཀུན་རྟོག་གདུལ་བའི་ཁམས་དབང་བསམ་པའི་ཕིར།། 

昆托 杜借 康汪 散貝企 
為了滿足不同根器眾生的需要 

ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ཤར་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང།། 

貼巴 任咕 夏威 突淡康 
願九乘的昇起,讓眾生都得到滿足 

ལན་གསུམ།  
重複三次 

 

 

 

 

 

 

 



 

E22 蓮師薈供 

 

空夏多桀托盧-繼續 

 
ར་གསུམ་ཌཱཀྐ་ིདམ་ཅན་སིྤྱར་སོས་སུ༔ 
向三根本、空行母和具誓護法〝一般的和特別的〞懺悔 

一般的懺悔: 

མདོར་ན་རབ་འབམས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཀོང༔ 

多那 惹將 卽扣 加措龍 
簡而言之,在不可度量如海般的壇城中 

ཐ་དད་རིག་པས་བཏགས་པའི་སི་ཞིའི་མགྲོན༔ 

大迭 利貝 大貝 夕需鐘 
所有〝世間的和超凡的〞客人都將被心分別標記 

རྡུལ་སེད་མ་ཚང་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དང༔ 

都涅 瑪昌 妹巴 湯切當 
我向他們(眾多如地球上的沙粒)全體祈求 

 

特別的懺悔: 

སྣང་བ་ཡབ་ཀི་རང་བཞིན་ར ་ཧུ་ལ༔ 

浪哇 亞紀 讓欣 惹胡拉 
尤其是惹胡拉男性護法(表徵顯象的本質) 

སོང་པ་ཡུམ་གི་ངོ་བོ་ཨེ་ཀ་ཛ༔ 

東巴 雍紀 哦喔 唉喀乍 
以及唉喀乍提女護法(表徵空性的本質) 

ཟུང་འཇུག་ཐུགས་རེ་བཛྲ་ས་དྷུ་སོགས༔ 

宋就 突皆 邊札 沙都所 
邊扎沙都護法(表徵慈悲,二者的合一) 

སིང་ཐིག་གཉེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་དང༔ 

寧替 年波 卡宋 湯切當 
寧替教法威武的護法  
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ཨོ་རྒྱན་རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་ཁ་ཆེའི་གིང༔ 

歐金 加嘎 巴尤 卡切林 
從歐帝亞那、印度、尼泊爾、卡西米來的護法 

འ་ཞའི་ཡུལ་དང་བྲུ་ཤ་ཟངས་གིང་ཡུལ༔ 

阿些 尤當 祝夏 展林尤 
阿夏、祝夏、展林 

གསེར་གིང་རྔ་ཡབ་ལངྐའི་གིང་ཕན་དང༔ 

色令 雅亞 浪給 林村當 
色林、那亞、南卡的小洲 

རྒྱ་ནག་ལོངས་ཡུལ་གེ་སར་དམག་གི་གིང༔ 

加那 炯古 給薩 瑪基林 
中國、炯古、給薩的勇士之土 

ཙ་རི་ཏ་དང་ལྷོ་མོན་འབྲས་མོའི་གཤོངས༔ 

札利 札當 洛夢 這莫匈 
卡瑞插、南忙(布丹)、鍚金 

མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་དང༔ 

雅利 扣宋 烏昌 如需當 
那瑞三省、優暢四區 

མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་སྦས་གནས་གཉན་པོའི་ཡུལ༔ 

多康 岡祝 貝內 年波尤 
多康六高地、掩藏的聖地 

ལོངས་ལྔ་གིང་དྲུག་གསེར་རི་ལྷུན་པོའི་སོ༔ 

炯雅 林祝 色利 倫撥波 
五省、六洲、金色山脈、須彌山峯 

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གནས་ཡུལ་དུར་ཁོད་གཉན༔ 

宋秋 札宋 涅尤 都措年 
三十三天、[三十二]聖地、[二十四]聖地、恐怖的[八]葬屍地 



 

E24 蓮師薈供 

ཆོས་འཁོར་གཙུག་ལག་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཀི༔ 

卻扣 出拉 祝涅 溫涅紀 
在僧團、寺院、閉關處、行腳地 

ཁོར་ཡུག་ལོན་ཤིང་བྲག་རི་མཚོ་གིང་ལ༔ 

扣尤 炯欣 渣利 措林拉 
在周圍、樹林、岩石山、湖泊、島嶼 

གནས་པའི་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐི་ཆོས་སྲུང་ཚོགས༔ 

涅貝 巴喔 達基 卻宋措 
居住在這些地方,受諭戒的勇父空行和具誓的護法之聚集眾 

ཞལ་ནས་གསུངས་དང་རེས་སུ་གནང་བ་དང༔ 

下涅 宋當 皆速 浪哇當 
那些受委託保護佛法:佛所說的或佛所授意的教法 

བིན་བརླབས་ལུང་བསན་དག་སྣང་བསན་བཅོས་དང༔ 

近拉 弄天 達浪 天卻當 
受加持的教法、預言中的教法、淨見的教法、評鑑 

ཐུགས་གཏེར་དགོངས་གཏེར་ཟབ་གཏེར་རྫས་གཏེར་སོགས༔ 

突貼 共貼 乍貼 這貼所 
心印的寶藏、證悟意圖的寶藏、深刻的寶藏、物品的寶藏 

གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཆོས་ཀི་བཀའ་གཏད་ཅིང༔ 

貼利 秋給 卻紀 喀貼親 
以及其餘的十八種不同的寶藏 

དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མུ་རན་ལ་གནས་པའི༔ 

卽扣 加措 目任 拉內貝 
那些居住在巨大如海的壇城之周圍邊緣的   

དམ་ཅན་ཌཱཀྐི་བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཡི༔ 

淡千 達基 天宋 加措依 
是無數(如海般的)受諭戒之護法及空行母 



 

 蓮師薈供 E25 

ཐུགས་དང་འགལ་གྱུར་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ༔ 

突當 嘎就 弄巴 企企巴 
我所做過任何違犯你們意願的 

སིང་ནས་བཤགས་སོ་ཚངས་པའི་ཞལ་རས་སོན༔ 

寧涅 夏所 昌貝 夏瑞凍 
我從心中做懺悔,請淨化我,願你們顯示慈悲的面容 

 
大圓滿的獨特性: 

རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་སྦུབས༔ 

大切 大乍 屋瑪 千波布 
在中脈道內,沒有〝存在和不存在〞之兩極端 

འཁོར་འདས་རོ་རང་ཟུང་འཇུག་ཕག་རྒྱ་ཆེར༔ 

扣迭 若姜 宋救 恰加切 
右脈道和左脈道表徵娑婆和涅槃 

སྦྱར་བས་སྣང་སེམས་ཞེན་གྲོལ་རྫོགས་པ་ཆེའི༔ 

嫁威 浪深 先卓 作巴切 
合一即為大封印,因此,大圓滿禪修是不攀執於顯現和心性的 

ཏིང་འཛིན་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ 

聽近 南卡 作紀 就出累 
安住在天藏三摩地的魔術威力中 

 

外供養: 

གཟུང་འཛིན་ཕཊ་ཀིས་གཏོར་བའི་རེས་གཞིག་ཆེར༔ 

宋近 呸紀 托威 皆需切 
發出「呸」咒音來摧毁〝主觀和客觀〞的執著 ,留下大的開放性 

 

 

 

 



 

E26 蓮師薈供 

བོླ་བྲལ་ཐུགས་ཕད་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་རུ༔ 

洛渣 突催 些北 哦喔如 
見到超乎概念心,自然的本覺 

ཚོགས་བརྒྱད་ཀ་ནས་དག་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས༔ 

措給 喀內 達北 札西大 
我供養八識的本初純淨,以吉祥之圖示來顯示 

སྣང་བ་རྒྱན་དུ་ཤར་བའི་རྒྱལ་སིད་བདུན༔ 

浪哇 見都 夏威 加夕敦 
所有的顯相都是裝飾物(七種皇家的財物)  

རིག་སོང་རེན་པར་གོྲལ་བའི་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ 

瑞東 兼巴 卓威 迭原雅 
空的覺性赤裸裸地解脫於五識感官的對象 

རེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པའི་ཕག་རྒྱ་གར༔ 

見年 浪都 龍貝 恰加嘎 
將逆境轉變成修行道路的大手印之舞蹈 

འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངསོ་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བསིལ༔ 

布洛 秋吞 哦祝 加措卽 
願我能聚集(如海般)共和不共的成就 

 

內供養: 

ཀོང་ཆེན་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀ་པ ་ལར༔ 

龍千 匈奴 布哭 喀巴拉 
在童瓶身的浩大廣闊的髗器中 

དུག་གསུམ་རྣམ་རོྟག་དྲེགས་པ་བཏུལ་བའི་ཁག༔ 

杜宋 南托 這巴 突威札 
是被征服的魔鬼(三毒)血液   

 

 



 

 蓮師薈供 E27 

སྐུ་གསུམ་ཡོངས་གོྲལ་ཆེན་པོའི་བ་ལིང་ཏ༔ 

固宋 用卓 千波 巴令大 
証悟三身(完全大解脫)的朵瑪食子 

རེ་དོགས་ཚར་གཅོད་ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ༔ 

瑞多 札卻 夏雅 都七雅 
五甘露和五肉,摧毁了希望和害怕 

ཉི་ཟླའི་དྭངས་མ་ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོང༔ 

尼迭 當瑪 札給 言拉東 
日月的微妙本質,具有八根本和千種分支的物質 

རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ནང་གི་དམ་རྫས་ཀུན༔ 

讓烱 倫祝 浪基 淡這棍 
自升起天然(內在)三昧耶的物品 

འབུལ་ལོ་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕིན་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔ 

布洛 突修 它欽 哦祝作 
這些我全部供養,願你們賜予修行上的成就 
 
 

秘密供養: 

གདོད་མའི་སོང་ཆེན་དབིངས་ཀི་བྷ་གའི་ཀོང༔ 

迭妹 東千 英紀 拔給龍 
在廣大宇宙的子宮內,偉大的本初空性 

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རིག་པའི་རོ་རེ་ཡིས༔ 

南昆 秋電 利北 多桀依 
具有所有崇高品質的金剛原始覺性 

རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ལྡོག་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་བསལ༔ 

天哲 魯多 扣威 巴恰渣 
通過反轉緣起性的順序來解脱娑婆的習性 

 

 



 

E28 蓮師薈供 

བདེ་སོང་དགའ་བཞིའི་ཉམས་རལ་རྫོགས་པའི་གར༔ 

迭東 嘎需 亮札 作北嘎 
在樂空合一的四喜的完美體驗中跳舞 

སྦྱོར་སོལ་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕིན་གསང་བའི་རྫས༔ 

久卓 突修 它欽 桑威這 
〝合一和解脫〞完美修行成果的秘密物品 

འབུལ་ལོ་གཞན་སྣང་དབང་འདུས་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔ 

布洛 先浪 汪都 哦祝措 
我以此來供養您們, 願您們賦予吸引外界現象的悉地成就 

མཚན་མ་རྫས་དང་མཚན་མེད་ཏིང་འཛིན་གིས༔ 

稱瑪 這當 稱妹 聽近紀 
我供養物質和〝無特色〞的三摩地 

ལས་བཞིའི་ཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕག་རྒྱ་དང༔ 

累需 春雷 祝北 恰加當 
圓滿了四種証悟的事業 

ཤུགས་སོལ་དམོད་པའི་མཚོན་ཆ་ཁོད་ལ་འབུལ༔ 

修卓 莫北 冲恰 久拉布 
以及咒語的武器(為了強迫性的解脫) 

 

喚起義務: 

སོན་འཇུག་སེམས་བསེད་བྲག་ཕུག་ཞྭ་ལྟར་གོན༔ 

夢救 深皆 渣普 夏大炯 
戴上像洞穴般(令人嚮往)菩提心的帽子 

ཆགས་མེད་འཁོར་བ་སངས་པའི་རྣལ་འབོར་ལ༔ 

恰妹 扣哇 胖北 那久拉 
沒有慾望、具出離心的修行者  

 

  



 

 蓮師薈供 E29 

མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ཅལ་སོག་ངན་སོྦྱར་གཤོམ༔ 

瑪涅 卡又 恰卓 年久匈 
誣蔑、空洞的傳聞或其他邪惡的計劃 

སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཐུགས་རྒྱུད་དཀྲུགས་པ་ཡི༔ 

祝拉 巴卻 突居 出巴依 
阻礙修行和造成憤怒 

སོན་ལམ་ལོག་པའི་དགྲ་འདྲེའི་སིང་ཁག་འཐུང༔ 

夢浪 洛北 渣這 寧札吞 
飲惡意敵魔的心血 

མཐོན་མཐིང་རལ་པའི་གེགས་བམ་མན་ཆད་ནས༔ 

吞聽 惹北 累棒 門切涅 
從戴有髮辮的深藍色手寫的經文 

བདོག་པའི་ཉེར་སྤྱད་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་དུ༔ 

多北 涅切 札莫 言切都 
到最小的(所擁有的)實用物品 

མདོར་ན་རྣལ་འབོར་ཡིད་ལ་མཛའ་བའི་རྫས༔ 

朵那 那久 依拉 渣威這 
簡而言之,一個修行者所珍愛的物品 

ར་གསུམ་དམ་ཅན་ཌཱ་ཀྐིའི་བླ་རོར་འབུལ༔ 

札宋 淡千 達記 拉朵布 
我以生命之石* 來供養給三根本、受諭戒的空行母和護法 

ནགས་ཁོད་བས་མཐའ་མཚོ་གིང་བྲག་སིབས་སོགས༔ 

那仇 背大 措林 渣紀所 
在森林深處、偏僻處、湖泊、島嶼、岩石掩蔽處及其他處 

 

*生命之石或拉多,是一種支持物,通常是石頭,是可以讓護法留下來的。生命之

石與佛法之間的聯繫是通過儀式,將特定物品與各種護法聯繫起來的。就像成

為他們最喜歡的東西一樣,一旦建立連接,無論放置在哪裡,護法都會被吸引過

來的。 
 



 

E30 蓮師薈供 

ངེས་མེད་གནས་སུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར༔ 

涅妹 涅速 將秋 祝北寄 
為了成就佛道 

སག་མོ་རི་སུལ་འགྲིམ་ལྟར་རྒྱུ་བའི་ཚེ༔ 

大莫 利舒 知大 就威側 
像在山谷中到處流浪的母虎 

རྣལ་འབོར་ལུས་ལ་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགོྲགས༔ 

那久 律拉 祝瑪 欣都卓 
願你們如影隨形地伴隨著修行者 

 

祈願文: 

བརྟན་གཡོ་སྣང་སེམས་ཞེན་པས་བཅིངས་པ་ཡི༔ 

天優 浪深 先北 親巴依 
綁定在二元之執著〝顯現和心,有情和外器世界〞  

ཕ་རགས་རྣམ་རྟོག་ག་གྱུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན༔ 

札惹 南託 加居 就出千 
作為微妙而又忽隱忽現的概念性思維的虛幻化現 

སིད་ཞི་གཉིས་མེད་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཀོང༔ 

夕需 尼妹 夏卓 都亮龍 
因為覺悟到〝娑婆和涅槃〞的不二,念頭的產生與      
解脫是同時發生的 

འབུལ་ལོ་ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁོལ་བར་ཤོག༔                 

布洛 卻尼 借薩 就哇修 
我全部做供養,祈願所有的現象都耗盡於自然的法      
性（終極的真實性）中 

ཀུན་གཞིའི་ངང་ནས་ལས་རླུང་གཡོས་པའི་འཕྲུལ༔     

昆需 昂涅 累弄 又貝出 
從無所不在的基礎地來看,從來自業風的幻覺移動來看 

 



 

 蓮師薈供 E31 

བག་ཆགས་སེམས་ཉིད་མངལ་རྒྱར་འཐུམས་པ་ལས༔ 

巴恰 深尼 雅加 頓巴累 
依據習性的傾向,心陷入子宮的監獄裡 

འབྱུང་བའི་ཤ་ཁག་དོྲད་དབུགས་ཕུང་པོའི་ཁམས༔ 

炯威 夏札 卓屋 噴波康 
產生血肉、熱量、呼吸和聚集 

འབུལ་ལོ་བདག་གིས་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ 

布洛 達基 嫁律 祝巴修 
我供養你們,願我能證得虹光身 

 

迴向: 

འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ར་ཀུན༔ 

弟曾 杜宋 沙北 給札昆 
願以此功德,以及三世所累積的任何功德 

དྲན་རིག་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས༔ 

針利 薩巴 妹北 耶謝記 
以無染的本初智慧,以及覺醒的心 

འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ཆེན་པོར་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ 

扣宋 用達 千波 給大涅 
我以完全純淨的”無所執、無所緣”來封印 

གནས་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀོང་དུ་ཨ༔ 

涅魯 作巴 千波 龍都阿 
走進大圓滿無比廣闊的真實性,在“阿”中做禪定 

 

 

 

 

 

 



 

E32 蓮師薈供 

གུ་ཧྱ༔  ར་ཐིམ༔  གང་འདི་འོག་མིན་དཔལ་གི་མཆིམས་ཕུ་ཡི༔  མཁའ་འགྲའོི་ཚགོས་ཁང་མེ་ཏོག་ཕུག་པ་
རུ༔ བྷུ་སུ་ཀུ་བ་མཁེན་བརའེི་འདོ་ཟེར་ད༔ེ གཅིག་པུར་སིང་པོའི་སྒྲུབ་ལ་གཞལོ་བའ་ིསྐབས༔ གནམ་གནནོ་
ལྕགས་འབྲུག་ཆོས་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་མགོར༔  བདག་གི་སོན་པ་གྲངོ་ཁེར་ས་སོགས་ཀིས༔  རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏ་ཡ་
ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔  མཆོད་ཅངི་བསེན་བསྐུར་ཞུས་པའི་དུས་ཆནེ་ཉནི༔  སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བེད་པའི་ཆ་
རནེ་དུ༔  ཡུལ་ག་ིརྟེན་འབྲེལ་དག་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔  དག་པ་ཡེ་ཤེས་རིག་འཛནི་ངོར་ཤར་བཞིན༔  
ཀོང་ཆེན་དགོངས་པའི་གསང་མཛདོ་ནས་ཕྱུང་སེ༔  བར་ཚིག་ཡི་གའེི་ལམ་དུ་སྣང་བར་བས༔  བ་ས་ཁེར་
བདེ་ཟབ་མའོི་གནད་ཀུན་ཚང༔ ཉམས་ཆག་སིག་སིབ་དག་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐང༔  འཕལ་རེན་རྟེན་
འབྲལ་ངན་པ་ཟླགོ་པར་ནུས༔  བསམ་དནོ་ཡིད་བཞནི་འགྲུབ་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔  དེ་ཕིར་འད་ིཉདི་ཨུ་
པ་དེ་ཤ་སེ༔  བདག་རེས་འབྲང་བ་རྣམས་ཀིས་དྭངས་དུ་ལངོས༔  སིང་ཏིག་གཉན་པོའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་
ལ་གཏད༔  སྐལ་མེད་ལོག་ལྟ་ཅན་ལ་ཨ་ཐམ་རྒྱ༔  ས་མ་ཡ༔  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
 

古亞·達聽,在光輝的欽普,阿卡尼虛它的淨土,在空行母的聚集

場所,欽普的花洞裡,當時布速固哇.欽哲歐色獨自在努力完成此

文:在鐵龍年的奇蹟月之初,我的老師鐘客乍卓(釋迦牟尼佛),受

烏札亞那國王的邀請,進行祭祀和供奉。在這個聖日(農曆正月初

二）,這是個有利於實踐生命修行的有益條件,結合這個地方的純

正吉祥,就像我的本觉面目所反映出來的純淨智慧一樣,從龍千巴

證悟意圖的秘密寶庫中,這是以象徵性的文字和書簡的形式揭示。

簡便易行,在各方面都十分深奥完善,它淨化了破損的戒律、負面

的行為和障礙,並實現了證悟的願望。它可以避免暫時情況的不

吉利,使您的所有願望成真並帶來悉地。出於這個原因,我建議我

的追隨者擁抱它,並將其委託給寧替的護法。對於那些有錯誤的

看法、運氣不佳的人,我將它密封起來 。 

薩瑪亞！  佳！佳！佳！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 蓮師薈供 E33 

 

 

享受薈供 
དྲང་བ་ནི༔ 
秋朋(儀式執行者)誦下面的句子: 

ཧོ༔ བླ་མ་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ།། 

吙！喇嘛 巴喔 千波 公速所 
吙！大勇上師垂攝受 

འདིར་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས།། 
地尼 卻南 桑波特 
攝持聖妙之佛法 

འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད།། 
杜巴 南拉 貼沖美 
無疑覌照諸相性 

བྲམ་ཟེ་ཁི་དང་གདོལ་པ་ཡང་།། 

漲些 記當 豆巴洋 
帝釋天眾丶狗和賤民等 

རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ།། 

讓欣 企突 公貼若 
威具同一之法性,請享受此供養 
 

金剛上師唸誦下面的句子: 

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ།། 

迭哇 些巴 卻記固 
法身本質為善逝 

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་སངས།། 

迭恰 拉所 知瑪邦 
斷除我執貪著等 

གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་བྲལ་བ་ཡི།། 

送金 南巴 札哇依 
泯滅能所之二取  



 

E34 蓮師薈供 

དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བདག་ཀང་འཚལ།། 

迭信 尼拉 達將札 
我也享有如彼之體性  

ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ 

阿拉拉吙! 
 
ཞེས་པས་བླང་ཞིང་། 

如此說後，請享用薈供 

 

食物供養祈禱文 

 

一起念： 

ཧོ༔  བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ནི།། 

吙！達律 噴康 借切尼 
吙！自身色蘊肉骨血 

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སེ།། 

電宋 昌威 哦喔貼 
合成如實三壇城   

དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ།། 

旦巴 利借 即扣拉 
文武百尊之壇城  

འགུལ་བསོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ།། 

古科 湯切 迭哇切 
所有震動皆大樂 

རོ་རེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད།། 

多傑 旦妻 拉那美 
無上金剛三昧耶  

བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་སིན་ཆེན་པོར།། 

將秋 深記 近千波 
如雲廣大菩提心  



 

 蓮師薈供 E35 

གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ།། 

尼美 亮貝 昂杜若 
化現無二平等性  

རྣལ་འབོར་ལམ་ཀི་ཚོགས་རྫོགས་ནས།། 

拿久 浪記 措作內 
修持瑜珈圓資糧  

ཟས་ཀི་སིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།། 

色記 知巴 米就欣 
清淨所有不淨供  

གཏན་པ་མེད་པའི་སིྦྱན་བདག་ཀང་།། 

天巴 美貝 金達姜 
佛力無邊賜加持  

ཐེག་ཆེན་འབྲས་བུར་སྤྱོད་པར་ཤོག། 

貼千 椎布 卻巴修 
成就大乘之果位    

 

 

 

 
  



 

E36 蓮師薈供 

 



 

 蓮師祈禱文 F1 

༄༅།།གུ་རུའ་ིགསལོ་འདབེས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་མ་ན།ི། 
散巴紐竹瑪— 

‘速成就所願蓮師祈禱文’ 
全知的龍千巴和持明吉美林巴所作 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔  མཚོ་དབུས་གེ་སར་པདྨའི་སོང་པོ་ལ༔ 

唉瑪吙! 措屋 給薩 貝美 東波拉 
稀有哉! 湖中盛開的蓮花上    

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ལྷ༔                       

固雅 耶謝 倫吉 朱貝拉 
是本尊的五身,瞬間呈現的智慧 

རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ནི༔ 

讓炯 千波 貝瑪 亞雍尼 
偉大化生的蓮師與佛母   

མཁའ་འགྲོའི་སིན་ཕུང་འཁིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

康卓 兼噴 知拉 索哇迭 
被如雲集的空行母所圍繞,我向蓮師祈請    

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔        

桑巴 紐杜 朱巴 津極洛 
請賜予加持,讓我的願望迅速實現    

ལས་ངན་སྤྱད་པའི་རྣམ་སིན་མཐུས་བསེད་པའི༔           

累恩 切貝 南明 突傑貝 
惡業將要成熟的力量   

ནད་གདོན་བར་གཅོད་དམག་འཁྲུག་མུ་གེའི་ཚོགས༔ 

內敦 巴卻 瑪出 目給措 
會帶來疾病、負面力量、障礙、戰爭、紛爭和飢荒 

ཁེད་ཞལ་དྲན་པའི་མོད་ལ་ཟད་བེད་པའི༔ 

切夏 真貝 莫拉 色皆貝 
只要憶起您的面容,它們就會立即消失 
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F2 蓮師祈禱文 

ཞལ་བཞེས་སིང་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཨོ་རྒྱན་རེ༔ 

夏些 寧內 咕嚕 歐金桀 
我竭誠懇求你,歐金的蓮師   

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔ 

桑巴 紐杜 朱巴 津吉洛 
請賜予加持,讓我的願望迅速實現   

དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་ལ་གོམས་པ་དང༔                     

迭當 慈春 東拉 共巴當 
勤修虔誠心、持戒和佈施   

ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་ཁེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེསོཿ 

特貝 就卓 吹有 哦察些 
經由學習佛法、有尊嚴、自我的控制,來幫助解脫 

ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནོར་བདུན་པོ༔ 

謝惹 澎松 措貝 諾敦波 
以及完美的智慧,願此七寶   

སེམས་ཅན་ཀུན་གི་རྒྱུད་ལ་རང་ཞུགས་ནས༔ 

森千 昆吉 具拉 讓修涅 
自然生於眾生的心   

འཇིག་རྟེན་བདེ་སིད་ལྡན་པར་དབུགས་འབིན་མཛོད༔ 

吉天 迭記 滇巴 屋金左 
和平和歡樂都回復到世間   

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔ 

桑巴 紐杜 住巴 津吉洛 
請賜予加持,讓我的願望迅速實現    

གང་ལ་ནད་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་རེན༔             

剛拉 內當 杜雅 米迭見 
當面臨疾病、痛苦和困境時 

 
    



 

 蓮師祈禱文 F3 

འབྱུང་པོའི་གདོན་དང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་དང༔ 

炯波 敦當 加波 切巴當 
落入鬼神的詛咒和統治者的懲罰    

མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་ལམ་འཕང་འཇིགས་པ་ཆེ༔     

美秋 千鄭 浪昌 吉巴切 
水火、野獸、惡路的危險    

ཚེ་ཡི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན༔       

策依 帕塔 突貝 內喀昆 
或死亡來臨時,所有的這些時刻    

སབས་དང་རེ་ས་གཞན་དུ་མ་མཆིས་པས༔                       

佳當 瑞薩 先杜 瑪企貝 
除了您,我無處可依靠   

ཐུགས་རེ་ཟུངས་ཤི་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རེ༔ 

突傑 松西 咕嚕 歐金傑 
蓮師,請以慈悲眷顧我    

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔ 

桑巴 紐杜 朱巴 津吉洛 
請賜予加持,讓我的願望迅速實現 
 

 

ཞེས་བོད་ཁམས་ནད་མུག་མཐའ་དམག་ཞ་ིཞིང་བསན་འགྲའོི་བད་ེསིད་གས་ོབར་ཕན་ན་སམ་པ་དད་ལྡན་
རྣམས་ཀིས་ཐུགས་ལ་གཞུག 
 

此祈禱文應該保留在那些有信心者的心中,他們想要造福西藏、

撫平疾病、防止飢荒和邊境的入侵,以及為教義和眾生的福祉作

出貢獻的。 
 

ཅེས་པ་འདའིི་ཤ ་ཽཀ་དང་པོ་ཀུན་མཁེན་ཀོང་ཆེན་པའི་མཁའ་འགྲ་ོཡང་ཏིག་ག་ིརྒྱབ་ཆོས་ཟབ་དནོ་རྒྱ་

མཚོའི་སིན་ཕུང་གི་མཆོད་བརདོ་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཕིན་ཀུན་མཁནེ་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་

གིང་པའ་ིརོ་རེའི་གསུང་བིན་རླབས་ཅན་ནོ། ། 
 

第一節來自“深奧意義的無限的雲庫藏”中的讚美詞句,

全知龍千巴的康卓寧替中的“背景的教義”;後來的詞句

是第二個全知者仁津吉美林巴加持過的金剛語。  
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༈ ར་ོར་ེཚགི་རྐང་དྲུག་ག་ིགསལོ་འདབེས། 
 

