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ཚགི་བདུན་གསལོ་འདབེས་ནྱི། 

 蓮師祈禱文 
 

ཧ  ྲཱིཿ  སོན་གྱི་བསལ་པའྱི་དང་པོ་ལ༔ 持著 ࿄࿅ 

啥 哦基 高貝 當波拉 
〈啥！在過去,此劫的開始時〉  

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 

歐金 油記 怒江燦 
〈在歐金國度的西北方〉  

དྷ་ན་ཀོ་ཤའྱི་མཚོ་གྱིང་དུ༔ 

達那 扣些 措林杜 
〈達那扣些湖中的島上〉  

པདྨ་གེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 

貝瑪 給薩 東波拉 
〈您出生在蓮花座上〉  

ཡ་མཚན་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 

亞稱 秋吉 哦住涅 
〈擁有最奇妙的修行成就〉   

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གགས༔                               開始搖 ࿄ 

貝瑪 炯涅 謝速乍 
〈您以〝蓮花生〞而聞名〉  

འཁོར་དུ་མཁའ་འགོ་མང་པོས་བསོར༔ 

闊度 康卓 芒背郭 
〈被眾多空行母所圍繞〉  

ཁེད་ཀྱི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 

切基 借速 達住記 
〈跟隨你的腳步,我修行〉  

བ ན་ག ས་བརླབ་ཕ ར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

津記 拉企 謝速索 
〈祈請加持,祈請降臨〉 
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གནས་མཆོག་འདྱི་རུ་བྱྱིན་ཕོབ་ལ༔ 

內秋 地入 慶波拉 
〈請加持此殊勝的修道場〉   

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར༔                         

住秋 達拉 汪細固 
〈請賜予我四灌頂〉   

བགེགས་དང་ལོག་འདེན་བར་ཆད་སོལ༔              

給當 洛真 拔切索 
〈魔難、障礙悉消除〉   

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔                    

秋當 吞夢 哦住措 
〈請賜予共和不共的成就〉 
 

ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕངེ་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿསྱིདྱི་ཕ་ལ་ཧཱུྂ་ཨ ༔ 

嗡阿吽  班雜咕嚕 貝瑪陀稱察   

班雜 薩瑪亞札  悉地帕拉 吽阿 
 

རཏྣ་གྱིང་པའྱི་གཏེར་མ་དང་། 
來自惹那林巴的伏藏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 文武百尊 3 

བདུག་སོས་འབུལ་བ་ན ། 
供香 

ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་ལྡན་སོས་མཆོག་དམ་པ་འདྱི།།    持著  ࿄࿅ 

促親 知登 波丘 當巴地 
〈具有淨戒,無上莊嚴的薰香〉   

ཏྱིང་འཛིན་སགས་དང་ཕྱག་རྒྱའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས།།         

丁今 雅當 洽結 金拉及 
〈用咒語、大手印和禪定來加持〉  

སངས་རྒྱས་ཞྱིང་དུ་སོས་དྱི་ངད་ལྡང་བ།། 

桑桀 欣杜 波計 念當哇 
〈供養給淨土的諸佛〉 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅྱིག།                

加哇 加措 措南 涅久即 
〈願如海的諸佛聚集感到滿意〉 
  

ན་མཱཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བཛྲ་དྷུཔ ེ་པྲ་ཏྱིཙྪྭ་པ ཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ེ
ཨ ཱཿཧཱུྂ།།                                                         搖   ࿄࿅ 

拿瑪 沙哇 大它噶爹 班雜 都貝 巴弟札 

布札美嘎 薩目札 薩巴然那 沙瑪耶 阿吽 
 
ས་འགྱུར་བཀའ་མ་ལས་བྱུང་བའོ།། 
來自寧瑪的卡瑪教法 
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文武百尊《遇到即解脫》的禪修礼儀 
 

 
ས་འགྱུར་བཀའ་མ་ལས་བྱུང་བའྱི། 
來自寧瑪的卡瑪教法 

 

༄༅། །མྱི་འགྱུར་བདེ་ཆནེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རོ་རེའྱི་བདག །ཀུན་བཟང་ བླ་མ་
དབྱེར་མེད་པར། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་རོགས་པས་འདུད། །ཟབ་གསང་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ཁང་
ལས། །ཀུན་གྱི་ཕན་བདེའྱི་རྩ་ལག་དབྱྱིག །ཞྱི་ཁོ་བསམ་གཏན་ཆོ་གའྱི་ཁྱིགས། །བརོད་ བདེའྱི་
ངག་གྱིས་སོ་པར་བྱ། །འདྱིར་རེན་གྱི་གང་ཟག་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པས་ཟབ་ ལམ་
འདྱི་ཉྱིད་ལ་འཇུག་པར་འདདོ་པས། །རེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྱིས་སམ། །ཚོམ་བུའྱི་དབུས་
སུ་རྣམ་བུམ་བཅུད་ལྡན། །སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཉེར་སོད་ཕངེ་ཚར་དང་། །ལས་བུམ་ སོགས་འོག་
ཏུ་མཁ་ོབའྱི་ཡ་ོབྱད་རྣམས་མངོན་པར་འདུ་བྱས་ནས། ཐོག་མར་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་ འདེབས་ནྱི། 
 

我以深刻智慧的体認來頂禮具有崇高品質大樂不变智慧的金剛怙

主,與普賢王如來不可分的喇嘛；從深奧而秘密的珠寶寶庫,是所

有快樂和福祉的豐富根源,將通過簡易的口語來闡述此種安排得

宜的文武百尊观想的修法儀軌。在此,有灌過頂並且持戒清淨的

人,若有意願要進入此深刻特別的修法道路,則需要準備下列物

品：畫有壇城代表的布或把裝有甘露的本尊宝瓶放在壇城中央,

在確實聚集了所需的物品後(像甘露、法药、朵瑪、一排傳統的

感官供品、甘露宝瓶等等)。 

 

就可以從傳承祈請文開始唸誦修法。 
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གསོལ་འདེབས་ནྱི། 
傳承祈請文 

དམྱིགས་མེད་ཟང་ཐལ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དང་།། 

米妹 桑他 昆桑 亞雍當 
〈普賢王双運是沒有參考點、無礙的〉   

གཏད་མེད་རྒྱ་ཡན་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་དང་།།           

貼妹 加言 多桀 將千當 
〈偉大的持明是沒有目標、無限的〉   

འཛིན་མེད་རང་གསལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ།།            

津妹 讓沙 多桀 森巴拉 
〈金剛薩埵是不攀著、自光明的〉   

བྱར་མེད་ཀོང་ཡངས་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།།               

嫁妹 龍洋 浪涅 索哇迭 
〈在此自成的廣闊中,我祈求〉   

གཤྱིས་ལུགས་མ་བཅོས་དགའ་རབ་རོ་རེ་དང་།།                      

西魯 瑪卻 嘎惹 多桀當 
〈無造作、自然的嘎惹多桀〉   

ཡྱིན་ལུགས་མ་བསླད་ཤ ྱི་སེངྷ་དང་།།                         

英魯 瑪律 西瑞 星哈當 
〈完美無瑕、實際狀態的西利星哈〉   

སྣང་ལུགས་མ་འགགས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ།།                        

浪魯 瑪嘎 貝瑪 炯涅拉 
〈無止息的外觀顯現的蓮師〉   

གནས་ལུགས་མ་བཅོས་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།།        

涅魯 瑪卻 浪涅 索哇迭 
〈在此無造作中安住,我祈求〉   

སོང་ཉྱིད་བློ་འདས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་དང་།།                          

東尼 洛迭 米就 多桀當 
〈超乎心的空性的明珠多桀〉  
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སེམས་ཉྱིད་བསམ་འདས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་།། 

森尼 桑迭 札居 喇嘛當 
〈超乎思想的心性的根本和傳承上師們〉 

ཆོས་ཉྱིད་ཡུལ་འདས་ཡྱི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར།། 

卻尼 尤迭 衣當 即扣拉 
〈超乎物質,法界的壇城本尊們〉 

དེ་ཉྱིད་བརོད་འདས་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།། 

迭尼 久迭 浪涅 索哇迭 
〈如是的真如是難以言詮的,我祈求〉 

བརྒྱུད་གསུམ་རང་རྱིག་དོན་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ།། 

居宋 讓瑞 敦居 喇嘛拉 
〈經由〝自覺醒〞三種傳承的上師們〉 

སོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས།། 

夠宋 古貝 所大 近拉記 
〈由我身口意三門虔誠地祈請,所喚來的加持〉 

མངོན་སུམ་གོང་འཕེལ་ཚད་ཕེབས་ཆོས་ཟད་ནས།།      

哦宋 共陪 側佩 卻這涅 
〈願我们都証得〝直接見到、增長、圓滿、耗盡〞的四境地〉 

སྐུ་གསུམ་འབས་བུ་རང་ས་ཟྱིན་པར་ཤོག།    

固宋 最布 讓薩 近巴修 
〈願我们都証得本來就具有的三身果位〉 
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སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནྱི། 
皈依 

ན་མོ༔ བླ་མ་དཀོན་མཆགོ་ཡྱི་དམ་ལྷ༔ 

南無 喇嘛 昆秋 衣但拉 
〈頂礼上師、三寶及諸本尊〉   

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་བཅས་ལ༔                        

加哇 加措 措切拉 
〈海会菩薩,勝利衆尊〉  

བདག་དང་འགོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས༔ 

達當 卓哇 森千南 
〈吾等三界諸有情〉  

སོ་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆྱི༔  

夠宋 古貝 加速企 
〈三門悉礼,願皈依〉  

ལན་གསུམ། (重複三次) 

སེམས་བསྐྱེད་པ་ནྱི། 
發菩提心 

ཀེ་མ་བདག་གྱིས་འགོ་ཀུན་བསྒྲལ་བྱའྱི་ཕྱྱིར༔ 

皆瑪 達基 卓昆 札桀企 
〈悉願解脱諸有情〉  

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ 

加哇 西愁 即闊都 
〈趨入寂忿本尊的壇城〉   

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའྱི་ཕྱྱིར༔                                   

闊哇 東內 出貝企 
〈誓願翻覆輪迴獄〉  

ཚད་མེད་བཞྱི་རུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔  

側美 欣入 森間多 
〈發起四無量的菩提心〉 

 ལན་གསུམ། (重複三次) 
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ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི། 
八支供養 

རང་རྱིག་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

讓瑞 拉拉 恰察洛 
〈礼敬本然覺性的本尊〉   

མ་འགགས་རང་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔                         

瑪嘎 讓薩 卻巴布 
〈供養不滅自光明〉  

མུ་བཞྱིར་ལྟུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ 

目需 倫哇 托洛夏 
〈懺悔所做四邪見〉  

དུས་གསུམ་མཉམ་ཉྱིད་རེས་ཡྱི་རང༔ 

都宋 亮尼 皆衣讓 
〈隨喜三世平等性〉  

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བསྐུལ༔ 

闊哇 東涅 出巴固 
〈敦促你们翻覆輪迴獄〉  

ཀ་དག་ཟང་ཐལ་རེན་པར་བཞུགས༔ 

喀達 桑大 兼巴修 
〈祈求你们安住於赤裸無礙、原始的純淨中〉   

ཀུན་ཀང་རང་རྱིག་རོགས་པར་བསོ༔ 

昆將 讓瑞 托巴哦 
〈迴向衆生証悟本然的覺性〉 

སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་ཐོབ་པར་ཤོག༔               

固宋 永作 托巴修   
〈願他們証得三身的圓滿〉 
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གཏོར་བསོ། 
朶瑪供給鬼神 

༈ རྱིན་ཆེན་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་ནྱི༔ 

仁千 粘都 托瑪尼 
〈朶瑪是宝飾容器〉  

བདུད་རྩྱིར་གྱུར་ཅྱིག་ༀ་ཨ ཱཿ་ཧཱུྃ༔ 

都季 就即 嗡阿吽 
〈被嗡阿吽化為甘露〉  

གཉུག་གནས་གོ་བུར་ལྷགས་པ་ཡྱི༔ 

紐涅 洛布 拉巴衣 
〈那些當地的;那些突然前來的〉   

གནས་བདག་གཞྱི་བདག་འབྱུང་པོའྱི་ཚོགས༔ 

涅達 欣達 炯杯措 
〈地方的、區域的和元素的鬼神〉   

འདྱིར་འདུས་མཆོད་སྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ 

滴都 覺近 托瑪些 
〈聚集此,請接受此朶瑪供養〉   

གནས་འདྱིར་གསང་སགས་སྒྲུབ་པ་ལ༔ 

涅滴 桑雅 助巴拉 
〈在此地做密咒乘的修行者〉   

རུ་ང་ཕག་དོག་མ་བྱེད་པར༔                        

如雅 札多 瑪桀巴 
〈無惡意、無妒嫉〉  

དཀར་ཕོྱགས་སོང་གོགས་མཐུན་རེན་སྒྲུབས༔ 

嘎丘 東卓 吞前助 
〈那些向善的,營造出好的修行條件〉 

ནག་ཕྱོགས་བགེགས་རྱིགས་གཞན་དུ་དེངས༔                    

那丘 給瑞 先都店 
〈邪惡的力量、阻礙的鬼神,請到別處去〉   
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གལ་ཏེ་མྱི་ཉན་འཚེ་བྱེད་ན༔ 

嘎貼 米年 策桀那 
〈你若不聽而來作惡〉  

ཡེ་ཤེས་ཁོ་བོས་བརླག་པར་གྱུར༔ 

耶些 抽喔 拉帕就 
〈將会被忿怒智慧尊摧毀〉 

དེ་བས་བསོ་བའྱི་བཀའ་ལ་ཉོན༔  開始搖 ࿄࿅ 

迭威 夠威 喀拉紐 
〈所以請遵守命令〉  

ༀ་སརྦ་ལོ་ཀ་པ ་ལ་བ་ལྱིངྟ་ཁ ་ཧྱི་ཁ ་ཧྱི༔ སརྦ་བྱིག་ནན་གཙྪ་གཙྪ༔ ࿄࿂࿃࿀ 

嗡 沙哇洛喀 巴拉 巴令大 卡嘻卡嘻     

沙哇 必嘎連 嘎札嘎札   
 
བཀའ་བསོ་བ་ནྱི། 
諭戒 

ཧཱུྃ༔ བླ་མའྱི་བྱྱིན་རླབས་མཁའ་ལ་སྱིན་ལྟར་འཁྱིགས༔ 開始  ࿄࿂࿀ 

吽!拉妹 近拉 卡拉 尊塔迭 
〈吽!前面虛空上師加持如雲集〉   

ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས༔           

衣但 拉衣 哦助 恰塔杯 
〈諸本尊灑下悉地雨〉  

མཁའ་འགོའྱི་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱིར༔ 

康卓 春累 助貝 措康弟 
〈在此空行母完成証悟事業的修行地〉   

བགེགས་དང་བར་ཆད་འདའ་བའྱི་སལ་བ་མེད༔ 

給當 拔切 達威 喀哇妹 
〈魔障和阻礙是無法干擾〉 
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ཨོཾ་སུམྦྷ་ནྱི་སུམྦྷ་ནྱི་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་གྷྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྷྲྀཧ་ྞཔ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨ ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་
ག་ཝ ན། བྱིད ་ར ་ཛ ་ཡ་ཀོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། 

