噶舉⼤祈願
法會課誦本
總指導：第⼗七世法王噶瑪巴鄔⾦欽列多傑
國際噶舉⼤祈願法會
菩提迦耶

法王序

⾃兩千年起，我開始參加祈願法會，對於噶舉教團以及⼀般藏⼈⽽⾔，當時的
情況已經很好了，我是初次參與，修法時也只是⼀同念誦沒有其他想法。 後來，我
因為對於古德時期輝煌的講說、修學以及事業三⽅⾯，尤其在祈願法會的部分。 由
於努⼒的去研讀熟習，所以覺得現今的祈願法會還有進步成⻑的空間。
由於這是屬於教界的⼤事，不能只有⾃⼰的想法。 因此在這⽅⾯，我請教了波卡仁
波切等⻑⽼，然⽽因波卡仁波切突然的圓寂，使祈願法會頓時陷⼊困難，我只有奮
不顧⾝的投⼊噶舉祈願法會的事務。
我認為⾃從有了「噶瑪巴」的名號之後，不能光只是躲在房裡讀死書， 應作教內急
要事物的改⾰與發揚的先鋒。 我年紀還輕，在做事的時候會有壓⼒，別⼈也很難幫
上忙，只是依著無形的諸佛本尊，⽤⾃⼰的⾃由與時間，來換取對教眾或多或少的
幫助。
祈願法會的⾸要改⾰是「課誦」部分，因為祈願法會的莊嚴威德、宏偉⽬標及
結果的好壞其基礎在於課誦。 世界各⼤教派都有著「課誦」的共 通點，⽽課誦往往
也如同我們看電視、報紙、新聞⼀樣成為⽇常⽣活的⼀部分。
在佛教依⽌三寶中，認為真的能救度苦難的是「法」，因⽽重視「 法」的修⾏。在
佛經中運⽤「法」的⽅法有很多，例如⼗法⾏(對於佛經 作書寫、供養、施贈、聽
聞、受持、披讀、開演、奉誦、思維和修習之⼗ 種法⾏)，皆是屬於法的運⽤⽅式。
在律典中，最初佛陀遮⽌歌舞⾳樂、僧眾諷誦諸佛讚⽂等的聲調，因此漸漸含糊宛
如閒語。 為了防⽌某些⼈的毀罵與信眾不歡喜，給孤獨⻑者於是請求佛陀特別開許
唱誦，⽽當時佛陀為了供養三寶的意義，因此慈悲開許。 之後⼤眾⼜請⽰佛陀，不
知以何種曲調課誦為宜，佛陀則教導可依照婆羅⾨唱頌《吠陀》的曲調來課誦。
藏⼈多習慣諷誦，尤其頌⽂中聚集了許多有助顯密觀想清晰、⻑養對上師的虔
信、開展語⼒等諸多密意，因此⼤多數的⻄藏寺院，總是不停地在諷誦修法。 過去
藏地很重視⾃宗⾃派的傳承，在修法儀軌上也不例外，所以許多的修法儀軌皆是屬
於各⾃教派的法⾨。 在這個新舊交替的時代，許多⼈講究利美(無教派分別)的思
想，這或許是時代與社會的需要，我以「佛語宣說」作為主要課誦內容，同時將⼤
家所公認印度賢哲們的論典，以及藏地四⼤教派祖師們的著作匯編成冊，希望以這
無分別的淨觀，清洗捨法、執法的惡念。
還有我發現過去的祈願法會也念誦許多密法，然⽽其中的內容難以領會，並有在⽂
句上產⽣誤會的危險，⽽這樣喧隆卻常是不知所以之嫌的念誦，後果是好是壞很難
說， 因此我覺得主要使⽤利多弊少的經乘念誦⽐較好。 再說，古代第七、⼋、⼗世
⼤寶法王噶瑪巴時期的祈願法會，皆有奉誦由第七世⼤寶法王所編撰的「祈願儀軌
⼆⼗⽀」，我將此編⼊，也可說是承續過去的輝煌歷史。

由於種種原因，所以將課誦本重新作了編輯。 做⼀次修改少不了⼀些⿇煩，但是依
著⼀點善⼼的邀功，我不退轉地終於編撰了《2004年課誦藏集》、《善時祈願》，
但世事難料，由於這本書⽐照過去⼀些著作經⽂的⽅式，所以有些排序不定，然⽽
不適合現代的諷誦者，所以今年再次重新修訂課誦。同時，為了參加祈願法會的國
外信眾們也能⼀同祈願修法，所以有了編譯成各種語⾔的計畫，翻譯成中⽂便是第
⼀步。這是因為雖然我⾃⼰的中⽂程度不好，但是由於從⼩就接觸中華⽂化，⽽有
著深厚的感情，因此對 這中⽂翻譯更是有⼼並且有勇氣去完成。如今終於完成了這
部中⽂版的課誦本，這更代表了我內在感受的落實。
萬法由因緣和合⽽⽣，在這過程中有不少應要感恩之處。 ⾸先，幸好中⽂裡已
經有了佛典三藏，這讓我們如同睜開了眼睛⼀般，使我們具備了完成這項計劃的基
礎，在此我不得不感恩過去的翻譯⼤德們。
丹傑和妙融是我最親近的華⼈弟⼦，若沒有他們倆就沒有這部課誦本，我隨喜這本
書的兩位⺟親，也對他們兩⼈永遠敞開善願與眷顧的⼤⾨。 還有對於給予協助的堪
布們、師⽗們以及居⼠們，我發⾃內⼼的感激。 總之我覺得，只要有這部課誦本存
在的地⽅，就有他們的恩情存在。
在這項事業當中，如果有任何過失，我在這裡向諸佛菩薩以及賢哲智者們懺悔。
就在懈怠與精進、有時間與沒時間之中，我們歡歡喜喜的完成了這項事業，相信必
定會有廣⼤的善果。所以「迴向」肯定是名符其實的。
我祝願在祈願法會的時候，念誦者們意所⽣、⼝所出的每字每句都成為⾦⾊的
形體，字字充滿遍佈於世界的所有空間，清洗寂滅污煙、哀嚎與爭戰之聲，讓慈悲
的字句與眾⽣的善⼼結合，如同⽇⽉、星⾠般照耀，以溫暖慈悲與清涼智慧的萬丈
光芒照射⾄每⼀位眾⽣，滌淨⾃⾝沈睡已久的無明與貪欲瞋恚的黑暗。讓眾⽣與眾
⽣之間，如同失散已久的⺟⼦般重逢相認。
願我能在這世間所散播出的不傷害與和平的樂⾳之中⾹甜⼊睡—這是我的夢想。
噶瑪巴鄔⾦欽列多傑書於⽡拉那⻄⿅野苑
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第⼀章

⽇常課誦

ཐེག་ཆེན་གསོ་ ོང་གི་ཆོ་ག །

⼤乘布薩律儀

་མའམ་ ེན་ ི་ ང་ནས་གསོ་ ོང་གི་ ོམ་པ་ལེན་པ་ལ། ག་ག མ་འཚལ། ས་མོ་བ གས་ཏེ།

為從上師或所依處尊前，領受⼤乘布薩律儀：三頂禮、胡跪 (編註：右膝著地、豎左膝，單膝
⽽跪為「胡跪」)。
ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