六金剛句祈請文  
丘就迭千林巴的伏藏  

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 

杜宋 桑傑 咕嚕 仁波切 
蓮師是三世諸佛的總集    

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔            

哦住 昆達 迭哇 千波下 
是修行成就的大師,大樂的怙主    

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རལ༔             

巴切 昆色 敦都 渣波札 
消除障礙,征服惡魔的忿怒者,敦都渣波札 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 

索哇 迭索 津極 拉杜索 
祈請賜予加持,我祈求   

ཕི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔ 

企浪 桑威 巴切 西哇當 
撫平內、外、祕密的障礙   

བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔ 

桑巴 倫集 住巴 津吉洛 
請賜予加持,讓我的願望迅速實現 

ལན་གསུམ།  
重複三次 

 
ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆགོ་གྱུར་བདེ་ཆནེ་གངི་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆནེ་
བརེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའ་ིདུས་བབས་ཀི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་
གིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤགི། 
 

由偉大的掘藏師丘就迭千林巴,在仁千側巴山上,先千南札岩石的

右側發現的,〝珠寶堆〞。因為此祈禱文的加持力是如此之大(適

合此時機), 大家應該加以珍惜,作為日常的課誦。 
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蓮師成就祈請文 

第一世多竹千仁波切作 

 

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

歐金 仁波 切拉 梭哇迭 
祈請歐金蓮花生  

འགལ་རེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་།། 

嘎見 巴切 米烱欣 
遠離違緣諸障難 
མཐུན་རེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་།། 

吞見 桑巴 助巴當 
順緣意樂皆成就  

མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།། 

丘當 吞夢 哦助作 
最上共不共悉地  

 

མ་ཧ་གུ་རུ་་ཁེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་།། 

瑪哈 咕嚕 切固 欽乍當 
偉大的喇嘛,您的證悟色相 

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།། 

扣當 固側 側當 欣康當 
您的隨從、您的壽命,以及您的淨土 

ཁེད་ཀི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་་བར།། 

借吉 稱丘 桑波 欽乍哇 
您相好,聖莊嚴 

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག། 

電乍 科那 達所 就哇修 
願我們在各方面都如您一般 
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ཁོད་ལ་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།། 

借拉 特親 梭哇 大貝突 
以此祈請讚頌的力量 

བདག་སོགས་གང་ན་གནས་པའི་ས་ཕོགས་སུ།། 

達所 岡那 涅貝 沙丘速 
我等與各方的衆生 

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རོད་ཞི་བ་དང་།། 

涅敦 烏朋 大措 西哇當 
撫平貧困、疾病、靈怪的傷害和戰爭 

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།། 

卻當 札西 佩哇 這杜所 
願聖法和好運增無盡 
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༄༅།།སབས་ར་ེགྲུབ་དབང་པད་ྨནརོ་བུའ་ིཡང་སདི་རནི་པ་ོཆའེ་ིཞབས་བརྟན་གསོལ་འདབེས་
བཞུགས་ས།ོ། 

 

第四世竹旺貝瑪諾布仁波切長壽祈請文 
 

ཨོཾ་སྭསི།  གདོད་ནས་སིད་ཞིའི་ཀུན་ཁབ་རོ་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་པདྨ་ནོར་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་པའི་སྐུ་མཆོག་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་ས་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་སགས་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་ཚོགས་བཅས།། 

帕諾 元拉 敦記 噴措切 
被擁有七支福田的眾多阿亞圍繞著    

མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁི་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     
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འཕོ་མེད་རྟག་བརྟེན་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་ཤིག་གཞོམ་གཞིག་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་དགེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།།                      

達吉 莫給 朋松 措巴當 
經由我卓越的善業、熱忱的恭敬心    

ར་གསུམ་བསེན་དང་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་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་ཡིད་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) 
བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དགོན་ཁོད་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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喇嘛長壽祈請文 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་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་བདེ་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་ཚོགས་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    

 

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་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

秋突 固側 任哇 所哇迭 
祈願他們長住世  

ཕིན་ལས་དར་ཞིང་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་བིན་གིས་རློབས།། 

喇嘛當 昭哇 妹巴 近記洛 
祈願加持我,永遠不離開上師   
   

  



 

F10 蓮師祈禱文 

發願文: 

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕེང་གི༔ 

桑桀 昆都 貝瑪 特聽基 
貝瑪透聽(頭骨花環的蓮花大師)是諸佛之本質 

བདག་སོགས་རེས་བཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔  

達所 皆宋 側惹 湯切都 
在每世中,引導和護衞我們 

འགལ་རེན་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ནས༔  

嘎見 昆夕 散敦 紐助內 
撫平障礙速成就 

མཐར་ཐུག་པདྨ་འོད་དུ་སེ་བར་ཤོག༔ 

塔突 貝瑪 歐都 借哇修 
願生於蓮師之淨土  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 蓮師薈供總結 G1 

དྲུག་པ་ལྷག་མ་བས་ོབ་ན༔ི 
(6) 拉瑪—剩餘的供養 

 
 

ཨོཾ་ཨ ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སར་དྷར་ནཾ་ཨ ་དྱ་ཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ 

嗡 阿喀柔 目康 沙哇 達瑪南 

阿亞奴貝 那托大 
 
ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ་ཕཊ་ས ་ཧཱ༔   

嗡 阿吽呸 梭哈 
 

ཧཱུྃ༔  དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མུ་རན་ལ༔ 

吽！即扣 千撥 目任拉 
吽！廣大壇城邊際外 

གནས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིང་ལངྐ༔ 

內貝 旺丘 精浪喀 
天王鬼卒羅剎居 

ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ 

拉美 朵瑪 地些拉 
請接受剩餘之供養 

རྣལ་འབོར་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྲུངས༔ 

拿久 竹貝 巴切宋 
瑜珈士的障礙請迴護 

ཨུ་ཥ ི་ཊ་ལིང ་ཁ ་ཧི༔ 

烏妻大 巴令大 卡嘻 
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G2 蓮師薈供總結 

སོན་ལམ། 
發願文(補充): 

ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀིས།།  

措扣 普威 所南紀 
以此薈供之功德 

མི་ཟད་གཏེར་ལ་ལོངས་སོྤྱད་ཅིང་།། 

米借 貼拉 龍卻欽 
願享用無盡的寶藏 

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་རྫོགས་ནས།། 

耶謝 浪哇 惹作內 
願圓滿本初的智慧 

དག་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་ཤོག། 

達巴 千波 薩投修 
願證得本初純淨的境界 

བླ་མ་རིག་འཛིན་དཀིལ་འཁོར་དུ།། 

喇嘛 仁津 即扣杜 
在喇嘛持明的壇城 

ཚོགས་ཀི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས།། 

措紀 卻巴 普哇依 
由此薈供之功德 

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།། 

達先 卓哇 瑪律巴 
願眾生及自他 

དཀིལ་འཁོར་གཅགི་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག། 

即括 企突 助巴修 
在同一壇城證得佛果 
 

 

 

 
 

  選擇性的祈請文 - 請看第 S61 節的補充祈請文:       

護法總結 



 

 蓮師薈供總結 G3 

བདུན་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ 
（7）古哇—喚起職責 

 

ཧཱུྃ༔  བཞེངས་ཤིག་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ༔ 

吽！先夕 仁津 杜貝拉 
吽！總攝持明諸聖眾 

ཆོས་ཀི་དབིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ 

卻記 英內 固先拉 
在法界中示現你們的証悟身相 

བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཐུལ༔ 

將秋 助貝 巴切突 
消除修證菩提(証悟)的障礙 

སྣོད་བཅུད་འབྱུང་བའི་རྒུད་པ་སོལ༔ 

粘居 炯威 古巴守 
有情和外器世界的四坯得以泯滅 

ར་རླུང་དབང་ཐང་ཉམས་པ་གསོས༔ 

札龍 汪唐 亮巴捨 
氣脈和力量(汪唐*)願不失 

སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ 

助貝 最布 企巴作 
祈賜修行證果位 

 

 
*汪唐(Wangtang) -在藏語中,“真實的存在”是汪唐,字面的意思是

“權力場”。基本思想是:由於做了某些功德或美德,因此,美德開始在

您的身上或在當下中得到體現。因此,“真實的存在”是基於因果關係

的。“真實的存在”的原因是您積累的功德,導致的結果是“真實的存

在”本身。 

 

  



 

G4 蓮師薈供總結 

བརྒྱད་པ་ཆད་ཐོ་བ་བ་ནི༔ 
(8) 盟約的供養 

ཧཱུྃ༔  སོན་ཚེ་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང༔ 

吽！哦側 歐明 迭千欣 
吽！昔時無上大樂土 

ལྷ་གནས་གསུམ་སོགས་ཉམས་དགའ་བར༔ 

拉內 宋守 亮嘎哇 
天界中三歡喜天 

གསང་ཆེན་རྒྱུད་སེའི་གནས་བསན་ཚེ༔ 

桑千 就迭 內天側 
大密本續演教時 

རོ་རེ་ཐེག་པའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་༔ 

多傑 貼貝 卡宋南 
金剛乘之護法眾 

དམ་ཚིག་གཉན་པོའི་གྲལ་དུ་བཞག༔ 

淡妻 年撥 乍杜夏 
莊嚴守戒者優先列坐 

བར་དུ་གངས་ཅན་བོད་ཀི་ཡུལ༔ 

巴杜 岡千 披記尤 
中(為)雪地之西藏 

སོབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕེང་གིས༔ 

洛朋 貝瑪 特聽基 
蓮花(貝瑪特聽)大上師 

གསང་སགས་ཆོས་འཁོརབསོྐར་བའི་ཚེ་༔ 

桑雅 卻扣 扣威側 
轉演密要之法輪 

སིད་པའི་ལྷ་སིན་ཆེ་དགུ་ཡི༔ 

夕貝 拉欣 切古依 
抓住世間妖魔和神明 



 

 蓮師薈供總結 G5 

སོག་སིང་ཕོགས་ཏེ་རིས་སུ་ཕབ༔ 

守寧 抽貼 妻速帕 
鉤攝為不同等級的護法 

ཐ་མ་འོད་གསལ་དག་པའི་ཞིང༔ 

大瑪 歐沙 達貝欣 
復於明光的淨土 

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ 

迭哇 千撥 波張杜 
大樂莊嚴寶宮殿 

རིག་འཛིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ལ༔ 

仁津 貝瑪 汪千拉 
持明貝瑪汪千(吉美林巴) 

པད་བྱུང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གིས༔ 

貝炯 知美 歐色記 
由蓮師及無垢光（龍千巴）所委託 

ཀོང་ཆེན་ཟབ་རྒྱའི་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༔ 

龍千 剎借 屋雲欣 
領受廣闊而深遠的龍欽寧替秘要法 

ཡེ་ཤེས་དབིངས་ཀི་མཁའ་འགོྲ་མས༔ 

耶謝 英記 康卓美 
智慧境之空行母 

ཀོང་གསལ་བར་རིས་སད་པའི་ཚེ༔ 

龍沙 達利 吹貝冊 
授記廣明之〝指示〞經卷 

གཟའ་རོྒད་སོག་གི་སྤུ་གྲི་སོགས༔ 

剎克 守基 普知守 
狂暴惹胡拉的生命力之剃刀及其他 

བཀའ་སྲུང་གཉན་པོས་ཁས་བླངས་བཞིན༔ 

卡宋 年撥 給郎欣 
護法嚴執其誓言 



 

G6 蓮師薈供總結 

མཆོད་གཏོར་རྒྱན་ལྡན་འདི་བཞེས་ལ༔ 

卻托 見電 地些拉 
納受妙供之朵瑪 

ལས་བཞིའི་ཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ 

累夕 春累 助巴作 
完成所托佛事業(息增懷誅) 

 
དགུ་པ་བརྟན་མ་སོང་བ་ནི༔ 
(9) 供養天瑪 
 

ཧཱུྃ༔  དཔལ་གི་བཀའ་ཉན་བོད་ཁམས་སོང༔ 

吽！帕記 喀年 柏康炯 
吽！奉聖諭示保衛西藏 

མ་སིང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་རྣམས༔ 

瑪欣 天瑪 丘尼南 
十二天瑪女神眾   
འདིར་བོན་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ 

地炯 托美 夏丘些 
朵瑪淨水祈納受 

བཅོལ་པའི་ཕིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ 

卻貝 春雷 助巴作 
圓滿完成所委託的佛法活動 

 

མ་མ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་བ ་ལིང ་ཁ ་ཧི༔ 

瑪瑪 辛辛 巴令大 卡嘻 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 蓮師薈供總結 G7 

བཅུ་པ་རྟ་བྲོ་བ་བ་ནི༔ 
(10) 馬頭明王之舞 
 

ཧཱུྃ༔  རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་འདིར༔ 

吽！仁津 加威 即扣地 
吽！持明法王之壇城 

ལོག་པར་འདེྲན་པའི་དམ་སི་ཀུན༔ 

洛巴 針貝 淡夕棍 
誘引違戒諸魔魅 

མནན་ནོ་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་རྒྱ༔ 

年諾 貼巴 任古加 
施九乘封印以鎮伏 

ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག༔ 

南洋 當哇 瑪就企 
令彼永不再復現 

སཾ་བྷ་ཡ་ནནོཿ 

湯巴亞年 
 
མཆོད་པ། 
供養 (補充) 

 

ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔   

嗡阿吽 
 

ཕི་ནང་སྣོད་བཅུད་མཆོད་པའི་སིན༔ 

企浪 粘居 卻貝親 
外在的、內在的、有情和外界的供養 

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་དང༔ 

涅卻 的勇 那雅當 
宴享妙品五欲供 



 

G8 蓮師薈供總結 

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སིད་བདུན༔ 

札西 這大 加西敦 
輪王七寶祥瑞兆 

སན་གཏོར་རཀ ་དངས་རེ་སོ༔ 

面托 惹大 當瑞仇 
紅白菩提如意供 

སེག་བཞད་གཡོ་བའི་གར་མ་དང༔ 

給些 優威 嘎瑪當 
伎女嬉笑曼妙舞 

བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བའི་རིག་མ་འབུམ༔ 

迭千 久威 瑞瑪笨 
十萬明妃大樂供 

མཆོད་བ་མཆོད་བེད་མཆོད་ཡུལ་ཀུན༔ 

卻嫁 卻借 卻尤昆 
能供所供及供處  

ཡེ་ཤེས་དབིངས་སུ་རྣམ་དག་པའི༔ 

耶謝 英速 南達貝 
悉為清淨本智境 

མཆོད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས༔ 

卻貝 恰加 千波守 
大手印等諸供養 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ 

仁津 杜貝 拉拉布 
供獻持明諸聖眾 

བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

些內 汪當 哦助佐 
垂賜灌頂及成就 
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ཨོཾ་བཛྲ་ཨར ྦྷཾོཿ པ དཾྱོཿ པུཥྤེོཿ དྷུཥེྤོཿ ཨ ་ལོ་ཀེོཿ གནེོཿ ནཻཝིད ོཿ ཤཔ ོཿ 
རཱུ་པ་ཤཔ ་གནེ་ར ་ས་སརྴ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 阿港 巴當 普貝 杜貝        

阿洛給 更迭 內威嗲 夏大 如巴       

夏達 更迭 惹沙 巴謝 阿吽 
 

སར་པཉྩ་བ་ལིང ་རཀ ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷར་དྷརྟུ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔ 

沙哇 邊札 巴令大 惹大 瑪哈         

速卡 達瑪 達度 阿吽 
 
དྲུག་པ་བསོད་པ་བ་བ་ན༔ི 
奉獻禮敬(補充) 
 

ཧ ི༔  མ་བཅོས་སོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ༔ 

啥！瑪卻 冊札 喇嘛 卻記固 
啥！無為離戲法身之上師 

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རེ༔ 

迭千 龍卻 喇嘛 卻記借 
法主大樂報身之上師 

པད་སོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 

貝東 累春 喇嘛 出貝固 
蓮花降生化身之上師 

སྐུ་གསུམ་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

固宋 多傑 搶拉 恰差特 
頂禮讚頌三身金剛持 

 

བདེ་བེད་བརེགས་པར་ཟབ་བརྒྱའི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 

迭借 側巴 剎皆 哦助涅 
大樂生起成就深且廣 
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དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན༔ 

杜冊 借杜 公貝 正沙竟 
八屍林成就密意心要 

རབ་འབམས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་མངའ་དབང་བསྒྱུར༔ 

惹江 即扣 加措 那汪就 
統理廣大壇城海會眾 

མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

丘記 仁津 借拉 恰差特 
八大尊聖持明頂禮讚 

 
དགོངས་པ་ཀོང་ཆེན་ཡངས་པའི་མཁའ་ལ་འཕོ༔ 

公巴 龍千 洋貝 卡拉丘 
神遊虛空廣大覺性中 

རྣམ་འགྱུར་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ 

南就 突修 卻貝 卓哇針 
引導修持守戒及懺悔 

རད་བྱུང་རོ་རེ་སིང་པོའི་དགོངས་སོག་འཛིན༔ 

美烱 多傑 寧撥 公守竟 
最勝金剛精義心要具 

ཐུགས་སས་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔར་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

突些 借邦 涅雅 恰差特 
禮讚心子王臣二十五 

 
གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 

先洋 仁津 出貝 即扣杜 
復於持明變化壇城中 
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དམ་ཚིག་ཐུགས་རེས་འཁོད་པའི་ར་གསུམ་ལྷ༔ 

旦記 突借 克貝 札宋拉 
有喇嘛、本尊和空行母(因為沙瑪亞和慈悲而出現)  

ཡེ་ཤེས་དབིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་བ༔ 

耶謝 英累 出貝 波雅哇 
有智慧境所幻化的使者 

དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

即扣 勇佐 拉拉 恰差特 
普皆禮讚壇城諸聖眾  

 
བཅུ་གཉསི་ནངོས་པ་བཤགས་པ་ན༔ི 
(12) 懺悔缺失 

(注意：儘管”懺悔缺失”是在第(12)項，但是它是在第(11)項”接受悉地”
之前被唸誦的。) 
 

ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 

吽！仁津 杜貝 卽扣杜 
吽！持明壇城諸聖眾 

མཆོད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔ 

卻這 瑪昌 助巴耶 
供養不足、修行怠惰 

ཏིང་འཛིན་བིང་རྨུགས་འཐིབས་ལ་སོགས༔ 

定津 近目 替拉所 
禪修時昏沉、掉舉、疲厭等 

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔ 

嘎出 弄巴 作巴守 
乞求原諒所違越的過失 

 

ཡིག་བརྒྱ 
〔唸誦百字明咒〕 
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བཅུ་གཅགི་པ་དངསོ་གྲུབ་བླང་བ་ན༔ི 
(11) 接受悉地 
 

ཧོ༔  རིག་འཛིན་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ 

吙！仁津 卽扣 拉措南 
吙！壇城持明本尊眾 

བསེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཐེམས༔ 

年欽 助貝 旦妻天 
圓滿修持三昧耶 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནམ་ཡང་ལངས༔ 

多傑 深巴 南洋朗 
金剛剎土之拂曉 

དངོས་གྲུབ་སོྩལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ 

哦助 措威 杜拉巴 
授予悉地成就時已至 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ནས༔ 

固頌 突記 卽扣內 
由身語意之壇城 

མི་གནས་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་མཆོག༔ 

密內 耶謝 桑哇丘 
最密真如之智慧 

རོ་རེ་གསུམ་གིས་བིན་རློབ་ལ༔ 

多傑 宋記 金洛拉 
祈賜加持金剛身口意 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ 

丘當 吞夢 哦助昆 
賜予所有勝共之成就 

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་སྩོལ༔ 

達大 尼杜 托巴措 
祈賜授記於此時 
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ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ༔བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕེང་རལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ 

嗡阿吽 班雜 咕嚕 貝瑪 特聽札       

班雜 沙瑪 亞乍 
ཀཱ་ཡ་ཝ ཀྐ་ཙིཏ ་ཨ་ལ་ལ་སིདི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ 

喀亞 哇喀 妻大 阿拉拉 悉地 帕拉吽 
 

བརྟན་བཞུགས། 
惹涅(補充)—祈請本尊留在法像中 
 

ཨོཾོཿ  འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།། 

嗡！地尼 天當 連企突 
嗡! 請留下、令與法像合一 

འཁོར་བ་སིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང་།། 

扣哇 夕杜 修內羌 
與此世間共恆常 

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་།། 

涅美 側當 汪丘當 
祈請賜予無病長壽、富貴大自在 

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ།། 

丘南 累巴 札杜守 
祈願極其吉祥、好運到 

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཤྚ་བཛྲ་ཡེ་སྭ་ཧཱོཿ 

嗡 速帕 替大 班雜耶 梭哈  
 
བཅུ་གསུམ་རྫགོས་རིམ་བསྡུ་བ་ནི༔ 
（13）圓滿次第 — 融入 

 

ཧོ༔  ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རོལ་བ་བཞིན༔ 

吙！丘累 丘布 多哇欣 
吙！如水泡於水中瞬間消失 
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རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ༔ 

讓累 出貝 卽扣拉 
自心幻化出壇城的本尊 

ཡེ་ཤེས་དབིངས་སུ་བཛྲ་མུ༔ 

耶謝 英速 扁雜目 
融入智慧法界中－班雜目 

 

[保持片刻的沈默] 

 

རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔ 

皆托 就美 拉固當 
在日常生活中,去觀想你是本尊的幻化身 

 
བཅུ་བཞི་བསོ་སོན་མཚམས་སྦྱོར་ནི༔ 
（14）迴向與發願 

 

ཧོ༔  དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ར་ཀུན༔ 

吙！杜頌 沙貝 給札昆 
吙！三世積聚諸功德 

རྣམ་མཁེན་གདོད་མའི་རྒྱུ་རུ་སོ༔ 

南前 迭美 就如哦 
迴向究竟之本智 

བདག་སོགས་འདུས་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ 

達守 杜巴 借巴南 
我等聚會於斯土 

ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔ 

沖布 企突 桑傑修 
於一會合成正覺 

ལན་གསུམ། 
重複三次 
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ཅོ་ལྔ་པ་བཀྲ་ཤིས་བརོད་་པ་ནིོཿ 
(15) 吉祥文 
 

ཧོ༔  རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བིན་རླབས་དང༔ 

吙！仁津 居貝 近拉當 
吙！持明傳承之加持 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང༔ 

公丘 宋記 電巴當 
無上三寶之真諦  

གསང་སགས་ཟབ་མོའི་རེྟན་འབྲེལ་གིས༔ 

桑雅 剎摩 天追記 
甚深密續之吉祥緣起  

འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ 

吉借 西威 札西秀 
消弭八種畏懼臻吉祥  

ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ 

側捨 結貝 札西秀 
廣增福壽增吉祥  

སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ 

浪哇 汪杜 札西秀 
自在光明得吉祥  

ལོག་འདེྲན་ཚར་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ 

洛針 札卻 札西秀 
消滅誤導的邪惡力量願吉祥  

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕག་རྒྱར་རོྫགས་༔ 

浪先 拉固 恰加作 
願所有知覺的執著都被轉變為本尊的形式 
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ས་གྲགས་བདེ་ཆེན་སགས་སུ་དག༔ 

札札 迭千 雅速達 
音聲清淨變為大樂的咒語  

དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་སིན༔ 

針托 哦薩 卻固明 
意念變為法身的光明   

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ 

嫁律 桑他 札西秀 
願吉祥成就無礙的虹光身 

 

 

ཨེ་མ༔  འད་ིལྟར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གནད༔  གཏེར་བཅུད་འདུས་པ་དགོངས་པའ་ིགཏེར༔  ཀོང་གསལ་
དབིངས་ཀི་ཕོ་བྲང་དུ༔  བརའ་ཚགི་རོ་རའེི་རོལ་མོར་འཁལོ༔  སིང་ལ་རྒྱས་བཏབ་སྦ་སམ་ཡང༔  རིག་
འཛིན་མཁའ་འགྲོའ་ིབརས་བསྐུལ་ནས༔  ལས་ཅན་རེས་འཇུག་དོན་དུ་བཀོདོཿ  སིང་ལ་སོྦས་ཤིག་ས་མ་
ཡོཿ  དགེའོ།། །། 
 

奇妙哉！如此深奧實修所得的伏藏,是心的寶藏,是集結所有伏藏

的本質。在廣闊清澈的聖宮中,它表現為 〝金剛妙音和象徵文字〞

的共鳴。儘管我想將它密封在我的心中並隱藏起來,但在證悟持

有者和空行母的敦促下,我還是將它揭示出來,給有緣的幸運眾生。 

隱藏在你的心中! 薩瑪亞!  
 

[在措加拉措的地方,我是吉美林巴,從自我崛起的空行母女王的

心中,發現了用空行母的經卷書寫的這段文字。 我將其翻譯成藏

文,並撰寫了此儀軌。] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 迴向祈請文 H1 

迴向文 
 

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།། 

所南 滴衣 湯切 西巴尼 
以此福德,願眾生都成佛   

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བས་ཤིང་།། 

托涅 內北 札南 旁皆欣 
願戰勝〝做錯事的負面力量〞  

སེ་རྒ་ན་འཆིའི་ར་ཀོང་འཁྲུགས་པ་ཡི།།             

借嘎 那企 巴龍 出巴衣 
在生老病死的浪滔中   

སིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སོལ་བར་ཤོག།                                  

西北 措累 卓哇 卓哇秀 
願所有的衆生逃出輪迴的大海  
  

 

རིན་ཆེན་དགེ་ཚོགས་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་ཀུན།། 

仁千 給措 地依 卓哇昆 
透過珍貴的善業累積   

རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་།། 

大突 旦貝 卻當 明渣欣 
願衆生永不離神聖的佛法    

རང་གཞན་དོན་གཉིས་རྫོགས་པ་མཐར་ཕིན་ནས།།                

讓先 敦尼 作巴 他欽內 
園滿完成〝自己和他人〞的目的    

ཆོས་རྔ་སོགས་པས་འཇིག་རྟེན་མཛེས་པར་ཤོག།                 

卻雅 卓貝 基滇 哲巴修 
願法鼓悠揚的節奏,美化此世界 
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H2 迴向祈請文 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག། 

桑桀 滇巴 達行 結巴修 
願佛法的傳播永遠增加   

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སིད་པར་ཤོག།                      

深千 湯切 爹行 結巴修 
願所有眾生幸福快樂   

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག། 

寧當 曾都 卻拉 覺巴修 
日夜修持佛法   

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག། 

讓先 敦尼 論基 注巴修 
願〝自己和他人〞的二種目的,瞬間完成  

 
 

གང་དུ་སེས་པའི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།། 

剛都 皆貝 皆哇 湯切都      
無論我多生多世是出生在那裡 

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག། 
投利 原天 敦電 脫巴修   
願能具傋七種殊勝的品質 

སེས་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕད་གྱུར་ཅིག། 
皆瑪 它突 卻當 切就即    
出生時,卽能遇到佛法    

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག། 

出欣 祝貝 讓汪 優巴修    
願能正確的修習佛法  

 

 

 

  



 

 迴向祈請文 H3 

དེ་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་བེད་ཅིང་།། 
迭洋 喇嘛 丹巴 涅皆親   
並能討上師的歡喜 

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག། 
寧當 稱都 卻拉 卻巴修 
經由日夜地修習佛法 

ཆོས་རྟོགས་ནས་ནི་སིང་པོའི་དོན་བསྒྲུབ་སེ།། 
卻托 涅尼 寧波 敦祝貼 
願能應用所理解到的佛法 

ཚེ་དེར་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བར་ཤོག། 

側迭 夕貝 加措 嘎哇修 
在一生內,即能渡彼岸 

 

སིད་པར་དམ་པའི་ཆོས་རབ་སོན་བེད་ཅིང་།། 
夕巴 淡貝 卻惹 通皆親 
並能示範至高無上珍貴的佛法 

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ལ་སོ་ངལ་མེད་པར་ཤོག། 
先偏 祝拉 柯嘎 妹巴修 
願能永不厭倦地利益他人 

རླབས་ཆེན་གཞན་དོན་ཕོགས་རིས་མེད་པ་ཡིས།། 
拉千 先敦 秋瑞 妹巴依 
通過無私平等地利益他人 

ཐམས་ཅད་ཕམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག། 

湯切 槍企 桑桀 脫巴修 
願一起成就佛道 

 

 

 



 

H4 迴向祈請文 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཉེ་ལམ་གཅིག་པུ་རུ།། 
加哇 棍紀 涅浪 企普如 
眾佛所讚歎的唯一迅速道 

རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསགས་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེ།། 
加威 永雅 貼秋 作巴切 
是殊勝乘的大圓滿 

རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་ས་འགྱུར་བའི།། 
加汪 貝妹 潤魯 雅就威 
在早期譯經院的傳統,佛主蓮花生大士 

རྒྱལ་བསན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 

加天 秋它 給貝 扎西秀 
願佛法幸運地在各方增長 

 

ས་ལ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགོྲ་གནས།། 
沙拉 歐明 歐金 康卓涅 
在最極至的佛土歐金康卓 

གཉིས་པ་སིན་ཅིང་གྲོལ་བ་ཨ་ཏིའི་གིང་།། 
尼巴 明親 卓哇 阿提林 
是第二的、圓成熟的、已解脫的阿提林 

ངེས་པ་དོན་གི་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོ།། 
涅巴 敦紀 嘎威 扎千波 
是極至的遊樂花園 

སིད་མཐའི་བར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། 

夕貼 拔都 達欣 結就即 
直到存在終止,願我能傳播增長佛法 
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ཐུབ་བསན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག་ཀོང་ཆེན་པ།། 
突天 這貝 兼企 龍千巴 
龍千巴是莊嚴美化佛法的單一飾品 

བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའི་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་གིང་།། 

些祝 天巴 雅達 吉妹林 
吉美林巴是佛法的大學者和實修者 

མཚུངས་མེད་བླ་མའི་བསན་པ་སིད་མཐའི་བར།། 
存妹 拉妹 天巴 夕貼巴 
直到存在終止,願此無以倫比上師之教法 

བཤད་སྒྲུབ་ཐོས་བསམ་སོམ་པས་འཛིན་གྱུར་ཅིག། 

些祝 特散 共貝 近就即 
在學術上能維持、並能經由聞思修而實行. 