嗡 宋巴尼 宋巴尼吽 吉哈那 吉哈那吽  

吉哈那巴亞 吉哈那巴亞吽  

阿那亞荷 班嘎問 必亞惹札 抽達吽呸 
 

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀོ་དྷ་པདྨ་ཀོ་དྷྱི་ཤྭ་རྱི་བཛྲ་ཀྱི་ལྱི་ཀྱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ལ་རཱུ་པ་
ཀར  ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊཱཿ 收 ࿄࿂  開始࿃࿀ 

嗡 班雜瑪哈 闊達貝瑪 闊弟虛哇瑞  

班雜 基利基拉亞 瑪哈亞薩拉 如巴嘎瑪  

讓讓 札拉讓 吽呸 

 
 

སྲུང་འཁོར་ནྱི། 
護輪 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ 

吽吽吽 
 

ཕྱྱི་སོྣད་གཞལ་ཡས་ནང་བཅུད་ལྷར་གསལ་བའྱི༔ 開始 ࿄࿂࿀ 

企年 夏耶 浪曲 拉所威 
〈观想外器世界是聖宮殿、眾生是本尊〉 

ཕྱྱི་རོལ་མཚོན་ཆ་མེ་རྱིའྱི་གུར་ཁང་འཁྱིགས༔                         

企若 充恰 妹瑞 姑康椎 
〈圍繞著如山高的火和武器的帳蓬〉   

མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྲུབ་དབུས༔          

昌紀 即闊 讓欣 輪助屋 
〈瞬間自成的壇城外圍〉 
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བསལ་པའྱི་བར་དུ་སྲ་མཁེགས་བརན་པར་གྱུར༔ 

高貝 拔都 薩吹 天帕就 
〈請堅住,直到賢劫末〉   

                                                                                                                  

བཛྲ་ཀོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔                         收 ࿄࿂  開始 ࿃࿀ 

班雜 闊達 惹薩 惹薩吽 
 
མཆོད་པ་བྱྱིན་རླབས་ནྱི། 
加持供養物 

ཧཱུྃ༔  རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ 開始 ࿄࿂࿀ 

吽!加哇 西愁 即闊都 
〈吽! 寂静忿怒尊的壇城〉   

ཕྱྱི་ནང་གསང་བའྱི་མཆོད་ཚོགས་རྣམས༔                  

企浪 桑威 覺措南 
〈我做外內密三種供養〉   

སྣང་སྲྱིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་བཀང་ནས༔                            

浪夕 湯切 永康涅 
〈充滿整个宇宙〉  

གུས་པས་འབུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ 

古貝 布紀 些速所 
〈請享用〉  

མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་པ ཱུ་ཛ་ག་ཎ་ཙཀ་ཧཱོཿ 收 ࿄࿂ 開始 ࿃࿀ 

瑪哈沙哇 班雜普札 嘎那札括吙 
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ལྷ་བསེྐྱད་པ་ནྱི། 
生起次第 

ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱྱིངས་ཞྱིང་ཁམས་སུ༔ 

吽!皆妹 卻英 欣康速 
〈吽!純淨不生的法界〉   

འགགས་མེད་ཐྱིག་ལེའྱི་གཞལ་ཡས་ན༔                     

嘎妹 替累 夏耶那 
〈不滅明点的聖宮殿〉  

པདྨ་ཟླ་བའྱི་གདན་གྱི་སེང་༔ 

貝瑪 達威 电記滇 
〈月蓮座上〉  

རང་ཉྱིད་རོར་སེམས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ 

讓尼 多仙 固多嘎 
〈自身化現為金剛薩埵,身白色〉   

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་གཡས་རོ་རེ༔                          

夏即 恰尼 耶多桀 
〈一面二臂〉  

ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅྱིང་གཡོན་པ་ཡྱི༔ 

突嘎 津欽 原巴衣 
〈右手持杆當心〉  

དྱིལ་བུ་དཀུར་བརེན་ཞབས་སེམས་སྐྱྱིལ༔ 

知布 固天 夏森即 
〈左手持鈴胯際,半跏趺坐〉   

སྐུ་ལ་དར་དཀར་ན་བཟའ་གསོལ༔                          

固拉 達喀 那薩所 
〈尊身白絲綾羅衣〉  

རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་རྒྱན་གྱིས་སས༔ 

仁波 切依 見季翠 
〈珍寶飾物為莊嚴〉  
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སྙྱིང་གར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རུ༔ 

寧嘎 卻記 闊洛如 
〈心間顯現勝義輪〉  

ཞྱི་བ་བཞྱི་བཅུ་རྩ་གཉྱིས་ནྱི༔ 

需哇 需秋 札尼尼 
〈安住四二寂靜尊〉  

རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རོགས་པར་བསེྐྱད༔ 

見當 恰魯 作帕皆 
〈嚴飾勝質悉圓滿〉   

མགྱིན་པར་རྱིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་གསལ༔                               

僅帕 仁津 拉措所 
〈喉輪顯現持明尊〉  

ཀད་པ་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་སུ༔ 

累巴 凍康 夏耶殊 
〈尊身頂輪壇城中〉  

ཁག་འཐུང་འབར་བ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད༔ 

札東 拔哇 雅秋居 
〈熾現五八忿怒尊〉  

སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གྱུར༔ 

浪拉 讓欣 妹帕就 
〈無實質的顯現〉   

དེ་ལྟར་གསལ་བའྱི་གནས་གསུམ་དུ༔                        開始 ࿄࿂ 

迭塔 薩威 涅宋都 
〈在三門處做此观想〉   

ཡྱིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས༔                                   

衣助 宋記 稱巴雷 
〈有三種子字标記〉  

འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས༔ 

哦色 巴突 妹巴愁 
〈向外放光〉  
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འོག་མྱིན་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ༔ 

欧明 涅涅 耶些巴 
〈從淨土中〉  

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སན་དངས་གྱུར༔  收 ࿄࿂  開始 ࿃࿀ 

巴突 妹巴 千張就 
〈邀請無數智慧尊〉  

 
 

སན་འདེན་ནྱི། 
邀請 

ཧཱུྃ༔  དཔེ་མེད་བསམ་བརོད་བལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིར༔ 開始 ࿄࿂ 

吽!貝妹 桑久 札威 即闊滴 
〈吽!超乎思維難以言諭的此壇城〉   

བླ་མ་རྱིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔           

喇嘛 仁津 昆桑 卻記固 
〈上師、持明、普賢法身佛〉   

ལོངས་སྐུ་ཞྱི་ཁོ་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས༔             

龍固 西抽 惹將 出闊切 
〈報身寂靜尊,陪伴著化身的護法衆〉  

རང་སྣང་གནས་ཡུལ་དག་པས་སན་འདེན་ནོ༔ 

讓浪 涅尤 達貝 千珍諾 
〈由其自顯現的淨地被邀請前來〉   

རྣལ་འབོྱར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔       

那久 近記 拉企 些速所 
〈加持修行者〉  

 

ༀ་ཧཱུྃ་ཏ ཱུྃ་ཧ ྱཱིཿཨ ཱཿ  བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿཛཱཿ 收 ࿄࿂  開始 ࿃࿀ 

嗡吽粲啥阿 班雜 沙瑪亞 渣渣 
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བཞུགས་གསོལ་ནྱི། 
邀請入座 

ཧཱུྃ༔  སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརན་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ 開始 ࿄࿂ 

吽!就瑪 殊年 秋達 嫁充塔 
〈吽!如幻術、海市蜃樓、水中月、彩虹〉 

འོད་ཟེར་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གཞལ་ཡས་ཁང༔ 

哦色 耶些 雅电 夏耶康 
〈五智光的廣大聖宮殿〉   

སྣ་ཚོགས་རྱིན་ཆེན་པདྨ་ཟླ་གདན་ལ༔                     

那措 仁千 貝妹 達电拉 
〈珍宝嚴飾月蓮座〉  

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ 

加哇 西愁 拉措 修舒所 
〈敬邀寂忿本尊諸聖眾來入座〉 
  

ས་མ་ཡ་ཏྱིཥྛ་ལྷན༔ 收 ࿄࿂  開始 ࿃ 

沙瑪亞 替他連 
 

 
ཕྱག་འཚལ་ནྱི། 
礼敬 

ཧཱུྃ༔ ཡྱིད་ཆོས་རྣམ་དག་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སོགས༔   ࿀ 

吽!衣卻 南達 昆桑 亞雍所 
〈吽!心性和現象都像普賢王如來的双運一樣的純淨〉   

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ 

加哇 西愁 拉措 闊切拉 
〈礼敬寂忿尊諸聖衆〉   
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རང་སྣང་གནས་ཡུལ་དག་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔                

讓浪 涅尤 達貝 洽察洛 
〈由內〝自顯現〞現象的純淨〉   

ཨ་ཏྱི་པ ཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏྱིཙྪ་ཧོ༔                    ࿄࿅ 

阿替普吙 帕替札吙 
 

 
ཐུན་མོང་གྱི་མཆོད་པ་ནྱི། 
一般供養 

ཧཱུྃ༔ སྲྱིད་པར་གཏོགས་པའྱི་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་རྱིགས༔ 開始 ࿄࿂࿁ 

吽!西巴 托貝 卻這 那措瑞 
〈吽!此世界的各種供養物〉   

དངོས་སུ་འབོྱར་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྱི༔                  

哦速 久當 衣記 南除貝 
〈心意供養伴隨著物質供養〉   

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི༔     

昆桑 覺春 南卡 岡哇弟 
〈普賢王供養雲充滿虚空〉   

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔      , 

昆桑 加哇 西愁 措拉布 
〈供養普賢王如來及寂忿尊諸聖衆〉    

 

ༀ་བཛྲ་ཨར  ཾ་པ དཾ་པུཥ ེ་དྷུཔ ་ེཨ་ལོ་ཀེ་གྷནེ་ནཻ་ཝྱིད་ཤཔྟ་རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནེ་ར ་ས་
སར ེ་པ ཱུ་ཛ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 阿岡巴當 普貝都貝 阿洛給  

根迭 內問迭 夏大如巴 夏大根迭  

惹薩 巴些普札 阿吽 
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ཁད་པར་མཆོད་པ་ནྱི། 
特殊供養 

ཧཱུྃ༔  རྩ་བརྒྱད་སོང་སར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་དང༔ 繼續 ࿄࿂࿁ 

吽!札結 東嫁 面記 覺巴當 
〈吽!八根本及千種分支的药物供養〉 

གུ་ཧྱ་མུ་ལ་རཀྟའྱི་མཆོད་པ་དང༔ 

古幽 母拉 惹爹 覺巴當 
〈伴隨著法药的秘密供養〉  

ཡབ་ཡུམ་མཁའ་གསང་བདེ་བའྱི་མཆོད་པ་རྣམས༔ 

亞雍 卡桑 迭威 覺巴南 
〈以及双運的大樂秘密供養〉   

ཀུན་བཟང་ཞྱི་ཁོའྱི་ཚོགས་ལ་འབུལ་གྱི་བཞེས༔                   

昆桑 西愁 措拉 布記些 
〈都用來供養普賢王如來及寂忿尊諸聖衆〉 
  

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྷྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལྱིངྟ་ཁ ་ཧྱི༔  ࿄࿂࿃࿀ 

沙哇 班雜 安瑞大 瑪哈  

惹大 瑪哈 巴令大 卡嘻 
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བསོད་པ་ནྱི། 
讚嘆 

ཧཱུྃ༔  སྐུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་སྐུ༔ ࿁ 

吽! 固尼 米就 喀達 桑他固 
〈吽!証悟身是不变、原始純淨、透明的〉   

གསུང་ནྱི་མྱི་འགགས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གསུང༔ 

宋尼 米嘎 讓炯 耶些宋 
〈証悟語是無止息的、自生起的本初智慧語〉   

ཐུགས་ནྱི་མྱི་གཡོ་བསམ་བརོད་བལ་བའྱི་ཐུགས༔ 

突尼 米尤 桑久 札威突 
〈証悟心是超乎思維、難以言諭、不动摇的覺性〉  

ཀུན་བཟང་སེྐྱ་འགགས་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ 

昆桑 皆嘎 妹拉 恰察特 
〈我讚嘆不生不滅的普賢王如來〉   

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཀུན་ལ་ཁབ༔                 

卻固 南卡 大布 昆拉恰 
〈法身廣泛如虛空〉  

ལོངས་སྐུ་ཉྱི་འོད་ལྟ་བུར་སོ་སོར་འཕོ༔ 

龍固 尼欧 大布 所所抽 
〈報身化現如陽光〉  

སྤྲུལ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་འགོ་དོན་མཛད༔ 

除固 嫁充 大布 卓敦這 
〈化身利衆如彩虹〉  

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ ࿃࿀ 

加哇 西愁 拉拉 洽察特 
〈我礼敬讚嘆寂忿尊諸聖衆〉   
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བཟླས་དམྱིགས་ནྱི། 
观想唸咒 

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་རུ༔ 開始 ࿄࿂ 

昆桑 亞雍 突喀如 
〈在普賢王如來双運的心間〉  

ཨ ་དཀར་སགས་ཀྱིས་བསོར་བ་ལས༔ 

阿嘎 雅記 扣哇雷 
〈有个白色阿字,咒語圍繞著它旋轉〉   

འོད་ཟེར་འཕོས་པས་དོན་གཉྱིས་བྱས༔                     

哦色 愁貝 敦尼桀 
〈放光照射完成了自利和利他〉   

སྣོད་བཅུད་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་གྱུར༔         收, 然後九次雙拍 ࿄࿂ 

粘覺 耶些 闊洛就 
〈整個世界和所有眾生都轉变成本初智慧的脈輪〉   

  

ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷྱི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ ཱཿ 

嗡阿吽 菩提企大 瑪哈速卡 加那達突阿  
ༀ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷོ་ཧཱུྃ༔ 

嗡 如魯如魯 吽就吽 
ཅ ་ནུས་བཟླས། 
重複多次  

  



 

 文武百尊 21 

ཨ་ཨ ་ ཨྱི་ཨ ྱི་ ཨུ་ཨ ཱུ་ རྷྲྀ་ར ྷྲྀ་ ལྷྲྀ་ལ ྷྲྀ་ ཨེ་ཨ ཻ་ཨོ་ཨཽ་ ཨཾ་ ཨ ཱཿ 
阿阿 衣衣 烏烏 日日 立立 喂喂 歐歐 昂阿 
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་ཧཀྵ། 
喀卡嘎噶雅 擦叉雜雜娘 札荼渣渣納      

大他答達納 爸帕琶把瑪 亞辣拉哇        

夏卡薩哈甲 
 

百字明咒 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ༔  བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྷྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ 

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ༔  ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔  སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ༔  སརྦ་སྱིདྱི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  ཙིཏྟཾ་ཤྱི་ཡ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔  བྷ་ག་བན༔  སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ༔  

 ཧ ྱི་ད་ཡ༔  བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ༔  བཛྲ་ིབྷ་བ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨ ཱཿ                   ࿄࿅ 

嗡 班雜薩埵薩瑪亞 馬奴巴拉亞  

班雜薩埵迭諾巴 低叉枝朶美巴哇  

速多卡尤妹巴哇 阿奴拉朶妹巴哇  

速波卡又妹巴哇 沙哇悉地 

妹巴牙札 沙哇嘎瑪速札美  

自當西里樣 咕嚕吽 哈哈哈哈 荷  

般嘎問 沙哇大他 嘎他 啥答亞  

班雜瑪妹免札 边茲巴哇  

瑪哈沙瑪亞 沙埵阿 
ཨོཾ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ ་ཧེ་ཏུནེྟ་ཥཱནྟ་ཐ ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནྱི་རོ་དྷ་
ཨེ་ཝཾ་བ ་དྱི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎཱཿཡེ་ས ་ཧཱ༔ ࿄࿅ 