秋就那 修⾙ 桑傑倘 強秋森巴 湯界 達喇 拱素梭
安住於⼗⽅之⼀切佛菩薩，祈請護念我：
ོབ་དཔོན་དགོངས་ ་གསོལ།

洛奔 拱素梭
祈請阿闍黎護念我：
ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ཅང་ཤེས་ ་ །

吉⼤溫吉 喋欣謝巴 札炯巴 揚達巴 佐⾙ 桑傑 ⼤將謝⼤布
如同往昔如來、應供、正等覺，猶如聰慧⾺，
ང་པོ་ཆེན་པོ། ་བ་ ས་ཤིང༌། ེད་པ་ ས་པ། ར་བོར་བ། རང་གི་དོན་ ེས་ ་ཐོབ་པ།

啷波千波 甲哇傑欣 傑巴傑巴 咕頗哇 攘吉屯傑素透巴
及⼤象王，應作者作，所作已辦，捨諸重擔，

ིད་པ་ ན་ ་ ོར་བ་ཡོངས་ ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་བཀའ། ལེགས་པར་ མ་པར་ ོལ་བའི་ གས།

細巴昆篤久哇永素協巴 揚達⾙嗄 列巴南巴卓偉突
迨得⼰利，盡諸有結，具真實語，
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ལེགས་པར་ མ་པར་ ོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་དག་གིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ི་ ིར་དང༌།

列巴南巴 卓偉謝若間 喋達吉 森間湯界吉 屯吉企倘
⼼善解脫，正智解脫者，彼等為⼀切有情，

ཕན་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌། ོལ་བར་ ་བའི་ ིར་དང༌། ་གེ་མེད་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌།

篇巴甲偉企倘 卓哇甲 偉企倘 姆給 梅巴 甲偉企倘
為饒益眾⽣，為解脫眾⽣，為除饑荒，

ནད་མེད་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌། ང་ བ་ ་ི ོགས་ ི་ཆོས་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌།

涅梅巴 甲偉企倘 強秋 紀秋紀確南 永素 佐巴 甲偉企倘
為除疾疫，為圓滿三⼗七道品，為證得無上正等菩提，
་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ངེས་པར་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར།

啦那 梅巴 揚達巴 佐⾙強秋涅巴多巴甲偉企
清淨奉持此⼤乘布薩律儀。

གསོ་ ོང་ཡང་དག་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་ ང༌།

梭炯 揚達巴 則巴 喋⾏篤 達名(唱唸⼰名)迪 協吉偉將
我某某(唱唸⼰名)
ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ། ཇི་ ིད་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་ ི་བར་ ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ི་ ིར་དང༌།

篤迪涅松喋 吉細 桑尼瑪 瑪夏吉琶篤 森間湯界吉 屯吉企倘
從此刻起，⾄明⽇太陽未升前，為⼀切有情，
ཕན་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌། ོལ་བར་ ་བའི་ ིར་དང༌། ་གེ་མེད་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌།

篇巴 甲偉企倘 卓哇 甲偉企倘 姆給 梅巴 甲偉企倘
為饒益眾⽣，為解脫眾⽣，為除饑荒，
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ནད་མེད་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌། ང་ བ་ ་ི ོགས་ ི་ཆོས་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་དང༌།

涅梅巴 甲偉企倘 強秋紀 秋紀確南 永素 佐巴 甲偉企倘
為除疾疫，為圓滿三⼗七道品，
་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ངེས་པར་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་

啦那 梅巴 揚達巴 佐⾙ 強秋 涅巴 多巴 甲偉企
為證得無上正等菩提，
གསོ་ ོང་ཡང་དག་པར་ ང་བར་བ ིའ།ོ །

梭炯 揚達巴 啷哇 吉喔
⽽清淨奉持此⼤乘布薩律儀。
ལན་ག མ་མཐར་ ་མས་

誦三遍後，戒師云：
ཐབས་ཡིན་ནོ། །

踏迎挪
意：⽅便也
ཞེས་ག ངས་པ་ལ་

戒⼦云：

ལེགས་སོ་ཞེས་བ ོད།

磊梭
意：善哉

དེང་ནས་ ོག་གཅོད་མི་ ་ཞིང༌། །གཞན་ ི་ནོར་ཡང་ ང་མི་ ། །

頂涅 梭俱 ⽶甲⾏ 賢吉 挪揚 啷⽶甲
此後我將不殺⽣，他⼈財物亦不取，
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འ ིག་པའི་ཆོས་ ང་མི་ ད་ཅིང༌། ། ན་ ི་ཚག་ ང་མི་ འོ། །

⾚⾙ 確將 ⽶界津 尊吉 次將 ⽶瑪喔
不淨法⾏皆不作，謊⾔妄語亦不說，

ོན་ནི་མང་པོ་ཉེར་བ ེན་པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་ ་ ང་བར་ ། །

涓尼 芒波 涅滇⾙ 羌尼 永素 邦哇甲
眾多過失之近因，酒精飲料全戒除，

ི་ ན་ཆེ་མཐོ་མི་ ་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་ ས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། །

⾚滇 切透 ⽶甲⾏ 喋欣 篤瑪 迎⾙協
⾼廣⼤床不坐臥，⾮時⾷物亦不吃，

ི་དང་ ེང་བ་ ན་དང་ནི། །གར་དང་ ་སོགས་ ང་བར་ ། །

直倘 稱哇 間倘尼 噶倘 嚕梭 邦哇甲
⾹⽔華鬘諸莊嚴，歌舞伎樂等戒除，

ཇི་ ར་ད ་བཅོམ་ ག་ ་ནི། ། ོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་ ེད་ ར། །

吉⼤ 札炯 ⼤篤尼 梭俱 喇梭 ⽶傑⼤
恆常猶如阿羅漢，不⾏殺⽣等惡業，

དེ་བཞིན་ ོག་གཅོད་ལ་སོགས་ ང༌། ། ་མེད་ ང་ བ་ ར་ཐོབ་ཤོག །

喋欣 梭俱 喇梭邦 拉梅 強秋 紐透秀
亦戒除殺⽣等，願速證得無上覺，

ག་བ ལ་མང་ད གས་འཇིག་ ེན་འདི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་ ོལ་བར་ཤོག །

篤雅 芒住 吉滇迪 細⾙ 措磊 卓哇修
於此紛擾苦世間，祈願度脫輪迴海。
ག་ག མ།

禮拜三次

淨戒陀羅尼
ཨ་ཨ་མོ་གྷ་ ི་ལ། ས ་ར་ས ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ ་

་ས་ །

嗡啊摩噶悉喇 桑拔惹桑拔惹 拔惹拔惹 瑪哈修達薩多
པ ་བི་ ་ཥི་ཏ་ ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མ ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ ྃ་ཕཊ་ ་ །

⾙瑪⽐布悉⼤不雜 達惹達惹 薩曼⼤啊哇囉給喋吽呸梭哈
發願
ིམས་ ་ི ལ་ ིམས་ ོན་མེད་ཅིང༌། ། ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་དང་ ན། །

慶紀 促慶 涓梅津 促慶 南巴 達倘滇
為諸律中無垢戒，持戒清淨無所犯，

ོམ་སེམས་མེད་པའི་ ལ་ ིམས་ ས
ི ། ། ལ་ ིམས་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

隆森 梅⾙ 促慶紀 促慶 帕羅 欽佐秀
願奉此戒無憍慢，圓滿⼫羅波羅蜜。

ལ་བ་ ན་ ི་ ེས་ ་ ོབ་ ར་ཏེ། །བཟང་པོ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། །