 

 

ས་འགྱུར་བསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།། 
雅就 天巴 加措 擴洛就 
轉(如海般)寧瑪派之法輪 

འགོྲ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ས་སོགས་རྫོགས་ཆེན་པ།། 
卓拉 突側 渣卓 作千巴 
為了慈愛眾生而傳播大圓滿 

དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་ཡིས།། 
東昆 祝巴 吉美 林巴依 
吉美林巴已完成所有(具有意義)的成就 

བསན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག། 

天巴 偏給 雲潤 涅就即 
願教法無盡地增長,並能永遠堅固留駐 
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བཀྲ་ཤིས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་།། 
札西 偏迭 炯涅 南加林 
勝利之島,吉祥的來源,利益和快樂 

སྒྲུབ་གནས་ཆོས་གྲ་དགེ་འདུན་སེ་རྣམས་ཀུན།། 
祝涅 卻渣 根敦 迭南棍 
佛僧眾聚集的聖地和中心 

ཉིན་མཚན་དུས་ཀུན་རྣམ་གཡེངས་མ་མཆིས་པ།། 
尼稱 杜昆 南言 瑪企巴 
每一時刻、日夜不停、不分心 

ཟབ་དོན་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 

薩東 卻拉 卻貝 札西秀 
願修習絕對奧妙的佛法時,能吉祥如意 

 

 

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐུགས་རེ་དང་།། 
札西 加哇 些切 突皆當 
通過佛及佛子之慈悲 

ར་གསུམ་ཆོས་སོང་རྣམས་ཀི་བདེན་སོབས་ཀིས།། 
札宋 卻炯 南紀 電托紀 
三根本及護法真理的加持力量 

ཐེག་ཆེན་བསན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ཡུལ་བའི།། 
天千 天貝 雅達 白玉威 
願白玉傳承能悠久吉祥 

བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 

天巴 雲潤 涅貝 札西秀 
它是大乘教法的主權持有者 
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བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སིག་འཛིན་པ་ཡི།། 

拉巴 宋電 紐米 近巴依 
通過三種戒律(穿著法衣)的持有者 

འདུས་པའི་ཚོགས་ཀི་གནས་འདིར་ཡོངས་གང་ནས།། 
都貝 措紀 涅弟 用剛涅 
聚集的僧眾遍滿此地 

རྟག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བ་བས་སིད་མཐའི་བར།། 

大突 些祝 嫁威 夕貼巴 
願法教和修行永不間斷 

ཐུབ་བསན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 

突天 秋它 給貝 札西秀 
並願佛法傳佈各方的增長帶來吉祥 

 

 

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསན་པ་དར་གྱུར་ཅིག། 
偏迭 炯涅 天巴 達就即 
願教法及利樂的來源能增長 

ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག། 
側惹 昆都 卻拉 卻就即 
願每一世都能修習佛法 

རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། 
加康 昆突 達欣 給就即 
願它散佈到所有的國家,並能增長 

འགོྲ་ཀུན་ཕམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག། 

卓昆 槍企 桑桀 脫巴修 
願所有眾生同歸佛淨土 
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བདེ་གཤེགས་སས་བཅས་ཀུན་གི་ཐུགས་བསེད་དང་།། 
迭些 些切 昆紀 突皆當 
經由佛及佛子的慈悲 

མཛད་པ་སོན་ལམ་མཁེན་བརེ་ནུས་པའི་ཚུལ།། 

這巴 夢浪 欽哲 奴貝出 
覺悟到他們的活動、祈禱、知識、慈愛和力量的本質 

བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅི་འདྲ་བ།། 

拉妹 耶謝 就出 欽渣哇 
無論卓絕的本初智慧的幻覺是怎麼表現的 

དེ་འདྲ་ཁོ་ན་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག། 

電渣 柯那 達所 就哇修 
願我們所有的人都像那樣 

 

 

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།། 
加威 天巴 達欣 桀巴當 
願佛法蓬勃發展 

བསན་འཛིན་རྣམས་ཀི་བཞེད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ།། 

天近 南紀 些貝 敦昆祝 
願佛法教義持有者都能如願 

མ་ལུས་སེ་རྒུའི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་།། 
瑪律 皆古 嘎見 昆西欣 
能完全地平撫不利的環境 

ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་འབོར་གྱུར་ཅིག། 

噴措 大達 依欣 久就即 
願一切都非常美好,並實現所有的願望 
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དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་།། 

迭大 祝巴 皆巴洋 空秋 宋紀電巴當 
為了完成這些祈請文,通過三寶的真理 

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གིས་རླབས་དང་།།   

桑桀當 將秋深巴 湯切紀 金紀拉當 
以及佛菩薩的加持 

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་།། 

措尼用速 作貝 雅唐千波當 
福慧二種的累積能完滿 

ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སོབས་ཀིས་་
དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།  

卻紀印南 巴達親 散紀米加北 托紀    

迭欣都 祝巴就即 
法界浩瀚無比的力量和完美的純淨,願所有的願望都能實現 
 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་ཆེན་མཛོད།། 

加哇 昆記 扇千奏 
諸佛的大秘密寶藏 

བླ་མེད་མཆོག་གི་བསན་པ་འདི།། 
拉妹 秋記 天巴滴 
是此(無與倫比)至高無上的教法 

ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཞིན།། 
吉大 卡拉 尼夏新 
像在天空出現的曙光一樣 

རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤོག། 

加康 永拉 達結修 
願它在所有的國家都蓬勃發展並増加 
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維護白玉傳承祈禱文 

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

རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་བོན་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་།། 
加威 南楚 俊巴 卡卻行 
諸佛示現如卡雀土 

འབེྲལ་ཚད་བང་ཆུབ་ལམ་འདེྲན་འདུས་སེ་ཆེ།། 

昭策 將秋 浪珍 杜迭切 
凡是有緣的眾生,皆令入解脫 

ཆོས་གིང་འདི་ཉིད་སིད་མཐར་བརྟན་གྱུར་ཅིག། 

卻林 迪尼 昔他 滇就即 
願此佛法中心永住世 
 

三金剛位祈禱文 

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་།། 

浪乍 瑞宋 拉雅 卻固昂 
本尊、咒語、法身之性,是相、聲、覺 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབམས་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་འབོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ།། 

薩桑 那久 千波 亮連拉 
唯願修持深密大圓滿行者 

དབེར་མེད་ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག། 

耶美 突基 替累 若基修 
常住(不離)最深一味覺智心 
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སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང།། 
桀哇 昆杜 陽達 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་ཀི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང།། 

渣美 卻基 巴拉 龍卻欽   
利用此勝妙佛法到極至    

ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རབ་རོྫགས་ནས།། 
沙當 浪記 原天 惹奏涅 
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 紐脫秀 
願迅速證得光輝喇嘛的境地 
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 岡達惹瓦的琵琶樂声 S1 

༄༅།།ར་ོར་ེལྷ་མ་ོབཅུ་དྲུག་ག་ིམཆདོ་ཕངེ་དྲ་ིཟའ་ིརྒྱུད་མངས་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས།། 
“岡達惹瓦”的琵琶樂声 
 十六金剛女神的花環供養 

 

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་བང་ཆུབ་མཆོད་པའི་ལྷ་མ་ོརྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། 
礼拜普賢王和已証悟的供養天女們   
རོ་ར་ེལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ག་ིམཆོད་ཕེང་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་ནི།  མཆོད་རྫས་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་ཐོར་ཞིང༔ 
為了修持“岡達惹瓦”的琵琶樂声,十六金剛女神的花環供養。在供養物上灑

淨水. 
 

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏ ཱུྃ་ཧ ི་ཨ ༔     

嗡 吽 粲 啥 阿 
 

ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སིན་ 

拉這 當聽 涅近 累祝 貝企 浪桑 威卻存 
願以神聖物質以及通過三摩地顯現的那些物質,來做如雲般的外在、內

在及秘密的供養 
 

ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་གི་སིན་ཕུང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ 

哦喔 耶謝 紀都 七拉 南巴 多雲 紀存 
朋這 米些巴 
原始智慧甘露的本質表現為無窮無盡的享受之供養雲 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག། 

昆突 桑波 卻貝 南若 都給 帕就即 
令人愉悅的供養物,以普賢王魔術般的神奇方法來做大供養 
 

ན་མོཿསར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་བོ་བིྷ་ཤྭ་མུ་ཁེ་བོཿ  སར་ཐ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ན་ཨེ་མཾ་
ག་ག་ན་ཁཾ་ས ་ཧཱ། 

南無 沙哇 大它嘎大 巴尤 必修 目給貝 

沙哇 大康 烏嘎爹 沙巴然那 依忙 嘎嘎

那康 索哈 
ལན་གསུམ། 

重複三次 
 

༄༅།།སོན་མཆོད་པའ་ིགཟུངས་ཀང་འདོན།  དེ་ནས་དབངས་ཤིན་ཏུ་སན་པ་དང་བཅས། 
可以先唸誦供養雲的咒語,再以非常甜美的旋律和音調唸誦以下的內容: 

S
e

c
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S2    岡達惹瓦的琵琶樂声 

པདྨ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི་ལང་ཚོ་ཅན།། 

貝瑪 給巴 大布 浪措千 
年青如全開的蓮花 

རེག་ན་བདེ་བའི་མཆོག་སེར་ཨུཏྤལ་མིག། 

瑞那 迭威 秋爹 烏巴米 
藍色蓮花眼的女神,一觸摸即能賜予殊勝的大樂 

གཟུགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ངོམ་པའི་ཡིད་འཕོག་མ།། 

出紀 南就 哦北 依抽瑪 
展現出各種的英姿能奪人心 

རོ་རེ་སེག་མོ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

多傑 給摩 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些迷人的金剛女神 
གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ལ ་སེ་ཧཱུྃཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 

咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 拉些 吽 札替札 吙 
སིད་ན་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་ཟླ་བས་ཀང་།། 

夕那 南巴 這北 達威姜 
甚至是世界上最雅緻的美(是月亮) 
བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཀི་ཆར་མི་ཉེ།། 
大那 都貝 出紀 恰米涅 
亦無法達到您的吸引力,好優美的 

ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་འཛིན་པའི་ཡིད་འོང་མ།། 
諾布 多夏 近貝 依嗡瑪 
非常迷人,拿著珠寶的花環 

རོ་རེ་ཕེང་བ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག 

多傑 春哇 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛花環女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་མ ་ལྱེ་ཏཱུྃ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 瑪累 粲 札替札 吙    



 

 岡達惹瓦的琵琶樂声 S3 

འཇམ་མཉེན་པུནྜ་རི་ཀའི་ལང་ཚོ་ལ།། 

將年 朋達 利給 浪措拉 
細嫩、柔順、年青如白蓮花 

རེག་འཇམ་དབང་པའོི་གཞུ་ཡི་འཁི་ཤིང་ཅན།། 

瑞將 汪波 修依 摧欣千 
摸起來柔軟,被細膩的彩虹做的藤條包圍著 

སྐད་སན་འགྱུར་ཁུགས་སོང་གི་གླུ་ལེན་མ།། 

給年 就鼓 東基 魯連瑪 
以甜美的聲音演唱數千首的旋律 

རོ་རེ་གླུ་མའི་ཚོགས་ཀིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

多傑 魯妹 措紀 涅就即 
願你會喜歡這些金剛的歌唱女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་གིརྟི་ཧ ིོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 

咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 紀替 啥 札替札 吙 
བུང་བ་པདྨའི་ཚལ་ན་གཡོ་བ་བཞིན།། 
奔哇 巴妹 札那 又哇欣 
就像蜜蜂在蓮花園裡飛舞一樣 

ཕག་ཞབས་གསེར་གཡུའི་གདུ་བུས་མཛེས་པའི་གར།། 
恰夏 色幽 都布 這貝嘎 
你優雅地跳舞,手上和腳上穿戴著金環和綠寶石的手鐲 

མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་བའི་གཡོ་ལྡན་མ།། 
米出 大布 古威 又電瑪 
像魔術一般,調情地移動 
རོ་རེ་གར་མའི་ཚོགས་ཀིས་མཉསེ་གྱུར་ཅིག། 
多傑 嘎妹 措紀 涅就即 
願你會喜歡這些金剛舞者的款待 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ནིརྟི་ཨ ོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹          

邊札 尼替 阿 札替札 吙   



 

S4    岡達惹瓦的琵琶樂声 

བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོས་མོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེས།། 

秋祝 浪措 紐北 南就迭 
令人陶醉的表情,年青的十六歲 

སིང་ལ་དགའ་བའི་ཡ་མཚན་ཅིར་ཡང་སེར།། 

寧拉 嘎威 亞稱 企洋貼 
給予一切奇妙的快樂 

དྲི་ཞིམ་སོས་ཕོར་ཐོགས་པའི་སིན་ལེགས་མ།། 

知欣 波迫 托北 米累瑪 
具有可愛的眉毛,手持芳香滿溢的香爐 

རོ་རེ་བདུག་སོས་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多傑 都波 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛供香女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་དྷཱུཔྤེ་ཧཱུྃ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 都北 吽 札替札 吙 
ཚངས་དབང་འཆི་མེད་བུ་མོའི་འཇོ་སེག་ཀང།། 

昌汪 企妹 布摸 久給姜 
甚至是大梵天迷人的仙女 

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ལང་ཚོས་བརྟན་པ་འཕོག། 

欣突 這北 浪措 田巴抽 
亦失容於此(偉大的)青春之美 
ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཆུན་འཕང་ཡིད་འཕོག་མ།། 
烏杜 哇瑞 衝強 依抽瑪 
穿戴著杜鵑花的花環,美的奪人心 
རོ་རེ་མེ་ཏོག་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多傑 妹托 瑪依 涅就即 
願你喜歡這些金剛花環女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲཔུཥྤེ་ཏཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹         

邊札 普貝粲 札替札 吙   



 

 岡達惹瓦的琵琶樂声 S5 

ཡིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཁུར་ཚོས་ལ།། 

依嗡 大那 都 北哭措拉 
迷人而可愛的臉頰 
ལི་ཁིའི་ཐིག་ལེ་བསྐུས་པའི་རི་དྭགས་མིག། 

立摧 替累 古北 利達米 
帶著朱紅色的眼球,明亮的眼睛 
ཉི་ཟླའི་སོན་མེ་ཐོགས་པའི་བཞིན་བཟང་མ།། 

尼迭 鐘妹 托北 欣展瑪 
手持日燈和月燈的美麗少女 
རོ་རེ་སྣང་གསལ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

多傑 浪沙 瑪依 涅就即 
願你喜歡這些金剛提燈女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཨ ་ལོ་ཀེ་ཧ ིོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 阿落給 啥 札替札 吙 
འཆི་མེད་བུ་མོའི་དཔལ་འཛིན་སིན་ལེགས་གཟུགས།། 
企妹 布摩 巴近 明累出 
光輝不朽的少女,身體雅緻成熟 

ཞལ་ནས་ཨུཏྤལ་ལ་ཡི་དྲི་འཐུལ་ཞིང་།། 
夏涅 烏巴 拉依 知突欣 
口中飄出〝烏巴拉〞甜美的香氣 
བཟང་དྲུག་སན་གི་བྱུག་པས་དགེས་པ་སོྐང་།། 
桑祝 門紀 糾貝 給巴共 
六種出色的藥膏,充滿歡樂 

རོ་རེ་དྲི་ཆབ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多桀 知恰 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛芳香女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་གྷནེ་ཨ ོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 根迭 阿 札替札 吙   



 

S6    岡達惹瓦的琵琶樂声 

ལང་ཚོའི་ཆ་ཤས་རྫོགས་པའི་པདྨ་དང་།། 

浪措 恰些 作北 貝瑪當 
完全完美年輕形態的蓮花 

རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཨ་དརྴ།། 
南就 企洋 恰威 阿達夏 
還有一面可以反映出任何形式的鏡子 
ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་མཛེས་མ།། 

朋出 針巴 大佈 出這瑪 
彷彿彼此競艷,是最美麗的 

རོ་རེ་མེ་ལོང་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多桀 妹龍 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛鏡子女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་རཱུ་པ་ཨོཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹       
邊札 如巴 嗡 札替札 吙 
ཏིང་འཛིན་རི་མོ་མཁན་གིས་བྲིས་པའི་གཟུགས།། 

聽近 瑞摩 肯紀 知北出 
由“精神藝術家”在三摩地畫出的身體 
བཞནི་མཛསེ་མན  ་ར་བས་ཐོད་བཅིང་ཅན།། 

欣這 忙達 惹威 托親千 
美麗的臉龐上綴滿了柑桔花的花冠 
ཟླུམ་པོའི་རྔ་ལས་བདེ་སོང་ས་འབིན་མ།། 

都波 雅累 迭東 渣近瑪 
從圓鼓中擊出空性和大樂的聲音 

རོ་རེ་རྔ་ཟླུམ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多桀 雅都 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛圓鼓女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་མྀ་ཏཾ་གི་ཧ ིོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹       
邊札 米淡紀 啥 札替札 吙 



 

 岡達惹瓦的琵琶樂声 S7 

རཏྣའི་སོར་གདུབ་འཁོལ་བའི་ཁུ་ཚུར་གིས།། 

惹涅 所杜 抽威 固出紀 
雙手珍貴的戒指發出響聲 

དྲི་ཟའི་བུ་མོར་འགྲན་པའི་ཏམ་བུ་ར།། 

知這 布摩 針北 淡布惹 
琵琶（淡布惹）的競技對手剛達瓦少女 
རྣ་བའི་དཔིད་དུ་སེང་བའི་ཡིད་འཕོག་མ།། 

那威 企都 針威 依抽瑪 
演奏出迷人悅耳的聲音 
རོ་རེ་པི་ཝཾ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

多桀 批哇 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛奏樂女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཝི་ནི་ཧཱུྃ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 威尼 吽 札替札 吙 
དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་རླུང་གི་རྟར་བསོན་ནས།། 
嘎哇 秋祝 弄紀 大郭涅 
通過增加十六種歡樂的能量 

ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གནས་སུ་དག་པ་ལས།། 

替累 秋祝 涅速 達巴累 
在他們自己的狀態下,淨化了十六種的明點 

སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གིང་བུའི་སར་སོན་པའི།། 

東尼 秋祝 林布 札同北 
她用吹笛聲揭示出十六倍的空性 

རོ་རེ་གིང་བུ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多桀 林布 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛吹笛女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ཝཾ་སེ་ཏ ཾ་པྲ་ཏཙིྪ་ཧོ༔ 

咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹         

邊札 哇些 粲 札替札 吙 



 

S8    岡達惹瓦的琵琶樂声 

ཟླ་གཞོན་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་ལང་ཚོའི་དཔལ།། 

達兄 北卡 大布 浪措巴 
青春的光輝如滿月、如白蓮花 
མིག་གི་བདུད་རིར་སྦྱནི་དང་ཆབས་ཅིག་པར།། 

米基 都七 近當 恰企巴 
給予雙眼甘露的少女 

སན་འགྱུར་རྫ་རྔའི་ས་སོགས་ན་ཆུང་མ།། 

年就 札涅 札卓 那衝瑪 
在同時,瓷鼓擊出甜美的樂聲 

རོ་རེ་རྫ་རྔ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

多桀 札雅 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛瓷鼓女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་མུ་རཉྫེ་ཨ ོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹 邊札 

目讓這 阿 札替札 吙 
སོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་ལྷ་ཡི་གོས།། 
東尼 南給 堅就 拉依夠 
天神的衣服,就像虛空中的裝飾品 

རིན་ཐང་བརོད་དུ་མེད་པའི་པཉྩ་ལི།། 
潤唐 久都 妹北 胖札裡 
難以形容,珍貴的五種色彩 

འཕྲུལ་ལྡན་སོར་རེས་སོན་པའི་མཛའ་ན་མོ།། 
出電 所側 鐘北 札那莫 
心愛的人,塗染在神奇的指尖 

རོ་རེ་རེག་བ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
多桀 瑞嫁 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛感性女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་སརེྴ་ཏ ཾོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹 邊札 

巴些 粲 札替札 吙 
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ཆགས་མེད་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟུར་མིག་གིས།། 

恰妹 恰巴 千波 出米基 
側觀無慾的大慾樂 

དཔའ་བོའི་ཡིད་ལ་མསོ་པའི་ཆམོ་རྐུན་འཇུག། 

巴喔 依拉 紐北 衝棍久 
如小偷般的溜進心中,即使英雄也著迷 

ལག་ན་རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་ཞལ་ཟས་ཐོགས།། 

拉那 若給 巴近 夏這托 
她持有美味的百味美食 

རོ་རེ་རོ་མའི་ཚོགས་ཀི་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 

多桀 若妹 措紀 涅就即 
願你會喜歡這些金剛美味女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་ར ་ས་ཧ ིོཿ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 惹薩 啥 札替札 吙 
བདེ་བས་བདེ་བའི་མཐར་སོན་སོང་པ་ཉིད།། 
迭威 迭威 它宋 東巴尼 
完美的大樂來源,是透過大樂和空性而來的 

བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་མངལ་ཁུར་ཅན།། 
迭千 卻記 炯涅 雅哭千 
其子宮是佛法的大樂源泉 

བདེ་སོང་ངང་ལས་རྒྱལ་ཀུན་བསེད་པའི་ཡུམ།། 
迭東 昂累 加棍 皆北勇 
佛母讓所有的征服者都生起空性和大樂的狀態 

ཆོས་ཀི་རོ་རེ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག། 
卻記 多桀 瑪依 涅就即 
願你會喜歡這些金剛教法女神 

གུ་རུ་སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་ས་པ ་རི་ཝ ་ར་བཛྲ་དྷར་དྷ་ཏུ་ཨ ོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོོཿ 
咕嚕沙哇 大它嘎大 沙巴蕊哇惹        

邊札 達瑪達突 阿 札替札 吙 
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དེ་ལྟར་རོ་རའེི་རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་གི།  མཆོད་ཕེང་དྲི་ཟའ་ིབུ་མོས་བླངས་པའི་གླུ།།  རྒྱུད་མངས་སོང་གི་
འགྱུར་དང་ལྡན་པ་འདི།།  ངག་དབང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོས་བདག་ལ་བིན།།  ཞེས་སོ།།  །། 
 

這是十六金剛女神的花環供養。這首具有一千種樂声的“岡達惹

瓦”少女之歌,是由演講女神薩拉斯瓦蒂送給我的。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  如果是修{蓮師薈供}的話,請返回第 B33 頁,繼續修下去。   

 

  如果是修{佛母薈供}的話,請返回第 K29 頁,繼續修下去。   
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 ༄༅།།ཉམས་ཆག་སགི་སབི་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོན་རཀ་ 
དོང་སྤྲུགས་བཞུགས་ས།ོ། 

那惹凍初 
“最高的懺悔,用來淨化所有的犯戒、損戒,以及所有的罪業和障礙。” 

 
༄༅།  །རྣལ་འབོར་པས་བླ་མ་བད་ེགཤེགས་ཞི་ཁ་ོཡོངས་རྫགོས་རྣམས་མདུན་ག་ིནམ་མཁར་ཉི་ཟླ་པདའྨི་
གདན་ལ་དཔང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བར་ཞལ་ལམ་མེར་བཞུགས་པར་བསམས་པའི་མདུན་དུ་ལུས་
རྡུལ་སེད་དུ་སྤྲུལ་ཏེ༔  ངག་བཤགས་ཚིག༔  ཡིད་གནོང་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཤགས་
པར་བའོ༔  རེས་ལྟ་བས་ཀང་གསལ་གདབ་ཅིང༔  དམ་ཚགི་ལ་བསིམ་པ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་རོ༔ 
 

在前面虛空,觀想上師、佛、寂忿本尊等,都坐在日月蓮花座上,

他們如此生動和清晰的存在,就好像他們就在您的面前一樣。我

們化成無盡(如同存在的原子那麼多)的化身來做懺悔。口頭上誦

著懺悔詞句,在心意上、在我們的心中,要感到強烈的悔過;隨時

都可以做懺悔,在日常的生活中,亦要維持如此的見解,並遵守薩

瑪亞的承諾,就能很快地完成悉地的成就。 

 

བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
མདུན་གི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛོཿ 

喇嘛 仁津 加哇 西抽 即扣記 拉措    
湯切 敦記 南卡 班雜 沙瑪乍  

在前面的虛空中,喚起文武本尊、喇嘛持明的整個壇城的聚集 

班雜沙瑪乍 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔   ཕོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཀུན་གི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ 

唉嗎吙！ 秋舉 杜西 昆吉 達尼切 
奇妙哉！十方四世的偉大怙主   

བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོ་ཡོངས་རོྫགས་དགོངས༔    

喇嘛 嘉哇 西抽 雍左弓 
上師、寂靜和忿怒的本尊們,請聆聽   
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འདིར་གཤེགས་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ 

迭謝 尼達 貝美 滇拉休 
請降臨此,坐於日月的蓮花座上  

ཉམས་ཆགས་ན་རག་བསྐང་ཕིར་ཕག་མཆོད་བཞེས༔    . 