嗡 耶答瑪 荷突札巴哇 荷敦爹肯  

大它嘎都 哈亞哇達 爹肯札 唷你若答   

俄網巴第 馬哈夏瑪 納耶 梭哈 
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ཐུན་མོང་གྱི་མཆོད་པ་ནྱི། 
一般供養 

ཧཱུྃ༔ སྲྱིད་པར་གཏོགས་པའྱི་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་རྱིགས༔ 開始 ࿄࿂࿁ 

吽! 西巴 托貝 卻這 那措瑞 
〈吽!此世界的各種供養物〉   

དངོས་སུ་འབོྱར་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྱི༔                  

哦速 久當 衣記 南出貝 
〈心意供養伴隨著物質供養〉   

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི༔ 

昆桑 覺春 南卡 岡哇弟 
〈普賢王供養雲充滿虚空〉    

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔        

昆桑 加哇 西愁 措拉布 
〈供養普賢王如來及寂忿尊諸聖衆〉   

  

ༀ་བཛྲ་ཨར  ཾ་པ དཾ་པུཥ ེ་དྷུཔ ེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གྷནེ་ནཻ་ཝྱིད་ཤཔྟ་རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནེ་ར ་ས་
སར ེ་པ ཱུ་ཛ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 阿岡巴當 普貝都貝 阿洛給  

根迭 內問迭 夏大如巴 夏大根迭  

惹薩 巴些普札 阿吽 
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བསོད་པ་ནྱི། 
讚嘆 

ཧཱུྃ༔  སྐུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་སྐུ༔ 開始 ࿄࿂࿁  

吽! 固尼 米就 喀達 桑他固 
〈吽!証悟身是不变、原始純淨、透明的〉    

 
 
 
 

གསུང་ནྱི་མྱི་འགགས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གསུང༔ 

宋尼 米嘎 讓炯 耶些宋 
〈証悟語是無礙、自現有的本初智慧語〉   

ཐུགས་ནྱི་མྱི་གཡོ་བསམ་བརོད་བལ་བའྱི་ཐུགས༔ 

突尼 米尤 桑久 札威突 
〈証悟心是超乎思維、難以言諭、不动摇的覺性〉  

ཀུན་བཟང་སེྐྱ་འགགས་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ 

昆桑 皆嘎 妹拉 恰察特 
〈我讚嘆不生不滅的普賢王如來〉   

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཀུན་ལ་ཁབ༔                        

卻固 南卡 大布 昆拉恰 
〈法身廣泛如虛空〉  

ལོངས་སྐུ་ཉྱི་འོད་ལྟ་བུར་སོ་སོར་འཕོ༔ 

龍固 尼欧 大布 所所抽 
〈報身化現如陽光〉  

སྤྲུལ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་འགོ་དོན་མཛད༔ 

除固 嫁充 大布 卓敦這 
〈化身利衆如彩虹〉  

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ 收 ࿄࿂  

加哇 西愁 拉拉 洽察特 
〈我礼敬讚嘆寂忿尊諸聖衆〉   
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ཞྱི་ཁོ་བཤགས་ཆུང་བཞུགས་སོ། 
寂忿聖尊懺悔文 

 

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྱི་ཁོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

窮滇迭 西抽 惹江記 措拉 洽察洛 
〈廣大寂忿聖尊我頂禮〉   

ཨེ་མ་ཧོ༔   ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞྱི་ཀུན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེ༔ 

唉嗎吙！丘秋 杜西 昆季 達尼切 
〈奇妙哉！十方三世無上聖尊眾〉   

བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོ་ཡོངས་རོགས་དགོངས༔             

喇嘛 嘉哇 西抽 永作弓 
〈上師寂忿尊前祈垂顧〉   

འདྱིར་གཤེགས་ཉྱི་ཟླ་པདྨའྱི་གདན་ལ་བཞུགས༔ 

滴謝 尼達 貝美 滇拉休 
〈臨此昇於蓮花日月座〉   

ཉམས་ཆགས་ན་རག་བསང་ཕྱྱིར་ཕྱག་མཆོད་བཞེས༔                 

釀洽 那惹 剛企 洽覺些 
〈祈請淨化諸墮我供養〉   

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

原天 澎措 喇嘛 南拉 洽察洛 
〈頂禮諸等具淨性上師〉   

དམྱིགས་མེད་སོས་བལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔               

米美 愁札 卻記 固拉 洽察洛 
〈頂禮無觀離作之法身〉  

 
  
 
 
 
 

 



 

 文武百尊 25 

བདེ་ཆེན་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔                       

迭千 龍覺 左貝 固拉 洽察洛 
〈頂禮大樂圓滿之報身〉  

འགོ་མགོན་ཅྱིར་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

卓共 企洋 除貝 固拉 洽察洛 
〈頂禮隨應護眾之化身〉   

གནས་ལུགས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེའྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

內路 米就 多桀 固拉 洽察洛 
〈頂禮不變真如金剛身〉   

ཡང་དག་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔       

揚達 哦巴 將秋 固拉 洽察洛 
〈頂禮圓滿清淨菩提身〉   

ཉོན་མོངས་ཞྱི་མཛད་ཞྱི་བའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔        

紐夢 西這 西威 拉拉 洽察洛 
〈頂禮息妄寂靜諸本尊〉  

ལོག་ལྟ་ཚར་གཅོད་ཁོ་བོའྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔                         

漏大 札覺 抽喔 固拉 洽察洛 
〈頂禮誅滅邪見忿怒尊〉   

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

大共 策達 蔣帕 固拉 洽察洛 
〈頂禮身化身,善巧奪命怙主—文殊師利菩薩〉   

སྐྱོན་བལ་སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨའྱི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

炯札 札卓 貝美 松拉 洽察洛 
〈頂禮語化身,蓮花部無暇疵的馬頭明王〉 

ཡང་དག་དོན་ལྡན་བཛྲ་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

洋達 敦店 邊雜 吐拉 洽察洛 
〈頂禮意化身,金剛部具真意之“揚達”〉  
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དུག་ལྔ་ནད་སེལ་བདུད་རྩྱི་སྨན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

杜雅 內色 杜季 面拉 洽察洛 
〈頂禮淨除五毒的“杜資勉(修復的甘露)”〉   

དེགས་པ་འཇོམས་མཛད་ཕུར་པའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

則帕 炯這 普貝 拉拉 洽察洛 
〈頂禮誅魔聖尊普巴眾〉   

འབྱུང་བ་ལྔ་བདག་མ་མོའྱི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔                 

炯威 雅達 瑪摩 措拉 洽察洛 
〈頂禮能制五大瑪摩眾〉   

ས་དང་ལམ་རོགས་རྱིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔                      

薩當 浪左 仁津 措拉 洽察洛 
〈頂禮圓滿道階淨覺持〉   

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

天巴 松這 但千 南拉 洽察洛 
〈頂禮護持教典護法眾〉   

 དག་བགེགས་བདུད་འདུལ་སགས་བདག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ 

札給 敦都 雅達 南拉 洽察洛 
〈頂禮伏魔誅障納達眾〉 
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གང་གྱི་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོ་ཡྱི༔                                

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ན༔ 

剛基 加哇 西抽依 

即扣 喇拉 洽察那 
〈一切解脫靜忿尊,偕其壇城吾頂禮〉   

  

ཉམས་ཆགས་མ་ལུས་ཀུན་བྱང་སེ༔   

མཚམས་མེད་ལྔ་ལ་སོྨས་ཅྱི་དགོས༔ 

亮洽 瑪律 昆江貼 

參美 雅拉 摩企夠      
〈祈盡清淨破戒行,五無間罪無疑淨〉 
   

ན་རཀ་གནས་ཀང་དོང་སྤྲུགས་ཏེ༔             

རྱིག་འཛིན་རྒྱལ་བའྱི་ཞྱིང་དུ་གགས༔ 

那惹 涅江 東竹貼 

仁津 加威 欣杜札      
〈甚乃惡趣可成空,引眾往生淨覺土〉 
  

རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་གསང་སགས་དངོས༔       

多傑 森巴 桑雅哦 
〈金剛薩埵密咒義〉  

ལས་སྒྲྱིབ་ཉམས་གྱིབ་དག་བེྱད་པའྱི༔ 

雷計 釀計 達桀貝 
〈淨除業與破戒障〉   

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཡང་སྙྱིང་བཟླ༔        

闊哇 東出 洋寧達 
〈盡空六道誦此咒〉   
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ཡྱིག་བརྒྱ། 
百字明咒  

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ༔  བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྷྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ 

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ༔  ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔  སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ༔  སརྦ་སྱིདྱི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  ཙིཏྟཾ་ཤྱི་ཡ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔  བྷ་ག་བན༔   སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ༔   
ཧ ྱི་ད་ཡ༔  བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ༔  བཛྲི་བྷ་བ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨ ཱཿ               選擇性的 ࿄࿅ 
 

嗡  班雜薩埵薩瑪亞  馬奴巴拉亞  班雜薩埵迭諾巴 

低叉枝朶美巴哇  速多卡尤妹巴哇  阿奴拉朶妹巴哇  

速波卡又妹巴哇  沙哇悉地 妹巴牙札  沙哇嘎瑪    

速札美  自當西里樣  咕嚕吽  哈哈哈哈 荷  般嘎問   

沙哇大他 嘎他  啥答亞  班雜瑪妹免札  边茲巴哇  

瑪哈 沙瑪亞  沙埵阿 
 

སོགས་ཡྱིག་བརྒྱ་ཅྱི་ནུས་བཟླས་ལ།   
盡量唸誦多次 

 
 

 

ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ༔  選擇性的 ࿄࿅ 

嗡 班雜 薩埵吽 
 

སོགས་ཡྱིག་བརྒྱ་ཅྱི་ནུས་བཟླས་ལ།  
盡量唸誦多次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 文武百尊 29 

ཧོ༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ 

吙 迭謝 雍左 共舒索 
〈吙！三寶總集上師前垂念〉  

རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དང་བླ་མའྱི་ལུང༔                                   

加威 喀當 喇美弄 
〈於諸如來經論上師教〉   

ཇྱི་བཞྱིན་མ་སད་སློབ་དཔོན་སྨད༔              

吉欣 瑪切 洛噴美 
〈未如理行及謗阿闍黎〉  

རོ་རེ་མཆེད་དང་ལྕམ་དལ་ལ༔ 

多桀 切當 槍札拉 
〈同受灌頂金剛兄妹前〉   

ལྟ་ལོག་ངན་སེམས་ངག་ཏུ་སྨྲས༔                                       

大洛 恩森 雅突美 
〈起諸邪見惱心說惡語〉   

བརེག་བཙོག་གནོད་པ་དངོས་སུ་སད༔                  

迭措 粘巴 哦舒切 
〈實作足踢手捶眾損惱〉   

ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཉམས་མ་གསལ༔                          

拉當 即闊 釀瑪薩 
〈本尊壇城於心未觀明〉   

འཛབ་བཟླས་མ་དག་ཟུར་ཆགས་ཉམས༔            

札迭 瑪達 租洽釀 
〈念誦不明並咒音訛謬〉   

གསང་བར་འོས་དང་གཉེར་གཏད་སྨྲས༔       

桑哇 歐當 涅貼美 
〈付囑祕密守護洩而說〉  
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གསང་བཅུ་བསྒྲགས་ཤྱིང་བླ་མ་བསླུས༔                             

桑秋 札欣 喇嘛盧 
〈宣說十種密要騙上師〉   

རྩ་བའྱི་དམ་ཉམས་མཐོལ་ཞྱིང་བཤགས༔                       

札威 淡釀 托欣夏 
〈所犯根本發露而懺悔〉  

སད་པར་བྱ་བའྱི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ 

切帕 加威 淡資雅 
〈復次當行事業五條戒〉   

ཤེས་བྱ་ལྔ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལྔ༔                                            

些加 雅當 助加雅 
〈五所知戒及五應修戒〉   

མྱི་སངས་ལྔ་དང་དང་ལེན་ལྔ༔                                  

米旁 雅當 當連雅 
〈五不應斷與五忍取戒〉   

ཡན་ལག་དམ་ཉམས་མཐོལ་ཞྱིང་བཤགས༔             

言拉 淡釀 托欣夏 
〈所犯分支發露而懺悔〉  

བསེྙན་སྒྲུབ་ཏྱིང་འཛིན་དམ་གཡེལ་ཞྱིང༔ 

年朱 定津 淡耶欣 
〈修誦定力及戒不精持〉      

ཉ་སོང་དུས་དྲུག་དུས་མཆོད་ཆག༔       

娘東 杜朱 杜覺洽 
〈日月晦望六時不修供〉   

ལེ་ལོ་གསོག་འཇོག་ཚོགས་སང་བྱས༔ 

累洛 所久 措江桀 
〈由懈怠故與積蓄未供〉  
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ཕུད་ལྷག་ཉམས་ཤྱིང་ཁ་ཚར་ཤོར༔ 

普拉 釀欣 卡札休 
〈忘失先供施殘及慳供〉   

 

ཚོར་དང་མ་ཚོར་རེན་དབང་གྱིས༔ 

措當 瑪措 見旺基 
〈知與未知由緣增上力〉   

སོ་གསུམ་བག་མེད་དམ་ཉམས་བཤགས༔                       

夠宋 巴美 淡釀夏 
〈三業放逸越戒而懺悔〉  

ཡྱིད་ཀྱི་དམ་ཉམས་ལྟ་བས་བཤགས༔        

衣記 淡釀 大威夏 
〈意業犯戒由見中懺悔〉   

དེ་ཡང་ཀུན་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔                                          

迭洋 昆西 將秋森 
〈見為諸法所依菩提心〉  

ཡྱིན་པ་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་རོགས༔ 

英巴 美貝 大哇豆 
〈離是邊故則證最勝見〉  

མྱིན་པ་མེད་པའྱི་སོམས་ཉམས་ལེན༔ 

明巴 美貝 夠釀連 
〈離非邊故為則真修持〉  

ཡྱིན་མྱིན་མེད་པའྱི་སོད་པ་རོགས༔ 

英明 美貝 覺巴豆 
〈離非是非則證勝義行〉   

རེ་དོགས་མེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔                                   

瑞多 美貝 將秋森 
〈無求無得勝義菩提心〉  
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རྩ་བ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ 

札哇 言拉 湯切記 
〈所有根本分支密乘戒〉   

ཆག་ཉམས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པ༔                               

洽釀 瑪炯 瑪皆巴 
〈本離毀犯無生亦無作〉  

བཤག་བྱ་བཤགས་བེྱད་གཉྱིས་མེད་གོལ༔ 

夏加 夏桀 尼美卓 
〈能懺所懺不二同解脫〉 
 

།ན་རཀ་བཤགས་པ་རགོས་སོ།   །གུ་རུ་ཆསོ་དབང་གྱི་གཏེར་བོྱན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རོགས་ལས་ཁལོ་དུ་
ཕྱུང་བའོ།། 
納惹懺悔到此結束,此懺悔文摘自卻旺上師的伏藏名為喀舉桑卓