甲哇 昆吉 傑素 洛糾爹 桑波 具巴 永素 作伽京
於諸如來我修學， 圓滿普賢⾏願時，

ལ་ ིམས་ ོད་པ་ ི་མེད་ཡོངས་དག་པ། ། ག་ ་མ་ཉམས་ ོན་མེད་ ོད་པར་ཤོག །

促成 具巴 只每 永達巴 ⼤篤 瑪釀 君美 具巴秀
戒⾏無垢恆清淨， 常⾏無缺無孔隙，

ས་ལ་ཆོས་གོས་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །ངག་ལ་ ེ་ ོད་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །

呂喇 卻庫 松吉 札⻄秀 昂喇 德⼥ 松吉 札⻄秀
⾝上三⾐願吉祥， 語上三藏願吉祥，
ེ

ི

ི

ོ

ོ

ོ

ི

ི

ོ

སེམས་ལ་བ བ་པ་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག ། ན་ལ་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །

森喇 臘巴 松吉 札⻄秀 昆喇 昆秋 松吉 札⻄秀
⼼上三學願吉祥， ⼀切三寶願吉祥。

ག་འཚལ་བའི་ ད།

〈三皈依⽂〉
बु ं शरणं ग ा म ।
Buddhaṃ / śaraṇam/ gacchāmi

布當姆 峽惹南姆 嘎洽彌
皈依佛，

धम शरणं ग ा म ।
Dharmaṃ / śaraṇam / gacchāmi

達⽽芒姆 峽惹南姆 嘎洽彌
皈依法，

संघं शरणं ग ा म ।( वारम् )
Saṅghaṃ / śaraṇam / gacchāmi

桑岡姆 峽惹南姆 嘎洽彌
皈依僧。
(

(trivāram)

誦三遍)

शा ा भगवां थागतोऽह
Śāstā bhagavāṃstathāgato ‘arhan

峽思達 巴嘎彎 思達它嘎多 啊爾漢
頂禮供養皈依如來、應供、
ु ो व ाचरणस
ः
samyaksambuddho vidyā-caraṇasampannaḥ

三姆雅克三姆布多 威迪雅 迦惹那 桑姆奔那哈
正等覺、明⾏圓滿、

堪布羅卓丹傑 譯

सुगतो लोक वदनु रः पु षद सार थः शा ा
sugatolokavidanuttaraḥ puruṣa-damya-sārathih śāstā

素嘎多 洛克威達弩達惹哈 布路許 當姆雅 薩爾提嘻 峽思達
善逝、世間解、無上⼠、調御丈夫、
दवमनु ानां बु ो भगवा
ी जनशा मु न
devamanuṣyānām buddho.bhagavān.śrī-jina-śākyamunim

喋⽡ 瑪弩夏雅囊姆 布多 巴嘎彎 悉哩錦 夏迦姆寧
天⼈師、佛、薄伽梵、
नम रो म पूजया म शरणं च ग ा म ॥ ( वारम् )
namaskaromi pūjayāmiśaraṇamcagacchāmi(trivāram)

那瑪 思嘎柔彌 布迦亞彌 峽惹南姆 迦 嘎洽彌
聖德釋迦能仁。
(

誦三遍)

མདོ་འདོན་པའི་ ད།

《隨念三寶經》
नमो सवबु बो धस े ः
Namaḥsarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ
आय र ानु ृ तसू म्

那莫薩⽡布達菩提薩埵巴
(बु ानु ृ तः)इ

प बु ो भगवां थागतोऽह
ंबु ो
Ityapi buddhobhagavāṃstathāgato’rhansam yaksambuddho

宜地呀⽐ 布多 吧嘎彎 絲達它嘎託 阿惹和 桑呀 桑布多
व ाचरणस
ः सुगतो लोक वदनु रः
vidyā-caraṇa-sampannaḥ sugatolokavidanuttaraḥ

威笛呀 洽惹那 桑幫那哈 素嘎多 囉喀 威達 弩達惹哈
पु षद सार थः शा ा दवमनु ाणां
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ

布汝夏 當⽛ 薩惹地嘿 夏絲達 得哇瑪弩夏囊
बु ो भगवा न त। न
ः स तथागतः पु ानाम्,
buddhobhagavāniti,niṣyandaḥ sa tathāgataḥ puṇyānām,

布多 吧喀彎 尼迪 尼祥達哈 薩 達它噶達哈 布釀囊
अ व णाशः कुशलमूलानाम्,
avipraṇāśaḥ kuśala-mūlānām,

阿威 吧那夏哈 孤夏啦 姆啦那
अलङ्कृतः ा ा, आलयः पु नधानानाम्,
alaṅkṛtaḥkṣāntyā,ālayaḥpuṇya-nidhānānām,

阿朗可達羌達⽛ 阿啦呀哈布釀 尼達哪囊

法尊法師 譯

च तोऽनु
नैः,कुसु मतो ल णैः, त पो गोचरण,
citrito’nuvyañjanaiḥ kusumitolakṣaṇaiḥ,pratirūpogocareṇa,

既得⾥多 阿弩威揚迦納嘿 孤素⽶多啦羌內嘿 吧地⼊波 孤洽惹那
अ तकूलो दशनेन, अ भर तः
ा धमु ानाम्,
apratikūlodarśanena, abhiratiḥśraddhādhimuktānām,

阿吧地孤囉 達夏內那 阿⽐惹地嘿 許達 達地 姆⼤囊
अन भभूतः
या, अनवमदनीयो बलैः,
anabhibhūtaḥprajñayā,anavamardanīyobalaiḥ,

阿那⽐ 布搭哈 吧迦呀 阿那哇瑪達尼優 吧類嘿
शा ा सवस ानाम्, पताबो धस ानाम्,
śāstāsarva-sattvānām,pitābodhisattvānām,

夏絲達 薩哇薩哇囊 ⽐達菩提薩埵哇囊
राजा आयपु लानाम्,
rājāārya-pudgalānām,

惹迦阿惹 布嘎啦那
साथवाहः नवाणनगरस
तानाम्,
sārthavāhaḥ nirvāṇa-nagara-samprasthitānām,

薩它哇哈 涅哇那 那嘎那 撒吧地 須達囊

अ मेयो ानेन, अ च ः तभानेन, वशु ः
रण,
aprameyojñānena,acintyaḥpratibhānena, viśuddhaḥsvareṇa,

阿吧梅優 迦內那 阿京搭 吧苖吧內那 威須搭哈 薩哇惹那
आ ादनीयो घोषेण, असेचनको पेण,
āsvādanīyoghoṣeṇa, asecanakorūpeṇa,

阿梭達尼優 闊捨那 阿瑟洽那科 汝悲那
अ तसमः कायेन, अ ल ः कामैः, अनुप ल ो पैः,
apratisamaḥkāyena, aliptaḥkāmaiḥ, anupaliptorūpaiḥ

阿吧地撒瑪哈 喀咦那 阿⾥搭哈 喀梅嘿 阿弩吧哩多汝悲嘿

असंसृ आ
ैः, व मु ः
े ः,
asaṃsṛṣṭaārūpyaiḥ,vipramuktaḥskandhebhyaḥ,

阿桑稅絲達 阿汝悲嘿 威吧姆達哈絲剛得⽐呀哈
वस यु ो धातु भः, संवृत आयतनैः,
visamprayuktodhātubhiḥ,saṃvṛtaāyatanaiḥ,