釀洽 那惹 剛企 洽卻謝 
為了淨化〝會墮落下道〞所犯的戒,我頂禮,請接受供養   
 

礼拜 

ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

原天 澎措 喇嘛 南拉 洽察洛 
我頂禮具有純諸淨品質的上師們   

དམིགས་མེད་སོས་བྲལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔    

米美 愁札 卻吉 古拉 洽察洛   
我頂禮〝無法指出,不造作〞的法身 
བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རོྫགས་པའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔                

迭千 龍卻 左貝 古拉 洽察洛 
我頂禮大樂的報身   

འགྲོ་མགོན་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

卓共 吉洋 出貝 古拉 洽察洛 
我頂禮〝隨機應化〞保護眾生的化身   

གནས་ལུགས་མི་འགྱུར་རོ་རེའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

內路 米就 多桀 古拉 洽察洛 
我頂禮〝實相的本質,不變的〞金剛身   

ཡང་དག་མངོན་པར་བང་ཆུབ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔       

揚達 喔巴 將秋 古拉 洽察洛 
我頂禮圓滿清淨的菩提身   
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ཉོན་མོངས་ཞི་མཛད་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔      

紐夢 西借 西威 拉拉 洽察洛 
我頂禮〝平息妄想〞的寂靜本尊們   

ལོག་ལྟ་ཚར་གཅོད་ཁོ་བོའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔                

漏大 察覺 抽喔 古拉 洽察洛 
我頂禮〝誅滅邪見〞的忿怒本尊們   

ཐབས་མགོན་ཚེ་བདག་འཇམ་དཔལ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔   

塔共 策達 蔣帕 古拉 洽察洛 
我頂禮善巧的守護者,生命的怙主,証悟身的文殊師利菩薩 

སོན་བྲལ་ས་སོགས་པདྨའི་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

炯札 札卓 貝美 松拉 洽察洛 
我頂禮馬頭明王,蓮花語,無暇疵的聲音 
ཡང་དག་དོན་ལྡན་བཛྲ་ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

楊達 頓滇 邊雜 吐拉 洽察洛 
我頂禮金剛嘿嚕嘎,具有真實、最極至的金剛心   

དུག་ལྔ་ནད་སེལ་བདུད་རི་སན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

杜昂 內色 杜季 面拉 洽察洛 
我頂禮〝淨除五毒〞的杜季即哇  

དྲེགས་པ་འཇོམས་མཛད་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

則帕 炯則 普貝 喇拉 洽察洛 
我頂禮〝降服傲慢的鬼神〞的普巴眾   

འབྱུང་བ་ལྔ་བདག་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔       

炯哇 雅達 瑪摩 措拉 洽察洛 
我頂禮〝掌控元素〞的瑪摩眾   
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ས་དང་ལམ་རྫོགས་རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔                      

薩當 浪左 瑞進 措拉 洽察洛 
我頂禮圓滿〝修行的階段和道路〞的持明聚集眾   

བསན་པ་སྲུང་མཛད་དམ་ཅན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔    

滇巴 松則 當間 南拉 洽察洛 
我頂禮保護教法的誓約護法眾   

དགྲ་བགེགས་བདུད་འདུལ་སགས་བདག་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

札給 敦都 雅達 南拉 洽察洛 
我頂禮〝征服敵人和障礙〞的咒語的怙主們 

 
四十二寂靜尊 
 

ཧཱུྃ༔  རང་རིག་རང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་བྲལ༔ 

吽！讓利 讓些 出巴渣 
吽！在自覺醒、自知、離幻中 

མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ 

亮尼 昂累 耶謝夏 
在平等性中,智慧出現 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ 

昆突 桑波 亞雍拉 
普賢王如來及其佛母,我們向您們頂禮 

ཡིད་ཆོས་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

依卻 達企 恰察洛 
所以可以淨化我們的心及其對象 
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མི་རྟོག་དབེར་མེད་དགོངས་པ་ལ༔ 

米托 耶妹 共巴拉 
在非概念性,不可分的證悟意圖中 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་མདངས་གསལ༔ 

耶謝 雅依 歐當沙 
佛的五智閃耀為發光之明燈 

རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ༔ 

瑞雅 迭哇 些巴拉 
五善逝佛和五方佛的家眷,我們向您們頂禮 

ཉོན་མོངས་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

紐夢 達企 恰察洛 
所以可以淨化我們心靈上的痛苦情緒 

 

 
དབིངས་ཀི་ངང་ལས་བསེད་པའི་རྒྱུ༔ 

印紀 昂累 皆北就 
從基本空間來看,潛力從法性的虛空中 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་གྲོགས་ཤར་བ༔ 

耶謝 雅依 卓夏哇 
潛力升起為佛的五智 

དབིངས་ཀི་ཡུམ་ཆེན་ལྔ་རྣམས་ལ༔ 

印紀 雍千 雅南拉 
基本空間的五大佛母,我們向您們頂禮 

འབྱུང་བ་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

炯哇 達企 恰察洛 
所以我們可以淨化元素 
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ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པ་མང་པོའི་ཚོགས༔ 

耶謝 出巴 忙波措 
向智慧化現的主人 

འགོྲ་བའི་དོན་དུ་རང་ཤར་བའི༔ 

卓威 敦都 讓夏威 
瞬間化現是為了眾生的原故 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་རྣམས་ལ༔ 

將秋 深巴 給南拉 
向八大菩薩 

རྣམ་ཤེས་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

南些 達企 恰察洛 
為了淨化八識,我們向您們頂禮 

 

ཡེ་ཤེས་ངང་ལས་ཡོན་ཏན་རོྫགས༔ 

耶謝 昂累 原天作 
在智慧的狀態下,所有證悟的品質都是完整的 

ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ 

企朵 哦祝 恰大北 
任何你想要的悉地,如雨般地淋在你的身上 

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ལ༔ 

卻北 拉莫 給南拉 
向八供養天女 

ཡུལ་དུས་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

尤都 達企 恰察洛 
為了淨化對事物的感官和時空,我們向您們頂禮 
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གདུག་པ་འདུལ་མཛད་དཔའ་བོའི་སྐུ༔ 

都巴 都這 巴喔固 
英勇的、惡勢力的降服者 

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སོན་དང་བྲལ༔ 

逹突 近北 空當乍 
沒有我執的缺失  

ཏ་ཀིྲ་སོ་བ་བཞི་རྣམས་ལ༔ 

大摧 夠哇 需南拉      
向四忿怒的門神 

ལོག་ལྟ་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

洛大 達企 恰察洛    
為了淨化錯誤的觀點,我們向您們頂禮 

 

བམས་དང་སིང་རེ་དགའ་བ་དང༔ 

將當 寧皆 嘎哇當 
通過愛和慈悲造福眾生 

བཏང་སོམས་བཞི་ཡི་འགྲོ་དོན་མཛད༔ 

唐紐 需依 卓敦這    
同情的喜悅和平等 

སོ་སོང་ཁོ་མོ་བཞི་རྣམས་ལ༔ 

夠空 抽莫 需南拉   
向四忿怒的女門神 

རྟག་ཆད་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

大切 達企 恰察洛  
為了淨化“存在和不存在主義”的二元論,我們向您們頂禮 
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རྟོག་པ་དྲུག་ལས་འཁོར་བ་དྲུག༔ 

托巴 祝累 括哇祝 
從六種的想法中,而産生娑婆的六道 

མ་རིག་དབང་གིས་བྱུང་བ་རྣམས༔ 

瑪瑞 汪紀 烱哇南 
通過無明的力量而産生  

ཐུགས་རེ་འདུལ་མཛད་ཐུབ་དྲུག་ལ༔ 

突皆 都這 突祝拉 
在那裡,用慈悲馴服所有眾生的六聖人  

འཁྲུལ་པ་དག་ཕིར་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

出巴 達企 恰察洛  
為了淨化幻象,我們向您們頂禮 

 
五十八忿怒尊 

 

ཧཱུྃ༔  ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རིག་པའི་རལ༔ 

吽！昆突 桑波 瑞貝察 
吽！普賢王如來(純粹)覺醒能量的呈現 

ཆེ་མཆོག་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

欠秋 措拉 恰察洛  
向瑪浩大惹(壇城的領袖),我們頂禮 

དུག་ལྔ་མ་སང་མཐར་ཕིན་པའི༔ 

都雅 瑪胖 大欽北 
此五毒,沒有被拋棄而是被完善地成就 

ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

嘿嚕 嘎拉 恰察洛 
向嘿嚕嘎,我們頂禮  
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དབིངས་ལས་སྐུར་བཞེངས་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར༔ 

印累 固先 它些久  
從基本空間中顯現,善巧方便和智慧的合一 

ཁོ་མོ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

抽莫 雍拉 恰察洛 
向八位忿怒佛母,我們頂禮 
 

ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་གསང་ཆེན་མོ༔ 

突累 出北 散千莫  
大秘密、源於智慧化現的淑女 

ཁོ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

抽莫 給拉 恰察洛 
向八位忿怒佛母,我們頂禮 

 

ཟ་ཆེད་མཆེ་གཤོག་ཕོ་ཉ་མོ༔ 

薩切 切秀 波娘莫  
露齒獠牙、帶著翅膀的吞噬者(女使者) 

ཕ་མེན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

扎門 給拉 恰察洛 
向八位皮薩奇女神,我們頂禮 

 

འགུགས་འདྲེན་འཆིང་སོམ་དགེས་མཛད་མ༔ 

古針 親多 給這瑪  
那些引誘、捕獲、綁起來及迷戀別人的婦女  

སོ་མ་བཞི་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

夠瑪 需拉 恰察洛  
向著四女門神,我們頂禮  
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འཇིག་རྟེན་ཆ་ལུགས་སྤྲུལ་པ་མོ༔ 

吉天 恰魯 出巴莫 
女性的化現,以世間的偽裝顯現 

དབང་ཕྱུག་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

汪秋 瑪拉 恰察洛  
向著〝伊什瓦里女神〞,我們頂禮  

 

 

喀皆本尊 
 

ཧཱུྃ༔  ཡ་མ ན  ་ཀ་གཤིན་རེའི་བཤེད༔ 

吽！亞瑪 大喀 欣皆些 
吽！死神亞瑪大喀   

མས་བརིད་དྲེགས་པའི་འཁོར་གིས་བསྐོར༔ 

亮吉 最北 括紀扣   
被一群恐怖而傲慢的隨從所包圍 

འཇམ་དཔལ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

將巴 固拉 恰察洛  
向〝柔軟光輝的身體〞,我們頂禮  

 

ཧཱུྃ༔  རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་དབང་གི་ལྷ༔ 

吽！湯尊 加波 汪吉拉  
吽！馬頭明王,擁有令人著迷(威力)的君主本尊   

དབང་དྲག་ཐབས་ཀི་འཁོར་གིས་བསོྐར༔ 

汪渣 它紀 括紀扣 
周圍充滿了(具有迷人的威力和憤怒的手段)的隨從 

པདྨ་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

貝瑪 宋拉 恰察洛  
向〝蓮花語〞,我們頂禮  
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ཧཱུྃ༔  དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ 

吽！巴千 邊札 嘿嚕嘎  
吽！偉大燦爛的金剛嘿嚕嘎               

རང་སྣང་གསལ་བའི་འཁོར་གིས་བསོྐར༔ 

讓浪 薩威 闊紀扣 
由自發散的、輻射的領域所圍繞 

ཡང་དག་ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

洋達 突拉 恰察洛  
向〝純淨絕對的心性〞,我們頂禮 
 

ཧཱུྃ༔  བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ 

吽！窮電 千秋 嘿嚕嘎  
吽！成功的征服者瑪浩大惹,嘿嚕嘎 

ཞི་ཁོ་རབ་འབམས་ལྷ་ཡིས་བསྐོར༔ 

需抽 惹將 拉依扣  
由廣大無邊的文武本尊所圍繞  

ཡོན་ཏན་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

原天 給拉 恰察洛 
向〝完善的品質〞,我們頂礼 
 

ཧཱུྃ༔  རོ་རེ་གཞོན་ནུ་ཕིན་ལས་སྐུ༔ 

吽！多桀 匈奴 存累固 
吽！金剛固瑪惹,佛行事業活動之體現 

ཁོ་བཅུ་འབར་བའི་འཁོར་གིས་བསོྐར༔ 

抽秋 巴威 括紀扣 
由十位熾烈的忿怒尊所圍繞 

ཕིན་ལས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

春雷 這拉 恰察洛 
向〝證悟的活動〞,我們頂礼 
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ཧཱུྃ༔  མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ 

吽！哦作 加波 嘿噜嘎 
吽！完全完美的國王(嘿嚕嘎) 

འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར༔ 

烱哇 雅累 祝貝扣 
由五元素的結晶所圍繞 

མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

瑪莫 措拉 恰察洛 
向瑪莫的主人們,我們頂礼 
 

ཧཱུྃ༔  རིག་འཛིན་རོ་རེ་དྲག་པོ་རལ༔ 

吽！仁津 多桀 渣波札 
吽！持明多桀渣波札 

ས་དང་ལམ་ལ་གནས་པའི་འཁོར༔ 

沙當 浪拉 涅貝扣 
有(正在修行道路和階段上)的隨從 

རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

仁津 措拉 恰察洛 
向持明的主人,我們頂礼 
 

ཧཱུྃ༔  གསང་བའི་བདག་པོ་གོས་སོན་ཅན༔ 

吽！散威 達波 夠哦千 
吽！穿藍衣的祕密君主 

འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསོྐར༔ 

吉天 最巴 南紀扣 
被(所有)傲慢的世俗眾生的主人所圍繞 

བསན་པ་སོང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

天巴 炯拉 恰察洛 
向佛法的保護者,我們頂礼 
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ཧཱུྃ༔  སོབས་ལྡན་ནག་པོ་མཐུ་རལ་ཅན༔ 

吽！托电 那波 突薩千 
吽！黑色瑪哈嘎拉,強大具威力 

དྲག་སགས་བདག་པོ་མང་པོས་བསོྐར༔ 

渣雅 達波 忙波扣 
被一群惡咒的君主所圍繞 

དགྲ་བགེགས་འདུལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔ 

渣給 都拉 恰察洛 
向敵衆和障礙之降服者,我們頂礼 
 

དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོའི་ལྷ༔ 

迭大 加哇 需抽拉 
因聽到勝利者的名字而頂礼的人 

གང་གི་མཚན་ཐོས་ཕག་འཚལ་ན༔ 

岡基 稱特 恰察那 
文武本尊們 

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཀུན་བང་ནས༔ 

淡七 亮恰 棍將涅 
將能淨化所犯的戒和破損的三昩耶 

མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་སིག་པ་དག༔ 

燦妹 雅依 弟巴達 
包括五種最負面的惡業 

ན་རག་གནས་ཀང་དོང་སྤྲུགས་ཏེ༔ 

那惹 涅姜 通出貼 
甚至地獄道也將從深處被清空 

རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་གྲགས༔ 

仁津 加威 欣突渣 
並被稱為〝持明勝利者〞的佛道場 
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ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པའི་སོན༔ 

累紀 南巴 明貝空 
（知道）業力的負面後果 

ངག་ཏུ་མཐོལ་ལ་ཡིད་ཀིས་བཤགས༔ 

雅突 投拉 依紀夏 
我們在口頭上透露揭發,並在心中承認和懺悔 

སེ་ངག་བཏོན་ལ་གདུང་བས་སྦྱང༔ 

妹雅 通拉 敦威將 
並以感嘆和悔恨的心,來淨化惡業 

མོས་པས་ཐལ་མོ་སིང་གར་སྦྱར༔ 

莫貝 它莫 寧嘎嫁 
用虔誠的心,双手合掌置於胸前 

དད་པས་རང་ཕག་བརབས་ཏེ་བཙལ༔ 

迭北 姜恰 達貼札 
用很恭敬的信心,我們做大禮拜 

ཞི་ཁོའི་ལྷ་ཚོགས་མཚན་ནས་བརོད༔ 

需抽 拉措 稱涅久 
叫著文武本尊的名字 

རེས་སུ་ལུས་ལྔ་ཚུགས་བཅས་ཏེ༔ 

皆書 律雅 出切貼 
接著,牢牢穩固地坐直 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སིྤྱ་བོར་བསོམ༔ 

多桀 深巴 企喔共 
觀想金剛蕯埵安坐於你的頭頂上 

ན་རག་དོང་སྤྲུགས་སིང་པོ་བཟླས༔ 

那惹 東出 寧波迭 
並唸誦（清空地獄道的)本質心咒 
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡོཿ མ་ནུ་པ ་ལ་ཡོཿ བཛྲ་སཏྭ་ཏེ་ནོ་པོཿ ཏིཥྛ་དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝོཿསུ་ཏོཥོ་མེ་
བྷ་ཝོཿསུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝོཿ ཨ་ནུ་རཀ ་ོམེ་བྷ་ཝོཿ སར་སདིི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪོཿ སར་ཀར་སུ་ཙ་
མེོཿཅཏི ཾ་ཤེ་ཡོཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོོཿ བྷ་ག་ཝ ནོཿ སར་ཏ་ཐ ་ག་ཏོཿ བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩོཿ 
བཛྲི་བྷ་ཝོཿ མ་ཧ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨ ོཿ 
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 
 
འདི་དག་དག་པར་དུས་གཅིག་ལ༔  མ་ཡེངས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བརོད་ན༔  དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའ་ིསས་སུ་སེ༔ 
 

如果在一節中,唸此咒 108次而不分心,那麼您將成為三世勝利者之子. 
 
 

懺悔缺失 
 

ཧོ༔  ཞི་ཁོའི་རབ་འབམས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ 

吙！需抽 惹將 共書所 
吙！龐大陣列的文武本尊,請聆聽 

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་བླ་མའི་ལུང༔ 

加威 喀當 拉妹弄 
沒有正確遵循佛陀的教導和上師的建議 

ཇི་བཞིན་མ་སྤྱད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ༔ 

吉欣 瑪切 嘎欣出 
我們陷入了錯誤和混亂 

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དིྲན་ཅན་ལ༔ 

多桀 洛朋 知千拉 
我們仁慈的金剛上師 

གཤེ་སྐུར་བཏབ་དང་ལྟ་བ་ལོག༔ 

些古 大當 大哇洛 
我們虐待他們並錯誤地看待他們 
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གཟུངས་མ་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ལ༔ 

宋瑪 切當 槍乍拉 
通過仇恨、粗語、憤怒和渴望 

ངན་སེམས་ཚིག་རྩུབ་ཆགས་སང་བས༔ 

年深 七出 恰當切 
我們虐待、傷害到他們的身體 

བརེག་བཙོག་གནོད་པ་དངོས་སུ་ཤོར༔ 

迭措 諾巴 哦書修 
上師的伴侶和我們的金剛師兄弟 

སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ 

固依 淡七 亮巴南 
所犯的證悟身之三昧耶 

ཞི་ཁོའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སར་བཤགས༔ 

需抽 拉措 千雅夏 
我們在文武本尊的主人面前做懺悔 

 

ཡི་དམ་ལྷ་དང་འཁོར་མ་གསལ༔ 

依淡 拉當 括瑪沙 
未能去觀想本尊及其隨從 

འཛབ་དང་བཟླས་བརོད་མ་དག་ཆག༔ 

渣當 迭久 瑪達恰 
不正確地持咒、唸誦或分心 

གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ 

宋基 淡七 亮巴南 
所犯的證悟語之三昧耶 

རིགས་ལྔ་ཞི་ཁོའི་སྤྱན་སར་བཤགས༔ 

瑞雅 須抽 千雅夏 
我們在五眷屬的文武本尊面前做懺悔 
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གསང་བཅུའི་གཉེར་གཏད་དམ་བཅས་པ༔ 

散曲 涅貼 淡切巴 
受委託承諾遵守十種秘密 

ཀུན་ལ་བསགས་ཤིང་དམ་རྫས་བསན༔ 

昆拉 渣欣 淡這天 
我們卻向所有的人宣布,並揭示三昧耶的物品 

ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ 

突紀 淡七 亮巴南 
所犯的證悟心的三昧耶 

རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོའི་སྤྱན་སར་བཤགས༔ 

加哇 需抽 千雅下 
我們在勝利的文武本尊面前做懺悔  

 

ཤེས་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ 

些巴 嫁威 淡七雅 
必知的五種三昧耶 

རིགས་ལྔར་མ་ཤེས་ལོག་པར་བལྟས༔ 

利雅 瑪些 洛巴貼 
但是我們沒有認識到（感官聚合）是五方佛的眷屬,因而生邪見 

 
མི་སང་པ་ཡི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ 

米胖 巴依 淡七雅 
不可拋棄的五種三昧耶 

མ་རིག་དབང་གིས་དུག་ལྔར་གོལ༔ 

瑪利 汪基 都雅夠 
由於無明而錯生五毒 
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དང་དུ་བླང་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ 

當都 浪威 淡七雅 
必須接受的五種三昧耶 

གཙང་དམེར་བལྟས་དང་བག་མེད་སྤྱད༔ 

昌妺 貼當 巴妹切 
但是我們認為(甘露是)乾淨和(肉是)髒的，並且沉迷於此 
 
བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ 

祝巴 嫁威 淡七雅 
圓滿成就所必修的五種三昧耶 

རང་ལ་གནས་པར་མ་ཤེས་ལོག༔ 

讓拉 涅巴 瑪些洛 
不知已圓滿具足, 卻向外求 

 

སྤྱད་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ 

切巴 嫁威 淡七雅 
必行的五種三昧耶 

དབེ་གསལ་མ་ཤེས་ལོག་པར་སྤྱད༔ 

耶色 瑪些 洛巴切 
但是無法辨析弄不清,我們做錯了 

 

ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ 

言拉 淡七 亮巴南 
所有違犯的分支三昧耶 

ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྤྱན་སར་བཤགས༔ 

依當 拉依 千雅夏 
我們在本尊面前做懺悔 
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བསེན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཏིང་འཛིན་གཡེལ༔ 

年巴 祝貝 聽近耶 
忽視了生起和圓滿(階段）的三昧耶 

ཉ་སོང་དུས་དྲུག་མཆོད་པ་ཆག༔ 

娘東 都祝 卻巴恰 
在初一、十五及六時,未做供養 

ལེ་ལོ་གཡེང་བ་གཉིད་ཀིས་རྨུག༔ 

累洛 言哇 尼紀目 
分心、懶惰、打瞌睡 

གསོག་འཇོག་སེར་སྣས་རྒྱུ་རེན་ཆུང༔ 

所久 色涅 就肯沖 
積滯、堅吝小氣供養少 

ཚོགས་ཀི་སྤྱང་ཀུ་ཁ་ཚར་ཤོར༔ 

措紀 強固 喀扎秀 
提早食用薈供品,像是一隻“薈供狼” 

ཕུད་ཉམས་ལྷག་མ་ཕི་བ་དང༔ 

噴亮 拉瑪 摧哇當 
沾染了第一供的供品，並保留餘供的一部分 

བག་མེད་སྤྱོད་པ་རིངས་པ་ཡིས༔ 

巴妹 卻巴 七巴依 
行為大意又粗心 

ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པའི་སོན༔ 

措當 瑪措 亮貝空 
所有這些過失,無論是“有意”或“無意”的 

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྤྱན་སར་བཤགས༔ 

康卓 淡千 千雅夏 
我們在空行母及具誓護法的面前做懺悔 
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ཡིད་ཀི་དམ་ཉམས་ལྟ་བས་བཤགས༔ 

依紀 淡亮 大威夏 
在意業上違犯的所有三昧耶,我們在見解上做懺悔 

དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་བང་ཆུབ་སེམས༔ 

迭洋 昆需 將秋深 
一切的基礎地是菩提心 

ཡིན་པ་མེད་པའི་ལྟ་བ་རོྟགས༔ 

印巴 妹北 大哇托 
願我們能夠意識到“見解是不能被切斷定的” 

མིན་པ་མེད་པའི་སོམ་ཉམས་ལེན༔ 

明巴 妹北 供亮連 
在靜坐修行中“沒有拒絕” 

ཡིན་མིན་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་རོྟགས༔ 

印明 妹北 卻巴托 
並達到（這樣）的覺悟,行為是沒有“接受和拒絕” 

རེ་དོགས་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས༔ 

瑞多 妹北 將秋深 
由於菩提心是超越了“希望和害怕” 

ར་བ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི༔ 

渣哇 言拉 湯切吉 
所有違犯或破損的根本和分支的三昧耶 

ཆག་ཉམས་མ་བྱུང་མ་སེས་པ༔ 

恰亮 瑪烱 瑪皆巴 
從未存在,亦未曾發生 

བཤགས་བ་བཤགས་བེད་གཉིས་མེད་གོྲལ༔ 

夏架 夏皆 尼妹卓 
不存在,是懺悔者和被懺悔者都自然地解脫了  
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在廣闊的見解中做懺悔 

 

ཧཱུྃ༔  ཆོས་ཀི་དབིངས་ཉིད་སོས་པ་མེད་པ་ལ༔ 

吽！卻紀 印尼 抽巴 妹巴拉 
吽！法性是沒有心意的造作 

ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

尤妹 尼書 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“存在或不存在”的二元論 

དངོས་པོ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

哦波 稱瑪 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著現象是真正存在的 

སོས་མེད་བདེ་ཆེན་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

抽妹 迭千 龍都 下巴紀 
在大樂不造作的廣曠中,我們做懺悔 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བཟང་ངན་མེད་པ་ལ༔ 

昆突 桑波 桑涅 妹巴拉 
由於普賢王如來沒有“好或壞” 

གཙང་དང་རེ་བར་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

昌當 妹哇 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“淨或不淨”的見解 

བཟང་ངན་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

桑涅 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著“好或壞”的二元論   

ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

昆桑 迭千 龍都 夏巴紀 
在普賢王如來大樂的廣闊中,我們做懺悔 
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མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ལ༔ 

娘巴 尼拉 切衝 妹巴拉 
由於平等是超越大小的區別  

བདག་དང་གཞན་དུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

達當 先都 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“自我或他人”的見解 

ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

切衝 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著“大或小”的二元論 

མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

亮尼 迭千 龍都 夏巴紀      
在平等大樂的廣闊中,我們做懺悔  
 

བང་ཆུབ་སེམས་ལ་སེ་ཤི་མེད་པ་ལ༔ 

將秋 深拉 皆需 妹巴拉 
由於菩提心是超越了“生和死” 

འདི་དང་ཕི་མར་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

弟當 企瑪 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“今生或來生”的見解  

སེ་ཤི་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

給需 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著“生或死”的二元論 

འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

企妹 永尊 龍都 夏巴紀 
在不死不變的廣闊中,我們做懺悔   
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ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་གྲྭ་ཟུར་མེད་པ་ལ༔ 

替累 千波 渣出 妹巴拉 
由於大球是超越了“角落和邊緣” 

གཟུགས་དང་རྫས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

出當 這書 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“形相或物質”的見解 

གྲྭ་ཟུར་དབིབས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

渣出 依書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著形狀帶有“邊或角” 

ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོ་ཐིག་ལེའི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 

昆涅 敦波 替累 龍都夏 
在明點的廣闊中(完美的球形),我們做懺悔 
 

དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ 

杜宋 就哇 妹北 昂尼累 
由於自然狀態在這三世中都不變 

ཐོག་མར་ཐ་མར་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

托瑪 大瑪 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“開始或結束”的見解 

འཕོ་འགྱུར་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

波就 尼書 近巴 紐瑞夢  
多麼令人困擾的呀！去執著“改變或移動”的二元論 

དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 

杜宋 舉哇 妹北 龍都夏 
在自然的廣闊中,在整個三世中保持不變,我們做懺悔  
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རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རོལ་སྒྲུབ་བྲལ་བ་ལ༔ 

讓烱 耶謝 措祝 渣哇拉 
由於自升起的智慧是既不尋求也不實現的 

རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

就最 尼書 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“原因或效果”二元論的見解 

རོལ་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

措祝 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著“努力或成就”的二元論  

རང་བྱུང་རོལ་མེད་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

讓烱 措妹 龍都 夏巴紀 
在自升起(不費力)的廣曠中,我們做懺悔 

 
རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྟག་ཆད་བྲལ་བ་ལ༔ 

利巴 耶謝 大切 喳哇拉 
由於在覺醒的智慧中,沒有“永恆主義或虛無主義″ 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

送近 尼書 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“知覺者或被察覺者”二元論的見解 

རྟག་ཆད་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

大切 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著“存在或不存在”的二元論 

རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

利巴 耶謝 龍都 夏巴紀 
在廣闊的覺醒智慧中,我們做懺悔 
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ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་སོས་པ་མེད་པ་ལ༔ 

卻尼 南達 抽巴 妹巴拉 
由於完全純淨的法界是超出了思維的闡述 

ཟུག་རྔུ་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

出紐 尼書 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣的呀！去執著“痛苦或歡樂”的二元論 

མཐའ་དབུས་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

大烏 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麽令人困擾的呀！去執著“中心或邊界”的二元論 

ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

卻尼 南達 龍都 夏巴紀 
在完全純淨的廣曠法性中,我們做懺悔 

 
གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཡངས་དོག་མེད་པ་ལ༔ 

夏耶 姜拉 洋多 妹巴拉 
由於天宮是超越維度的 

ཕི་དང་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

企當 浪都 大哇 唐瑞切 
多麼的繁瑣呀！去分別“內或外”的二元論 

ཡངས་དོག་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

洋多 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著“寬或窄”的二元論 

གཞལ་ཡས་ཡངས་དོག་མེད་པའི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 

夏耶 洋多 妹北 龍都夏 
在超越尺寸(廣闊)的天宮中,我們做懺悔 
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ཡུམ་གི་མཁའ་ལ་མཐོ་དམན་མེད་པ་ལ༔ 

雍紀 喀拉 托門 妹巴拉 
由於佛母的空間是超越“高或低” 

སེང་དང་འོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

天當 歐突 大哇 唐瑞切 
多麼繁瑣呀！有“上或下”的見解 

མཐོ་དམན་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

托門 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麼令人困擾的呀！去執著於“高或低” 

བྷ་ག་ཡངས་དོག་མེད་པའི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 

巴嘎 洋多 妹北 龍都夏 
在宇宙超越維度的廣闊中,我們做懺悔 
 

ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ༔ 

卻紀 固拉 尼書 妹巴拉 
由於法身中沒有二執  

ཕི་དང་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ 

企當 浪都 大哇 唐瑞切 
多麽繁瑣且累人的呀！有“內或外”的分別 

སྣོད་བཅུད་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ 

諾曲 尼書 近巴 紐瑞夢 
多麽令人困擾的呀！去執著“世界和眾生”的分別 

ཆོས་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 

卻固 就哇 妹北 龍都夏 
在法身不變的廣闊中,我們做懺悔 
 

 

 

 

 

 



 