八大嘿嚕嘎秘密成就的儀軌。 
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༈རྩ་གསུམ་གསོལ་བསྡུས་ནྱི། 
三根本祈請文 
第二世貝諾仁波切所作 

 
 

རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ 開始 ࿀ 

讓樣康  
  

སོང་པའྱི་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〉   

བྷནའྱི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྱི་ལྔ།།                    

邊迭 浪杜 夏雅 杜资雅 
〈顱器之中有五肉五甘露〉   

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབེྱར་མེད་དམ་རས་འདྱི།།                      

担赤 耶謝 耶美 丹則滴 
〈這些三昧耶誓言物品就是智慧物品〉   

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡྱི་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་ཕྱག་བཞྱི་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〉 

ཕྱག་དྲུག་མ་ནྱིང་ཞལ་བཞྱི་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་སྲས་ངན་ནེ་མ།། 

拉千 洽具 南些 恩涅瑪 
〈大自在天、遍入天、毗沙門天、丑身母〉   
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ཚེ་རྱིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སྒྲོན་རྩྱི་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〉   

མདོར་ན་སོན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྱི་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་གྱིང་རྒྱན་མཆོག་དཔལ་གྱི་རྱིག་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་སོླབ་བ ྱི་མ་ཆོས་རྒྱལ་འབངས་གོགས་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་བྱང་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。）〉 

གྱིང་པ་བཅུ་གཅྱིག་དྱི་མེད་རྣམ་གཉྱིས་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) 〉   

མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་གཏེར་བདག་གྱིང་པ་དང་།།                                             

明珠 多桀 貼達 林巴當 
〈明珠多傑、貼達林巴等〉  

ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་འཇྱིགས་མེད་གྱིང་པ་སོགས།། 

昆桑 些惹 吉美 林巴索 
〈昆桑謝饒、吉美林巴等〉   

བཀའ་གཏེར་རྱིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐ་ཚིག་ལ།།                                      

喀貼 仁津 加措 大慈拉 
〈如海般教藏(佛說的教法和伏藏)的持明之聚集眾〉  
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གནས་པའྱི་བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་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་སོང་།།                                

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་བའྱི་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་ཕྱོགས་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་སྒྲྱིབ།།     

達恰 丹妻 亮恰 涅動致 
〈願我及他人的破戒缺失之障礙〉             

བྱང་དག་ཚངས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བསལ་བ་དང་།། 

將達 昌貝 哦住 札哇當 
〈祈令淨除、賜予勝成就〉   

རྣམ་བཞྱིའྱི་ཕྱིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྒྲུབས།།           

南西 聽列 耶哇 美巴助 
〈請不懈怠地去完成這四項的奇蹟活動〉   

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རེས་སྐྱོང་བར་མཛོད།། ࿃࿀ 

將秋 拔杜 吐桀 炯哇作 
〈直至証悟為止,祈請以愛和慈悲來保護〉   
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ཚོགས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནྱི། 
加持荟供 
 

ཧཱུྃ༔ རང་ཉྱིད་ལྷ་ཡྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ࿁ 

吽! 讓尼 拉衣 突喀涅 
〈吽!观自身為本尊,從己心間〉   

རཾ་ལས་མེ་འཕོས་དངོས་འཛིན་བསེྲགས༔                                

讓累 妹愁 哦津些 
〈讓字放火燒掉对物質的執著〉   

ཡ་ཾལས་རླུང་བྱུང་བག་ཆགས་གཏོར༔                                     

樣累 弄炯 巴洽托 
〈樣字起大風吹散所有的習性〉   

ཁཱུྃ་ལས་ཆུ་བྱུང་གཉྱིས་འཛིན་བཀྲུས༔                              

康累 秋炯 尼津出 
〈康字沖大水沖掉对二執的執著〉 

 
   

རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔                           開始 ࿄࿅ 

讓樣康 嗡阿吽 
 
ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་གསུམ་འོད་དུ་ཞུ༔ 繼續  ࿄ ࿂  

嗡阿 吽宋 欧都修 
〈嗡阿吽化為光〉  

བདུད་རྩྱི་དཀར་དམར་མཐང་གར་གྱུར༔         收 ࿄࿂ 開始 ࿃࿀ 

都季 嘎瑪 定嘎就 
〈变成白紅藍的甘露〉  
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ཉེར་སོད་ཀྱི་བསང་བ་ནྱི། 
圓滿七支外供養 

ཧཱུྃ༔ སོང་གསུམ་འདྱིའམ་གཞན་དག་ན༔ 開始  ࿄࿂࿀ 

吽! 東宋 弟安 先達那 
〈吽!從百千萬世界〉   

ལྷ་རས་མཆོག་གྱི་ཉེར་སོད་བདུན༔                

拉這 丘基 涅覺敦 
〈用七支殊勝的聖品〉   

རྒྱུ་རེན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རས༔                               

就前 南帕 達貝這 
〈純淨因果條件所生的聖品〉   

བླ་མེད་མཆོག་གྱི་མཆོད་པ་འདྱིས༔                             

拉妹 卻基 覺巴弟 
〈用這些卓越的供養物〉  

བཅོམ་ལྡན་ཞྱི་ཁོ་རབ་འབྱམས་དང༔ 

窮电 西抽 惹將當 
〈供養寂忿諸本尊〉  

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པའྱི༔ 

淡千 加措 拉所貝 
〈以及如海的三昧耶尊等〉   

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསང༔                              

即闊 拉措 突淡康 
〈願壇城的本尊聚集之意圖得以實現〉 

བསང་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ ࿄࿂࿃࿀ 

康就 旺當 哦助措 
〈請慈悲賜予灌頂和成就〉 
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ཚོགས་སན་དངས་པ་ནྱི། 
邀請到盛宴 

ཧཱུྃ༔  སྐུ་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས༔ 開始  ࿄࿂࿀ 

吽! 固宋 札居 喇嘛南 
〈吽!傳承和根本上師的三身〉   

ཚོགས་ལ་སན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔                         

措拉 千針 些速所 
〈請接受邀請參加盛宴〉   

ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་པ༔                                         

衣但 拉措 瑪律巴 
〈本尊聚集衆,毫無例外〉   

ཚོགས་ལ་སན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔                             

措拉 千針 些速所 
〈請接受邀請參加盛宴〉   

མཁའ་འགོའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔                                

康卓 拉措 湯切昆 
〈空行母聚集衆〉  

ཚོགས་ལ་སན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

措拉 千針 些速所 
〈請接受邀請參加盛宴〉   

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མ་ལུས་པ༔                                         

卻炯 宋瑪 瑪律巴 
〈衆護法,毫無例外〉  

ཚོགས་ལ་སན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

措拉 千針 些速所 
〈請接受邀請參加盛宴〉   

ནོར་ལྷ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་ལྷ༔                                        

諾拉 淡千 加措拉 
〈如海的財神及誓約的護法〉 
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ཚོགས་ལ་སན་འདེན་གཤགེས་སུ་གསོལ༔ 

措拉 千針 些速所 
〈請接受邀請參加盛宴〉   

ཚོགས་གཏོར་འདྱི་ལ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔                                 

措托 弟拉 近記洛 
〈請慈悲加持朶瑪〉  

རྣལ་འབྱོར་བསམ་པ་སྒྲུབ་ཏུ་གསོལ༔ 

那久 桑巴 助突所 
〈圓滿修行者的願望〉  
འབུལ་བ་ནྱི། 
供養 

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ 

札哇 宋記 拉措拉 
〈三根本的本尊聚集衆〉  

ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

夏色 措記 卻巴布 
〈我做豐富的供養〉  

དགེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ 

結貝 除記 些速所 
〈請欢喜納受〉  

བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔ 

些涅 旺當 哦助措 
〈請賜予灌頂和成就〉  

ཐུགས་དང་འགལ་བར་གྱུར་པ་བཤགས༔ 

突當 嘎哇 就巴夏 
〈我懺悔一切違犯你意願的行為〉   

དམ་སྲྱི་གནོད་བྱེད་ཞལ་དུ་བསབ༔                                              

淡夕 粘皆 夏都大 
〈並把三昧耶的邪魔和夜叉送到你们嘴裏〉 

གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ད་ཀྱི་ནྱི་ག་ཎ་ཙཀ་པ ཱུ་ཛ་ཁ ་ཧྱི༔ 收 ࿄࿂ 開始 ࿃࿀ 

咕嚕迭哇 達基尼 嘎那札卡 普札卡嘻 
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གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས༔  རྩ་གསུམ་སྱིའྱི་གཏོར་བསོས་བཞུགས་སོ༔ 
南丘三根本朵瑪供養祈請文 

(摘自南丘的心意伏藏) 

 
 

༁༔༔ ཐཐ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀྱི་ནྱི་ཧཱུྃ༔ 

 
ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 
 ཡ་ྃརཾ་ཀཾ་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སེད་སེང༔ 開始 ࿄࿂࿀ 

樣讓 康累 弄妹 特結滇 
〈從樣讓康分別幻化出風、火和三鼎顱器,其上有〉 

བྷནའྱི་ནང་དུ་ཟག་མེད་བདུད་རྩྱི་ཡྱི༔ 

邊迭 浪都 薩妹 都季衣 
〈顱器內有一纯淨甘露的朵瑪〉   

གཏོར་མ་འདྱི་ཉྱིད་འབུལ་བའྱི་གནས་རྣམས་ནྱི༔ 

托瑪 弟尼 布威 涅南尼 
〈此朵瑪是供養給值得的對象:〉   

པད་འབྱུང་སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱུད་རེ་འབངས་མཆོད༔ 

貝炯 固雅 稱居 桀邦覺 
〈蓮師的五証悟身和八神变身，以及25弟子〉   

གུ་རུ་ཞྱི་བ་དག་པོ་བཀའ་བརྒྱད་མཆོད༔ 

咕嚕 西哇 渣波 喀結覺 
〈蓮師的寂忿尊、八嘿嚕嘎〉   

དགོངས་འདུས་ཕུར་པ་ཡྱི་དམ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད༔        

公都 普巴 衣但 加措覺 
〈公都、普巴金剛和如海的本尊〉  

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རོ་རེ་ཕག་མོ་སོགས༔                   

耶謝 措加 多桀 帕摩所 
〈耶謝措加、多桀怕摩及其他〉  
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མཁའ་འགོའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བགྱི༔                    

康卓 措南 湯切 覺帕紀 
〈空行母的聚集等,对他們做此供養〉   

དཔལ་མགོན་མ་ནྱིང་ཤན་པ་དམར་ནག་སོགས༔                

帕共 瑪寧 先巴 瑪那所 
〈瑪哈嘎拉、帕共瑪寧、紅黑先巴及其他〉   

ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བགྱི༔ 

卻炯 喀宋 湯切 覺巴紀 
〈所有的護法等,对他們做此供養〉   

རྣམ་སྲས་ཛཾ་དམར་ཛཾ་ལྷ་ནག་པོ་སོགས༔          

南色 贊瑪 贊拉 那波所 
〈哇書達惹、紅黑財神和其他〉   

ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོར་གཏོར་མའྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔            

諾拉 加措 托妹 覺巴布 
〈如海的財神等,对他們做此供養〉   

རོ་རེ་ལེགས་པ་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་སོགས༔                     

多桀 累巴 張宋 千波所 
〈多桀累巴、大惹夫拉和其他〉   

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔                               

淡千 加措 昆拉 覺巴布 
〈如海的誓約護法等,对他們做此供養 〉  

བདག་གྱི་ནད་རྱིགས་ཀུན་ཞྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ༔ 

達基 涅瑞 昆西 側所帕 
〈消除病痛,增加壽命、功德和資糧〉   

རྒྱས་ཞྱིང་སྣང་སྲྱིད་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛོད༔        

結欣 浪夕 旺都 都哇作 
〈祈願超越存在的现象〉  
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དག་འགེགས་ལོག་འདེན་ཆོས་ལོག་དམ་ཉམས་རྣམས༔ 

渣給 洛針 卻洛 淡釀南 
〈敵人、阻擾者、欺騙者、犯戒者及反对佛法者〉 

སད་ཅྱིག་ཐལ་བའྱི་རྡུལ་བཞྱིན་བརླགས་ནས་ཀང༔ 

給企 他威 讀欣 拉涅將 
〈瞬間被誅滅化為微塵〉   

བདག་གྱི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ༔                         

達吉 桑巴 湯切 助突所 
〈助我完成所願〉 
  

གུ་རུ་དེྷ་ཝ་དྷཱ་ཀྱི་ནྱི་དྷརྨ་པ ་ལ་ཨྱི་དཾ་བ་ལྱིངྟ་ཁ་ཁ་ཁ ་ཧྱི་ཁ ་ཧྱི༔ 

咕嚕迭哇 達基尼 達瑪 怕拉  

衣但 巴令大 卡卡 卡嘻 卡嘻 
 

 
ས་མ་ཡ༔ ག་ག་ག ཁ་གུ་ཧྱ༔ 
薩瑪亞！佳佳佳！卡湯古亞！ 
 

 

 
ཞེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བྱ་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཨོ་རྒྱན་རྱིན་པོ་
ཆེས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་མངྒ་ལཾ།། 
在雞年（鳥年）納巴月的初十,我祖古明珠多桀在13歲時,直接從

欧金仁波切接受到此教法。 

 

曼嘎浪 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

收 ࿄࿂ 結束 ࿃࿀ 
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གནམ་ཆོས་ལས་རྩ་གསུམ་སྱི་ཡྱི་སོང་བ་རྒྱུན་ཁེར་་བཞུགས་སོ༔ 

南丘日課三根本成就祈請文 

 
གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀྱི་ནྱི་ཧཱུྃ༔ སོང་བ་བྱ་ཐབས་འདྱི་ལྟ་སེ༔ 開始 ࿄࿂࿀ 

咕嚕迭哇 達基尼吽 
(將此視為實現的方法) 

 

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་སོང་བའྱི་དམ་རས་ནྱི༔ 

吽!突淡 空威 淡這尼 
〈吽! 三昧耶物品圓滿你的智慧心〉   

གཟུགས་སྒྲ་དྱི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས༔     

殊札 知若 瑞嫁卻 
〈色聲香味觸〉  

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསྱིལ་མེ་ཏོག་དང༔ 

覺原 夏夕 妹托當 
〈飲水、浴水、香花〉  

བདུག་སོས་མར་མེ་དྱི་ཆབ་དང༔ 

都背 瑪妹 知恰當 
〈燒香、燈燭、香水〉  

ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སྙན་པའྱི་དབྱངས༔ 

夏色 若摩 年貝洋 
〈食物、音樂及悦耳歌声〉  

སྨན་གཏོར་རཀྟ་གླུ་གར་མས༔ 

免托 惹大 魯嘎妹 
〈药物、托瑪、血、天女的歌舞〉   

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་དམ་བསང༔                      

喇嘛 固宋 突淡康 
〈用來供養,圓滿咕嚕三身的願望〉 
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སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་ཐུགས་དམ་བསང༔                