威桑吧優多 達篤⽐嘿 薩威達 啊呀達內嘿
ो ैः, वमु ः प रदाघैः,
pracchinnogranthaiḥ,vimuktaḥparidāghaiḥ,

巴清耨 葛讓底嘿 威姆達哈 巴⽇達尼嘿
प रमु
ृ या,ओघा ु ीणः, प रपूण
ानेन,
parimuktas-tṛṣṇayā, oghāduttīrṇaḥparipūrṇojñānena,

巴⽇姆達 絲追那呀 喔嘎篤 苖那哈 巴⽇噗諾 迦內那
त तोऽतीतानागत- ु
ानां
pratiṣṭhito’tītānāgata-pratyutpannānāṃ

巴替師達 達替 達那 嘎搭 巴篤巴那囊
बु ानां भगवतां ाने, अ त तो नवाणे,
buddhānāṃbhagavatāṃjñāne, apratiṣṭhitonirvāṇe,

布達囔 巴嘎哇當 迦內 阿巴惹替悉多 涅哇內
तोभूतको ाम्,
तः सवस ालोकनीयायां भूमौ,
sthitobhūta-koṭyām,sthitaḥsarvasattvālokanīyāyāṃbhūmau,

絲替多 布⽇達闊湯 絲低達哈 薩哇 薩哇 囉喀 尼呀樣 琶⽑
सव इमे तथागतानां वशेषतः स
ुणाः।
sarvaimetathāgatānāṃviśeṣataḥsamyagguṇāḥ.

薩哇 ⼀梅達 它噶搭 囊威些 夏達哈薩呀 孤那哈
म ु आदौ क ाणः, म े क ाणः,
Saddharmastuādaukalyāṇaḥ, madhyekalyāṇaḥ,
(धमानु ृ तः)स

薩達瑪斯嘟 阿都 嘎哩呀那哈 瑪苖嘿 嘎哩呀那 哈

पयवसाने क ाणः,
थः, सु
नः, केवलः, प रपूणः,
paryavasānekalyāṇaḥ,svarthaḥsuvyañjanaḥ,kevalaḥ,paripūrṇaḥ,

巴呀哇薩內 嘎哩呀那哈 梭哇達哈 素威迦納克哇啦哈 巴⽇布那哈
प रशु ः, पयवदातः,
ा ातः भगवतो धमः,
pariśuddhaḥ,paryavadātaḥ.Svākhyātaḥbhagavatodharmaḥ,

巴⽇須達哈巴呀 威搭達哈 梭呀洽搭哈 巴嘎哇多達瑪哈
सा
कः, न रः, आका लकः,
sāndṛṣṭikaḥ, nirjvaraḥ, ākālikaḥ,

桑地悉笛喀哈 尼⽖哇惹哈 阿喀⾥喀哈
औपना यकः, ऐ हप कः, ा वेदनीयो व ैः,
aupanāyikaḥ,aihipaśyikaḥ, pratyātma-vedanīyovijñaiḥ.

喔巴那耶嘎哈 耶嘿巴謝喀哈 巴笛呀瑪 威達尼優 威迦內嘿
ा ातो भगवतो धम वनयः
Svākhyātobhagavatodharma-vinayaḥ,

素哇洽多 巴嘎哇多 達瑪威那呀哈
सु वे दतः नैया णकः, संबो धगामी,
supraveditaḥnairyāṇikaḥ, saṃbodhi-gāmī,

素巴威苖達哈 內惹尼嘎哈 桑波地 噶⽶
अ भ ःसं ूपः, स तशरणः, छ
ो तकः।
abhinnaḥsaṃstūpaḥ, sapratiśaraṇaḥ, chinna-plotikaḥ.

阿賓那哈桑絲嘟巴哈 桑巴地 夏惹那哈 京那波地嘎哈
तप ो भगवत आयसंघः, ाय तप ः,
Supratipannobhagavataārya-saṃghaḥ, nyāya-pratipannaḥ,
(संघानु ृ तः)सु

桑巴地巴耨 巴嘎哇搭 啊呀桑嘎哈 娘呀哈 巴地 巴那哈
ऋजु तप ः, सामीची तप ः, अ लीकरणीयः,
ṛju-pratipannaḥ, sāmīcī-pratipannaḥ, añjalī-karaṇīyaḥ,

汝吧吧地幫那哈 桑咦及 吧地幫那哈 昂迦哩 喀惹尼呀哈

सामीचीकरणीयः, पु
ी े ः,
sāmīcī-karaṇīyaḥ, puṇya-śrī-kṣetraḥ,

桑咦及 嘎惹尼呀哈 普娘捨 切達哈
महाद णाप रशोधकः, ाहवनीयः, आहवनीयः।
mahā-dakṣiṇā-pariśodhakaḥ, prāhavanīyaḥ, āhavanīyaḥ.

瑪哈 達親那 吧⽇修達喀哈 吧哈 哇尼呀哈 阿哈 哇尼呀哈
॥ आय र ानु ृ तसू ंसमा म्॥
Ārya-tri-ratnānusmṛti-sūtramsamāptam.

阿惹呀 ⾚惹那 弩絲 姆⽇地 素仗 薩瑪當
《隨念三寶經》意譯
佛、薄伽梵者，謂：如來、應供、正等覺、明⾏圓滿、善逝、世間
解、無上⼠、調御丈夫、天⼈師、佛、薄伽梵。諸如來者，是福等
流，善根無盡。安忍莊嚴，福藏根本，妙好間飾，眾相花敷，⾏境相
順，⾒無違逆。信解歡喜，慧無能勝，⼒無能屈。諸有情師，諸菩薩
⽗，眾聖者王，往涅槃城者之商主。妙智無量；辯才難思， 語⾔清
淨，⾳聲和美；觀⾝無厭，⾝無與等。不染諸欲，不染眾⾊，不染無
⾊。解脫眾苦，善脫諸蘊，不成諸界，防護諸處。永斷諸結，脫離熱
惱，解脫愛染，越眾暴流。妙智圓滿；住去、來、今諸佛世尊所有妙
智；不住涅槃，住真實際。安住遍現⼀切有情之地。是為如來正智殊
勝功德。
正法者，謂：善說梵⾏。初善、中善、後善。義妙、⽂巧。純⼀、圓
滿，清淨、鮮⽩。佛、薄伽梵，善說法律。正得，無病，時無間斷。
極善安⽴，⾒者不空，智者各別內證。法律善顯，決定出離，趣⼤菩
提。無有違逆，成就和順；具⾜依⽌，斷流轉道。
聖僧者，謂：正⾏、應理⾏、和敬⾏、質直⾏。所應禮敬，所應合
掌。清淨功德，淨諸信施，所應惠施，普應惠施。

ཇྙ རམི ྀདཡ
ཱ

《⼼經》

ཾ།

॥ नमःसव ाय ॥
Namaḥ sarvajñāya

那瑪哈 薩哇迦呀
आयावलो कते रबो धस ो ग ीरायां
Āryāvalokiteśvara-bodhisattvo gambhīrāyāṃ

啊呀哇囉克得 修啦 布帝薩埵 岡必惹揚
ापार मतायां चया चरमाणो
वलोकय त
॥
prajñā-pāramitāyāṃcaryāṃ caramāṇo vyavalokayatisma.