 那惹凍初 S37 

མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་སིང་རེ་རེ༔ 

瑪瑞 出北 深千 寧瑞皆 
多麼悲哀呀！無明被迷惑的眾生 

གཟུགས་མེད་ཆོས་ལ་དངོས་པོ་མཚན་མར་འཛིན༔ 

殊妹 卻拉 哦波 稱瑪近 
執著虛幻的事物,以為是真實存在的 

 
གང་ཟག་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ནི་ཡོང་རེ་གོལ༔ 

剛薩 出北 深尼 永瑞夠 
被迷惑的心是多麼的錯誤啊！ 

སེ་མེད་ཆོས་ལ་ང་དང་བདག་ཏུ་རོྟག༔ 

皆妹 卻拉 雅當 逹突托 
將未出生的現象概念化為“我和自我” 
 
སྣང་སིད་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ཏེ༔ 

浪夕 就瑪 印巴 瑪些貼 
且不明暸“現象和存在”都是虛幻的 

ཟང་ཟིང་ནོར་ལ་སེམས་ཀི་ཆགས་པ་སེས༔ 

桑金 諾拉 深紀 恰巴皆 
他們執著於物質和財富 

 
འཁོར་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་ཤེས་པས༔ 

括哇 讓欣 妹巴 瑪些北 
沒有認識到,娑婆是沒有真正具體的事實  

གཉེན་བཤེས་འཁྲུལ་པའི་གྲོགས་ལ་རྟག་པར་འཛིན༔ 

涅些 出北 卓拉 大巴近 
他們的錯覺是親戚和朋友將永遠存在 
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མི་ཤེས་སེ་བོའི་བོླ་འདི་ཡོང་རེ་གོལ༔ 

米些 皆喔 洛弟 永瑞夠 
無明眾生的思想是多麼的錯誤     

བདེན་པའི་དོན་བོར་མི་དགེའི་ལས་ལ་བརོན༔ 

電北 敦波 米給 累拉曾 
不顧實相的價值,掙扎於惡業中 
 
སོན་པའི་བཀའ་བོར་མི་ཆོས་གཡེང་བས་བསླུས༔ 

通北 卡波 米卻 言威律 
藐視佛陀的話,他們被世俗事務所吸引  

རང་རིག་དོན་མེད་གཡེང་བའི་ལས་ལ་བརོན༔ 

讓利 敦妹 言威 累拉曾 
把他們的智慧用在無意義的分心上 

 
འདི་འདྲའི་དོན་མེད་སེམས་ཅན་རིང་རེ་རེ༔ 

釘最 敦妹 深千 寧瑞皆 
如此地,那些生命缺乏意義的人真是可憐！  

དབེ་བསི་མེད་པའི་ཀོང་དུ་བཤགས་པར་བགི༔ 

耶夕 妹北 龍都 夏巴紀 
在超越任何區別的廣闊中,我們做懺悔 

 
ཞེས་ལྟ་བའ་ིབཤགས་པ་དང༔   
這是通過見解來做懺悔 
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圓滿成就的供養 
 

ཚོགས་དང་སྒྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་སུ༔  སན་དང་རཀ ་གཏོར་མ་དང༔  མར་མེ་གསལ་བའི་མདངས་ཀིས་བསྐང༔   
 

在盛宴供養和修法期間,用藥物、法藥、朵瑪和明燈來做圓滿成

就的供養。   
 

དང་པོ་བདུད་ར་ིཀ་པ ་ལ༔ 
(1) 甘露供養 
 

དང་པོ་བདུད་རི་ཀ་པ ་ལ༔ཐོགས་ནས་འབུལ་བའི་སབས་ཀིས་བཏེགས༔འདི་སྐད་བརོད་ལ་སྐོང་མཆོད་འབུལ༔ 
首先,拿起盛甘露的顱器,以供養的姿勢舉起它來獻供,唸下文並呈獻成就的供養:   
 

ཧཱུྃ༔  མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཆེན་པོའི་རྫས༔ 

吽！瑪卻 讓烱 千波這 
吽！離戲、偉大自升起的供養物品    

གདོད་ནས་དག་པས་གཙང་རེ་བྲལ༔ 

迭涅 達北 昌妹渣 
自無始以來即純淨,是超乎淨與不淨的概念    

ར་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སོང༔ 

札哇 給拉 言拉東 
具有八種主要和一千種分支成分 

རིགས་ལྔ་རྒྱལ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ 

利雅 加哇 祝北這 
滿足五方佛家眷的物品            

དམ་ཚིག་སྐོང་བའི་སན་ཆེན་འདིས༔ 

淡七 空威 門千弟 
它是實現三昧耶的最高優等藥方           

འོག་མིན་བརལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ན༔ 

喔明 達加 千波那 
願它能滿足所有(自然安住)的諸佛 

རང་བཞིན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས༔ 

讓欣 修北 桑桀南 
在遍各處廣大之淨土 
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ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཀིས་བསྐང༔ 

耶謝 雅依 歐紀康 
通過五智慧之明燈供養 

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སིན་གིས་བསྐང༔ 

棍桑 卻北 存紀康 
普賢王之供養雲 

ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང༔ 

突紀 共巴 作巴當 
願他們證悟的意圖能充分實現 

ཐུགས་རེའི་སྤྲུལ་པས་རིགས་དྲུག་སོལ༔ 

突皆 出北 利祝卓 
他們慈悲的化現解救了六道 

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་འོད་མི་འགྱུར༔ 

托妹 桑桀 歐米就 
不變明光的本初佛 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

棍突 桑波 突淡康 
願能夠圓滿普賢王如來的內心願望 

རང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཤར་བའི་སྐུ༔ 

讓累 耶謝 夏威固 
證悟的智慧形式來自於內在 

ཞི་ཁོ་རབ་འབམས་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༔ 

需抽 惹將 拉措康 
願能夠圓滿無限聚集的文武本尊的內心願望 

ཐུགས་རེའི་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ 

突桀 除貝 卓敦這 
那些利益眾生,慈悲的化現 
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རོ་རེ་འཆང་ནས་རིམ་པར་བོན༔ 

多桀 強涅 潤巴久 
從持明開始,連續地出現 

འགོྲ་བ་འདེྲན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི༔ 

卓哇 針巴 湯切紀 
流浪眾生的所有這些領導者 

སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་མཆོད་པས་བསྐང༔ 

固當 欣康 卻北康 
通過三身和淨土的供養,願他們的願望能實現 

ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག༔ 

突紀 共巴 作舉即 
願他們證悟的意圖能充分實現 

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས་པར་བགི༔ 

淡七 亮恰 夏巴紀 
我們懺悔所有違犯和破損的三昧耶 

 
ཡིག་བརྒྱ 
[ 唸誦百字明咒 ] 

 

 
དེ་ནས་རཀ ་ཐོགས་ལ༔ 
(2)手持法葯,唸誦: 

 
ཧཱུྃ༔  ཆོས་ཉིད་རླན་གི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ 

吽！ 卻尼 連紀 耶謝秋 
吽！純智慧液(法性甘露的溼性) 

ཐུགས་རེ་ཆགས་པས་ཁ་དོག་དམར༔ 

突皆 恰北 卡多瑪 
紅色,熱情慈悲的顏色 
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སིད་པ་སེད་པ་རྒྱུ་ཡི་ཁག༔ 

夕巴 皆巴 就依札 
產生生命的根源血液 

པདྨ་རཀ ་རང་བྱུང་ཁག༔ 

貝瑪 惹大 讓烱札 
蓮花(法葯)自升起的血液 

ཞིང་བཅུ་བསལ་བ་སོག་གི་ཁག༔ 

欣秋 渣哇 所紀札 
解脫的十個科目之生命血液 

རི་བཅུད་དམར་པོ་འབྱུང་བའི་ཁག༔ 

七曲 瑪波 烱威札 
元素的血,紅色草藥的本質 

ཐམས་ཅད་དག་པ་དབང་གི་རྫས༔ 

湯切 達巴 汪紀這 
所有的都是純淨的,都是具有魅力的物品 

མ་དག་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱུ༔ 

瑪達 康送 括威就 
當被視為不純淨時,這是輪迴三界的原因 

ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ 

嘿嚕 嘎依 共巴依 
通過嘿嚕嘎證悟的意圖 

སིད་གསུམ་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་བསལ༔ 

夕送 括威 巴恰渣 
解放了三界根深蒂固的習性 

མཆོད་པའི་རྫས་སུ་བིན་བརླབས་ཏེ༔ 

覺貝 這書 近拉貼 
被加持為供養聖物 
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ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལ༔ 

雍千 昆突 桑莫拉 
向偉大的母親普賢王如來的佛母,我們獻供 

ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་དོན་ཕིར་འབུལ༔ 

耶謝 恰威 敦企布 
所以智慧就會在我們的腦海中浮現 

ཁག་འཐུང་ཁོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ 

札通 抽喔 措南拉 
向忿怒飲血者的主人 

ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ 

突皆 固威 卻巴布 
我們獻供,來呼喚你們的慈悲心 

མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔ 

瑪莫 康卓 湯切拉 
向所有的瑪莫和空行母 

དམ་ཚིག་གསོ་བའི་རྫས་སུ་འབུལ༔ 

淡七 所威 這書布 
我們獻供,來修補三昧耶 

ཆོས་སོང་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ༔ 

卻炯 喀送 湯切拉 
向所有的護法神和護法 

ཕིན་ལས་མཛད་པའི་དོན་ཕིར་འབུལ༔ 

春雷 這北 敦企布 
我們獻供,所以他們會去進行佛法活動 

དམ་ཚིག་སྐོང་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

淡季 空拉 哦祝措 
願能夠圓滿我們的三昧耶,並授予悉地 
 

ཡིག་བརྒྱ     [ 唸誦百字明咒 ] 
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དེ་ནས་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་ཐགོས།  ལྷ་ལ་འབུལ་ཞིང་འད་ིསྐད་ད།ོ། 
(3) 舉起供養物品和朵瑪,向本尊們獻供並唸下文: 

ཧཱུྃ༔  ཁམས་གསུམ་གསོ་བ་ཟས་ཀི་རྒྱུ༔ 

吽！康送 所哇 薩紀就 
吽！維持三界的營養食物 

འབྲུ་དང་ཤིང་ཏོག་རོ་དྲུག་ཟས༔ 

祝當 欣托 若祝薩 
穀物和水果,六種口味的食物 

ཞིང་བཅུ་བསལ་བའི་ཕུང་པོའི་ཤ༔ 

欣秋 渣威 噴波夏 
解脫敵眾的血肉 

ཛ་གད་དཔའ་བོ་འབྲུ་ཡི་བཅུད༔ 

渣給 巴喔 祝依曲 
由蒸餾穀物而得,勇士的飲料 

ཞལ་ཟས་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་སུ༔ 

夏些 迭原 那措蘇 
被我們觀想成,是優裕而豐富的感官盛宴 

མོས་པས་བསམས་ཏེ་མཆོད་པ་འབུལ༔   

莫北 散貼 卻巴布 
來供養他們 

ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་མོས་པས་འབུལ༔ 

卻紀 印蘇 莫北布 
對法性,我們做想像的供養 

ཞི་བའི་ལྷ་ལ་མཛེས་པར་འབུལ༔ 

需威 拉拉 這巴布 
為了美化寂靜尊,我們獻供 

ཁོ་བོའི་ལྷ་ལ་བརིད་པར་འབུལ༔ 

抽喔 拉拉 基巴布 
為了榮耀忿怒尊,我們獻供 
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བླ་མ་རྣམས་ལ་མཉེས་པར་འབུལ༔ 

喇嘛 南拉 涅巴布 
為了取悅上師們,我們獻供 

མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་དགེས་པར་འབུལ༔ 

康卓 南拉 結巴布 
為了取悅空行母,我們獻供 

བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཚིམས་པར་འབུལ༔ 

卡送 南拉 欽巴布 
為了滿足所有的護法,我們獻供 

དམ་ཚིག་སྐོང་བའི་རྟེན་དུ་འབུལ༔ 

淡七 空威 天都布 
作為圓滿三昧耶的一種支援,我們獻供 
 

ཡིག་བརྒྱ 
[唸誦百字明咒 ] 

 
དེ་ནས་མར་མ་ེཀོང་བུ་ཐོག་ལ༔ 
(4) 執燈唸誦: 

 
ཧཱུྃ༔  རྫས་ཀི་ཀོང་བུ་བརྒྱ་ར་རུ༔ 

吽！這紀 空布 加札如 
吽！用一百盞(由精細物質製成)的明燈 

གཙང་མའི་སོང་བུ་བརྒྱ་ར་བཙུགས༔ 

昌妹 同布 加扎出 
我們插上一百個最乾淨的燈蕊 

འབྱུང་བའི་བཅུད་མར་ཞུན་གིས་བཀང༔ 

烱威 曲瑪 匈紀康 
並倒滿了溶化的酥油（元素的本質） 
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གསལ་བའི་མར་མེ་བརྒྱ་སར་ནས༔ 

沙威 瑪妹 加巴涅 
點燃了數百盞閃亮的明燈 

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་བའི་ཕིར༔ 

淡七 亮恰 康威企 
用來淨化、修補違犯和破損的三昧耶 

མོས་པས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་འབུལ༔ 

莫北 加哇 南拉布 
通過觀想,我們供養所有的佛菩薩 

འོག་མིན་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

喔明 卻印 波張涅 
從淨土的法性聖宮 

ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་བཀྲག་དང་ལྡན༔ 

耶謝 哦雅 札當電 
五智慧的彩光閃爍著耀眼的光芒 

ཞི་ཁོ་རབ་འབམས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

需抽 惹將 突淡康 
願能夠圓滿自升起(無限的)文武本尊的內心願望 

 
སིང་ག་ཆོས་ཀི་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

寧嘎 卻紀 波張涅 
在佛法聖宮的中心 

ཡེ་ཤེས་ས་བོན་ཐིག་ལེ་གསལ༔ 

耶謝 沙奔 替累沙 
明點(智慧的種子)是顯而易見的 

རང་བྱུང་ཞི་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

讓烱 需威 突淡康 
願能夠圓滿自升起寂靜尊的內心願望 

 



 

 那惹凍初 S47 

ཀད་པ་དུང་ཁང་ཕོ་བྲང་ནས༔ 

累巴 敦康 波張涅 
在頭腦的頭顱聖宮 

རང་རལ་དྲོད་ཀི་འོད་ཟེར་འབར༔ 

讓札 卓紀 哦色拔 
自我表達的烈焰（智慧心）溫暖,像光芒一樣燃燒 

རང་བྱུང་ཁོ་བོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

讓烱 抽威 突淡康 
願能夠圓滿自升起忿怒尊的內心願望 

 
མོས་གུས་དད་པའི་སྣང་བ་ལ༔ 

莫古 迭北 浪哇拉 
在恭敬心和信心的氛圍下 

རིག་པ་རང་བྱུང་འགག་མེད་གསལ༔ 

瑞巴 讓炯 嘎妹沙 
自升起的覺察不斷的出現 

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

多傑 洛朋 突淡康 
願能夠圓滿金剛上師的內心願望 

 

ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་པ་ལ༔ 

札弄 替累 當巴拉 
在微妙的氣脈明點中 

ཤེས་པ་རང་བྱུང་གསལ་ལེར་གནས༔ 

些巴 讓炯 沙累涅 
自升起的意識活生生地呈現出來 

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

瑪莫 康卓 突淡康 
願能夠圓滿瑪莫和空行母的內心願望 
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འཇིག་རེྟན་སིད་པ་ཡངས་པ་ལ༔ 

吉天 夕巴 洋巴拉 
在宇宙存在的廣闊領域中 

གཟའ་སྐར་འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་གསལ༔ 

薩卡 哦紀 替累薩 
行星和恆星出現為光的明點 

ཕི་ཡི་དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ 

企依 淡千 突淡康 
願外器世界宣誓者的心願能夠實現 
 

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ 

淡季 亮恰 湯切棍 
請淨化每個違犯和破損的三昧耶 

ཐུགས་དམ་དབང་གིས་དག་པ་མཛོད༔ 

突淡 汪紀 達巴作 
通過您內心意願的威力 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

秋當 呑夢 哦祝措 
賜予我們所有共不共的悉地 

 
ཡིག་བརྒྱ 
[ 唸誦百字明咒 ] 
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སྐངོ་བ་བསྡུས་པ༔ 
簡要圓滿祈請文 

 

ཧཱུྃ༔  བཀའ་གསང་རད་དུ་བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ༔ 

吽！喀桑 妹都 炯威 即扣都 
吽！向所有上師、本尊和空行的聚集 

བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ༔ 

喇嘛 依淡 拉措 永作拉 
出現在秘密教義奇妙的壇城中 

རང་བྱུང་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཀོང་བུ་རུ༔ 

讓炯 卻紀 印紀 空布如 
我们供養自生起法性的明燈 

རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་གཏམས་ཏེ་འབུལ༔ 

利巴 耶謝 瑪妹 大貼佈 
充滿了純淨覺察的智慧 

ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོང་སྦྱར་ཨ་མི་ཏ༔ 

札給 言拉 東嫁 安瑞大 
我們供養由八種主要和一千種分支成分製成的甘露 

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རོྫགས་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

固雅 耶謝 用作 卻巴布 
五身和智慧的完全完美的供養 

གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གི་གཏོར་མས་གཏམས༔ 

托匈 南達 巴紀 托妹湯 
我們供養充滿純淨容器、絢麗光彩的朵瑪 

འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ 

迭原 用舒 作北 卻巴布 
做為各種感官享受的完美豐富的盛宴 
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ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་སོལ་མཁའ་དབིངས་དག༔ 

康宋 括哇 用卓 卡印達 
我們供養全面解脫的三界娑婆,即純淨的浩瀚 

ཆགས་མེད་རཀ ་དམར་གི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ 

恰妹 惹大 瑪紀 涅卻布 
供獻此不執著的紅色法藥,令人愉悅的供養 

འབྲུ་བཅུད་སོང་ལ་སྦྱོར་བའི་དཔའ་བོའི་རྫས༔ 

祝曲 東拉 嫁威 巴喔這 
我們提供從千粒穀物中蒸餾出來的(稱為）英雄飲料 

གཟི་བིན་བསེད་ཕིར་ཛ་གད་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

金近 皆企 渣給 卻巴布 
為了增強華麗的輝煌 

ཨ་ལ་ལ་ཏེ་དགེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ 

阿拉 拉貼 給巴 些舒所 
阿拉拉！請享用！ 
 

ཡིག་བརྒྱ 
[ 唸誦百字明咒 ] 

 

 
ཞེས་གསུངས་མཆདོ་སོྐང་བསྡུས་པའོ༔  ས་མ ་ཡ༔  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔   
這是簡要的成就供養。 薩瑪亞! 佳！佳！佳！ 

 
གུ་རུ་ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་བོན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡངོས་རྫོགས་དང༔  བང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་
བྱུང་རང་ཤར་ལས་བྱུང་བའི་ཞི་ཁོ་ན་རག་སྐོང་བཤགས་ཀི་ཆ་ོག་ཟུང་འབེྲལ་དུ་བསེབས་པ་དགེའོ།། །། 
 

此“那惹”文武本尊的懺悔和完成之儀式,是結合“由秋記旺丘

所揭示的完整秘密的八嘿嚕嘎”和“北方宝藏的儀軌( 自然生起

的八念怒嘿嚕嘎)”而成的.  美德善業！ 
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གསུམ་པ་སནོ་ལམ་གདབ་པ་ན༔ི 

瑪妹夢浪: 燈供 
 

 

རོ་ར་ེསོབ་དཔོན་གི་མདུན་དུ་རིག་མ་རྣམས་རྒྱན་སས་ཤངི་ཐོད་ཆང་ཐོགས༔  མཆདེ་ལྕམ་རྣམས་ཀི་ལག་
ཏུ་མར་མེ་དང་སོས་ཀ་ིརིང་བུ་ཐོགས་ཏེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམོ་མདེ་པར་ར་ོར་ེརྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ 
འཕགས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་མངོན་སུམ་དུ་བསོམཞིང༔  མོས་གུས་ཀ་ིགདུང་ཤུགས་བསེད་ད༔ེ  དབངས་
ཉན་པོས་འདི་སྐད་དོ༔ 
 

在金剛上師面前,是女性智慧持有者,他們穿戴著裝飾物,手持盛

滿甘露之卡帕拉(頭骨容器)。金剛兄弟姐妹們各自手中都握著一

盞燈和香。毫無疑問地,你是在金剛上師和佛母的面前,他們能驅

除無明的黑暗,並激起深沉的虔誠恭敬心,悠揚地吟唱： 
  

 

 

ཧཱུྃ༔  དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པའི་གནས༔ 

吽！杜宋 加哇 湯切 修貝涅 
吽！在過去、現在和未來佛的住所中 

མ་རིག་མུན་སེལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང༔ 

瑪瑞 目色 巴北 拉措當 
能驅除無明的黑暗,尊貴的本尊主人 

སོན་པ་རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་༔ 

呑巴 多傑 加波 亞雍南 
上師、金剛上師和佛母 

མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ 

切當 槍乍 都巴 加措措 
如海般廣大聚集的兄弟和姊妹 

མ་ལུས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བརེར་དགོངས་ནས༔ 

瑪律 湯切 達拉 側共涅 
沒有例外地,請你們以愛眷顧我們 
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བང་ཆུབ་མཆོག་གི་དཀིལ་འཁོར་འདིར་བཞུགས་ཏེ༔ 

將秋 秋記 即扣 滴修貼 
留在此殊勝的證悟壇城 

བདག་གི་སོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་དཔང་པོ་མཛོད༔ 

達記 夢浪 助北 胖波這 
請做我們祈請圓滿的見證 

རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་དཔལ༔ 

多傑 加波 桑桀 都貝帕 
金剛上師、諸佛光輝的總集 

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྒྱལ་བ་སེད་པའི་ཡུམ༔ 

加威 雍秋 加哇 皆北雍 
殊勝的佛母們(所有勝利者的母親) 

ཐུགས་སྤྲུལ་རྒྱལ་སས་བང་སེམས་བསན་པའི་བཙས༔ 

突楚 加些 將深 田北側 
智慧心的化現,佛子(菩薩被稱為生命力的教學） 

མཆེད་ལྕམ་དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རིག་འཛིན་ཚོགས༔ 

切槍 旦七 企北 仁津措 
兄弟和姊妹,持有共同三味耶的持明聚集 

དེང་ནས་བཟུང་སེ་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ 

登涅 送貼 將丘 瑪托巴 
從今起,直至證悟為止 

མི་འབྲལ་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་འགྲོགས་པར་ཤོག༔ 

米乍 企初 堅都 卓巴修 
永不分離,留在我的頭頂上,做為我的皇冠飾物 

བདག་གི་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སོ་གསུམ་ཡུལ༔ 

達記 杜宋 昆突 夠宋尤 
過去、現在和未來的所有身口意業 
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ཐ་ན་རི་ལམ་གཉིད་དང་འབྲེང་བའི་ཚེ༔ 

大那 米浪 尼當 針威側 
即使在做夢和睡覺時 

བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་མཆེད་ལྕམ་མཐོང་པར་ཤོག༔ 

喇嘛 亞雍 切槍 東巴修 
願我可以把它看做是上師和佛母,以及我的金剛兄弟姐妹 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དགེས་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང༔ 

固送 突記 給巴 昆助欽 
願我總是讓你們的身口意歡喜 

དད་གུས་གདུང་བའི་སི་ཞུས་བསེན་པར་ཤོག༔ 

爹古 敦威 夕修 田巴修 
依靠你們,並以最深的恭敬心和尊敬來服侍你們 

ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་བའི་ཚེ༔ 

側滴 浪哇 奴巴 就威側 
當此生之意識消解時 

འཆི་བ་དང་པོ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀི་སྐུ༔ 

企哇 當波 哦薩 卻記固 
在死亡的那一刻,當法身的光明初現時 

ངོ་ཤེས་རལ་རྫོགས་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཀང༔ 

哦謝 喳作 田巴 托涅姜 
已接受指示,知道如何去認證;訓練有素,並獲得了穩定的修行 

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་དང་དབེར་མེད་པར༔ 

卻固 哦巴 妹當 也妹巴 
願我與無量光法身阿彌陀佛形影不離 

ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དབིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ 

卡達 卻固 印書 卓哇修 
願我解脫到本初純淨的法身淨土 
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རང་རིག་ཆོས་སྐུར་རང་རལ་མ་རྫོགས་ནས༔ 

讓瑞 卻固 讓喳 瑪作涅 
當我的覺性還沒有被完善訓練成為法身時 

བར་དོའི་སྣང་ཤེས་རང་སྣང་ལྷར་ཤར་ནས༔ 

拔杜 浪些 讓浪 拉夏涅 
中陰的感覺和意識能以自顯現的本尊出現的 

རང་སེམས་དག་པའི་རལ་དུ་ངོ་འཕོད་དེ༔ 

讓深 達北 喳都 哦措爹 
意識到它們是我內心的純淨展示 

ས་འོད་ཟེར་གསུམ་མདངས་ལྡན་རང་སར་བཅས༔ 

乍哦 色宋 當電 讓乍切 
化現成為輻射的聲音、光線和射線,並帶有極自然的聲音 

ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ 

雅電 龍歸 新都 卓哇修 
願我能解脫到報身的淨土,並且具足五種確定性的條件 

དེ་ལྟར་རང་རིག་ཚད་ལ་མ་ཕེབས་ནས༔ 

爹大 讓瑞 側拉 瑪胚涅 
相似地,如果我的覺性還沒有完全圓熟時 

སིད་པ་བར་དོའི་འཁྲུལ་པས་གཡེངས་གྱུར་ན༔ 

夕巴 巴杜 楚北 言就那 
而且我分心於中陰形成的外觀幻象時 

རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རེས་དྲན་ཏེ༔ 

多傑 加波 亞雍 皆針貼 
由於憶起金剛上師及其伴侶 

སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི་ཡིས་རྒྱུད་བརྟེན་ནས༔ 

浪薩 瑪妹 地依 居天涅 
由於此明燈之支援,照亮所有外觀的支援 
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དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་བསྐོར་ཏེ༔ 

巴哦 康卓 措記 永扣貼 
完全被一群英雄和空行母所圍繞 

མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་གནས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ 

卡卻 達北 涅書 卓哇修 
願我能解脫到淨土 

ལས་ཀི་དབང་གིས་རིགས་དྲུག་ཡུལ་མཐོང་ཞིང༔ 

累記 汪記 瑞助 尤東欣  
如果我憑業力看到了六道 

བག་ཆགས་དབང་གི་འཁོར་བ་འདིར་འཁམས་ཀང༔ 

巴恰 汪記 闊哇 滴恰將 
我流浪於此娑婆,為習氣所左右 

བསེད་རོྫགས་ཟབ་མོ་འདི་ཡིས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ 

傑作 薩莫 滴依 粲加涅 
經由此殊勝的生成和圓滿階段之連接 

དལ་འབོར་བཅོ་བརྒྱད་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་སེ༔ 

達久 秋給 電北 律托貼 
願我獲得人身,十八圓滿的自由人身 

དཀིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང༔ 

即扣 企突 措北 田追當 
經由聚集在同一個壇城的吉祥連接 

མར་མེ་གཅིག་ལ་བལྟས་པའི་ཏིང་འཛིན་གིས༔ 

瑪妹 企拉 貼貝 定近記 
經由專注於這盞燈的三摩地 

མི་འབྲལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་པར་ཤོག༔ 

米乍 措布 企突 措巴修 
願我們在同一壇城的聚集,永不分離 
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དེ་ཚེ་འཕགས་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷར་གྱུར་ཞིང༔ 

爹哲 怕秋 依淡 拉就欣 
在那時,願殊勝的高貴者,成為我的本尊 

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བམས་པའི་སྐུ་དིྲན་གིས༔ 

多傑 洛朋 將北 固遵記 
由於金剛上師的愛和慈悲 

ཐོས་བསམ་བསོམ་གསུམ་ཡང་དག་རང་རྒྱུད་ལྡན༔ 

特散 共送 陽達 讓舉電 
願我的心智能被完美的聞思修三學所貫穿 

ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་ལ་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ཞིང༔ 

楚欣 卻拉 涅側 昆需欣 
按照佛法修行,擺脫萬難 

བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ 

朱北 追布 大親 助巴修 
願我證悟最上的佛果 

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མཆོག་གི་ནོར་འཆང་ཞིང༔ 

哦助 南尼 秋記 農強欣 
做為一個(持有二種希地)勝寶物的人 

མ་དག་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་ཁམས་རྣམས་སུ༔ 

瑪達 卓哇 朱記 康南書 
在不淨的六道中 

རྒྱལ་རིགས་རེའུ་རིགས་དམང་རིགས་བྲམ་ཟེའི་རིགས༔ 

加瑞 救瑞 忙瑞 贊色瑞 
做為王室、貴族、普通或祭司種姓之一 

གདོལ་པ་བུད་མེད་ཁེའུ་དགེ་སྦྱོང་དང༔ 

多巴 布妹 切屋 給炯當 
做為流放者、婦女、兒童或苦行者 
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ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་བསབ་གནས་རིག་བེད་མཁན༔ 

昆突 就當 拉涅 利皆肯 
做為流浪的聖人,或吠陀經和各種學習方面的專家 

རིགས་ཀི་བཀུར་བ་དང་ནི་མ་བཀུར་བ༔ 

瑞記 固哇 當尼 瑪固哇 
生在望族或下賤人家 

སད་དང་བསོད་དང་ནད་པ་ཆོས་ས་དང༔ 

妹當 特當 涅巴 卻瑪當 
如受人稱讚或譴責的,做為病者或佛法教師 

བ་དང་རི་དྭགས་གོྲང་ཁེར་སོང་མོ་བ༔ 

嫁當 瑞達 鍾給 龍莫哇 
做為城市中的小鳥、野生動物或乞丐 

གང་ལ་གང་འདུལ་དེར་ལ་དེར་མཐུན་དུ༔ 

岡拉 岡都 爹拉 爹吞都 
確切地能依各別的需要而予於教導 

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་ཤོག༔ 

那措 出記 卓哇 都哇修 
採取多種形式,願我能教化眾生 

སྦྱིན་དང་སན་ས་དོན་མཐུན་དོན་སྤྱོད་སོགས༔ 

近當 年瑪 敦吞 敦卻所 
布施、愛語、正見和利他的行為 

བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་དཔུང་གོྲགས་བཅས༔ 

都哇 南巴 需依 奔卓切 
是吸引弟子的四種方法,來做為我的盟友 

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྣམ་གྲངས་དཔག་མེད་ཀིས༔ 

大拉 給貝 南張 巴妹記 
並有無數的善巧方法 
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རང་སྐལ་དང་ལྡན་ཆོས་ཀི་ཆར་འབེབས་ཤིང༔ 

讓喀 當電 卻記 恰北欣 
根據每個人的運氣,願我灑下佛法的法雨 

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བ་ལས་བསལ་ཞིང༔ 

怕瑪 卓助 扣哇 累札欣 
解脫六道、讓眾生(我的父母親）遠離娑婆 

མ་རིག་མུན་པའི་སོན་མེ་བེད་པར་ཤོག༔ 

瑪瑞 蒙北 遵妹 皆巴修 
並成為驅逐無明黑暗的那盞明燈 

སྣང་སིད་འཁོར་འདས་ཆོས་དབིངས་ཡེ་ནས་ཀོང༔ 

浪夕 扣爹 卻印 也涅龍 
所有現象和存在、娑婆和涅槃、自無始以來即是在廣大的法性中 

མ་རིག་དག་པ་རང་བྱུང་རོ་རེ་མཆོག༔ 

瑪瑞 達巴 讓炯 多傑秋 
不被無明玷污,自升起的殊勝金剛 

བ་རོལ་མེད་པ་འགྲོ་ཀུན་ཕམ་གཅིག་ཏུ༔ 

加措 妹巴 卓昆 強企突 
因此,願眾生都不費力地,並同時..  