固雅 稱結 突淡康 
〈祈願圓滿五証悟身和八变化身的願望〉   

བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསང༔ 

喇嘛 南紀 突淡康 
〈祈願圓滿所有咕嚕的願望〉   

གུར་དག་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་སོགས༔                           

固札 喀共 普宋所 
〈忿怒咕嚕、八嘿嚕嘎、喇嘛共都、普巴金剛及其他〉 

ཡྱི་དམ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསང༔ 

衣但 南紀 突淡康 
〈祈願圓滿所有智慧本尊的願望〉   

ཕག་ཁོས་སེང་གསུམ་མཚོ་རྒྱལ་སོགས༔                          

帕愁 深宋 措加所 
〈金剛亥母、愁瑪、先哈母卡、耶謝措加及其他〉   

མཁའ་འགོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསང༔ 

康卓 南紀 突淡康 
〈祈願圓滿所有空行母的願望〉   

རྒྱལ་པོ་ཁྱི་སོྲང་ལེྡའུ་བཙན་སོགས༔                                   

加波 吹宋 德稱所 
〈赤松德贊國王及其他〉  

རེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསང༔ 

皆邦 南紀 突淡康 
〈祈願圓滿25弟子的願望〉   

མ་ནྱིང་ཤན་པ་གཟའ་བདུད་སོགས༔                       

瑪寧 先巴 薩都所 
〈瑪寧、先巴、惹夫拉及其他〉 
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ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་སྲུང་ཐུགས་དམ་བསང༔                           

卻炯 喀宋 突淡康 
〈祈願圓滿所有護法的願望〉   

རྣམ་སྲས་ཛཾ་ལྷ་ལ་སོགས་པ༔              

南些 贊拉 拉所巴 
〈哇書達惹、財神及其他〉  

ནོར་ལྷ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསང༔ 

諾拉 昆紀 突淡康 
〈祈願圓滿所有財神的願望〉   

དེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་བསངས་ནས་ཀང༔                           

迭塔 突淡 康涅將 
〈因此通過取悅和圓滿你們的智慧心〉   

བདག་གྱི་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང༔                            

達基 散巴 助巴當 
〈祈願所願皆成〉  

ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ 開始 ࿄࿂ 結束 ࿃࿀ 

西結 旺乍 助巴作 
〈祈願息增懷誅皆成就〉   

  
ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐ་ཾགུཧྱ༔          
薩瑪亞！佳佳佳！卡湯古亞！ 
 

 
 ཞེས་པ་བདག་སྤྲུལ་སྐུ་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་རང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་པ་བྱ་ལ་ོནག་པ་ཟླ་བའྱི་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཨོ་རྒྱན་
རྱིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དག་ེཤྱིང་བཀ་ཤྱིས་པར་གྱུར་ཅྱིག། །། 
在雞年（鳥年）三月的十八日,我祖古明珠多桀在13歲時,直接從

欧金仁波切接受到此教法。願是善業吉祥的！ 
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ཐུགས་དམ་བསང་བ༔ 
完成願望的祈請文 

སོང་རས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་མཆོད་སྱིན་ལྟ་བུར་གྱུར༔ 

空這南 昆突桑波 覺春大布就 
〈所有成就供養物變成普賢王如來的供養雲〉 
  

 
 

ཞེས་པས་བྱྱིན་བརླབས་པ།    
為壇城開光 

 
 

ༀ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔  ࿂ 結束 ࿃࿀ 

嗡 班雜沙巴 惹那康 
 
 

བསང་བ་ནྱི། 
圓滿薩瑪亞戒 

ཧཱུྃ༔ ཁམས་དང་སེྐྱ་མཆེད་གནས་དག་པའྱི༔ 開始 ࿄࿂࿀ 

吽!康當 皆切 涅達貝 
〈吽!願寂靜尊,元素和識覺的純淨狀態〉   

ཞྱི་བའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀོང་དུ་བསང༔                 

西威 拉措 龍都康 
〈隨著寂靜本尊的聚集,在其淨土內得以實現〉   

ཉོན་མོངས་རོག་ཚོགས་གནས་གྱུར་པའྱི༔                    . 

紐夢 托措 涅就貝 
〈願煩惱和念頭的轉化狀態〉   

ཁོ་བོའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀོང་དུ་བསང༔                     

抽喔 拉措 龍都康 
〈隨著忿怒本尊的聚集,在其淨土內得以實現〉   

མཆོད་དུ་མེད་དེ་གཉྱིས་མེད་རོལ་པས་མཆོད༔                         

卻都 妹迭 尼妹 若貝覺 
〈雖然是超越供養的,供養無二執的展現〉   
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བསང་དུ་མེད་དེ་སྐྱེ་མེད་ངང་དུ་བསང༔                

康都 妹迭 皆妹 昂都康 
〈雖然是超越完成的,在不生的自性〔智慧尊〕中,得以實現〉   

སོར་དུ་མེད་དེ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་སོར༔                      

就都 妹迭 松就 千頗久 
〈雖然是超越結合的,做偉大的双運〉   

སྒྲོལ་དུ་མེད་དེ་མཉམ་ཉྱིད་དབྱྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔                      

卓都 妹迭 亮尼 英速卓 
〈雖然是超越解脱的,在平等性中得到解脱〉  

ཡེ་སོར་ཡེ་སྒྲོལ་ཆེན་པོའྱི་ཐུགས་དམ་བསང༔      

耶久 耶卓 千杯 突淡康 
〈在本初的結合和解脱中, 智慧的薩瑪亞戒得以實現〉 
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ཚོགས་བསྡུས་ནྱི༔ 
簡要的薈供 

 (吉美林巴作) 
 

རཱུྃ་ཡཱུྃ་ཁཱུྃ༔  ཨོཾ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 繼續 ࿄࿂ 

讓樣康 嗡阿吽 
ཚོགས་རས་འདོད་ཡོན་ཡེ་ཤསེ་རོལ་པའྱི་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་རྱིག་འཛིན་བླ་མ་དང༔ 

措桀 措達 仁津 喇嘛當 
〈持明上師是至尊的薈供主〉   

གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞྱིའྱི་བདག༔      

電宋 卽闊 內優 涅西達 
〈三輪壇城和二十四聖處主〉   

དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་དམ་ཅན་ཆོས་སོྐྱང་རྣམས༔ 

巴喔 康卓 旦千 卻炯南 
〈空行、空行母,以及具誓的護法眾〉   

འདྱིར་གཤེགས་ལོངས་སོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔         

地些 龍覺 措記 覺巴布 
〈祈請降臨,納受此薈供 〉   

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔                      

嘎除 弄巴 旦季 亮巴夏 
〈所違犯的過錯、越戒、破誓等,虔誠地做懺悔〉   

ཕྱྱི་ནང་བར་ཆད་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་དགོལ༔ 

企浪 拔千 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་ཕྱིན་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་ཀ ྱི་ནྱི་ག་ན་ཙཀ་པུ་ཙ་ཨུཙྪི་ཥྚ་བ་ལྱིདྟ་ཁ ་ཧྱི། 

咕嚕 迭哇 達基尼 嘎那 札卡 普札    

烏記大 巴令大 卡嘻 
 
སོང་བ་ནྱི༔ 
完成 
 

ཀ་དག་ཕོྱགས་ཡན་ཆེན་པོའྱི་དགོངས་པ་ལ།། 

喀達 丘元 千杯 公巴拉 
〈在無限原始純淨的智慧心中〉 

བགང་བྱའྱི་ཐེག་པ་ཐ་དད་མ་གྲུབ་ཀང།། 

張桀 貼巴 大迭 瑪助將 
〈各乘雖於實質上無差異〉 

ཀུན་རོག་གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་དབང་བསམ་པའྱི་ཕྱྱིར།། 

昆托 謮桀 康旺 散貝企 
〈為了有利於調伏有情的諸體性,圓成生起九乘諸次第〉 

ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ་ཤར་བའྱི་ཐུགས་དམ་བསང།། 收 ࿄࿂ 結束 ࿃࿀ 

貼巴 任古 夏威 突淡康 
〈願所有(上師和本尊)的願望都能實現〉   

 
 (從讓樣康開始重複三次)  

第一次和最後一次࿄࿂    
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ཚོགས་དང་བ་ནྱི། 
薈供的供養 

ཧཱོཿ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱན་དུ་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ 

荷!措記覺巴 見都若 阿拉拉吙 
〈請欢喜納受荟供〉   

 
ཞེས་བླང་ནས་རང་ལུས་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གྱི་བསེྲག་བླུགས་ཀྱི་དགའ་བས་བརེས་ཤྱིང་ཚིམ་པར་ བྱ། 
說此後,欢喜享受荟供,視為对己身壇城的內火供。 

 
  
 
 
 

༄༅།།གུ་རུའྱི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་མ་ནྱི།། 
蓮師速成就如意頌 
 

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

唉瑪吙! 措屋 給薩 貝美 東波拉 
〈稀有哉! 湖中蓮花心之上〉   

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ལྷ༔                  

固雅 耶謝 倫季 朱貝拉 
〈自然成就五化俱慧尊〉   

རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ནྱི༔                

讓炯 千波 貝瑪 亞雍尼 
〈偉大化生蓮師與佛母〉   

མཁའ་འགོའྱི་སྱིན་ཕུང་འཁྱིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔                 

康卓 聽噴 知拉 索哇迭 
〈如雲空行圍繞,我祈請〉   

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔                   

桑巴 紐杜 朱巴 津極洛 
〈加持所願速成就〉   
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 ལས་ངན་སད་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་མཐུས་བསེྐྱད་པའྱི༔ 

累年 切貝 南明 突皆貝 
〈將要成熟的惡果和疾病〉  

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

內敦 拔覺 瑪出 母給措 
〈魔障戰爭及饑荒〉   

ཁེད་ཞལ་དན་པའྱི་མོད་ལ་ཟད་བེྱད་པའྱི༔                            

切夏 真貝 莫拉 色皆貝 
〈憶起你的神聖面容皆令消除〉  

ཞལ་བཞེས་སྙྱིང་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཨོ་རྒྱན་རེ༔                            

夏些 寧內 咕嚕 哦見桀 
〈我竭誠懇求你,歐金的蓮師〉   

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

桑巴 紐杜 朱巴 津吉洛 
〈加持所願速成就〉   

དད་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་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་གོལ་ཁེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེསཱཿ                           

特貝 就卓 吹有 哦札些 
〈通過學習佛法、有尊嚴、自我控制,來幫助解脫〉 

ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ནོར་བདུན་པོ༔ 

謝惹 澎松 措貝 諾敦波 
〈完美智慧的七寶皆如願〉   

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་ཞུགས་ནས༔                             

森千 昆季 居拉 讓修涅 
〈自然生於眾生心〉  
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འཇྱིག་རེན་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པར་དབུགས་འབྱྱིན་མཛོད༔                

吉天 迭記 店巴 屋金作 
〈和平和歡樂都回復到世間〉   

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔           

桑巴 紐杜 住巴 津吉洛 
〈加持所願速成就〉   

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

剛拉 內當 杜雅 米迭見 
〈面臨生病冤枉苦〉   

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

炯波 敦當 加杯 切巴當 
〈王法所罰,鬼加害〉  

མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་ལམ་འཕང་འཇྱིགས་པ་ཆེ༔ 

美秋 千鄭 浪昌 吉巴切 
〈火水、野獸、惡路的危險〉   

ཚེ་ཡྱི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའྱི་གནས་སབས་ཀུན༔ 

策依 巴塔 突貝 內喀昆 
〈若在死亡來臨時〉  

སྐྱབས་དང་རེ་ས་གཞན་དུ་མ་མཆྱིས་པས༔ 

加當 瑞薩 先杜 瑪企貝 
〈歸依救護唯蓮師〉  

ཐུགས་རེ་ཟུངས་ཤྱི་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རེ༔ 

突傑 松西 咕嚕 哦見桀 
〈慈悲蓮師護持我〉   

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔                          

桑巴 紐杜 朱巴 津吉洛 
〈加持所願速成就〉   
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བསམ་ལྷུན་དང་བར་ཆད་ལམ་སེལ་བསྡུས་པ། 
蓮師除障祈禱文 

 (丘就迭千林巴所揭露的) 

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆེ༔ 

杜宋 桑傑 咕嚕 仁波切 
〈殊勝上師三世諸佛之化身〉   

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

哦住 昆達 迭哇 千杯下 
〈大樂蓮足成就諸證悟〉   

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དག་པོ་རྩལ༔          

拔切 昆色 敦都 渣波札 
〈淨諸障者敦杜乍波察〉   

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔      

索哇 迭索 津季 拉杜索 
〈祈求加持我祈請〉  

ཕྱྱི་ནང་གསང་བའྱི་བར་ཆད་ཞྱི་བ་དང༔ 

企浪 桑威 拔切 西哇當 
〈內外密的障礙皆清淨〉   

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔           

桑巴 倫季 助巴 津季洛 
〈加持所願速成就〉  

གང་མང་བསོག། 
唸誦多次 
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蓮師成就祈請文 

(第一世多竹千仁波切作) 
 

ཨོ་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 

歐金 仁波 切拉 所哇迭 
〈祈請歐金蓮花生〉  

འགལ་རེན་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་།། 

嘎前 拔切 米烱欣 
〈遠離違緣諸障難〉  

མཐུན་རེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་།། 

吞前 散巴 助巴當 
〈順緣意樂皆成就〉   

མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སོལ།།                         

丘當 吞夢 哦助措 
〈最上共不共悉地〉  
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༄༅།།སྐྱབས་རེ་གྲུབ་དབང་པད་ྨནོར་བུའྱི་ཡང་སྲྱིད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞབས་བརན་
གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། 

第四世竹旺貝瑪諾布仁波切洋夕長壽祈請文 
 
 

ཨོཾ་སྭསྱི།  གདོད་ནས་སྲྱིད་ཞྱིའྱི་ཀུན་ཁབ་རོ་རེ་སེམས།། 

嗡梭地！迭內 夕悉 昆加 多桀深 
〈嗡梭地！你本來就是遍入娑婆和涅槃的金剛薩埵〉     

ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ།། 

喇舍 旦津 耶些 若巴昭 
〈以及旦津耶些若巴札公子〉     

གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ནོར་བུའྱི་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་སྲྱིད་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་ཞབས་བརན་གསོལ།། 

洋夕 出貝 固丘 下天所 
〈殊勝的轉世,祈請堅固長壽〉   

རྒྱལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་གསང་ཆེན་ས་འགྱུར་བའྱི།། 

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་མཚོའྱི་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་གྱི་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〉    

མྱི་འཇྱིགས་སེང་གེའྱི་ཁྱི་ལ་ཞབས་བརན་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་རག་བརེན་འཆྱི་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〉     

མྱི་ཤྱིག་གཞོམ་གཞྱིག་བལ་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་སྐུའྱི་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་གྱི་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〉    

རྩ་གསུམ་བསེན་དང་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའྱི་མཐུས།།           

札松 滇當 空丘 電貝突 
〈以及三宝和三根本的真實力量〉    

ཇྱི་ལྟར་སོྨན་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་པ་ཡྱི།། 

吉大 夢巴 依欣 祝巴依 
〈願所有的願望都實現〉     

བཀ་ཤྱིས་དཔལ་གྱིས་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〉    
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ༀ་ཨ ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ནཾ་ཨ ་ད་ནུཏ ནྣ་ཏྭ་ཏ་ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ས ་ཧཱ༔࿄ 結束 ࿂࿃ 

嗡 阿喀柔 目康沙哇 達瑪南 阿亞努北   

那托大 嗡阿吽 呸 所哈 

 
ལྷག་མ་ནྱི། 
餘供 

 

ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ མ་མོ་མཁའ་འགོ་ཤ་ཟ་དུར་བདག་མོ༔ 開始 ࿄࿂࿀ 