巴喇迦 啪啦密達揚迦揚 迦惹瑪諾 威呀洛喀呀 提思瑪
प
ां ां
भावशू ा
त
।
Pañca skandhāṃ stāṃścasva bhāva-śūnyānpaśyati sma.

奔洽 思⽢當 思當迦梭巴哇 修尼揚 巴悉呀提 思瑪
इह शा रपु
पं शू ता, शू तैव पम् ।
Iha Śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śunyataiva rūpam.

咦哈 夏惹布達 汝旁修尼呀達 修尼呀達哇 汝旁
पा पृथ ू ता, शू ताया न पृथ ूपम् ।
Rūpān na pṛthak śūnyatā, śūnyatāyā na pṛthag rūpam.

汝槃那 必哩它 修尼雅達 修尼雅達呀 那 必哩它 汝旁
य प
द्शू ता या शू ता त पम् ॥
Yad rūpam tad śūnyatā, yā śūnyatā tad rūpam.

雅得汝旁 薩修尼雅達 雅 修尼雅達 達得汝旁

⽞奘法師 譯

एवमेव वेदनासं ा-सं ार व ाना न ॥
Evameva vedanā-saṃjñā-saṃskāra-vijñānāni.

欸旺 維達那 桑迦 桑思嘎惹 威迦納尼

इह शा रपु सवधमाः शू ताल णा अनु
ा
Iha Śāriputrasarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā anutpannā

咦哈 夏惹布達啦薩⽡ 達瑪哈 修尼雅達 啦洽那 啊弩巴那
अ न ा अमला न वमला नोना न प रपूणाः
aniruddhā amalā na vimalānonā na paripūrṇāḥ.

啊尼汝達哈 啊瑪啦 那 威瑪啦諾那 那 啪⽇噗那哈
त ा ा रपु शू तायां न पम्,
Tasmāt Śāriputra śūnyatāyāṃ na rūpam,

它思瑪 夏惹布達啦 修尼雅達揚 那 汝旁
न वेदना न सं ा न सं ाराःन व ाना न ।
na vedanā, na saṃjñā, na saṃskārāḥ, na vijñānāni.

那 維達那 那 桑迦 那 桑思嘎惹哈 那 威迦那尼
न च ःु
ो ाण ज ाकायमनां स,
Na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṃsi.

那 洽修 修達喇 克喇那 吉⽡ 嘎呀 瑪囊悉
न पश ग रस
धमाः
Na rūpa-śabda-gandha-rasaspraṣṭavya-dharmāḥ.

那 汝巴 夏達 岡達 惹薩思巴啦 許它維呀 達瑪哈
न च ुधातुयाव मनोधातुः ।
Na cakṣur dhātur yāvan na manodhātuḥ.

那 洽秋 達篤 雅彎 那 瑪諾達篤

न व ा ना व ा न व ा यो ना व ा यो
Na vidyā nā vidyā, navidyā-kṣayo nā vidyā-kṣayo

那 維帝呀 那 維帝呀 那 維帝呀洽悠 那 維帝呀洽悠

याव जरामरणं न जरामरण यो
yāvan na jarā-maraṇaṃ na jarā-maraṇa-kṣayo,

呀彎那 迦惹瑪惹那 那 迦惹 瑪惹那洽悠

न ुः खसमुदय नरोधमागा न ानं न ा
म् ॥
naduḥkha-samudaya-nirodhamārgā.Na.jñānaṃ,naprāptitvam.

那 篤 桑姆達呀 尼若達 瑪嘎 那 迦囊 那巴啦 帝篤旺
बो धस
ापार मतामा
वहर त च ावरणः ।
Bodhisattvasya.prajñāpāramitāmāśritya.viharati.cittāvaraṇaḥ.

菩提薩埵哇夏 巴惹迦啪啦彌達 瑪悉帝雅 維哈惹帝 記達哇惹那哈
च ावरणना
ाद
ो वपयासा त ा ो
Cittāvaraṇa-nāstitvād atrasto viparyāsātikrānto

記達哇惹那 那思提特⽡ 啊特啦思多 維巴雅薩 提克蘭多
न नवाणः । य
व ताः सवबु ाः
niṣṭha-nirvāṇaḥ. Trayadhva-vyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ

尼許特 尼⽡那哈 札呀篤⽡ 維呀思 提它哈 薩哇 布達哈
ापार मतामा
अनु रां
prajñā-pāramitām āśritya anuttarāṃ

巴啦迦 啪啦彌達 啊其提雅它思瑪 啊弩達讓
स
ंबो धम भसंबु ाः ॥
samyaksambodhim abhisambuddhāḥ

桑呀桑布定 啊必桑布達哈

त ा ात ः
ापार मतामहाम ो
Tasmād jñātavyaḥ prajñā-pāramitā-mahā-mantro

它思瑪 迦達威呀哈 巴啦迦 啪啦彌達 瑪哈 曼陀羅
महा व ाम ो अनु रम ो असमसमम ः
mahā-vidyā mantro anuttara mantro asama-sama-mantraḥ

瑪哈 維帝呀 曼陀羅 啊努它啦 曼陀羅 啊桑瑪 桑瑪 曼陀羅哈

सव ुः ख शमनम ः
sarva-duḥkha-praśamana-mantraḥ

薩爾⽡篤喀 啪啦許瑪那曼陀羅哈
स मम
ा
ापार मतामु ोम ः
satyam amithyatvāt prajñā-pāramitām ukto mantraḥ.

薩提揚 啊彌提雅都⽡ 巴啦迦啪啦彌達呀姆都 曼特啦
त था गते गते पारगते पारसंगते बो ध
ाहा ॥
TADYATHĀ GATE GATE PĀRAGATE PĀRASAṂGATE BODHI SVĀHĀ.

達迪雅它 嘎喋 嘎喋 巴惹嘎喋 巴惹桑嘎喋 菩提梭哈
इत
ापार मता दयसू
मा म्
Iti Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtraṃsamāptam.

咦帝 巴喇迦 啪啦密達 室達呀 素讓薩瑪 布當
《⼼經》意譯
觀⾃在菩薩⾏深般若波羅蜜多時，照⾒五蘊皆空，度⼀切苦厄。舍利
⼦！⾊不異空，空不異⾊；⾊即是空，空即是⾊。受、想、⾏、識，
亦復如是。舍利⼦！是諸法空相，不⽣不滅，不垢不淨，不增不減。
是故，空中無⾊，無受、想、⾏、識；無眼、⽿、⿐、⾆、⾝、意；
無⾊、聲、⾹、味、觸、法；無眼界，乃⾄無意識界；無無明亦無無
明盡，乃⾄無⽼死亦無⽼死盡；無苦、集、滅、道；無智，亦無得。
以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多故，⼼無罣礙；無罣礙故，無
有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故，得
阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多，是⼤神咒，是⼤明咒，是
無上咒，是無等等咒，能除⼀切苦真實不虛，故說般若波羅蜜多咒。
即說咒⽈：揭帝 揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提薩婆訶

བ ོ་བ་ ་བའི་ ད།

迴向常誦

सवपाप ाकरण कुशल ोपस दा ।
Sarva-pāpasyākaraṇam kuśalasyopasampadā

薩哇巴 巴思雅 嘎惹那 庫峽啦修 巴桑巴達
諸惡莫作，眾善奉⾏，
च पयवदानं एत
ानां शासनम् ॥
Svacitta-paryavadānam eta dbuddhānāṃ śāsanam.