རིགས་བདག་ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་པར༔ 

瑞達 依旦 拉當 尼妹巴 
與本尊不分離,佛眷屬的君主 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ 

尼書 妹北 這布 托巴修 
並證得不二的佛果 
 

ཅེས་སོན་ལམ་གདབ་བོ།།  །། 
用這種方式來祈禱 
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祈願文: 

 

ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས།། 

南給 他突 大也 深千南 
願等虛空有情眾 

མ་འབད་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏེ།། 

媽貝 新都 固頌 哦就貼 
不費力證悟三身 

ཕ་མ་འགོྲ་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ།། 

帕瑪 卓助 深千 瑪律巴 
並願六道如母眾生 

ཕམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་ཕིན་པར་ཤོག། 

槍企 迭妹 薩拉 欽巴修 
一起證得本初圓滿境地 
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護法神總結(護法) 

 
 

དམགིས་བ་འགུགས་པ་ན།ི 
古巴-通過“真理的力量”  

來召喚有害的力量 
 

ན་མོ།རིག་འཛནི་ར་བརྒྱུད་ཀི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་བདནེ་པ་དང་།  

南摩 仁津 扎居 紀巴 電喇 嘛旦 巴南 
紀喀 電巴當 
藉由持明的真理力量,來禮敬光輝神聖的根本和傳承的上師 
 

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། 

桑桀 紀喀 電巴當 
經由佛的真理 
 

ཆོས་ཀི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། 

卻紀喀 電巴當 
經由法的真理 
 

དགེ་འདུན་གི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། 

根敦 紀喀 電巴當 
經由僧伽的真理 
 

གསང་སགས་་དང་།རིགས་སགས་དང་། 

桑雅當 瑞雅當 
經由密咒(真實的)本質覺醒的咒語 

གཟུངས་སགས་དང་།སིང་པོ་དང་།ཕག་རྒྱ་དང་། 

宋雅 當寧 波當 恰加當 
達惹尼咒語、本質的咒語、大手印 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བདེན་པ་དང་།  

聽涅 近紀 電巴當 
以及三摩地的狀態 
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ཆོས་ཉདི་གདོད་ནས་སོང་ཀང་ཆསོ་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་སླུ་བ་མདེ་པའི་བདེན་པ་དང་། 

卻尼 朵涅 東姜 卻千 炯最 魯哇 妹貝 
電巴當 
經由現象界的因果定律關係的絕對正確性的事實(儘管法性的實

相是本初的空性） 
 

ཁད་པར་རོ་རེའི་ཆོས་སོང་བའི་སྲུང་མ་བཀའ་སོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། 

皆巴 多桀 卻空 威宋 瑪喀 迭波 涅瑪 
措扣 當切 巴南 紀喀 電巴當 
特別是,透過捍衛金剛乘教義護法的真實威力,以及隨從其後執行

命令的信差和侍從兵隊 
 

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ 

電巴 千杯 突拉 天涅 
依靠這些偉大真理的力量 

བསན་དང་འགྲོ་བའི་སིྤྱ་དགྲ།   

天當 卓威 企乍 
願教義和眾生的敵人 

ཁད་པར་རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ 

給巴 利巴 近巴 達恰 原卻 扣當 切巴 
特別是金剛乘、我們自己,還有我們的讚助者和隨從等的敵人 
 

རྣམས་ལ་ས་དགྲ་ལག་གིས་བསར་བ།   

南拉 雅乍 拉吉 達哇 
那些在過去反對我們的人  

ཕི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ།   

企乍 依拉 深巴 
那些要暗算和傷害我們的人 
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ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སང་བའི་དགྲ་དང་།   

達乍 貼都 處貝 楚千 當威 乍當 
現在在我們修行道路上的敵人 

གཟུགས་མེད་གནོད་བེད་བགེགས་ཀི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སིད་
པ་གསུམ་གི་ཁོངས་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀང་། 

殊妺 粘桀 給記 措當 切巴 湯切 夕巴 
宋記 空嘠 涅嘎 卓將 
已經有成群無形有害的障礙者—(一起的)不管他們身在三界的何

處，不管他們逃到何處 

སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག། 

給企 優參 拉米 貝天 地拉 庫即 
立即將它們都召集到此,如此地做觀想 

 

 
།ར་སགས་ཤཱ་ས་ནའི་མཐར་ན་ྀཏ་ིབཛྲ་ཨང ཱུ་ཤ་ཛོཿཞེས་བསིམ། 
在根本咒的結尾處,接著唸〝逆催班札昂姑夏乍〞後,做融入的觀想。 
 
 

咒語的供養 

 

ཨོཾ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ།  ཤ་ས་ན་ཨུ་པཧཱ་རི་ཎི། 

嗡 瑪哈嘎拉 亞夏薩那 屋巴喀利尼 
ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩ་མ་ཀཱ་ལོ་ཨ་ཡཾ།   

依夏阿 偏七 瑪卡洛 阿亞 
ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏ་ཡ ་ཡ་ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎ་ཡ་དི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ས་ར་སི་ཏ་དཱ་ཨི་དཾ་དུཥྚན་
ཁ་ཁ་ཁ ་ཧི་ཁ ་ཧི། 

依旦 惹那 札亞 亞阿 巴喀 利那     
亞弟 札替 家瑪 惹夕 大逹 依旦     
都需天  卡卡 卡嘻 卡嘻 
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མ ་ར་མ ་ར།གྀ་ཧ ་གྀ་ཧ །བྷན་བྷན།ཧ་ན་ཧ་ན།ད་ཧ་ད་ཧ། 

瑪惹 瑪惹 即哈那 即哈那 扁達扁達   
哈那哈那 達哈逹哈 
པ་ཙ་པ་ཙ་དི་ན་མེ་ཀེ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ། 

巴札巴札 弟那妹給那 吽呸吽 
ནྀ་ཏི་བཛྲ་ཨང ཱུ་ཤ་ཚོཿ 

尼追 班雜 安故 下乍 
ཨོཾ་ཨ ོཿ་ཧཱུྃ་ཧོོཿ 

嗡阿吽吙 
ཨོཾ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ།  ཤ་ས་ན་ཨུ་པཧཱ་རི་ཎི། 

嗡 瑪哈嘎拉 亞夏薩那 烏巴喀利尼 
ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩ་མ་ཀཱ་ལོ་ཨ་ཡཾ།   

依夏阿 偏七 瑪喀洛 阿亞 
ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏ་ཡ ་ཡ་ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎ་ཡ་དི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ས་ར་སི་ཏ་དཱ་ཨི་དཾ་དུཥྚན་
ཁ་ཁ་ཁ ་ཧི་ཁ ་ཧི། 
依旦 惹那 札亞亞阿 巴喀利那 亞弟 札替 

家瑪 惹夕 大逹 依旦 都需天 卡卡 卡嘻

卡嘻 
མ ་ར་མ ་ར།གྀ་ཧ ་གྀ་ཧ །བྷན་བྷན།ཧ་ན་ཧ་ན།ད་ཧ་ད་ཧ། 

瑪惹瑪惹 即哈那 即哈那 邊達邊達    

哈那哈那 達哈逹哈  
པ་ཙ་པ་ཙ་དི་ན་མེ་ཀེ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ། 

巴札巴札 弟那妹給那 吽呸吽 
ས་པ་རི་ཝ ་ར་སོགས་གསུམ་གིས་ཕུལ། 
沙巴利 哇惹 依旦 巴令大 卡卡 卡嘻 卡嘻   

ལན་གསུམ། 

重複三遍 



 

 護法神總結 S65 

བང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སེས་བུ་ཡིས།། 

將秋 深當 電北 皆布依 
當高貴的眾生具有菩提心(證悟心的核心）時 

ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་མི་ཉམས་བསན་འགྲོའི་དོན།། 

突皆 淡恰 米亮 天卓敦 
他們從不放棄諾言和意願,來利益教法和造福眾生 

སྐལ་མེད་ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པ་ལ།། 

喀妹 它貝 薩本 迭巴拉 
在不幸的眾生心中播下解脫的種子 

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རུ་ར་ཕག་དོག་སོང་།། 

淡千 加措 如雅 札多朋 
如海般受三昧耶戒的護法,放棄了對他們的嫉妒和侵犯 

ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་ལས་འབྲེལ་མེད་པའི་རིགས།། 

欣突 都喀 累最 妹貝利 
但是對於那種沒有業力連接的眾生,是非常難渡的 

བཀའ་སྲུང་དེྲགས་པའི་ཟ་ཁ་ཟུག་པ་ལས།། 

喀宋 最貝 薩卡 殊巴累 
這就像使他們成為傲慢護法的獵物一樣 

ཕི་ཚུལ་འཇམ་པའི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནའང།། 

企書 姜貝 最哇 夏浪 
即使他們透過冷靜的外表建立起聯繫 

བཀའ་སོད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀིས་ཟ་ངུ་གིས།། 

喀迭 波涅 措紀 薩紐紀 
願具誓護法的使者能懲罰他們(指的是傲慢的護法) 
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བསན་འཛིན་སེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༏། 

天近 皆布 固側 天巴當 
願佛法持有者的壽命穩固 

རྒྱལ་བསན་དར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་བདེ་སིད་སེལ།། 

加天 達給 卓威 迭紀北 
傳播佛陀教法和增加輪迴眾生的快樂 

དམག་ཇག་ཆོམ་པོའི་ལས་ངན་རྒྱུན་བཅད་དེ།། 

瑪架 窮杯 累年 君切迭 
願停止戰亂和搶劫等非道德惡行 

བསམ་དོན་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

散敦 倫紀 祝貝 春雷作 
並經由你們的活動來瞬間完成所有的願望 

 

 
དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའོ།། 
巴楚仁波切撰寫 
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༈སངི་ཐགི་གསལོ་བསྡུས་བཞུགས་ས།ོ། 
簡要的護法神供養 

龍欽寧替 - 第一世多竹千仁波切撰寫 

 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ། ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ། 

讓樣康 嗡阿吽 
ཧཱོུྃཿ  སྐད་གཅིག་དྲན་རོྫགས་རང་མདུན་ཐོད་སེད་སེང་།། 

吽！給企 針作 讓敦 特借電 
吽！剎那觀想前面顱灶上     

དུམ་གཅིག་ཀཱ་པ་ལ་ཡི་སྣོད་ནང་དུ།།     

頓即 喀巴 拉依 粘浪杜 
喀巴拉顱器內    

ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ་དང་སྦྱོར་སོལ་རྫས།། 

下雅 杜吉 雅所 久卓這 
有五肉五甘露明點精華     

སོ་བསྡུའི་འཁྲུལ་གིས་རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་བཅུད།།         

仇杜 出記 加昆 桑宋居 
妙光照射,化為諸佛三密之本質   

སྤྱན་དྲངས་གཏོར་མའི་རྫས་དང་དབེར་མེད་གྱུར།། 

千張 托美 這當 耶美就 
迎入朵瑪成無二無別  

དངོས་འཛིན་དྲི་མས་མ་སྦགས་མཆོད་གཏོར་རྫས།། 

哦金 知美 瑪巴 卻托這 
供養無執無垢之朵瑪   

ཕི་ནང་གསང་བའི་དཔལ་ཡོན་རབ་ལྡན་འདི།།       

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

丘頌 札頌 喀宋 淡千企 
三寶三根本之護法眾    

ཁད་པར་སགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་དང་།།   

切巴 雅宋 唉嘎 乍提當 
尤其是咒語的保護者唉嘎乍提     

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་དང་།།                   

巴公 瑪寧 公波 泊就當 
父續怙主聖瑪哈嘎拉     

སོལ་གིང་རོ་རེ་ལེགས་པ་མཆེད་འཁོར་བཅས།།                         

卓精 多桀 累巴 借扣借 
卓精多桀類巴及眷屬    

གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་གདོང་མོ་སེ་བརྒྱད་འཁོར།། 

薩杜 千波 東莫 迭借扣 
沙杜千波（惹胡拉),八部東摩眾   

དུར་ཁོད་ལྷ་མོ་མིང་སིང་བརྒྱད་པོ་དང་།།       

杜仇 拉摩 明欣 結波當 
杜仇拉摩,以及(屍林)天女八姊妹   

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སོན་བརྟན་མར་བཅས།།   

側仁 切雅 尤中 天瑪借 
雪山五長壽女、尤中瑪,及十二天瑪   

ཕི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་རྣམས།།     

企浪 桑威 拉欣 迭借南 
外內密的天龍八部及羅剎   
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སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས།།      

除巴 洋除 扣當 洋扣借 
一再化現眷屬之眷屬 
མཆོད་ཅིང་བསོད་དོ་བསྐང་ངོ་མངའ་གསོལ་ལོ།། 

卻欽 特多 康哦 雅收洛 
虔誠獻供讚頌祈如意  

དགེས་ཤིང་ཚིམ་པར་མཛོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས།། 

借欣 稱巴 作拉 娘恰夏 
祈賜滿願,違罪得懺悔     

རབ་འབམས་ཕིན་ལས་གང་བཅོལ་འགྲུབ་པ་དང་།།          

惹將 春累 岡卻 助巴當 
圓成廣大必修諸功德     

འཕལ་ཕུགས་ཡོངས་དགེ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག། 

札普 勇給 桑結 助巴修 
現在、未來諸善行都迥向成就佛果位 
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༈ར་གསུམ་གསལོ་བསྡུས་ན།ི 
三根本祈請文 
第二世貝諾仁波切作 

 

སོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སེད་སེང་།། 

東貝 昂列 龍美 陀接顛 
由空性中的風火顱灶上   

བྷནའི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ།།                                                            

邊迭 浪杜 夏雅 杜资雅 
顱器之中有五肉五甘露   

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

担赤 耶謝 耶美 丹則地 
這些三昧耶誓言物品就是智慧物品   

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

札居 喇嘛 衣當 喇措當 
供養給根本傳承上師和本尊眾   

ཁད་པར་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་བདག་ཕག་བཞི་པ།།      

切巴 列典 措達 洽悉巴 
尤其是,供養給列典、四臂和六臂的摩訶迦羅   

ཕག་དྲུག་མ་ནིང་ཞལ་བཞི་སགས་སྲུང་མ།།    

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

ལྷ་ཆེན་ཁབ་འཇུག་རྣམ་སས་ངན་ནེ་མ།། 

拉千 洽具 南森 恩涅瑪 
大自在天、遍入天、毗沙門天、丑身母   

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སོན་རི་དམར་སོགས།། 

策仁 借雅 玉尊 妻瑪索 
長壽五姊妹、玉尊瑪(金剛玉燈女)、妻瑪等 

 
   



 

 護法神總結 S71 

མདོར་ན་སོན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ།། 

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

འཛམ་གིང་རྒྱན་མཆོག་དཔལ་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད།། 

展林 兼丘 帕借 仁津借 
瞻洲的二殊勝和八飾物、輝煌的八持明   

མཁན་སོབ་བ ི་མ་ཆོས་རྒྱལ་འབངས་གོྲགས་དང་།། 

肯洛 必瑪 卻加 邦卓當 
堪布、教師、無垢光尊、王臣、佛母等 

སོ་ཟུར་གནུབ་གཉག་ཉང་གུར་བང་གསུམ་དང་།། 

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

內、努˙桑傑耶謝、娘˙賈納咕瑪喇。咕蔣三尊：娘饒˙尼瑪哦瑟、

咕嚕卻旺、蔣˙仁津夠墊三位尊者。） 

གིང་པ་བཅུ་གཅིག་དིྲ་མེད་རྣམ་གཉིས་དང་།། 

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

མི་འགྱུར་རོ་རེ་གཏེར་བདག་གིང་པ་དང་།། 

明珠 多傑 貼達 林巴當 
明珠多傑、貼達林巴等  

ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་འཇིགས་མེད་གིང་པ་སོགས།། 

昆桑 謝惹 吉美 林巴索 
昆桑謝饒、吉美林巴等  

བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཐ་ཚིག་ལ།། 

喀爹 仁津 加措 大資拉 
如海般教藏(佛說的教法和伏藏)的持明之聚集眾 

 

 
  



 

S72 護法神總結 

གནས་པའི་བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས།། 

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

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་མངའ་གསོལ་དགེས་པ་སྐོང་།། 

索洛 卻多 雅索 皆巴貢 
我們供養並榮耀您,願你們歡喜地去達成願望   

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

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

ནག་ཕོགས་བདུད་སེ་དཔུང་ཚོགས་གཞོམ་པར་མཛོད།། 

納丘 度迭 奔措 雄巴左 
黑品諸部魔軍祈摧滅    

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

達恰 丹妻 亮恰 涅動致 
願我及他人的破戒缺失之障礙   

བང་དག་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་བ་དང་།།                

將達 昌貝 哦住 札哇當 
祈令淨除、賜予勝成就   

རྣམ་བཞིའི་ཕིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྒྲུབས།།        

南西 聽列 耶哇 美巴卓 
請不懈怠地去完成這四項的奇蹟活動    

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

將秋 拔杜 吐桀 炯哇奏 
直至証悟為止,祈請以愛和慈悲來保護 

 

 
 

  



 

 護法神總結 S73 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ཞེས་པའང་སིན་བེད་རྒྱ་མཚོ་ནདོ་ཀང་འབོར་བ་དམན་པས་ལམ་དུས་དང་གཏོར་ཚོགས་བསོ་དཔེ་ཙམ་
ཡང་མི་འབོར་བ་སེ་དནོ་ག་ིཉམས་ཆགས་བ་བསྐང་ཕིར་དཔལ་ཆནེའདུས་པས་བིྲས་སོ།   དགེའོ། དགེའོ།  
དགེའོ། 
 

這是由帕千杜巴(前世貝諾仁波切）撰寫的,它是一種避免缺失並

實現三根本的三昧耶的方法。為了那些已經獲得了(如海般)成熟

心智灌頂的人,但是他們卻無法維護三昧耶去做供養,要么是因為

正在旅行,或是無法負擔(獲得)供養品、朵瑪,甚至是無法獲得法

本。願它是美德善業！ 
  

 

 〔只有在加持聖物(或開光)時才唸誦以下內容〕 

 
   རྟེན་ལ་བཞུགས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདྟེར་གཤྟེགས།། 
 天拉  修散  讓涅  企迭些 
  要么繼續留下來做為我的支援,要么回去自己的地方     

   མཆགོ་ཐུན་དངསོ་སྒྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤསི་སོལ།། 
 丘吞  哦助  助貝  札西秀 
  賦予好運來實現共不共的修行成就 
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༄༅། །ར་གསུམ་ཆོས་སངོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསོ་བ་ཕནི་ལས་མྱུར་མགགོས་
བཞུགས་ས།ོ ། 

將“朶瑪”奉獻給三根本和護法 

此稱為“速成活動” 
 
 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ   ཨོཾ་ཨ ོཿཧཱུྃ། 

讓樣康 嗡阿吽 
ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སོང་རྣམས།། 

吽！喇嘛 依淡 康卓 卻炯南 
吽！喇嘛、本尊、空行及護法   

འདིར་གཤེགས་དགེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ།།     

弟些 結貝 電拉 修速所 
我祈禱,請向前來,歡喜就坐  

བིན་རླབས་ཀོང་ཡངས་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་།། 

近拉 龍洋 札居 喇嘛當 
根本和傳承的上師們,是廣大加持的來源   

དངོས་གྲུབ་སིན་འཁིགས་ཡི་དམ་ཞི་ཁོའི་ལྷ།། 

哦助 春吹 依淡 西抽拉 
聚集悉地雲的寂忿(文武)本尊們   

དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས།།    

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

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

མཁའ་ལྟར་ཁབ་པ་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀི་བདག།    

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

耶些 公波 恰西 恰竹巴 
四臂和六臂有智慧的瑪哈嘎拉  

ཞལ་བཞི་མ་ནིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན།། 

下西 瑪寧 固送 突原天 
四面的瑪寧,以及具有身口意品質的瑪哈嘎拉   

ཕིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས།།        

春雷 公波 亞雍 扣當切     
以及包括他們的伴侶和隨從的活動   

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།       

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

མཐུ་སོབས་དུས་མཐའི་རླུང་དང་བསྐལ་པའི་མེ།།    

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

རོ་རེ་བེར་ཆེན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་མ།། 

多桀 杯千 拉摩 譲烱瑪 
多桀北千、拉摩讓烱瑪  

འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དུད་གསོལ་མ།། 

迭康 汪秋 拉摩 杜所瑪 
朵康汪秋、拉摩杜所瑪  

སགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ ་ཊི་སོག་སྒྲུབ་མ།། 

雅宋 依卡 加替 所竹瑪 
咒語女護法唉噶乍提、所竹瑪  

གཤན་པ་དམར་ནག་ལས་བེད་དྲེགས་པའི་ཚོགས།། 

先巴 瑪那 累皆 最貝措 
先巴瑪那以及高傲隨眾的聚集 
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མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

                                             

སིད་པའི་རླུང་ཞགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཡབ།། 

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

 ཨུ་མ་དེ་ཝི་ཡུམ་བཅས་མཁའ་འགོྲའི་ཚོགས།། 

屋瑪 迭威 雍切 康卓措 
烏瑪迭威、女伴侶,以及空行母的聚集   

ལྷ་སིན་ཀུན་གི་དམག་དཔུང་སིན་ལྟར་སྡུད།།       

拉星 昆紀 瑪噴 春大杜 
聚集了如雲般眾多的神靈和食人族   

དྲང་སོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་ར ་ཧུ་ལ།།                             

張宋 千波 薩秋 惹夫拉 
偉大的聖人、殊勝的惹夫拉  

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སོགས།།    

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

ཞིང་སོང་སེངེྒའི་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ཡུམ།།                          

欣炯 深給 通千 亞當永 
欣空,獅面的男女伴侶  

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སས་རྟ་སོན་ཅན།། 

加千 南忙 托色 大哦千 
偉大的國王伐需惹瓦那騎著藍色的馬 
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དུར་ཁོད་བདག་པོ་བདག་མོ་ངས་ནུས་མ།། 

杜抽 答波 答莫 涅奴瑪 
涅奴瑪,以及葬屍地的男女地神  

ལས་ཀི་གཤིན་རེ་དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས།།                        

累紀 欣皆 淡千 多桀累 
累紀欣皆、淡千多桀累巴  

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

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

ཕིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་གོག་ལྟར་འཁྱུག། 

春雷 哦祝 脫妹 洛大秋 
如閃電般無阻礙地賜予悉地並完成活動亊業 

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཨ་ཕི་གཡུ་སོན་མ།། 

色潤 切雅 阿企 優中瑪 
五位的色潤瑪姊妹和阿企優中瑪   

ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་ལ་སོགས་བརྟན་མའི་ཚོགས།།                          

喀惹 瓊稱 拉所 天妹措 
喀惹沖曾,以及天瑪女護法的聚集   

གནོད་སིྦྱན་ཞང་བོླན་བེག་ཙེ་ཚོགས་ཀི་བདག།           

粘近 香弄 背側 措吉逹       
諾近香弄、背側、措逹  

ཛམ་ལྷ་རིགས་ལྔ་རྟ་བདག་ཀུ་བཻ་ར།། 

贊拉 利雅 大逹 固背惹 
五種的染巴拉財神,保護馬的固背惹   

ཀུན་འཁིལ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་རྣམས།།                  

昆即 切宋 拉所 諾達南 
包括三位棍即姊妹的所有財神 
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མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                 

དྲག་སགས་མཐུ་རལ་ཐོག་སེར་བཞིན་དུ་འབེབས།། 

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

རྟ་ནག་དེྲགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ།། 

大那 最巴 下蕯 噶莫切 
大那最巴、下蕯喀莫切 

སེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་སགས་བདག་བཅོ་བརྒྱད་དང་།། 

迭朋 宋朱 雅逹 秋結當 
三十位迭朋、十八位咒語的君王 

ཤྭ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་སེས་བུ་སོགས།། 

夏那 蕯達 達尼 皆布所 
夏那蕯達、達尼、皆布等 

གཟའ་གདོང་གིང་ལྔ་བདུད་ཤན་རིས་ཀི་བདག། 

薩通 金雅 杜先 七紀達 
薩通、五種的近族、都先、七紀達  

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།         

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

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

渣喔 滇都 弄大 結巴就 
他們像風一樣,迅速去搶劫敵人 

སྤུ་གིྲ་མཆེད་གསུམ་སགས་བདག་སོ་ཁ་དང་།། 

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

架巴 妹連 魯稱 奔敦當 
架巴妹連、魯稱七兄弟,以及 

དྲེགས་པ་སེ་ལྔ་པེ་ཧར་ཙི་མ ་ར།། 

最巴 迭雅 貝哈 七瑪惹 
五種驕傲的鬼神、貝哈、七瑪  

ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས།།                          

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

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                          

 
གཡུ་ཐོག་སིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལས།  
從宇脫寧替的教法中摘取而來 

 

གསོ་རིག་བསན་སྲུང་མཐུ་ཆེན་དྲེགས་པའི་སེ།། 

所利 天送 突千 最貝迭 
醫學教義的保護者、強大而傲慢的鬼神  

རོ་རེ་བདུད་འདུལ་ཨེ་ཀ་ཛ ་ཊི་དང་།། 

多桀 都都 唉嘎 乍提當 
多桀都都、唉嘎乍提,以及  

ཁབ་འཇུག་དུད་གདོང་ཤ་ཟ་ལྕེ་སྤྱང་གདོང་།། 

加久 敦通 夏渣 切強通 
煙熏臉的惹胡拉、狼面的食肉者  

གནོད་སིྦྱན་ཤན་དམར་སོག་གི་སྤུ་གྲི་དམར།།                                             

粘金 先瑪 所基 普知瑪 
亞夏先瑪、所吉普知瑪 

 