嗡阿吽 瑪摩 康卓 夏沙 都達摩      
 〈所有的瑪摩、空行母、食肉者、葬屍地女魔〉 

ལྷག་ལ་དབང་བའྱི་འབྱུང་པོ་གཏོར་ལེན་རྣམས༔           

拉拉 旺威 炯波 托連南 
〈以及有權利接受了餘供的鬼神〉   

ལྷག་མ་འདྱི་བཞེས་གནོད་བྱེད་དག་བགེགས་རྣམས༔   

拉瑪 弟些 粘皆 札給南 
〈請來分享餘供並完成所托事業〉   

ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་བརླག་པའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད༔ 

湯切 讀都 拉北 春雷作 
〈去殲滅有害的敵人,粉碎為微塵〉   

  

ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལྱིངྟ་ཁ་ཁ་ཁ ་ཧྱི༔ ࿄࿂࿃࿀ 

烏七大 巴令大 卡卡 卡嘻 
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༈  ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།། 

措闊 普威 所南記 
〈願以此盛宴供養的功德〉  

མྱི་ཟད་གཏེར་ལ་ལོངས་སོད་ཅྱིང་།། 

米色 貼拉 龍覺慶 
〈願我享有不盡的財富〉  

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་རོགས་ནས།། 

耶些 浪哇 惹作涅 
〈願能圓滿明光的本初智慧〉   

ཀ་དག་ཆེན་པོའྱི་ས་ཐོབ་ཤོག །།                           

喀達 千杯 沙脱修 
〈願能証得完全的本初純淨〉   

 
སྨོན་ལམ་ནྱི། 
祈請文 

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ།། 

加哇 西愁 即闊都 
〈在寂忿本尊的壇城〉  

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡྱིས།།                              

措記 覺巴 普哇衣 
〈做了荟供〉  

བདག་གཞན་འགོ་བ་མ་ལུས་པ།། 

達先 卓哇 瑪律巴 
〈願我及他人,毫無例外〉  

དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག།  

即闊 企突 助巴修 
〈在同一壇城成就〉  
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ༀ་ཨ ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ནཾ་ཨ ་ད་ནུཏ ནྣ་ཏྭ་ཏ་ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ས ་ཧཱ༔ ࿄࿅ 

嗡 阿喀柔 目康沙哇 達瑪南 阿亞努北   

那托大 嗡阿吽 呸 所哈 
 

ཧཱུྃ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ 持著  ࿄࿅ 

吽!洛朋 千波 貝瑪 烱涅紀 
〈吽! 大教師的蓮師〉  

བཀའ་དང་དམ་ཚིག་ལ་ནྱི་བཞག་པ་ཡྱི༔ 

喀當 淡季 拉尼 夏巴衣 
〈向您誓約的〉  

དཔལ་ཆེན་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་དང༔ 

帕千 共波 敦秋 札尼當 
〈大光輝的72護法〉  

ཕྱྱི་ནང་གསང་བའྱི་ལྷ་སྲྱིན་སེ་བརྒྱད་དང༔ 

企浪 桑威 拉星 迭結當 
〈外在、內在和秘密的天神和八族的妖精〉   

དགེ་བསེྙན་དེགས་པའྱི་སེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དང༔          

給年 這貝 迭朋 宋秋當 
〈兼言追巴的30位領袖〉  

སགས་བདག་དེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔ 

雅達 這千 卻結 闊當切 
〈昂達、18位追千及眷屬〉   

ཡུལ་ཆེན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའྱི་ཞྱིང་སོྐྱང་དང༔                          

尤千 尼修 札西 欣炯當 
〈24聖地的地方護法〉   

གནས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་དང༔                         

涅紀 康卓 宋秋 札尼當 
〈32聖地的空行母〉  
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གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརན་མ་བཅུ་གཉྱིས་དང༔ 

岡千 撥紀 天瑪 秋尼當 
〈西藏雪域的12位天瑪姊妹〉   

སྐྱོང་མ་དང་ནྱི་ཡ་མ་བཅུ་གཉྱིས་དང༔                                     

炯瑪 當尼 亞瑪 秋尼當 
〈炯瑪和12位亞瑪〉  

དགེ་བསེྙན་ཆེན་པོ་ཉྱི་ཞུ་རྩ་གཅྱིག་དང༔ 

給年 千波 尼修 札企當 
〈21位大兼言〉  

ཆོས་རྒྱལ་རེ་ཡྱི་མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང༔ 

卻加 桀衣 古拉 秋宋當 
〈赤松德贊國王的13位護法〉   

སྲྱིད་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཆགས་པའྱི་ལྷ་དགུ་དང༔                           

夕巴 弟尼 恰貝 拉古當 
〈娑婆的九位天神護法〉   

སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ལྷ་ལྔ་བསེན་པའྱི་ལྷ༔                    

久巴 桀貝 拉雅 天貝拉 
〈支持他人的五位一般護法〉   

ཁད་པར་ཡུལ་ནྱི་འདྱི་རུ་གནས་པ་ཡྱི༔                                 

皆巴 尤尼 弟如 涅巴衣 
〈尤其是,那些居於此地者〉  

ཕ་རྱི་ཚུ་རྱི་གཡས་རྱི་ཡོན་རྱི་དང༔ 開始 ࿄࿅ 

怕瑞 出瑞 耶瑞 原瑞當 
〈遠處、近處、右边、左边的〉   

མདུན་རྱི་རྒྱབ་རྱི་མཚེར་ས་གོང་ཁང་འདྱིར༔ 結束 ࿄࿅ 

敦瑞 加瑞 側沙 終康弟 
〈前面、後面、在此地的〉 
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གནས་པའྱི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གཞྱི་བདག་རྣམས༔ 

涅北 沙達 魯年 西達南 
〈所有的地主、那嘎和地方本尊〉   

འདྱིར་གཤེགས་བརྒྱན་པའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་བཞེས་ལ༔ 

弟些 見貝 托瑪 弟些拉 
〈請來此拿托瑪〉  

བདག་ཅག་དཔོན་སོླབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡྱི༔ 

達恰 朋洛 闊當 切巴衣 
〈对我們、上師和他人〉   

ཁ་འཛིན་སོང་གོགས་མེལ་ཚེ་སྐྱེལ་བསུ་དང༔                     

康近 凍卓 妹側 皆舒當 
〈來協助，友善留下來護持〉   

མཐུན་རེན་རོགས་དོན་སྒྲུབ་ལ་འགལ་རེན་སོལ༔                           

吞前 若敦 助拉 嘎前所 
〈助我們建立有利的環境，並排除逆境〉   

བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ 

秋威 春雷 紐都 助巴作 
〈迅速完成所托任務〉  

  

ༀ་སརྦ་ལོ་ཀ་པ ་ལ་ཨྱི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁ ་ཧྱི༔ 開始 ࿄࿅ 

嗡 沙哇洛喀 巴拉衣但 巴令大 卡卡 卡嘻 
 
 

གཏོར་སོྣད་བྷཉྫ་གྲུ་གསུམ་འབར་བའྱི་ནང་དུ་གཏོར་མ་དེ་ཉྱིད་གནོད་བྱེད་
དག་བགེགས་དངོས་སུ་གསལ་བར་གྱུར།། ࿄࿅࿃࿀ 
 

托粘班雜 助宋拔威 南都 托瑪迭尼    

粘借 札給粘舒 沙哇就 
〈在一個熱燒的三角顱器內,清楚观有一朵瑪,它包含害人者、敵

人和障礙的力量〉   
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ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ།། 合掌 ࿄࿅࿀ 

南摩 札居 喇嘛 加哇 西抽拉 
〈礼敬! 藉由根本傳承上師、〉   

དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་དམ་ཅན་སྲུང་མར་བཅས།།              

巴喔 康卓 淡千 宋瑪切 
〈寂忿尊、空行父、空行母、護法等的威力〉   

སགས་འཆང་བདག་གྱི་སགས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན།། 

雅將 達基 雅當 定涅近 
〈我密續的咒語和三曼地定境的精通〉   

དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་བཀའ་ཡྱི་བདེན་པའྱི་མཐུས།།               

空秋 宋所 喀衣 电貝突 
〈以及三寶的真實語〉   

བླ་མའྱི་སྐུ་དག་བསན་དང་བསན་འཛིན་སོྨད།། 雙手食指和小指打勾 ࿄࿅ 

〔喇妹 固札 天當 天近莫〕 
〈喇嘛個人的敵人,說佛法及其持有者坯話的人〉   

ཁེད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སོླབ་བསྲུང་བྱ་ལ།། 

切巴 達恰 朋洛 宋嫁拉 
〈尤其是我們自己、我們的老師和我們所照顧的人〉  

ས་དག་ལག་བདར་ཕྱྱི་དག་ཡྱིད་ལ་སེམས།། 

雅札 拉達 企札 衣拉深 
〈企圖不良,過去的傷害者或未來的敵人〉   

ད་དག་གནོད་ཅྱིང་འཚེ་བའྱི་དག་དང་བགེགས།།        

達札 粘欽 側威 札當給 
〈造成傷害,現在的敵人和障礙者〉   

ཁ་འཇམ་སྙྱིང་རྩུབ་ཞེ་ནས་སོྨད་པ་དང་།།               

喀將 寧出 些涅 摩巴當 
〈內心阻咒外表卻甜言密語者〉  
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དོ་བསོ་ཕོད་བཙུག་བསམ་ངན་སོར་རྩུབ་བྱེད།།            

多多 伯出 散年 久初借 
〈存心不良公開的指罵者〉   

མཐུ་དང་ནུས་པ་བུ་ལོན་བཞྱིན་དུ་བསྙགས།།                       

突當 奴巴 布弄 欣都娘 
〈那些全力以赴,彷彿在追債者〉   

དམག་སྣ་ཇག་སྣ་རྐུན་སྣ་སོན་པ་དང་།།                

瑪那 嫁那 昆那 吞巴當 
〈軍隊、強盜和小偷的領袖〉  

བར་ཆད་བྱེད་པའྱི་བདུད་དང་དམ་སྲྱི་སོགས།། 

拔切 借北 都當 淡夕所 
〈創造障礙者、惡魔、破戒者等〉   

ཡྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དག་བགེགས་འདྱི་རྣམས་ཀྱི།།            

衣拉 米北 札給 弟南紀 
〈所有這些在我腦海中的敵人和阻擾者〉   

རྣམ་ཤེས་བླ་ཚེ་སོྲག་དང་བཅས་པ་རྣམས།། 

南些 拉側 所當 切巴南 
〈全部一起,[您的]意識、精神、人生和生命力量〉   

གནམ་ས་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་རྱི་རབ་གསེང་།། 

南沙 林西 林春 瑞惹深 
〈在地球、四大洲、各小洲和須彌山之間的空間〉 

ཉྱི་ཟླའྱི་གོ་བར་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་སྐྱབས།། 

尼迭 夠拔 卻奔 宋妹加 
〈在在日月之間,受到佛法或苯教護法的保護〉   

གང་ལ་གནས་ཀང་ལ ང་ག་་འདྱི་ཉྱིད་ལ།། 

岡拉 涅將 林嘎 弟尼拉 
〈不論您們在那裏,對於這個林嘎（肖像）〉 
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ཁུག་ཅྱིག་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཡ་ཛཱཿ 金剛鉤手印 ࿄࿅࿃࿀ 

〔固企 班雜 安固 夏亞札〕 
〈用班雜安固夏亞札來召喚〉  

སེ་ནས་ཆྱིངས་ཤྱིག་བཛྲ་པ ་ཤ་ཧཱུྃ།།           金剛鏈手印 ࿄࿅࿃࿀ 

〔給涅 欽西 班雜 巴夏吽〕 
〈用班雜巴夏吽勾脖子〉   

ཡན་ལག་སོམས་ཤྱིག་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ།།   金剛套索手印 ࿄࿅࿃࿀ 

〔元拉 凍西 班雜 波大邦〕 
〈用班雜波它邦綁四肢〉  

མོས་པར་གྱིས་ཤྱིག་བཛྲ་གཎ  ེ་ཧཱོཿ   金剛鈴手印 ࿄࿅࿃࿀ 

〔紐巴 紀西 班雜 根迭吙〕 
〈用班雜根迭荷來陶醉〉  

ཕྱེས་ཤྱིག་བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ།།     雙手向外開 ࿄࿅࿃࿀ 

〔切西 班雜 帕貝 夏亞呸〕 
〈用班雜帕貝夏亞呸分開〉   

དབེྱར་མེད་སྱིམས་ཤྱིག་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ།།              右食指觸及左小指 ࿄࿅࿃࿀ 

〔耶妹 聽西 阿貝 夏亞阿〕 
〈用阿貝夏亞阿溶在一起〉  

བདག་མདུན་ཐུགས་ལས་ཛཱཿཡྱིག་དམར་ནག་འཕོས།། 

達敦 突累 札衣 瑪那愁 
〈观想自己和前面智慧尊的心間,深紅色〝乍(ཛ)〞字向外放光〉  
བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྣ་བུག་བཤང་ལམ་གཉྱིས་ནས་ཞུགས།།                      

助夏 那布 香浪 尼涅修 
〈照到敵人的鼻孔和下口道〉   

སྙྱིང་གར་ཕྱྱིན་པས་ཟངས་ལྕགས་འཁོར་ལོ་གཉྱིས།།                     

寧嘎 欽貝 桑恰 闊洛尼 
〈光聚集到他們的心間,化為銅輪和鉄輪〉   
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གཡས་གཡོན་འཁོར་བས་ཤ་ཁག་བླ་ཚེ་གཏུབས།། 

耶原 闊威 夏札 拉側突 
〈向左向右旋轉,捻碎血肉、精神和生命〉   

རྣམ་ཤེས་ཨ ཱཿཡྱིག་རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་ཁར་འཕོས།། 

南些 阿衣 加威 突嘎頗 
〈他們的意識以〝阿(ཨ ྲཱིཿ )〞字射到佛的心間〉   

ཚེ་བསོད་ནྷྲྀ་ཡྱིག་ལྗང་གུ་བདག་ལ་ཐྱིམ།། 

側所 尼衣 將古 達拉聽 
〈他們的功德和生命以綠色〝尼(ནྲྀ)〞字溶入自己〉 

ཤ་ཁག་བདུད་རྩྱིར་གྱུར་པ་སྲུང་མས་གསོལ།། 

夏札 都季 就巴 宋妹所 
〈他們的血肉化為甘露,被護法消耗掉了〉 
  

སརྦ་དྷརྨ་ པ ་ལ་དག་བགེགས་ཀྱི་མ་ཧ་མཾ་ས་ལ་ཁ ་ཧྱི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ ་ཧྱི། མ་ཧཱ་
ཙིཏྟ་ཁ ་ཧྱི།། 開始 ࿄࿅ 結束 ࿃࿀ 

沙哇達瑪 帕拉 札給紀 瑪哈瑪沙拉    

卡嘻 瑪哈惹大 卡嘻 瑪哈季大 卡嘻 
 
༈ བསྐུལ་བ་ནྱི། 
諭戒 
 

ཧཱུྃ་བྷཱོཿ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱྱིངས་ཁབ་བརལ་ཀོང་ཡངས་ནས༔  ࿀ 