思其滴巴雅 哇達巴囊 欸達布達囊 夏薩囊
⾃淨其意，是諸佛教。 ── 七佛通誡偈
तारका त मरं दीपो मायाव ाय बु दम् ।
Tārakā timiraṃ dīpo māyāvaśyāya budbudam.

它惹喀 提⽶讓滴波 瑪呀哇許呀呀 布得布當
⼀切有為法，如夢幻泡影，
ं च व ुद ं च एवं
सं ृ तम् ॥
svapnaṃ ca vidyudabhraṃ ca evaṃ draṣṭavya-saṃskṛtam.

思哇巴囊 迦 威丟達布讓 迦 欸旺 得惹許達威呀 桑思克哩當
如露亦如電，應作如是觀。 ── 《⾦剛經》四句偈
अनेन पु ेन तु सवद शतमवा
नज
च दोष व षः ।
Anenapuṇyenatusarva-darśitam.avāpyanirjityacadoṣavid-viṣaḥ.

阿內那布涅那 突薩⽡迪哩悉達 啊哇⽪雅 尼吉提呀 迦都許威迪許哈
以此功德願證佛⾃性，降伏煩惱怨敵之過患，
जरा जामृ ुमहो मसङ्कुलात् समु रयं भवसागरा गत् ॥
jarā-rujā-mṛtyu-mahormi-saṅkulāt.samuddhareyaṃ.bhava-sāgarājjagat.

迦惹汝迦 姆⽇滴歐 瑪厚彌 桑庫啦桑姆達惹揚 巴哇薩嘎惹迦嘎搭
⽣⽼病死洶湧之波濤，願度眾⽣解脫輪迴海。 ── 迴向偈

॥ भवतु सवमङ्गलम् ॥
Bhavatusarva-maṅgalam.

拔哇篤 薩⽡ 芒嘎浪
吉祥圓滿。

ག་འཚལ་བའི་ ད།

頂禮常誦

妙融法師 編譯

༄༅། ། ས་ཆེན་ ི་ ས་ལ་སོགས་པར་ ག་འཚལ་ཞིང་བ ོད་ད ངས་ ག
ོ ས་པ་དང༌། མཆོད་པ་དང་ ིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་
པ་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་བསགས་ཤིང་གོང་ ་ ེལ་བ་དང༌། འགལ་ ེན་ བ
ི ་པ་ ོང་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་བ ིགས་པ་ལ། དང་པོ་ ན་
ཆགས་ག མ་པ་འདོན་པ་ལ། ཐོག་མར་ ག་འཚལ་བའི་ ད་ནི།

⼤法會時，於頂禮、發聲讚頌，供養和懺悔等等積聚增⻑福德資糧，淨除違緣覆障之儀軌次
第彙編中，⾸先念誦〈三常誦〉第⼀頂禮常誦：
བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས།

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 昨⾙ 桑傑
南無頭⾯接⾜虔禮世尊、善逝、應供、正等覺佛、
རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ།

⽇巴倘 俠速滇巴 喋哇謝巴 吉滇千巴
明⾏⾜、如來、世間解、

ེས་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་ ར་བ། ་ན་མེད་པ། ་དང་མི་ མས་ ི་ ོན་པ་མཉམ་མེད་

འི་

界樸 讀威 卡羅究哇 喇那沒巴 臘倘⽶南記敦巴 釀每 夏嘉宜
調御丈夫、無上⼠、天⼈師、
ལ་པོའ་ཞབས་ ་ི ལ་ ི་མ་མེད་པ་ལ་མགོ་བོས་རབ་ ་ག གས་ཏེ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ། །

嘉波 俠記讀 持瑪沒巴拉 果窩 拉杜 杜喋 舉⾙ 恰擦羅
無等釋迦王。
ཞེས་པའི་ཚག་མཚམས་ མས་ལ་ ག་ འོ། ། ཡབ་ ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས།

以上於各句段落時頂禮。《⽗⼦合集經》云：
ི

ོ ོ

ེ

ི

ོ

ོ

གང་ཚ་ ང་གཉིས་གཙ་བོ་ ོད་བ མས་ཚ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བ ན་བོར་ནས། །

扛測 剛尼 作窩 卻檔測 薩千 迪拉 拱巴 敦波內
福智無⽐兩⾜尊，初⽣即⾏於七步，

ང་ནི་འཇིག་ ེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་ག ངས། །དེ་ཚ་མཁས་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

昂尼 吉滇 迪那 秋界松 喋測 客巴 卻拉 恰擦羅
唱⾔世間獨為勝，我於彼時曾致禮。
ཏོག་ག ངས་ལས།

《佛說護國尊者所問⼤乘經》云：
མ་དག་ ་མངའ་མཆོག་ ་ག གས་བཟང་བ། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་གསེར་ ི་ ན་པོ་འ ། །

南達 固阿 秋杜 俗桑哇 耶謝 嘉措 ⾊吉 倫波札
稽⾸我佛真⾦⾊，相好最上⾯如⽉，

གས་པ་འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ ང་ངེ་བ། །མགོན་པོ་མཆོག་བ ེས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

札巴 吉滇 松拿 浪涅哇 袞波 秋涅 卻拉 恰擦羅
功德智慧無等倫，我今禮佛無等智。
འཕགས་པ་ ལ་འཁོར་ ོང་གི་མདོ་ལས།

《藥師七佛供養儀軌如意王經》云：
མཚན་མཆོག་ ན་པ་ ི་མེད་ ་བའི་ཞལ། །གསེར་མདོག་འ ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

千秋 滇巴 持沒 達威俠 ⾊⽃ 札哇 卻拉 恰擦羅
無垢⽉⾯殊勝像，紫摩⾦⾝我敬禮，

ལ་ ལ་ ོད་འ ་ ིད་པ་ག མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མ ེན་ཆེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་།

讀札 卻札 ⼣巴 松瑪企 釀每 堪千 卻拉 恰擦羅
遠離塵垢三界無，正等明覺我敬禮。
ེ

འ ལ་བ་ མ་འ ེད་ལས།

《律分別》云：

མི་མཆོག་འ ལ་བ་ཁ་ལོ་ ར་མཛད་ཅིང༌། ། ན་ ོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །

⽶秋 讀哇 卡羅 究則京 袞就 清哇 訣則 喋⾏謝
⼈中之尊⾏調伏統御，斬斷煩惱結縛善逝尊，

དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །མཉན་ཡོད་བ གས་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

汪波 息⾏ 涅息 息拉客 釀約 修巴 喋拉 恰擦羅
諸根寂靜權巧於永寂，向住舍衛城者我頂禮。
ལེགས་ བ་ལས།

《藥師七佛供養儀軌如意王經》云：
མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེ་ ན་པ། །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ོན་པ་པོ། །

袞波 圖傑 切滇巴 湯界 千巴 敦巴波
世尊具⼤慈悲⼼，⼀切種智引導師，

བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

索南 元滇 嘉措⾏ 喋⾏ 謝拉 恰擦羅
福慧功德勝深海，於諸如來我敬禮。

དག་པ་འདོད་ཆགས་ ལ་བའི་ ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་ ོལ་ཞིང༌། །

達巴 堆恰 札威究 給威 年松 雷卓⾏
清淨遠離貪慾因，善能解脫諸惡趣，

གཅིག་ ་དོན་དམ་མཆོག་ ར་པའི། །ཞི་ ར་ཆོས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