  



 

S80 護法神總結 

སིན་པོ་དམར་པོ་བདུད་མོ་སོག་བདག་བཅས།། 

星波 瑪波 都莫 所達切 
欣波瑪波、都莫所達,以及 

དམ་ཅན་སེ་དགུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས།། 

淡千 迭古 扣當 切巴南 
九種的淡千及其隨從 

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                         

 
དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫགོས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་འདི་ལྟར་བ་སེ།  

如果一個人已經接受了所有的教法,那麼就可以進一步地唸誦下文： 
 

 

རྣོ་མཐོང་དངོས་གྲུབ་དམ་ལྡན་བུ་ལ་སྩོལ།། 

諾東 哦祝 淡电 布拉措 
悉地的賜予者,向維持三昧耶的小孩們占卜  

དྲང་སོང་སེར་ས་གཅུང་པོ་སོ་ས་དང་།།  

張宋 色噶 窮波 哦喀當 
渣宋色喀(喀必拉）,還有弟弟哦喀  

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

切窮 瑪喀 當切 噴宋當 
最小的兄弟瑪喀,三兄弟 

ཡེ་ཤེས་ཁེའུ་ཆུང་འཁོར་གི་སན་སྲུང་གསུམ།། 

耶謝 切窮 扣紀 門送宋 
耶謝庫冲及其隨從、三位門宋  

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

耶謝 拉莫 瑪皆 拉莫當 
耶謝拉摩、瑪皆拉摩 
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མཐོང་བེད་ལྷ་མོ་སན་གི་དྲང་སོང་བཅས།། 

通皆 拉莫 門紀 張宋切 
通皆拉莫和醫藥的聖人 

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                        

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

昆桑 突貼 涅近 普最宋 
三位的普知是普賢王如來心意寶藏的保護者  

མུན་པ་སོག་ཟན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེ།། 

目巴 所認 共波 那波切 
目巴所認、共波那波切(嗎哈嘎拉）  

ཉི་འཕང་སད་དང་གིང་ཆེན་རོར་ལེགས་ལང་།།                     

尼胖 色當 金千 多累將 
尼胖些和綠色金千多桀累巴 

གཞན་ཡང་གུར་མགོན་ལྷ་མོ་དུད་གསོལ་མ།། 

先洋 古共 拉莫 杜所瑪 
古共、拉莫都所瑪和其他者 

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞསེ་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

རོ་རེ་གཤོག་རོྒད་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་མཆེད།།    

多桀 修夠 迭千 加莫切 
多桀修夠、迭千加莫及其親戚 

སྤྱང་ཞོན་མཆེད་གསུམ་མཐུ་ཆེན་སེ་བཞི་དང་།། 

將匈 切宋 突千 迭西當 
強匈三兄弟姊妹、四種的突千 
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དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་བདུད་རྒྱལ་ཐོད་ཕེང་ཅན།། 

嘎莫 尼達 杜加 特稱千 
嘎莫尼達、都加投春千 

པུ་ཏ་མིང་སིང་དཀར་བདུད་ལྕམ་དྲལ་བཅས།། 

普札 明星 卡杜 槍札切 
普札的兄弟姊妹、喀都的兄弟姊妹  

 མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動 
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ཞགི་གངི་ཐུགས་ཆནེ་བཀའ་སྲུང་ན།ི 
需波林巴的＂大慈悲者＂護法祈請文 

  

མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་ལྔ།། 

共波 將乍 巴共 敦秋雅 
共波的兄弟姊妹、七十五位的瑪哈嘎拉  

མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཤན་པ་ར་མགོ་ཅན།།                    

瑪企 帕电 先巴 惹夠千 
瑪企巴电、先巴惹夠千 

ལངྐ་མགིྲན་བཅུ་མ་ར་སིང་ཟན་དང་།། 

浪喀 知秋 瑪惹 寧認當 
浪喀知秋(惹瓦那）、瑪惹寧認 

གཟའ་གདོང་སིང་རྐུན་ན་ག་ཏི་པ་ཙ།། 

薩通 寧棍 那嘎 替巴札 
薩通、寧棍、那嘎提巴札,以及 

ཐང་ལྷ་གངས་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀི།། 

湯拉 岡稱 扣當 切南紀 
唐拉岡稱及其隨從 

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

དྲག་པོ་སེ་བཞི་རིག་འཛིན་སོག་སྒྲུབ་པའི།།    

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

མཐུ་ལྡན་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའི་གཙོ་བོ་རྒྱལ།། 

突电 喀宋 最貝 措喔加 
強大的誓約護法是大(主要的)國王 
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ཀླུ་བདུད་མུན་ནག་ཤ་ཟན་ཁག་རལ་ཅན།།                         

魯杜 目那 夏任 札瑞千 
魯都目那、夏認、大瑞千  

ཨེ་ཀ་ཛ ་ཊི་རོ་རེ་ལེགས་པ་དང་།། 

唉嘎 乍提 多桀 累巴當 
唉嘎乍提、多桀累巴    

ཁབ་འཇུག་ཆེན་པོ་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛོད།། 

加久 千波 卡依 嫁惹作 
偉大的惹胡拉,寶藏教法的守護者   

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།              

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動   

                                                                            

མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འཁོར་དང་།། 

共波 措達 亞雍 卡闊當 
共波措達(瑪哈嘎拉）及其伴侶和隨從   

མཚོ་བྲག་གཉིས་ཀི་ནང་གི་སྲུང་མ་ཆེ།།                                

措渣 尼紀 南基 宋瑪切 
湖泊和懸崖的兩個內在護法 
མ་ནིང་ལས་མགོན་དཔལ་འབར་རེ་མ་ཏི།། 

瑪寧 累共 帕拔 瑞瑪替 
瑪寧累共、巴爸瑞瑪提  

གཟའ་བདུད་བཙན་རྒོད་རྣམ་སས་ཞིང་སོང་ཆེ།། 

薩杜 稱夠 南色 星炯切 
薩都、稱夠、南些、星炯切  

ཕི་ཡི་གཏེར་སྲུང་དགེ་བསེན་རོ་རེ་རྒྱལ།། 

企依 貼送 兼言 多桀加 
外密寶藏持有者,兼言多桀加 
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མཚོ་སན་འོད་ལྡན་ཀླུ་བདུད་རཀྴ་སོགས།།                                    

措門 歐殿 鲁杜 惹夏所 
措門、歐殿、鲁都惹夏和其他等等  

རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས།།                                  

居宋 淡千 加措 措南紀 
願受三昧耶誓約(如海般)的護法  

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།              

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

                                                                           

རཏ་གིང་འདུས་པ་བསྐོར་བཞིའི་བཀའ་སྲུང་ནི།  
惹那林巴(證悟意圖的)四輪聚集的護法  

དཔལ་ལྡན་སགས་སྲུང་དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས།།             

巴电 雅送 淡千 多桀累 
輝煌的密續女護法,淡千多桀磊巴  

དགེ་བསེན་བསོ་ཁ་ལུང་བཙན་གཡུ་སོན་མ།།                           

兼言 紐喀 弄稱 尤卓瑪 
兼言紐喀、弄稱、尤卓瑪 

ཨ་པར་ཛི་ཏ་ནོར་བསགས་ཡེ་ཤེས་གྲགས།། 

阿巴 吉大 諾亞 耶謝渣 
阿巴惹吉大、諾亞、耶謝渣 

རོ་རེ་ངན་ནུས་མཁའ་རི་མིང་སིང་བཅས།། 

多桀 念奴 喀利 明星切 
多桀年奴、喀利兄妹 

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動 
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གནམ་ཆསོ་བཀའ་སྲུང་རགིས་བསྡུས་ན།ི  
簡要的南丘護法祈請文 
 

མ་ནིང་སེ་ལྔ་མདུང་འཛིན་བྲག་ལྷ་མགོན།། 

瑪寧 迭雅 東近 渣拉共 
五種的瑪寧、敦淨、渣拉共  

ཇོ་བོ་ཚོགས་བདག་ཞལ་བཞི་ཞང་བློན་ཆེ།།                 

久喔 措達 夏西 香弄切 
四面的措達、偉大的香龍  

བདུད་མགོན་རཀྴ་གནོད་སྦྱིན་ཤན་པ་དམར།། 

杜共 惹夏 粘金 先巴瑪 
杜共惹夏、亞夏先巴瑪  

སགས་སྲུང་རལ་གཅིག་དུད་གསོལ་ཞིང་སོང་བཅས།། 

雅宋 惹企 杜所 欣炯切 
咒語的女護法唉噶乍提、杜所、星空  

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།             

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  

དུར་ཁོད་བདག་མོ་ངན་ནེ་རེ་མན །།                

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

南些 染拉 諾汪 策潤瑪 
歪惹瓦那、財神針巴拉、色潤瑪  

གཟའ་བདུད་རོར་ལེགས་སྤུ་གྲི་མཆེད་གསུམ་དང་།།                 

薩杜 多累 普知 切宋當 
薩都多桀累巴、普最切宋 

ཐང་ལྷ་སོམ་ར་གཡུ་སོན་ངོམ་རྒྱལ་ཀླུ།། 

唐拉 旁惹 尤中 哦加魯 
唐拉、旁惹、尤卓、哦加、那嘎  
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མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།      

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

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རེན་དབར་གི་དཔལ་ལྟར་སེལ།། 

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

ཐང་ལྷ་སག་གི་བཙན་རོྒད་སོམ་ར་ཆེ།། 

唐拉 渣基 稱夠 朋惹切 
唐拉、札吉稱夠和偉大的旁惹  

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

古拉 秋宋 根言 涅企當 
十三位古拉、二十一位兼言 

ཆོས་འཁོར་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་སོངས།། 

卻扣 祝涅 溫涅 卻欣炯   
請妥善保護寺院、修行場所和閉關處  

གཉུག་མར་གནས་དང་གོ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི།།       

紐瑪 涅當 洛布 拉巴依 
本地人或暫時的居民 

གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས།། 

西達 波莫 扣當 切巴南 
所有男性和女性的地方護法及其隨從  

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།།    

卻托 弟些 卻威 春雷作 
請接受此"朵瑪"供養,並完成所委託的活動  
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སངས་རྒྱས་བསན་སྲུང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསོད།། 

桑桀 天宋 空秋 屋旁特 
願你們保護佛陀的教法,讚嘆三寶的光輝  

དགེ་འདུན་སེ་སོང་རྣལ་འབོར་ཚེ་དཔལ་སེལ།། 

兼敦 迭空 那久 側帕佩 
照顧僧伽團體,增加修行者的壽命和生活的繁榮  

སན་པའི་དར་ཕར་གྲགས་པའི་དུང་བུས་ལ།། 

年貝 達恰 渣貝 東布拉 
高舉名譽的旗幟,吹響名聲的海螺  

འཁོར་དང་ལོངས་སོྤྱད་རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད།།                

扣當 龍覺 結巴 尼都作 
並增加我們的眷屬及財富  

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

西結 汪渣 累南 瑪律巴 
願所有息、增、懷、誅的事業活動  

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

背妹 倫紀 祝巴 這都所 
透過您的活動,在瞬間即能不費力地完成 

 
རྟེན་ལ་བཞུགས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས།། 
天拉 修散 讓涅 企迭些 
無論您們是與敬拜對象密不可分,還是快樂地回到您們的住所 

སིད་ཞི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 
夕西 給累 給貝 札西秀 
願您們增加娑婆和涅槃的好事,帶來吉祥 

  



 

 護法神總結 S89 

༄༅།།ར་ོརའེ་ིཆསོ་སངོ་བའ་ིསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མངནོ་པར་བསདོ་པ་ཚངས་པའ་ིགླུ་དབངས་ཞསེ་བ་བ་
བཞུགས་ས།ོ། 

向金剛乘的護法做讚嘆和供養 

稱為 "大梵天王之歌" 
 

ན་མ་ཤི་བཛྲ་དྷར  ་པ ་ལ་ཡེ། 

那瑪 需利 班雜 達瑪 怕拉耶 
 

ཚངས་པ་མགིྲན་སོན་ཁབ་འཇུག་དང་ནི་དབང་པོ་ཉེ་དབང་བཙུན་མོར་
བཅས།། 

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

的皇后 
 

ལྷ་ཆེན་ཀུན་གིས་མངོན་པར་བསོད་པ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེ།། 

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

ལྷ་མིན་ཚོགས་དང་ལྷ་མིན་ཡིད་ཅན་བསན་དགྲ་མ་ལུས་བརླག་མཛད་པ།། 

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

ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་སྤྲུལ་པའི་མཆོག་གྱུར་ཀོྲ་དྷི་ཡུམ་གི་བདག་པོར་འདུད།།   

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

ཁོས་པའི་ཞལ་གི་སིན་ནག་འཁིགས་ལས་སང་མིག་གོག་ཞགས་རྣམ་གཡོ་ཞིང་།། 

抽貝 夏紀 春那 春累 當米 洛夏 南優欣 
你們怒氣沖衝的臉上像濃密的烏雲,憤怒的眼神像閃電的繩圈套索 

  



 

S90 護法神總結 

ཚེམས་ཀི་མྱུ་གུ་གངས་རིའི་མདངས་འཛིན་སིན་ཐང་ཟོལ་གིས་དགྲ་ལ་
འབེབས།། 

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

ལྕགས་ཀི་སེར་མོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བས་ཉམས་པའི་ཙིཏ ་དྲུང་འབིན་པའི།། 

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

སིད་རྒྱལ་མ་ཞེས་སགས་སྲུང་གཙོ་མོ་ནམ་མཁའི་རལ་གཅིག་འཛིན་ལ་བསོད།། 

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

髮指向天空的(唉噶乍提）,我讚嘆 
 

སིག་ཅན་དགྲ་བོའི་སིང་ཁག་རྫིང་བུར་མི་སྡུག་གཟུགས་ཀི་ཚང་ཚིང་འཁིགས།། 

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

木叢 
 

སིད་གསུམ་སོག་དབུགས་གཅིག་ཆར་རྔུབས་པའི་ལྟོ་ཞལ་འཇིགས་རུང་མཁའ་
ལ་གདངས།། 

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

ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་སྤྱན་སོང་བསད་ལས་དམ་ཉམས་སིང་ལ་དུག་ཆར་
འབེབས།། 

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

上 
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ཨེ་ཀ་ཛ་ཏིའི་བྲན་གཡོག་མཐུ་ཆེན་ས་གཅན་ནག་པོ་ཁོད་ལ་བསོད།། 

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

ལས་བེད་མུན་པའི་རླུང་ནག་དང་འགྲོགས་སྦུད་པའི་གཟུགས་དང་རོ་རེའི་
མདའ།། 

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

ལྷན་ཅིག་རད་པས་དགྲ་སིང་གཏོར་ཞིང་དགྲ་བོའི་ཀད་པ་འགམེས་མཛད་པའི།། 

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

སོལ་གིང་ལས་ཀི་ཤན་པ་མཆོག་དང་དམ་ཅན་མ་མོ་ངན་ནེ་མ།། 

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

法(多桀累巴)、瑪莫和娘涅瑪 
 

དཀོར་ནོར་སྲུང་བའི་བེད་པོ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་དང་བས་བདག་ཕག་འཚལ།། 

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

གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་མཆོག་སྦྱིན་པའི།། 

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

རྣམ་མང་ཐོས་སས་ལྷ་མོར་བཅས་པ་གང་དག་བུ་མང་ལྡན་པའི་ཚོགས།། 

南忙 特色 拉莫 切巴 岡達 布忙 電北措  
威需惹瓦那與您的伴侶以及您眾多兒子的聚集 
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ཐུགས་རེའི་གདེངས་ཀ་རྣམ་པར་གཡོ་ཞིང་བམས་པའི་ཕག་གིས་ཉུལ་མཛད་
པའི།། 

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

དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་འདུད་དོ་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་ཕོབ།། 

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

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བིན་རླབས་སིན་འཁིགས་ཡི་དམ་དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་
འབེབས།། 

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

མཁའ་འགྲོའི་ཕིན་ལས་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའི་ར་བ་བརྟན།། 

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

དུས་གསུམ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཁིལ་ཕུན་ཚོགས་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
བའི།། 

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

完全的勝利 
 

གཡར་དམ་གཉན་པོ་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་སབས་འོས་རྣམས་ཀིས་མཐུན་
གྱུར་མཛོད།། 

亞淡 涅波 祝巴 作企 加波 南紀 吞就作 
願您為所有值得被庇護的人提供支援 
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ཅེས་རོ་རེ་ཆོས་སོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་བསོད་པ་འདི་ནི་ཕན་རང་དབུས་བསོད་པའི་
སྐབས་དངོས་རྫས་འགའ་ཞིག་རྐུན་པོས་བརྐུས་པ་ཕིར་འབོར་བས་རེན་བས་པས་མཆེད་གྲོགས་ངེས་དོན་ནོར་བུ་
ནས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བའི་ངོར་མདོ་ཁམས་ཀི་བཙུན་པ་རྒྱལ་སས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སུ་འབོད་པས་ཞེའུ་ཉིན་
རོྫང་དགོན་ཞོལ་དུ་ཤར་མར་དུ་སེལ་བ་འདིས་ཀང་བསན་དགྲ་མ་ལུས་པ་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག  དགེའོ།།  །། 
 

當我在西藏中部旅行時,對金剛護法的信任更強烈時,我寫下了這

一篇讚美文。 我的金剛兄弟涅凍諾布要求我寫下此文,當我們回

來時,我們的財產被小偷偷走了。這是由杜康來的一位修道士(自

稱為加些先分塔耶）在救寧仲修道院下方的地方,瞬間寫下的。

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

如海般受三昧耶誓約護法之成就和懺悔的祈請文 
 
 

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

嗡！耶謝 累祝 哦些 突札千 
嗡！本初智慧昇起時,具有千里眼和威力  

ལེགས་ཉེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རེས་གཅོད་ཅིང་།། 

累涅 唐近 淡七 皆卻親 
判善惡,看護著三昧耶  

བཀའ་བཞིན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་པའི།།                         

喀欣 皆書 祝北 卓這貝 
支持那些依照教法修行者  

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ།།                   

淡千 加措 措南 共書所 
如海般受三昧耶誓約的護法們,請聽我說  

བདག་ནི་རྣལ་འབོར་སགས་འཆང་སྒྲུབ་པ་པོས།། 

達尼 那久 雅強 祝巴波 
我身為一個修行人,是密續教法的持有者  

གསང་སགས་རོ་རེའི་མཆོག་ཏུ་དམ་བླངས་ཏེ།།    

桑雅 多桀 秋突 淡浪貼 
承諾遵守殊勝金剛秘密咒乘的誓言  

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

固送 突書 祝巴 淡切姜 
並承諾達成證悟的身語意  

མ་རིག་དབང་གིས་དེ་ལྟར་རོྔ་མ་ཐོགས།།                       

瑪瑞 汪吉 迭塔 哦瑪脫  
但由於無明的原故,無法做到 
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འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས།། 

嘎出 亮恰 湯切 脫洛夏 
我公開承認並懺悔所有的過失、錯亂和違犯  

ལུས་དང་ངག་ཡིད་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས།། 

律當 雅依 紐夢 汪就北 
我的身語意受到負面情緒所影晌  

མི་དགེའི་སིག་རྣམས་བགིས་དང་བགིས་རལ་བ།།       

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

གཞན་གིས་བགིས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ།། 

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

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དུས་འདིར་མཐོལ་ལོ་བཤགས།། 

湯切 瑪律 都弟 脫洛夏 
毫無例外地,我懺悔所有的這些惡業  

ཆོས་སྐུ་མཁའ་མཉམ་སོས་དང་བྲལ་བ་ལ།།                       

卻固 康亮 抽當 渣哇拉 
法身雖是如虛空般的無概念  

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

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

ལྟ་སོམ་མ་གསལ་ཏིང་འཛིན་དོན་ལས་གཡེལ།། 

大共 瑪薩 聽近 敦累耶 
不清楚的見解和禪修,加上分心  

ཆོས་ཉིད་དོན་དང་འགལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།།           

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

寧稱 棍突 祝巴 淡切姜 
我雖發誓日夜修行 

སོམ་པ་ཡུན་ཐུང་བཟླས་གྲངས་ཉུང་བ་དང་།། 

共巴 雲東 迭張 妞哇當 
禪定短和唸咒少之缺失  

བསེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ཞིང་ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་གྱུར།།                   

年祝 耶欣 秋嘎 拉切就 
生起和圓滿次第上修行的分心、唸誦遺漏或重覆  

མཆོད་གཏོར་བཤམས་ཉེས་སྦྱོར་སོལ་ལས་མཐའ་ལོག།                         

卻托 夏涅 久卓 累大洛 
朵瑪供養排列錯誤、合一和解脫的用法不正  

གསང་སོ་འཆོལ་ཞིང་བཀའ་ལས་འདས་པའི་སོན།། 

桑夠 秋欣 喀累 迭北頓 
並開(混淆)秘密門和破壞秩序  

འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས།།                 

嘎出 亮恰 湯切 脫洛夏 
我公開承認並懺悔所有的缺失、錯亂和違犯  

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང་།། 

亮當 卓欣 亮巴 康哇當 
與破三昧耶戒者做伴、做圓滿次第上的修行  

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

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

ཉམས་ལ་མི་འཛེམས་ཉམས་ཆག་ཞིག་རལ་གྱུར།།      

亮拉 米正 亮恰 西惹就      
不能小心處理,破壞、摧毀和撕破三昧耶 
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ཉམས་གིྲབ་སོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས།། 

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

ཡུན་རིང་དུས་ནས་བསེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ།། 

尤潤 杜涅 年親 祝北拉 
我做了很久的本尊生起和圓滿次第上的修行  

དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་གྱུར་པ།། 

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

དུས་སུ་མ་མཆོད་བསེན་སྒྲུབ་མ་ཚང་དང་།། 

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

ལས་མཐའ་མ་ལོག་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་བསྐུལ།། 

累它 瑪洛 哦卻 累拉固 
敦促您進行憤怒的行動  

གཙང་སྦྲ་ཉམས་ཤིང་ལྟ་སོམ་མ་དག་དང་།།                   

昌渣 亮欣 大共 瑪達當 
缺乏清淨性,而且沒有純淨的見解和禪修  

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

側敦 君切 卻北 瑪康當 
斷了親切之溪流,而且沒有做供養  

སྐོང་བ་མ་རོྫགས་ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་གྱུར།།                          

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

娘恰 涅通 巴妹 嘎出棍 
所有這些侵犯、墮落、粗心、違犯和錯亂  

མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བང་ཞིང་དག་པར་མཛོད།།  

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

ལྷ་མཆོག་རྣམས་དང་ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར།།            

拉秋 南當 吉夕 涅紀巴 
只要我對殊勝本尊維持純淨的三昧耶  

བདག་དང་མི་འབྲལ་སེམས་ཀིས་བསོམ་པ་མཛོད།།      

達當 米渣 深紀 共巴作  
請時時記得我,永遠不要與我分開  

ཐུགས་རེས་དགོངས་ལ་དཀིལ་འཁོར་གཉན་པོ་བཟུང།། 

突桀 共拉 即扣 年波宋 
在你神聖的壇城,願你用慈悲眷顧我  

བདག་ལ་བིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།              

達拉 金拉 汪當 哦助措 
並賜予加持、灌頂和修持的成就  

ཡེ་ཤེས་མཐོང་བེད་མ་རིག་མུན་པ་སེལ།། 

耶謝 通皆 瑪瑞 目巴色 
向我顯示智慧，破除黑暗、清除我的無明  

མཉམ་ཉིད་རོྫགས་པའི་དོན་རྣམས་སོ་སོར་བེད།།         

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

ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་དབིངས་སུ་བདག་བཀོད་དེ།། 

原天 倫祝 印書 達柯迭 
願你賜予我,廣闊瞬間即成的證悟品質 
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མཁའ་བཞིན་མི་རྟོག་ཆོས་སྐུར་གྲུབ་པ་ལ།། 

喀欣 米托 卻古 祝巴拉 
幫助我成就無概念、如虛空般之法身  

ཉི་བཞིན་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རོྫགས་པའི་གཙོ།། 

尼欣 哦薩 龍卻 作北措 
如太陽般,輻射明光的報身主人  

ཟེར་བཞིན་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་།།                                  

色欣 出北 卓敦 倫祝親 
如陽光般,瞬間即能利益眾生之化身  

ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་གྱུར་པའི་འགོྲ་བ་ཀུན།། 

南給 大累 就貝 卓哇棍 
願如虛空般,無數輪迥的眾生 

ཕིན་ལས་རྣམ་བཞིས་དབིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག། 

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

                                                                        

 
ཡིག་བརྒྱ 
〔唸誦百字明咒〕  

 
ཅེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརོད་དོ།  །འདི་རིག་འཛིནའཇིགས་མེད་གིང་པའི་བཀའ་འབུམ་ཅ་པ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་
དགེའོ།། །།  
 

在此,唸誦百字明咒。這是摘錄自《持明吉美林巴》收藏作品的

第五卷。 

 

美德善業! 
 