吽就! 南達 卻英 恰達 龍洋涅 
〈在廣泛完美的純淨法界〉   

ཀུན་བཟང་ཆེ་མཆོག་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ༔    

昆桑 欠丘 加哇 西愁拉 
〈普賢王如來、欠丘嘿嚕嘎,以及寂忿諸本尊〉   
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མྱི་མངོན་དབྱྱིངས་ནས་སྐུ་བཞེངས་འདྱིར་གཤེགས་ལ༔ 

米哦 英涅 固先 弟些拉 
〈請從無化現的境地前來〉   

ལོག་འདེན་སེམས་ཅན་འདུལ་བའྱི་གོགས་ལ་བྱོན༔       

洛針 深千 讀威 卓拉炯 
〈來教化有情眾生〉  

རྣལ་འབོྱར་བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ࿃࿀ 

那久 丘威 春累 助巴作 
〈並完成所托事業〉  

 
 

ཆད་ཐ་ོནྱི། 
切埵供養 

ཧཱུྃ༔ སོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཡྱིས༔     ࿀ 

吽!哦側 洛朋 貝瑪依 
〈神鬼和具誓護法〉  

ལྷ་སྲྱིན་དམ་ལ་བཏགས་པ་རྣམས༔ 

拉星 淡拉 大巴南 
〈自古至今的貝瑪上師〉  

སོན་གྱི་དམ་ལས་མ་གཡེལ་བར༔ 

哦記 淡累 瑪耶哇 
〈在不違背誓約下〉  

རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདྱི་བཞེས་ལ༔ 

見記 托瑪 弟些拉 
〈請享用朶瑪〉  

རྣལ་འབོྱར་བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད༔ ࿄࿅࿃࿀ 

那久 丘威 春雷作 
〈並完成所托事業〉  
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བརན་མ་ནྱི། 
天瑪供養 

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ࿀ 

洛朋 貝瑪 炯涅記 
〈由於教師的蓮師〉   

བརན་མ་བཅུ་གཉྱིས་དམ་ལ་བཏགས༔ 

天瑪 丘尼 淡拉大 
〈具誓的十二位女護法〉   

བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔                                

喀當 淡累 瑪達哇 
〈不要違背了誓言〉  

རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདྱི་བཞེས་ལ༔ 

見記 托瑪 弟些拉 
〈請享用此朶瑪〉  

བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛོད༔ ࿄࿅࿃࿀ 

丘威 春雷 紐都作 
〈速成所托事業〉  

 
བོ་མནན་ནྱི། 
壓制之舞蹈 

ཧ ྱཱིཿ ཆོས་དབྱྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའྱི་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ༔ ࿁ 

啥!卻英 耶些 千杯 卡英速 
〈在廣大本初智慧的法界中〉   

གཉྱིས་འཛིན་རོག་ཚོགས་མ་ལུས་སྟྭ་བྷ་ཡ་ནན༔ 

尼近 托措 瑪律 湯巴亞年 
〈二執观念被壓制下來了〉   

ཧ ྱཱིཿ ཞྱི་ཁོའྱི་གར་ནྱི་འཁོར་འདས་དབྱྱིངས་སུ་སྒྱུར༔    

啥! 西愁 嘎尼 闊迭 英速就 
〈當寂忿尊跳起擁抱娑婆和涅槃實相之舞時〉   
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ཀུན་རོབ་འཁྲུལ་པའྱི་གདོན་ཚོགས་ཐལ་བར་རློག༔      

昆作 除貝 敦措 他哇洛 
〈世俗的迷亂相被粉碎成微塵〉   

 
 

བདག་ཅག་མཆོག་སྒྲུབ་ཚེ་བསོད་རྒྱས༔ 

達恰 秋助 側所結 
〈願成就殊勝,長壽福德增長〉   

དཔལ་འབྱོར་བདེ་ལེགས་གང་སྒྱུར་ཅྱིག༔                

帕久 迭累 岡就即 
〈興盛繁華好運快樂〉   

 
 

 

ཐུན་མོང་གྱི་མཆོད་པ་ནྱི། 
一般供養 

ཧཱུྃ༔ སྲྱིད་པར་གཏོགས་པའྱི་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་རྱིགས༔ 開始 ࿄࿂ 

吽! 夕巴 托貝 卻這 那措瑞 
〈吽!此世界的各種供養物〉   

དངོས་སུ་འབོྱར་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྱི༔                  

哦速 久當 衣記 南除貝 
〈心的供養伴隨著物質供養〉 

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི༔ 

昆桑 卻春 南卡 岡哇弟 
〈普賢王供養雲充滿虚空〉   

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔       

昆桑 加哇 西愁 措拉布 
〈供養普賢王如來及寂忿尊諸聖衆〉 
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ༀ་བཛྲ་ཨར  ཾ་པ དཾ་པུཥ ེ་དེྷུ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནེ་ནཻ་ཝྱིད་ཤཔྟ་རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནེ་ར ་ས་
སར ེ་པ ཱུ་ཛ་ཨ ཱཿཧཱུྃ༔ 快速, 結束時收 ࿄࿂ 

嗡 班雜 阿岡巴當 普貝都貝 阿洛給  

根迭 內問迭 夏大如巴 夏大根迭  

惹薩 巴些普札 阿吽 
 

 
 

བསོད་པ་ནྱི། 
讚嘆 

 

ཧཱུྃ༔ སྐུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་སྐུ༔ 開始 ࿄࿂ 

吽! 固尼 米就 喀達 桑他固 
〈吽!証悟身是不变、原始純淨、透明的〉   

གསུང་ནྱི་མྱི་འགགས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གསུང༔ 

宋尼 米嘎 讓炯 耶些宋 
〈証悟語是無礙、自現有的本初智慧語〉   

ཐུགས་ནྱི་མྱི་གཡོ་བསམ་བརོད་བལ་བའྱི་ཐུགས༔ 

突尼 米尤 桑久 札威突 
〈証悟心是超乎思維、難以言諭、不动摇的覺性〉  

ཀུན་བཟང་སེྐྱ་འགགས་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ 

昆桑 皆嘎 妹拉 恰察特 
〈我讚嘆不生不滅的普賢王如來〉   

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཀུན་ལ་ཁབ༔                      

卻固 南卡 大布 昆拉恰 
〈法身廣泛如虛空〉Dharmakaya is pervasive like space. 

ལོངས་སྐུ་ཉྱི་འོད་ལྟ་བུར་སོ་སོར་འཕོ༔ 

龍固 尼欧 大布 所所抽 
〈報身化現如陽光〉 
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སྤྲུལ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་འགོ་དོན་མཛད༔ 

除固 嫁充 大布 卓敦這 
〈化身利衆如彩虹〉  

རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ 收 ࿄࿂ 

加哇 西愁 拉拉 洽察特 
〈我礼敬讚嘆寂忿尊諸聖衆〉   

 

 

 
ནོངས་བཤགས་ནྱི། 
懺悔 

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་གསན་ཅྱིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ 

即闊 拉措 深欽 共舒所 
〈聚集壇城中的本尊眾,請聆聽〉   

བསེྙན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་དམ་དུ་བཅས་ལགས་ཀང༔                

年助 薩摩 淡都 切拉將 
〈儘管我發誓要完美地實踐深刻的修持〉   

མ་རྱིག་མ་རོགས་ཚོད་ཡོད་ལ་སོགས་པ༔ 

瑪瑞 瑪托 措月 拉所巴 
〈由於無明誤解等〉  

འཁྲུལ་པ་ཅྱི་མཆྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བཤགས༔ 

除巴 企企 即闊 拉拉夏 
〈在壇城本尊前懺悔所有的过失〉   
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ༔  བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྷྲྀ་ཌོྷ་མེ་བྷ་ཝ༔ 

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ༔  ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔  སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ༔  སརྦ་སྱིདྱི་མེྨ་པྲ་ཡཙྪ༔ 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  ཙིཏྟཾ་ཤྱི་ཡ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔  བྷ་ག་བན༔  སརྦ་ཏ་ཐ ་

ག་ཏ༔  ཧ ྱི་ད་ཡ༔  བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ༔  བཛྲི་བྷ་བ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨ ཱཿ          ࿄࿅ 
 

嗡 班雜薩埵薩瑪亞 馬奴巴拉亞  

班雜薩埵迭諾巴 低叉枝朶美巴哇  

速多卡尤妹巴哇 阿奴拉朶妹巴哇  

速波卡又妹巴哇 沙哇悉地 

妹巴牙札 沙哇嘎瑪速札美  

自當西里樣 咕嚕吽 哈哈哈哈 荷  

般嘎問 沙哇大他 嘎他 啥答亞  

班雜瑪妹免札 边茲巴哇  

瑪哈沙瑪亞 沙埵阿 
ཨ་ཨ ་ ཨྱི་ཨ ྱི་ ཨུ་ཨ ཱུ་ རྷྲྀ་ར ྷྲྀ་ ལྷྲྀ་ལ ྷྲྀ་ ཨེ་ཨ ཻ་ཨོ་ཨཽ་ ཨཾ་ ཨ ཱཿ 
阿阿 衣衣 烏烏 日日 立立 喂喂 歐歐 昂阿 
 

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་ཧཀྵ། 
喀卡嘎噶雅 擦叉雜雜娘 札荼渣渣納      

大他答達納 爸帕琶把瑪 亞辣拉哇        

夏卡薩哈甲 
ཨོཾ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐ ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནྱི་རོ་དྷ་
ཨེ་ཝཾ་བ ་དྱི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎཱཿཡེ་ས ་ཧཱ༔ ࿄࿅ 

嗡 耶答瑪 荷突札巴哇 荷敦爹肯  

大它嘎都 哈亞哇達 爹肯札 唷你若答   

俄網巴第 馬哈夏瑪 納耶 梭哈 
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དངོས་གྲུབ་བླང་ནྱི། 
接受加持成就 

 

ཧཱུྃ་ཧ ྱཱིཿ  རྒྱལ་བ་ཞྱི་ཁོ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ 

吽啥! 加哇 西愁 哦助 貼記作 
〈勝利寂忿尊是成就宝藏〉   

དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སོད་མངའ་ཐང་ཚེ་དང་ཆོས༔ 

帕久 龍覺 雅唐 側當卻 
〈光輝、財富、資源、神力、長壽和佛法〉  

འཁོར་འདས་རྱིགས་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཆུ་རྒྱུན་བཞྱིན༔ 

闊迭 瑞居 卻居 丘君欣 
〈神聖的傳承像河流般流过娑婆和涅槃〉 

ཐུན་མོང་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདྱིར་སོལ༔ 

吞夢 丘基 哦助 电弟措 
〈請賜予共不共殊勝成就〉 
  

ༀ་ཨ ཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷྱི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ ཱཿ 

嗡阿吽 菩提企大 瑪哈速嘎 加那達突阿 
 

ༀ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷོ་ཧཱུྃ༔ 

嗡 如魯如魯 吽就吽 
 
ཀ་ཡ་ཝ ཀ ་ཙིཏྟ་སརྦ་སྱིདྱི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨ ཱཿ ࿄࿅ 

喀亞哇喀 季大 薩哇悉地 帕拉 吽阿 
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བརན་བཞུགས་ནྱི།  
祈請本尊留駐 

འདྱིར་གནས་རེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ༔  

弟涅 天當 連企突 
〈請留駐在此像中〉  

འཁོར་བ་སྲྱིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང༔  

闊哇 夕都 修涅將 
〈直到輪迴乾枯為止〉  

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༔  

涅妹 側當 旺丘當 
〈請為我们解脱病苦、賜予長壽和力量〉   

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སལ་དུ་གསོལ༔               

丘南 累巴 察都所 
〈以及最高的成就〉 
 

ༀ་སུ་པྲ་ཏྱིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་ས ཧཱ༔  ࿄࿅ 

嗡 速帕 替他 班雜 耶所哈 

 
བསྡུ་རྱིམ་ནྱི། 
融入 

སྣང་སྲྱིད་མ་ལུས་རང་གྱི་སྐུ་ལ་བསྡུ༔ 

浪夕 瑪律 讓基 固拉都 
〈所有的顯現和存在的現象都融入己身〉   

རང་ཉྱིད་ཐུགས་ཀའྱི་སགས་འཁོར་ལ་ཐྱིམ་ནས༔ 

讓尼 突給 雅闊 拉聽涅 
〈己身融入自己心間的咒鬘〉   

དེ་ཡང་དེ་དབུས་ཐུགས་སོྲག་ཨ ཱཿལ་ཐྱིམ༔                   

迭洋 迭屋 突所 阿拉聽 
〈再融入心上生命力的阿字〉   



 

74 文武百尊  

ཐུགས་སོྲག་ཨ ཱཿཡང་མྱི་དམྱིགས་ནམ་མཁའ་ལྟར༔                     

突所 阿洋 米米 南卡塔 
〈阿字变為如虚空般的無观念〉   

                                                                                                                 
 

[在空性中禪修]    

 
རྒྱུན་སོད་ནྱི། 
日常禪修 

ཧ ྱཱིཿ བདག་དང་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་མེད་ལྷ༔ 

啥!達當 淡季 耶些 尼妹拉 
〈啥! 我和智慧尊是無二無別的〉   

ནམ་ཡང་མྱི་གཏོང་ཡུན་དུ་བརན་པར་བགྱི༔           

南洋 米東 雲都 天巴記 
〈不離此想法並去穩定它〉   

ཏྱིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔              ࿄࿅在心間交叉 

替他班雜 沙瑪亞吽 
 
བསོ་སོྨན་ནྱི། 
迴向 

ཧ ྱཱིཿ འདུས་དང་འདུས་བྱས་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་ཆོས༔ 

啥! 都當 都桀 昆作 敦淡卻 
〈啥!所有的聚集,相對和絕對的現象〉   

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱུར་བསོའོ༔      

湯切 將秋 千杯 就哦歐 
〈都迴向為証悟的因〉 

ཧ ྱཱིཿ འཁོར་བར་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ 

啥! 闊哇 涅貝 森千 瑪律昆 
〈啥!願娑婆的所有眾生〉  
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མ་ལུས་ཕྱམ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

瑪律 槍企 桑桀 托就即 
〈毫無例外,一起証悟〉   

 

ༀ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་གྷ་ཝ ་ཧེ་ཏུནེྟ་ཥཱནྟ་ཐ ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ་ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནྱི་རོ་དྷ་
ཨེ་ཝཾ་བ ་དྱི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎཱཿཡེ་ས ་ཧཱ༔ ࿄࿅ 

嗡 耶答瑪 荷突渣巴哇 荷敦爹肯  

大它嘎都 哈亞哇得 爹肯渣 唷你若答  

俄網巴第 瑪哈 夏瑪納耶 所哈 

 
 
བཀ་ཤྱིས་ནྱི། 
吉祥祈請文 
 

ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག༔ ࿄࿅ 

吽! 固宋 喇嘛 南記 札西秀 
〈願喇嘛的三身增吉祥〉   

ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག༔     ࿄࿅ 

衣淡 拉措 南記 札西秀 
〈願禪修本尊的聚集增吉祥〉   

མཁའ་འགོ་ཆོས་སོྐྱང་ནོར་ལྷའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག༔ ࿄࿅ 

康卓 卻炯 諾雷 札西秀 
〈願空行母、護法和財神增吉祥〉   

གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག༔ ࿄࿅ 

貼宋 淡千 加措 札西秀 
〈願如海的三昧耶持有者和宝藏的護法增吉祥〉   
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དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་འདྱིར་ཡང་བཀ་ཤྱིས་ཤྱིང་།། 