記杜 敦檔 秋究⾙ 息究 卻拉 恰擦羅
⼀味最上勝真諦，寂靜妙法我敬禮。
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ོལ་ནས་ ོལ་བའི་ལམ་ཡང་ ོན། །བ བ་པ་དག་ལ་རབ་ ་ ས། །

卓內 卓威 朗揚敦 蠟巴 達拉 拉杜居
已解宣說令他解，善能住於諸學處，

ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འ ན་ལ་ཡང་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾏吉 檔巴 元滇⾏ 給敦 拉揚 恰擦羅
具諸功德勝福⽥，於諸僧伽我敬禮。
ཚགས་ ་བཅད་པ་བཞི་པ་ལས།

《第四偈》云：

ར་ ར་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །མཚན་མཆོག་ མ་ ་གཉིས་མངའ་བའི། །

固究 巴尼 湯界拉 千秋 松糾 尼阿威
⼀切諸佛⾝，具三⼗⼆相，

ོགས་པའི་སངས་ ས་ གས་ ན་པ། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

昨⾙ 桑傑 札滇巴 嘉哇 袞拉 恰擦羅
稱名圓滿佛，稽⾸諸如來。

ོགས་སངས་གང་ ་བ མས་པ་དང༌། །གང་ ་ ང་ བ་ལ་རེག་དང༌། །

昨桑 扛讀 檔巴倘 扛讀 強秋 拉瑞倘
若有正覺降⽣處，及其得成菩提處，

ཞི་བའི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་དང༌། །ཟག་མེད་ ་ངན་འདས་པ་དང༌། །

息威 擴洛 過哇倘 撒沒 釀恩 喋巴倘
轉⼤寂靜法輪處，無漏滅處盡敬禮。

བདེ་གཤེགས་གང་ ་བ གས་པ་དང༌། །འཆག་པ་དང་ནི་བཞེངས་པ་དང༌། །

喋謝 扛讀 修巴倘 恰巴 倘尼 賢巴倘
善逝隨⽅常居住，經⾏散步坐⽴地，
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སེང་གེ་ ་ ར་གཟིམས་པ་ཡི། །གནས་དེ་ལ་ཡང་ ག་འཚལ་ལོ། །

森給 ⼤樸 息巴宜 內喋 拉揚 恰擦羅
獅⼦臥勢安眠處，如斯等處盡敬禮。

ེང་དང་འོག་དང་བར་དག་དང༌། ། ོགས་དང་ ོགས་མཚམས་ མས་ ་ཡང༌། །

頂倘 歐倘 琶達倘 秋倘 秋燦 南速揚
上⽅下⽅暨中央，⽅隅不拘何⽅所，

ར་བཅས་ ་ནི་མེད་པ་ཡི། །མཆོད་ ེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་།

固界 固尼 沒巴宜 卻滇 南拉 恰擦羅
凡有舍利無舍利，⼀切寶塔我敬禮。

མ ན་པའི་ ོན་ལམ་དགེ་ཚགས་དཔག་མེད་ལས། ། ད་པ་ ོད་པ་ན་ཡང་མཆེད་ ར་ཅིང༌། །

吞⾙ ⾨朗 給措 罷沒雷 界巴 訣巴 拿揚 切究京
同⼼⿑發稀有願，⾏道位時亦作伴，

བ ལ་བཟང་གཅིག་ལ་མཛད་པ་མཐར་ ིན་པའི།། ོགས་པའི་སངས་ ས་ ོང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

噶桑 記拉 則巴 踏沁⾙ 昨⾙ 桑傑 東拉 恰擦羅
⼀賢劫中事究竟，圓滿千佛我敬禮。
ཡབ་ ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས།

《⽗⼦合集經》云：

དང་པོར་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ེད་ནས།།བ ལ་པ་ ངས་མེད་ག མ་ ་ཚགས་བསགས་ཤིང་།།

倘波 強秋 秋杜 森界內 噶巴 掌沒 松讀 措薩⾏
初發勝菩提⼼時，於三⼤劫積福德，

བར་ ་གཅོད་པའི་བ ད་བཞི་འཇོམས་མཛད་པ།།བཅོམ་ ན་སེང་གེ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང་།

琶讀 訣⾙ 度息 炯則⾙ 炯滇 森給 喋拉 恰擦羅
摧滅中斷障四魔，世尊獅⼦我頂禮。
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ཏིང་འཛན་ ལ་པོའ་མདོ་ལས།

《三摩地王經》云：

ནམ་མཁའ་འ ་ཞིང་ ལ་ ལ་ ི་མ་མེད། །ཤེས་རབ་ ས་པོ་ ས་དང་མཚན་མི་མངའ། །

南卡 札⾏ 讀札 持瑪沒 謝拉 ⾊波 閭倘 千⽶阿
如虛空離塵無垢，般若⼦無名無相，

ཡོན་ཏན་ ་མཚ་རབ་ཟབ་ གས་ ེ་ཅན། །མ ངས་མེད་ ག་ནི་བདག་གི་ ི་བོར་ཞོག །ཅེས་སོ། །

元滇 嘉措 拉撒 圖傑間 聰沒 恰尼 達吉 記窩修
深妙功德海悲者，無等師⼿置我頂。

དཀོན་མཆོག་ ེས་ ན་ ི་མདོ།

《隨念三寶經》

法尊法師 譯

གཉིས་པ་མདོ་འདོན་པའི་ ད་ལ། དཀོན་མཆོག་ ེས་ ན་ ི་མདོ་ནི།

第⼆段經⽂常誦，《隨念三寶經》：
འདི་ ར་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ནི་

迪⼤ 桑傑炯滇喋 喋尼
佛、薄伽梵者，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས། རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ།

喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 昨⾙桑傑 ⽇巴倘俠速滇巴
謂：如來、應、正等覺、明⾏、
བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ། ེས་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་ ར་བ།

喋哇謝巴 吉滇千巴 界樸讀威 卡羅究哇
圓滿、善逝、世間解、

་ན་མེད་པ། ་དང་མི་ མས་ ་ི ོན་པ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ཏེ།

喇那沒巴 蠟倘⽶南記敦巴 桑傑炯滇喋 疊
無上⼠、調御丈夫、天⼈師、佛、薄伽梵。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི ་མ ན་པ། དགེ་བའི་ ་བ་ མས་ ད་མི་ཟ་བ།

喋⾏謝巴 喋尼 索南達吉 究吞巴 給威紮哇南 去⽶撒哇
諸如來者，是福等流，善根無盡。
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བཟོད་པ་དག་གིས་རབ་ ་བ ན་པ། བསོད་ནམས་ ི་གཏེར་ མས་ ི་གཞི།

索巴達吉 惹杜間巴 索南記 喋南記息
安忍莊嚴，福藏根本，

དཔེ་ ད་བཟང་པོ་ མས་ ས
ི ་ ས་པ། མཚན་ མས་ ི་མེ་ཏོག་ ས་པ། ོད་ ལ་རན་པར་མ ན་པ།

⾙且桑波 南記這巴 參南記沒⾖巴 訣由仁巴吞巴
妙好間飾，眾相花敷，⾏境相順，

མཐོང་ན་མི་མ ན་པ་མེད་པ། དད་པས་མོས་པ་ མས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།