 
 
 

  



 

S100 護法神總結 

༄༅།།དམ་ཅན་ཆསོ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཕནི་བཅལོ་བ་ཚུལ་ན།ི། 
將活動委託給受三昧耶約束的護法 

ཀཻ། ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་སྣོད།། 

皆突北 天巴 仁千 巴威哲 
佛陀的教法如熾烈的珍寶船  

དགྲ་བཅོམ་ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིས།།          

渣窮 出聽 皆書 皆巴依 
跟隨阿羅漢的道德標準 

བསབ་གསུམ་ཡོངས་འདུས་ས་རྟོལ་ལོན་པའི་ཤིང་།། 

拉宋 永杜 沙托 兼北欣 
三種訓練的如意寶樹 

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

奴巴 妹巴 佩威 加稱出 
像勝利的旗幡一樣堅定地升起,增長而從未減少  

                                                              

 

ད་དུས་སིགས་མ་ལྔ་ཡིས་གཟིར་བ་འདི།། 

達杜 尼瑪 雅依 色哇弟 
目前,當眾生為五惡所折磨時  

ཀུན་རྟགོ་དྲང་དོན་ལམ་གིས་གདུལ་དཀའི་ཚེ།།                       

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

ངེས་དོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སོྣད་ཆེ།།                                      

涅敦 將秋 深北 迭粘切 
依照菩薩偉大的三個籃子(經律論)的確定意義 

ཡོན་ཏན་བང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྒྱས་པར་མཛོད།། 

原天 將秋 深尼 結巴作 
來增加二面向證悟品質的菩提心 
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ཁད་པར་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་འགོྲ་བའི་ལམ།། 

切巴 米出 大布 卓威浪 
尤其是像魔術幻影般的迅速道  

རོ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སིན་གྲོལ་དང་།།                              

多桀 天巴 加措 明卓當 
如海般金剛乘教法的成熟和解放  

འཕགས་ལམ་ངེས་གསང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རེ།། 

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

ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་ཕིན་ལས་མཛོད།། 

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

 

རྒྱལ་བས་གདུལ་བའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་།། 

加威 都皆 康汪 散巴當 
那些考量眾生本質和根性的勝利者  

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

皆書 吞巴 宋貝 田巴拉 
依於此,平等地給予教法  

ཕོགས་ལྷུང་ཕག་དོག་གདོན་གི་ཀུན་དཀིྲས་ཅན།།                 

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

སོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སིའི་སིང་ཁག་འཐུང་།།                        

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

剛紀 汪秋 律千 湯切紀 
他們強大的主人想對眾生造成無法承受的傷害  

ཁུར་དུ་ལྕི་བའི་སྦྲུལ་གདུག་ལྟ་བུའི་སེམས།། 

哭都 企威 祝都 大布深 
心像毒蛇一樣 

བསན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་བཤིག་ལ་ཆས་པ་དེར།། 

天卓 朋迭 需拉 切巴迭 
那些蓄意毀壞教法、搶奪眾生快樂者  

བསྲུང་སོབ་མཛད་ན་ཁོད་ཀི་གཡར་དམ་འདྲལ།།     

宋久 這那 結紀 亞淡渣 
如果你保護他們,你就會毀了諾言  

                                                                                                                 

 

ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་ཀ་ཀོའི་སེ།། 

洛巴 大哇 近當 拉洛迭 
那些變態有邪見的野蠻群體  

དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སད་པའི་རྒྱལ་ཕན་གི།།                                  

空秋 屋胖 妹北 加春紀 
他們的國策讓三寶光輝失色  

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

恰夕 嘎達 沙拉 弄哇大 
願他們的政策如流星般被射下  

བས་པའི་མོད་ལ་དོན་སིང་ལོག་མར་ཕྱུང་།།                       

皆北 莫拉 敦英 柯瑪窮 
他們的內臟很快通過他們的喉嚨被移除 
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མཆོད་བསོད་དྲེགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་མ་མཐོང་ཞིང་།། 

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

སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་འགོངས་པའི།། 

桑傑 尼北 淡七 拉共北 
那些挑戰、違犯蓮師所授三昧耶的人  

ནག་ཕོགས་གོ་བུར་ལྷགས་པའི་འདེྲ་རྒོད་དཔུང་།། 

那秋 洛布 拉北 最夠噴 
這支黑暗惡魔的軍隊隨機出現  

རྒྱ་འདྲེ་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའ་ིདུས་མཐའ་བསྟུངས།། 

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

 

མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་།། 

忙都 脫巴 弄基 原天當 
從勤學經卷,而具備知識的寶貴眾生  

རྟོགས་པས་བདག་རྒྱུད་གོྲལ་བའི་སེས་བུ་རྣམས།།                            

托北 達居 卓威 皆布南 
透過很高的證悟,他們已經獲得解脫  

བསན་པའི་ར་ལག་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཕིར།།              

天北 札拉 企突 涅北即 
既然他們是教法唯一的根本支持  

སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕིན་ཡར་ཟླའི་མཆེད་པོར་མཛོད།།                          

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

慶那 涅姜 洋達 大拉迭 
他們雖不是出家眾,卻具正見  

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བླ་མར་བེད་པ་རྣམས།།                         

空秋 宋拉 喇嘛 皆巴南 
並且非常敬重三寶  

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདུལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར།། 

田巴 千波 都嫁 尼紀即 
因為他們是大乘教法的弟子  

གཡེལ་བ་མེད་པའི་མེལ་ཚེ་བསྲུང་སོབ་མཛོད།།                               

耶哇 妹北 妹側 宋就奏 
願你無疏失地看護他們 

ཆོས་དང་སིད་ཀི་གཞིས་ལ་ཕུན་ཚོགས་སེལ།། 

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

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

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

བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་ཀིས།།                         

散敦 依欣 祝北 春雷紀 
透過您滿足我們願望的證悟活動  

ཚོགས་གཉིས་འབྲས་བུར་སིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།         

措尼 最布 明北 札西秀 
願你為圓熟二資糧,帶來吉祥  

                                                                 

 
ཅེས་པ་འདི་ཡང་མཁེན་བརེའི་ལྷས་སོ།  །དགེའོ།། 
這是由欽哲拉（吉美林巴）所作的.  美德! 
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༂ ཀངོ་ཆྟེན་སངི་ག་ིཐིག་ལྟེ་ལས༔ རིག་འཛནི་ཚ་ེསྒྲུབ་བདུད་ར་ིབུམ་བཅུད་བཞུགས་ས༔ོ 

摘自:大廣闊的心髓 

持明的長壽儀軌,被稱為“經典的甘露寶瓶” 
 

འུྃ༔ འཆི་མྟེད་རིག་འཛིན་སྐུ་ལ་འདུད༔ ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རིའི་བུམ་བཅུད་བསྟན༔ དབྟེན་པའི་གནས་སུ་
སྟྟེགས་བུའི་ཁར༔ རྡུལ་ཚོན་ནས་ཚོམ་སྐབས་སྦྱར་གི༔ 

我在永生不朽的持明面前禮拜致敬,並揭示被稱為“經典的甘露

寶瓶”的長壽儀軌。在一個獨處沒人的地方,在一個高的平台上,

建造一個彩色的沙曼達或(依據所要求的)放置一堆大麥。 
 

དཀིལ་འཁོར་དབུས་སུ་གདན་ཁིའི་ཁར༔ ཚོམ་བུ་དབུས་ལ་ཚེ་རིལ་གཡས༔ ཚེ་མདའ་རྒྱབ་ལ་ཚེ་ཆང་
གཡོན༔ ཚེ་གཏོར་མདུན་བཤམས་མཆོད་པས་བསྐོར༔ 

曼達的中央有一寶座,將成堆的穀物放在中間、長壽丸放在右邊、

長壽箭放在後面、長壽的甘露放在左邊、長壽的朵瑪放到前面，

然後在周圍放滿供養的物品。 
 

བདག་དང་སྒྲུབ་བརྟེན་དབྟེར་མྟེད་དུ༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ བསྟོད་པའི་
མཇུག་ཏུ་འཛབ་ཁང་དབྟེ༔ 

根據蓮師薈供(持明的聚集)的法本內容,在〝自己和成就的支援〞

是不可分的情況之下,去做主要修行的部分。在讚嘆的結尾之後,

唸誦咒語。 

 
ཕཊོཿཛོཿ 
帕乍  
 

ཧ ིྲཱིཿ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་༔ 

啥！策旺 仁津 貝瑪炯 
啥！在征服生命的持明(蓮花生)的心間 

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀ་རུ༔  

浪夕 西諾 突喀如 
浪夕西諾-獨攬顯現和存在-帕瑪散巴哇 
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བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མྟེད༔ 

窮电 貢波 策巴妹 
居住著〝征服者和保護者〞阿彌它優長壽佛  

དམར་གསལ་ལོངས་སྐུ་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔  

瑪薩 龍固 雍當久 
他是鮮紅色的報身,擁抱著佛母   

པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་པ་འཛིན༔ 

貝瑪 惹給 奔巴近 
持著紅寶石色的花瓶   

ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའའི་ནང་༔  

突喀 尼迭 高唉浪 
在他心間的日月座上,有個〝啥〞字   

སོྲག་གི་སིང་པོ་ཡི་གྟེ་ཧ ི༔ 

所吉 寧波 衣給啥 
是生命力的精華   

ཐ་མར་སྔགས་ཀི་ཕྟེང་བས་བསྐོར༔  

大瑪 雅記 春威扣 
被咒語的花蔓所包圍   

འོད་ཟྟེར་འཕོས་པས་བརན་གཡོའི་བཅུད༔ 

歐色 仇貝 天佑曲 
放光照射出來,收集宇宙的一切精華   

རྒྱལ་བ་རིག་འཛནི་དྲང་སྲོང་གི༔  

加哇 仁津 張送吉 
以及佛陀、持明和聖人的生命精髓   

ཚེ་བཅུད་བསྡུས་ལ་བཅུད་དུ་འདྲིལ༔ 

策曲 都拉 曲都直 
它們被濃縮為單一的精髓   
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བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཆད་ཀང་༔  

巴普 布嘎 春切將 
甚至於他身體的毛孔裏都瀰漫著   

ཚེ་དཔག་མྟེད་པས་ལྟེམ་གིས་གང་༔ 

策巴 妹貝 天記岡 
阿彌它優長壽佛(的身體)   

ཀུན་ཀང་བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལར༔  

昆將 奔哇 昌西塔 
就像蜂巢中嗡嗡作響的蜂鳴聲   

ཧ ིྲཱིཿསྒྲ་འཇམ་ལ་སན་པར་སོྒྲག༔  

啥渣 將拉 年巴卓 
他們都以低沉而悅耳的聲音唸誦著〝啥〞   

འཆི་མྟེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར༔ 

企妹 仁津 竹巴就 
這將(使一個人)達到不死的持明階位   

 
ངག་ཏུ་བརོད་ཅིང་ཡིད་ལ་བསམ༔ འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དང་སྦྲགས༔ 

维持著观想來唸咒,輕輕地呼吸,持著宝瓶氣。 
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那   
瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 
ཐུན་མཚམས་རིག་འཛིན་ཚེ་འགུགས་ནི༔ མདའ་དར་ཚད་བཞག་གདུང་ཤུགས་བསྟེད༔ 

在修法的空檔, 去喚起生命的持明,測量長壽箭的長度,並生起強

烈虔誠的恭敬心。 
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ཨ ྲཱིཿ རང་སྣང་ཟངས་མདོག་དཔལ་གི་རི༔  

嗡！讓浪 桑多 巴記利 
嗡！自化現的銅色山淨土   

ལྔ་ལྡན་རང་བྱུང་ཕ་ོབྲང་ནས༔ 

雅電 讓炯 波張涅 
瞬間昇起〝具備五圓滿〞的宮殿   

བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མྟེད༔  

窮電 貢波 策巴妹 
出現勝利的保護者阿彌它優長壽佛   

འཇའ་ལུས་རིག་འཛིན་ཚོགས་དང་བཅས༔ 

嫁律 仁津 措當切 
和已証得虹光身的持明聚集衆   

ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབིངས་ནས་བཞྟེངས༔  

突淡 哭洛 陰涅先 
我喚起你的智慧心   

འཆི་མྟེད་ནམ་མཁའི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔ 

企妹 南給 曲都拉 
請從法界中昇起,並且去收集不可摧毀的空間之精華   

རྣམ་ཤྟེས་ཁམས་ནས་ཡར་བའི་ཚེ༔  

南些 康涅 亞威策 
當意識的元素解散時   

དབིངས་ཕྱུག་རིག་པའི་ཀོང་དུ་བསིལ༔ 

陰丘 利貝 龍都即 
將其收納在覺醒女王空間的廣闊中   

འགྱུར་མྟེད་སོྲག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔  

就妹 所吉 喀哇出 
並奠定了生命力不變的樑柱   
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ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔ 
策達 滴拉 策企吞 
請在長壽箭上顯示微兆   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔  

助借 企妹 都妻就 
將成就的物品轉化為不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作 
並賜予我們超越生死的最高成就   
 

ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那    
瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 

ཧུྃྲཱིཿ ཤར་ནས་རིག་འཛིན་ཧུྃ་ཀ་ར༔  

吽！下涅 仁津 吽喀惹 
吽！在東方出現了持明吽噶惹  

ཡང་དག་ཐུགས་ཀི་ཀོང་ནས་བཞྟེངས༔ 

洋達 突記 龍涅先 
他由威修達本尊的智慧心的廣闊中昇起   

འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔  

炯哇 丘衣 曲都拉 
當血液的成分解散時   

ཁག་གི་ཁམས་ནས་ཡར་བའི་ཚེ༔ 

札基 康涅 亞威策   
請收集水元素的精華  
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མ་མཱ་ཀི་ཡི་ཀོང་དུ་བསིལ༔  
瑪瑪 基衣 龍都即   
將其收納在瑪瑪基的廣闊中   

འགྱུར་མྟེད་སོྲག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔ 
就妹 所吉 喀哇出   
並奠定生命力不變的樑柱    

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔  

策達 滴拉 策企吞   
請顯示長壽箭的吉祥徵兆(增加長度的徵兆)   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རི་བསྒྱུར༔  

助借 企妹 都妻就   
將成就物品轉化為不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   
 

ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒 
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那   
瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 

ཏ  ྲཱིཿ ལོ་ནས་རིག་འཛིན་མཉྫུ་ཤ ི༔  

粲！洛涅 仁津 曼就殊   
粲！南方出現持明文殊師利菩薩   

འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ཀོང་ནས་བཞྟེངས༔ 

將巴 固衣 龍涅先   
他由文殊師利菩薩身體的廣闊中昇起   
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འབྱུང་བ་ས་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔  

炯哇 薩衣 曲都拉   
當肉體元素解散時   

ཤ་ཡི་ཁམས་ནས་ཡར་བའི་ཚེ༔ 

下衣 康涅 亞威策   
請收集土元素的精華   

སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཀོང་དུ་བསིལ༔ 

桑桀 千妹 龍都即   
將其收納在洛恰那佛的廣闊中   

འགྱུར་མྟེད་སོྲག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔ 

就妹 所吉 喀哇出   
奠定生命力不變的樑柱   

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔  

策達 滴拉 策企吞   
在長壽箭上顯示吉祥的徵兆   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔  

助借 企妹 都妻就   
將成就的物品轉化為不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   

 

ར་སྔགས་བརོད༔      〔唸誦根本咒〕 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那     

瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
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ནུབ་ནས་རིག་འཛིན་ནཱ་གརྫུ༔  

啥！奴涅 仁津 那嘎殊   
啥！在西方出現了持明龍樹菩薩   

པདྨ་གསུང་གི་ཀོང་ནས་བཞྟེངས༔ 

貝瑪 宋吉 龍涅先   
他由蓮花語的廣闊中昇起   

འབྱུང་བ་མྟེ་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔  

炯哇 妹衣 曲都拉   
當熱度的元素解散時   

དྲོད་ཀི་ཁམས་ནས་ཡར་བའི་ཚེ༔ 

卓記 康涅 亞威策   
請收集火元素的精華   

གོས་དཀར་མོ་ཡི་ཀོང་དུ་བསིལ༔  

夠喀 摩衣 龍都即   
將其收納在夠喀摩的廣闊中   

འགྱུར་མྟེད་སོྲག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔ 

就妹 所吉 喀哇出   
奠定生命力不變的樑柱   

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔ 

策達 滴拉 策企吞    
在長壽箭上顯示吉祥的徵兆   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔  

助借 企妹 都妻就   
將成就的物品轉化為不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹措   
並賜予我們超越生死的修行成就   
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ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒 
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那   
瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
ཨཱ༔ བང་ནས་རིག་འཛིན་པྲ་བྷ་ཧ༔  

阿！將涅 仁津 爬巴哈   
阿！在北方出現了持明爬巴哈妻   

ཕིན་ལས་ཕུར་པའི་ཀོང་ནས་བཞྟེངས༔ 

春雷 普貝 龍涅先   
他由普巴事業活動的廣闊中昇起   

འབྱུང་བ་རླུང་གི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔  

炯哇 弄吉 曲都拉    
當呼吸的元素解散時   

དབུགས་ཀི་ཁམས་ནས་ཡར་བའི་ཚེ༔ 

屋記 康涅 亞威策   
請收集風元素的精華   

དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ཀོང་དུ་བསིལ༔  

淡妻 卓妹 龍都即   
將其收納在淡妻卓瑪的廣闊中   

འགྱུར་མྟེད་སྲོག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔ 

就妹 所吉 喀哇出 
並奠定生命力不變的樑柱   

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔  

策達 滴拉 策企吞   
請在長壽箭上顯示吉祥的徵兆  
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སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔ 

助借 企妹 都妻就      
將成就的物品轉化為不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔     

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   
 

ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒  
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那   
瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
ཛ༔ ཤར་ལོ་རིག་འཛིན་དྷ་ན་ས ༔  

乍！下洛 仁津 達那扇   
乍！在東南方出現了持明達那扇   

རྦོད་གཏོང་ཟིལ་གནོན་བརྟུལ་ཞུགས་བསྟེད༔ 

撥東 夕諾 突修皆   
他從事著瑜伽士抑制邪惡咒語的活動   

ཀོང་གྱུར་ཡྟེ་ཤྟེས་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔  

龍就 耶些 恰就衣 
借助於廣闊原始智慧的鉤子   
འཁྱམས་དང་ཡར་བའི་བླ་ཚེ་ཁུག༔ 

抗當 亞威 拉策哭   
您喚起散亂的生命力量   

འགྱུར་མྟེད་སོྲག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔  

就妹 所吉 喀哇出   
並奠定了生命不變的樑柱   
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ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔ 

策達 滴拉 策企吞   
在長壽箭上顯示徵兆   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔  

助借 企妹 都妻就   
將成就的物品轉化為永生不朽的甘露   

སྟེ་འཆ་ིམྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   
 

ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒  
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那    

瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 

ཧོ༔ལོ་ནུབ་རིག་འཛིན་བི་མ་ལ༔ 

吙！洛奴 仁津 必瑪拉   
吙！從西南方出現的持明必瑪拉   

ཚེ་ལ་དབང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྟེད༔ 

策拉 旺威 突修皆   
他修練著瑜伽士的長壽法   

འདའ་ཀ་ཡྟེ་ཤྟེས་ཞགས་པ་ཡིས༔ 

達喀 耶些 下巴衣   
利用在死亡時刻(如套索般)的原始智慧   

འཐོར་བ་ཁུག་ལ་ཟད་པ་སིྲངས༔ 

脫哇 哭拉 色巴星   
您收集了分散的生命並延長那些壽命已耗盡者的生命   
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འགྱུར་མྟེད་སྲོག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔  

就妹 所吉 喀哇出   
並奠定了生命不變的樑柱   

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔ 

策達 滴拉 策企吞 
在長壽箭上顯示徵兆   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔ 

助借 企妹 都妻就   
將成就的物品轉化為永生不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   
 

ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒   

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那    

瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 

བ ༔ ནུབ་བང་རིག་འཛིན་རོམ་བུ་གུ༔  

滂！奴將 仁津 若布古   
滂！從西北方出現的持明若布古   

དྲྟེགས་པ་ཟིལ་གནོན་བརྟུལ་ཞུགས་བསྟེད༔ 

椎巴 夕諾 突修皆   
從事著瑜伽士壓制傲慢的鬼神靈怪之活動   

དབིངས་གོལ་ཡྟེ་ཤྟེས་ལྕགས་སྒྲོགས་ཀིས༔  

陰卓 耶些 恰卓記   
隨著原始智慧的鐵鍊在空中釋放   
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ལ་འདྲྟེས་བརྐུས་པའི་བླ་ཚེ་ཕོག༔ 

拉最 固貝 拉策抽   
您奪回被神靈和魔鬼偷走的生命力量  

འགྱུར་མྟེད་སྲོག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔  

就妹 所吉 喀哇出   
並奠定了生命不變的樑柱   

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔ 

策達 滴拉 策企吞   
在長壽箭上顯示徵兆  

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔  

助借 企妹 都妻就   
將成就的物品轉化為永生不朽的甘露   

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   
 

ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒  

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那    

瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 

ཧོ༔ བང་ཤར་རིག་འཛིན་ཤན ྟིཾ་གྷར༔  

吙！將下 仁津 香定嘎   
吙！從東北方出現的持明香定嘎   

མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྟེད༔ 

哦覺 莫貝 突修皆   
從事著瑜伽士憤怒的巫術活動  
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མཐའ་གོལ་ཡྟེ་ཤྟེས་དྲིལ་བུ་ཡིས༔  

大卓 耶些 直布衣   
藉著大解脫智慧的(儀式用的)鈴噹  

བད་དུ་བཅུག་པའི་བླ་ཚེ་བསྡུས༔ 

皆都 丘貝 拉策杜   
您聚集了被咒語束縛的生命力量   

འགྱུར་མྟེད་སོྲག་གི་ཀ་བ་ཚུགས༔  

就妹 所吉 噶哇出   
奠定了生命力不變的樑柱   

ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སོྟན༔ 

策達 滴拉 策企吞   
在長壽箭上顯示徵兆(長度增加)   

སྒྲུབ་རྫས་འཆི་མྟེད་བདུད་རིར་བསྒྱུར༔ 

助借 企妹 都妻就   
將成就的物品轉化為永生不朽的甘露 

སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དངོས་སྒྲུབ་སོལ༔ 

皆企 妹貝 哦竹作   
並賜予我們超越生死的修行成就   

 
ར་སྔགས་བརོད༔ 

唸誦根本咒  

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་ཡུར  ྫྙཱ་ན་མ་ཧཱ་པུཎྟེ་ཚེ་བུྃ་ནྲྀ་ཛྲཱིཿསརྦ་སིདི་ཧུྃ༔ 

嗡阿吽 邊札 瑪哈 咕嚕 阿優 加那   
瑪哈 普涅 策仲 尼乍 薩哇 悉地吽 
 

ཞྟེས་བཀུག་ཚེ་པྲ་བརགས་པའི་རྟེས༔         རྒྱས་གདབ་ཚ་ེམདའ་དྲང་པོར་བསྲང་༔ 

召集了生命力後,去檢查鏡子；密封它,然後將長壽箭豎直放起來。 
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ཨཱྲཱིཿ འབྱུང་ལྔའི་དབིངས་སུ་འཁྱམས་པའི་ཚེ༔  

阿！炯涅 陰速 恰貝策   
阿！當生命力徘徊在這五元素中時   

ཡུམ་ལྔའི་ཀོང་དུ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ 

雍涅 龍都 結大貝   
您將它們密封在五佛母的浩瀚之中  

ཡྟེ་ཤྟེས་ལྔ་ལ་སྟེ་འཆི་མྟེད༔  

耶些 雅拉 皆企妹   
五智慧是沒有生也沒有滅的  

སྐུ་ལྔའི་དབིངས་སུ་ཚེ་སྦས་པ༔  

固念 陰速 策北巴   
隱藏在廣闊的五身中的生命  

རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བས་ཀང་མི་གཟིགས༔ 

瑞念 加威 將米利   
甚至是不被五方佛的眷屬所看到的 
 

 དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་རཀྵ༔ 
達瑪 達突 邊札 惹夏   
 

ཞྟེས་བརོད་སོས་བྲལ་ངང་ལ་བཞག༔ 

唸誦此咒語,並在不造作下做禪修。   
 
ས་མ་ཡ༔ 

沙瑪亞   
ལ་སྔགས་ཏིང་འཛནི་དམིགས་པའི་གནད༔ ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་རིག་འཛིན་གི༔ ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རིའི་བུམ་བཅུད་འད༔ི ཆོས་
བདག་སྟེས་བུའི་སོྲག་མཐུད་ཕིར༔  ཀོང་བང་མཁའ་འགའོི་བརྡ་རུ་བསྟན༔ དུས་བབས་འགོ་དོན་སྤྱདོ་པར་ཤོག༔ 

在本文中的關鍵點,是把重點放在本尊、咒語和專注上,這些超越

了其他的要點。此長壽儀軌被稱為“經典的甘露寶瓶”,它被證

明是空行母的廣闊徵兆,是為了能讓奉行佛法的修行人能夠恢復

生命的活力。願他們能及時用上,來利益眾生。  
གུ་ཧྱ་དྷ་ཐམི༔ 

古亞達聽  
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༈ གཞན་ལ་ཚ་ེཡི་དབང་བསྐུར་ན༔ སོབ་མ་ཁྲུས་བ་བགྟེགས་དང་ཕལ༔ 

一個人希望給別人做長壽的灌頂時,應該分給弟子們淨化水,來驅除障

礙。 
 

སྲུང་འཁོར་བསོམ་ལ་མཎྜལཕུལ༔ 

观想保護輪(結界),然後供曼達。 
 

ལོ་རྒྱུས་བཤད་ལ་སབས་སྟེམས་དང་༔ རྒྱུན་བཤགས་བས་རྟེས་གསོལ་བ་གདབ༔ 

講述教法的歷史來源、做皈依、發菩提心、唸常用的懺悔文, 然後唸

祈願文。 
 

འཆི་མྟེད་མགོན་པོ་པདྨ་འབྱུང་༔              
願不死的保護者,蓮花生   
སྲོག་གི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་ལ༔             
充滿大悲和關愛 
ཐུགས་རྟེ་ཆྟེན་པོས་ཉྟེར་དགོངས་ནས༔       
對於我們這些害怕生命被傷害的人 
ཚེ་ཡི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔           
賜予我們長壽的灌頂和悉地！     
 

ལན་གསུམ་རྟེས་སུ་སོབ་མ་ན༔ི 

三次之後    
 

ལས་ཆུས་བསང་ལ་གུ་རུ་བསྟེད༔ 

用水淨化弟子們,並將他們观想為蓮花生大士。 

སྤྱི་བོར་ཚེ་དཔག་མྟེད་ཡབ་ཡུམ༔       
在自己的頭頂上的是阿彌它優長壽佛及其佛母 
མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་མཁའ་གསང་ནས༔      
從他們的空間與秘密處的結合点 
བདྟེ་ཆྟེན་བང་སྟེམས་བདུད་རིར་རྒྱུན༔        
流下大樂的菩提甘露 
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བབས་པས་ལུས་གང་བདྟེ་བས་མོས༔            
充滿你的全身,直到陶醉在大樂中為止 
རྡོ་རྟེའི་སྲོག་ལ་དབང་ཐོབ་དམིགས༔       
观想你獲得了堅不可摧的生命力量 
 
 

སོས་རོལ་དང་བཅས་ཡྟེ་ཤྟེས་དབབ༔ 

供香和演奏音樂,來喚起智慧本尊。 
 

ཏིཥྛ་བཛྲས་བརན་པར་བ༔  
替札 邊札 天帕嫁    
替札邊札-通過此咒語可使智慧尊穩固在自己身中 
 
 

དྟེ་ནས་ཚེ་བུམ་སིྤྱ་བོར་བསྐུར༔ 

然後將長壽寶瓶放在頭頂上 
 

ཧ ིྲཱིཿ སྣང་སྲིད་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ༔       
啥！所有的顯現和存在都是在童瓶身的形式中  
སྟེ་འཆི་བྲལ་བའི་བཅུད་ཀིས་གཏམས༔            
充滿了超越生死境界的精華 
སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔                

當此灌頂是給幸運的兒女們時 
འཆི་མྟེད་རྡོ་རྟེའི་སོྲག་འགྲུབ་ཤོག༔                
願我們成就無死的金剛生命力量 
 

ར་སྔགས་མཐར༔ 

在根本咒語之後 

  

ཀ་ཡ་ཨ་བིྷ་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔      
喀亞 阿必 肯札嗡 
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བདུད་ར་ིམགིན་པར་གཏད་ལ༔ 

在喉嚨塗上甘露,給予加持   
 

ཧ ིྲཱིཿ བདྟེ་ཆྟེན་ཡུམ་ལྔའི་བྷནྡྷ་རུ༔              
啥！在五方佛母大樂的頭骨中 
འཆི་མྟེད་བང་སྟེམས་བདུད་རིར་འཁིྱལ༔     
旋轉著不死的菩提甘露之漩渦 
སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་བིན་པ་ཡིས༔                     
當此灌頂是給幸運的兒女們時 
སྟེ་འཆི་མྟེད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔               
願您們熟練地掌控超越生死的境地  
 

 
ར་སྔགས་དང་༔ 
唸誦根本咒   
 

ཝཱཀ  ་ཨ་བིྷ་ཥིཉྩ་ཨཱ༔           
哇喀 阿必 肯札阿 
 

 

ཚེ་རིལ་སིང་གར་གཏུགས་ལ༔ 

將長壽丸觸碰到你的心,然後： 
 

ཧི༔ བརན་གཡོའི་ཁམས་དང་སྟོབས་བཅུའི་དཔལ༔  
啥！宇宙所有元素的精華及其內容, 

以及十大威神力的光輝 
ཡོངས་ཀི་བཅུད་འདུས་ཚེའི་རིལ་བུ༔ 
濃縮並聚集到此長壽丸中   
རིགས་ཀི་བུ་ལ་སིྦྱན་པ་ཡིས༔                                        
給你們這些高貴的兒女們 
རྡོ་རྟེའི་སྲོག་ལ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔                           
願您們獲得金剛的生命力量 
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ར་སྔགས་དང་༔ 

唸誦根本咒 
 

ཙིཏ ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧུྃ༔          

企大 阿必 肯札吽 
 

 

རྟེས་ལ་ཚེ་འགུགས་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ གཏང་རག་འབུལ་ཞིང་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ 

最後,密封住被召喚的生命,用感恩的心來做供養,並小心地看護

薩瑪亞戒。 
 

ཐུགས་རྟེ་ལྡན་པའི་སོབ་དཔོན་གིས༔ མོས་གུས་ལྡན་པའི་སོབ་མ་ལ༔ 

一位慈悲的老師依據經文給予灌頂時, 
 

གཞུང་བཞནི་འདི་ན་ིསུས་བསྐུར་བ༔ འཆི་བདག་ཁ་རུ་ཚུད་ཀང་ཐོན༔ 

對於一位虔誠的弟子,即使他/她的生命被死神的嘴巴咬住了,也

還會被釋放的。 
 

རིག་འཛིན་དམདོ་པའ་ིསོྟབས་བཙན་པས༔ བད་དུ་བཅུག་ཀང་ཡ་མ་ིང་༔ 

持明的降服咒語的威力是如此強大,即使一個人的生命力受到了

咒語的束縛,也不必擔心害怕。 
 
དྟེ་ཕིར་སིང་ལས་གཅྟེས་པར་ཟུངས༔ བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་མྟེལ་ཚེས་གིས༔ 

因此,去珍愛此勝過於自己的心,那麼男女護法都會對此加以保護

的。 
 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སརྦ་མངྒ་ལ ༔ དགྟེའོ།། །།      

 薩瑪亞 佳佳佳 薩瓦 芒嘎浪 基歐 

 

貝瑪瑪尼翻譯委員會所翻譯的。  

迴向,祈願貝諾法王轉世的洋夕仁波切健康長壽。 

 
 