即闊 夏耶 弟洋 札西秀 
〈願此聖宮壇城有好運〉   

ཉྱིན་ཡང་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འབར་ཏ་ལ་ལ།།                       

寧洋 札西 帕巴 大拉拉 
〈願整日都有輝煌的好運〉   

བཚན་ཡང་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འབར་ཀྱི་ལྱི་ལྱི།།                           ࿄࿅ 

稱洋 札西 帕巴 記立立 
〈願整夜都有輝煌的好運〉   

ཉྱིན་མཚན་རག་ཏུ་བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་སོལ།། །།                 

寧稱 大突 札西 迭累措 
〈願日夜持續遍滿好運和快樂〉 
  

 
།གནམ་ལ་འཇའ་འོད་ཐྱིག་ལེའྱི་སྦུབས། །རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བའྱི་མཐུས། །ས་ལ་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་
ཡྱིས། །ཟབ་གསང་ནོར་བུའྱི་སོ་འཕར་ཕེྱས། །མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱིས། །བསམ་གཏན་ཆོ་ག་དགོས་
འབྱུང་དབྱྱིག །རོ་རེའྱི་ཚིག་རྣམས་གུང་བསེབས་པའྱི། །རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལནེ་དམར་བཅང་གྱི །ཡན་ལག་ཅུང་
ཟད་རྒྱས་སོས་འདྱི། །རང་ཚིག་དྱི་མས་མ་སྦགས་པར། །ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར་བཞེད་སོང་དུ། པདྨ་ནོར་བུས་
བྱིས་པ་དགེའོ།། 
 

在空間的彩虹光的神聖居所中,借助勝利者光明壇城的力量,在此

明珠多桀打開了具有深刻和秘密意義的珠寶門,偉大的學者和大

定境者喀瑪恰美收集了濃縮儀軌的金剛語,就像一顆如意珠寶一

樣,它是在赤裸裸中做日常的修法。應歐金帕久的要求下,我貝瑪

諾布略微闡述了儀軌分支的修習,這是在沒有被我自己的話所污

染下所寫的。願它是美善的！ 
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༄༅། བསོ་སྨོན་ནྱི། 
祈請和迴向文 

རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞྱིང་དགའ་བ་དེར།། 

加威 即闊 桑西 嘎哇迭 
〈在勝利者卓越喜樂的壇城〉   

པདོྨ་དམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས།།                          

貝摩 淡巴 欣突 這累皆 
〈願生於最美丽純淨的蓮花上〉   

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

浪哇 他耶 加威 哦宋都 
〈得直接面見阿彌陀佛〉  

ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་གྱིས་དེར་ཐོབ་ཤོག། 

弄天 巴洋 達基 迭托修 
〈願接受到口傳和教法〉   

དེར་ནྱི་བདག་གྱིས་ལུང་བསན་རབ་ཐོབ་ནས།།                        

迭尼 達基 弄天 惹托涅 
〈在那裡接受了口傳和教法〉   

སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡྱིས།།                          

除巴 芒波 桀哇 札加衣 
〈化千百億化身〉  

བློ་ཡྱི་སོབས་ཀྱིས་ཕོྱགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་།། 

洛衣 托紀 秋丘 南舒洋 
〈由於心的威力遍十方〉   

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི།།                           

深千 南拉 偏巴 芒波紀 
〈願我利生無數〉  

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས༔ 

秋都 加哇 色切共 
〈穿越時空十方的佛菩薩請聆聽〉   
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ཚོགས་གཉྱིས་རོགས་ལ་རེས་ཡྱི་རང༔ 

措尼 作拉 桀衣讓 
〈我隨喜二資糧的圓滿〉   

བདག་གྱི་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔                   

達基 都宋 給薩巴 
〈三世所積功德〉  

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

空秋 宋拉 覺巴布 
〈我供養給三宝〉  

རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

加威 天巴 培就即 
〈願佛法增長〉  

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསོ༔ 

給哇 深千 昆拉哦 
〈功德願迴向衆生〉  

འགོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

卓昆 桑桀 托就即 
〈願衆生成佛〉  

དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་བསྡུས་ཏེ༔ 

給札 湯切 企都貼 
〈所有善行的品質根源〉  

བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྨྱིན་གྱུར་ཅྱིག༔ 

達基 居拉 明就即 
〈願在心流中成熟〉  

སྒྲྱིབ་གཉྱིས་དག་ནས་ཚོགས་རོགས་ཏེ༔ 

知尼 達涅 措作貼 
〈淨化二障圓滿二資糧〉    
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ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་ཉམས་རོགས་འཕེལ༔ 

側潤 涅妹 亮托培 
〈願長壽健康,証悟力增加〉   

ཚེ་འདྱིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅྱིག༔                       

側弟 薩秋 嫩就即 
〈願在此生証得十地果位〉  

ནམ་ཞྱིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔                                   

南西 側頗 就瑪大 
〈死亡到來時〉  

བདེ་བ་ཆན་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

迭哇 欠都 皆就即 
〈願直接生於大樂的佛淨土〉   

སྐྱེ་ནས་པདྨའྱི་ཁ་བྱེ་སེ༔                                          

皆涅 貝妹 卡桀貼 
〈花開生於蓮花中〉  

ལུས་རེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔ 

律天 迭拉 桑桀秀 
〈願於那個身體成佛道〉  

བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ༔ 

將秋 托涅 基夕都 
〈得道後再來利衆〉   

སྤྲུལ་པས་འགོ་བ་འདེན་པར་ཤོག༔                              

除貝 卓哇 珍巴修 
〈願做眾生的嚮導〉 

 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔  
薩瑪亞！佳佳佳！ 

 

ཅེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མྱི་འགྱུར་ར་ོརེའྱི་དགངོས་གཏེར་ལས་བྱུང་བའོ།། 
祖古明珠多桀發掘出此心的伏藏。 
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འདྱི་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན༔ 

弟涅 奴記 秋若那 
〈在西方〉  

འོད་དཔག་མེད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡོད༔ 

哦巴 妹貝 欣康月 
〈阿彌陀佛淨土〉  

སུ་ཞྱིག་དེ་ཡྱི་མཚན་འཛིན་པ༔ 

舒西 迭依 稱津巴 
〈得憶其名者〉  

ཞྱིང་མཆོག་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་ཤོག༔ 

欣秋 迭如 皆哇修 
〈得生其殊勝的淨土〉  

པདྨ་འདམ་གྱིས་མ་གོས་ལྟར༔ 

貝瑪 淡紀 瑪夠塔 
〈就像蓮花出污泥不染般〉  

སྲྱིད་གསུམ་དྱི་མས་མ་གོས་པའྱི༔ 

夕宋 知妹 瑪夠貝 
〈不被三界的存在所污染〉   

སྲྱིད་པའྱི་པདྨོ་ལས་བྱུང་བ༔                                 

夕貝 貝摩 累炯哇 
〈願從存在的蓮花中出來〉  

བདེ་བ་ཆན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག༔ 

迭哇 欠都 皆哇修 
〈再生於大樂淨土〉  

ཀུན་བཟང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས།། 

昆桑 多桀 將千 面切涅 
〈從普賢王如來和大持明至今〉   

དྱིན་ཆེན་རྩ་བའྱི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱིས།། 

僅千 札威 喇嘛 元切記 
〈直至現在慈悲的根本上師〉   
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འགོ་བའྱི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ།།                            

卓威 敦都 夢浪 岡大巴 
〈不論做過什麼利益衆生的祈禱〉   

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག།         

迭達 湯切 達基 助巴修 
〈願利生的所願皆成〉  

བརན་བཞུགས། 
 上師長壽祈請文 

ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྱི་གནས་གཅྱིག་པུ།། 

偏迭 炯威 涅企普 
〈功德大樂的唯一來源〉  

བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་དང་།། 

天巴 雲潤 涅巴當 
〈願佛法永住世〉  

བསན་པ་འཛིན་པའྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས།། 

天巴 津貝 皆布南 
〈願珍贵教法的持有者〉  

སྐུ་ཚེའྱི་རྒྱལ་མཚན་བརན་གྱུར་ཅྱིག། 

古侧 加稱 天就即 
〈健康長壽如勝利的幢幡〉   

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྱི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང་།།                   

巴电 喇妹 古側 天巴當 
〈願上師的壽命堅固〉   

མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་འབྱུང་བ་དང་།།                        

卡釀 勇拉 迭紀 炯哇當 
〈願如虛空廣泛的衆生健康快樂〉   

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསག་སྒྲྱིབ་བྱང་ནས།།     

達先 瑪律 措沙 知將涅 
〈淨障積德祈願自他皆圓滿〉   
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མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།                

紐都 桑桀 沙拉 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 
〈祈願上師健康快樂〉   

མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རྱིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས།།               

秋突 固側 潤哇 所哇迭 
〈祈願他们長住世〉  

ཕྱིན་ལས་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདེབས།། 

春雷 達欣 結巴 所哇迭 
〈祈願他们廣傳佛法〉   

བླ་མ་དང་འབལ་བ་མེད་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།།              

喇嘛當 昭哇 妹巴 近記洛 
〈祈願加持我永不離上師〉   

བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་མ་ལུས་པ།།                    

達當 他也 卓哇 瑪律巴 
〈願我與無數的衆生無例外的〉   

དགེ་བའྱི་རྩ་བ་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ནྱི།།                              

給威 札哇 弟拉 天涅尼 
〈由此善業功德〉  

ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་སྱིག་སྒྲྱིབ་ཡོངས་བྱང་ནས།། 

侧惹 累記 弟知 勇將涅 
〈完全淨除往昔諸業障〉  

ཟབ་ཡངས་ཆོས་མཛོད་ཀོང་དུ་གོལ་བར་ཤོག།         

薩洋 卻作 龍都 昭哇修 
〈被解脱於甚深佛法的宝藏中〉  
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བདེ་སྨོན་བསྡུས་པ། 
往生極樂世界祈請文 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔   ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔     

埃瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 他也當      
〈稀有的!不可思議阿彌陀佛〉   

གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང༔                              

也速 久喔 突桀 千波當 
〈右邊是观世音菩薩〉  

གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔      

原都 深巴 突千 托浪拉 
〈左邊是大力金剛手〉  

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་གྱིས་བསོར༔  

桑桀 將深 巴妹 闊記扣 
〈諸佛菩薩眷屬衆圍繞〉                                        

བདེ་སྐྱྱིད་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱི༔                       

迭記 哦札 巴突 妹巴衣 
〈無量大樂不可思議〉  

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་དེར༔           

迭哇 千些 加威 欣康迭 
〈極樂世界的淨土〉  

བདག་གཞན་འདྱི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔        

達先 弟涅 側頗 就瑪大 
〈願我臨終將死時〉   

སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔                              

皆哇 先記 拔瑪 覺巴如 
〈沒有再被生於他方的阻礙〉 
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དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའྱི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔          

迭如 皆涅 浪貼 夏東修   
〈化生得見阿彌陀佛〉  

དེ་སད་བདག་གྱིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདྱི༔          

迭給 達基 夢浪 大巴弟 
〈藉此祈求力〉  

ཕྱོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔  

秋曲 桑桀 將深 湯切記 
〈願十方諸佛菩薩〉  

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔     

給妹 助巴 近記 拉突所 
〈祈求加持滿願無障礙〉  

  

ཏད་ཐ ༔ པཉྩ་དྱི་ཡ་ཨ་ཝ་བོྷ་དྷ་ན་ཡ་ས ་ཧཱ༔                        

達亞它 班雜椎亞 阿哇菩達 那亞所哈 
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སྨོན་ལམ་ནྱི། 
祈願文 

འདྱི་ལྟར་བསེྐྱད་རོགས་བསོམ་བཟླས་བྱས་པ་དང༔ 

弟大 皆作 共迭 借巴當 
〈藉此生圆二次第和持咒的威力〉   

དུས་གསུམ་བསགས་པའྱི་དགེ་བ་ཅྱི་བསགས་པ༔ 

都宋 沙北 給哇 企沙巴 
〈三世所有的和即將累積的功德〉   

ཚེ་འདྱིར་ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་ཉམས་རོགས་འཕེལ༔           

側弟 側潤 涅妹 亮托培 
〈願長壽無病苦領悟力增加〉   

ནམ་ཞྱིག་འཕོས་ཚེ་བདེ་ཆེན་ཞྱིང་སྐྱེས་ནས༔ 

南需 頗側 迭千 欣皆涅 
〈死後生於淨土〉   

  

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་པའྱི་ཞལ་མཐོང་ནས༔ 

卻固 哦巴 妹貝 夏東涅 
〈得見阿彌陀佛〉  

ས་བཅུ་ཐོབ་ནས་ཕོྱགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་རྣམས་སུ༔ 

薩秋 托涅 秋曲 欣南舒 
〈証得十地果位〉  

སྤྲུལ་པས་འགོ་བ་མ་ལུས་འདེན་པར་ཤོག༔ 

除貝 卓哇 瑪律 珍巴修 
〈願化身無數遍十方,做眾生的嚮導〉   
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སྨྱིན་གྱིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་བསླབ་བྱ་མཐའ་མ། 
敏林特千噶美多桀的最後忠告 

སྣང་གགས་རྱིག་གསུམ་ལྷ་སགས་ཆོས་སྐུའྱི་ངང་།། 

浪乍 瑞宋 拉雅 卻固昂 
〈相、聲、覺是本尊、咒語、法身之性〉   

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་འབྱམས་ཀས་པ།། 

古當 耶謝 若巴 將累巴 
〈無限地出現,展示為週偏之身和智慧〉   

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྱི་ཉམས་ལེན་ལ།།        

薩桑 那久 千杯 亮連拉 
〈唯願修持深密大圓滿行者〉   

དབེྱར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེར་རོ་གཅྱིག་ཤོག།             

耶美 突記 替累 若基修 
〈常住(不離)最深一味覺智心〉   

                                                             

 
སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།། 

桀哇 昆杜 洋達 喇嘛當 
〈來生永不離於真淨師〉   

འབལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོད་ཅྱིང་།།              

渣妹 卻記 巴拉 龍覺欽   
〈用此勝妙佛法至極至〉  

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་ནས།། 

薩當 浪記 原天 惹作涅 
〈殊勝圓滿一切淨道階〉   

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག།    

帕電 喇妹 夠旁 紐脫秀 
〈願迅速證得光輝喇嘛的階位〉 
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ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པ ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྷྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་
ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སྱིདྱིམྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་
ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  ཙི་ཏྟཾ་ཤྱི་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝ ན༔ སརྦ་ཏ་ཐ ་ག་ཏ་
ཧ ྱི་ད་ཡ༔ བཛྲ་མ ་མེ་མུཉྩ༔ བཛྲི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨ ཱཿ 
 

嗡 班雜薩埵薩瑪亞  馬奴巴拉亞  班雜薩埵迭諾巴 

低叉枝朶美巴哇  速多卡尤妹巴哇  阿奴拉朶妹巴哇  

速波卡又妹巴哇  沙哇悉地 妹巴牙札  沙哇嘎瑪速

札美 自當西里樣  咕嚕吽  哈哈哈哈 荷 般嘎問       

沙哇大他 嘎他 啥答亞  班雜瑪妹免札  边茲巴哇  

瑪哈沙瑪亞  沙埵阿  