通拿⽶吞巴沒巴 喋⾙摩巴南拉 溫巴噶哇
⾒無違逆。信解歡喜，
ཤེས་རབ་ཟིལ་ ིས་མི་ནོན་པ། ོབས་ མས་ལ་བ ི་བ་མེད་པ།

謝拉息吉 ⽶倫巴 ⾖南拉 ⼦哇沒巴
慧無能勝，⼒無能屈。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི ོན་པ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ཡབ།

森間湯界記 敦巴 強秋森巴 南記涯
諸有情師，諸菩薩⽗，
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ མས་ ་ི ལ་པོ།

帕⾙扛撒 南記嘉波
眾聖者王，

་ངན་ལས་འདས་པའི་ ོང་ ེར་ ་འ ོ་བ་ མས་ ི་དེད་དཔོན། ཡེ་ཤེས་དཔག་ ་མེད་པ།

釀恩雷喋⾙ 種切讀 卓哇南記 喋奔 耶謝罷杜沒巴
往涅槃城者之商主。妙智無量，
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ོབས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ། ག ང་ མ་པར་དག་པ། ད ངས་ ན་པ།

播巴杉吉 ⽶恰巴 松南巴達巴 央年巴
辯才難思，語⾔清淨，⾳聲和美，

་ ད་བ ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ། ་མ ངས་པ་མེད་པ། འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ།

固切⼤威 秋⽶謝巴 固聰巴沒巴 堆巴達吉瑪軌巴
觀⾝無厭，⾝無與等。不染諸欲，
ག གས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ། ག གས་མེད་པ་དག་དང་མ་འ ེས་པ།

俗達吉 涅哇瑪軌巴 俗沒巴 達倘瑪這巴
不染眾⾊，不染無⾊。

ག་བ ལ་དག་ལས་ མ་པར་ ོལ་བ། ང་པོ་དག་ལས་རབ་ ་ མ་པར་ ོལ་བ།

讀阿達雷 南巴卓哇 澎波達雷惹杜南巴卓哇
解脫眾苦，善脫諸蘊，
ཁམས་ མས་དང་མི་ ན་པ། ེ་མཆེད་ མས་བ མས་པ།

康南倘 ⽶滇巴 界切南檔巴
不成諸界，防護諸處，

མ ད་པ་ མས་ཤིན་ ་བཅད་པ། ཡོངས་ ་ག ང་བ་དག་ལས་ མ་པར་ ོལ་བ།

度巴南⾏杜界巴 擁速東哇 達雷 南巴卓哇
永斷諸結，脫離熱惱，

ེད་པ་ལས་ ོལ་བ། ་བོ་ལས་བ ལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ། འདས་པ་དང༌།

⼣巴雷卓哇 秋窩雷噶哇 耶謝擁速昨巴 喋巴倘
解脫愛染，越眾暴流。妙智圓滿，
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མ་ ོན་པ་དང༌། ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།

瑪準巴倘 達⼤烔威 桑傑炯滇喋 南記 耶謝拉內巴
住去、來、今諸佛世尊所有妙智，
་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ ི་མཐའ་ལ་གནས་པ།

釀恩雷喋巴拉⽶ 內巴 揚達巴 尼記 踏拉內巴
不住涅槃，住真實際。
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བ གས་པ་ ེ།

森間湯界拉 息⾙薩拉 修巴喋
安住遍現⼀切有情之地，

འདི་དག་ནི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ མས་སོ། །

迪⼤尼 桑傑炯滇喋記 固切威 元滇 揚達巴南梭
是為如來正智殊勝功德。

ཆོས་ ེ་ ་ ན་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་ ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ།

檔⾙卻尼透瑪給哇 琶讀給哇 踏瑪給哇
正法者，謂：善說梵⾏。初善、中善、後善。

དོན་བཟང་པོ། ཚག་འ ་བཟང་པ། མ་འ ེས་པ། ཡོངས་ ་ ོགས་པ། ཡོངས་ ་དག་པ།

屯桑波 企⽵桑波 瑪這巴 擁速昨巴 擁速達巴
義妙、⽂巧，純⼀、圓滿，清淨、鮮⽩。

ཡོངས་ ་ ང་བ། བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ཆོས་ལེགས་པར་ག ངས་པ།

擁速強哇 炯滇喋記 卻雷巴松巴
佛、薄伽梵，善說法律。
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ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། ནད་མེད་པ། ས་ཆད་པ་མེད་པ།

揚達巴通哇 內沒巴 度切巴沒巴
正得，無病，時無間斷。

ཉེ་བར་གཏོད་པ། འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། མཁས་པ་ མས་ ིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་ ་བ།

涅哇對巴 迪通哇拉屯約巴 客巴南記 梭梭攘吉 ⾥巴甲哇
極善安⽴，⾒者不空，智者各別內證。

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ག ངས་པའི་ཆོས་འ ལ་བ་ལེགས་པར་ ོན་པ། ངེས་པར་འ ང་བ།

炯滇喋記 松⾙ 卻讀哇雷巴敦巴 涅巴炯哇
法律善顯，決定出離，趣⼤菩提。

ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་འ ོ་བར་ ེད་པ། མི་མ ན་པ་མེད་ཅིང་འ ས་པ་དང་ ན་པ།

昨⾙強秋杜卓哇且巴 ⽶吞巴沒京度巴倘滇巴
無有違逆，成就和順；

བ ེན་པ་ཡོད་པ། ་བ་བཅད་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་འ ན་ནི་ལེགས་པར་ གས་པ།

滇巴約巴 究哇界巴喔 帖巴千波 給屯尼 雷巴 修巴
具⾜依⽌，斷流轉道。聖僧者，謂：正⾏、

རིགས་པར་ གས་པ། ང་པོར་ གས་པ། མ ན་པར་ གས་པ། ཐལ་མོ་ ར་བའི་འོས་ ་ ར་པ།

⽇巴修巴 場波修巴 吞巴修巴 踏摩甲威 偉速究巴
應理⾏、和敬⾏、質直⾏。所應禮敬，

ག་ ་བའི་འོས་ ་ ར་པ། བསོད་ནམས་ ་ི དཔལ་ ི་ཞིང༌། ཡོན་ཡོངས་ ་ ོང་བ་ཆེན་པོ།

恰甲威偉速究巴 索南記 巴吉⾏ 元擁速炯哇千波
所應合掌。清淨功德，淨諸信施，
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ིན་པའི་གནས་ ་ ར་པ། ན་ ་ཡང་ ིན་པའི་གནས་ ་ ར་པ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་དང༌།

僅⾙內速究巴 袞杜揚僅⾙ 內速究巴千波喔
所應惠施，普應惠施。

ཤེར་ ིང་ ི་མདོ།

《⼼經》

法尊法師 譯

ཡང་ན། ཤེར་ ིང་གི་མདོ་འདོན་པར་ག ངས་ཏེ།

⽽後，念誦《⼼經》：

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

湯介 千巴喇 洽擦洛
禮敬⼀切遍知。

འདི་ ་འཕགས་པ་ ན་ ་ ན་རས་གཟིགས་ ་ི དབང་པོ་

迪搭 帕巴 昆篤 堅惹息吉 汪波
觀⾃在菩薩

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཟབ་མོ་ ད་པ་ ོད་པའི་ཚ།

蔣秋森巴 些惹吉 帕若篤慶巴 薩莫介巴 具悲策
⾏深般若波羅蜜多時，
མ་པར་བ ས་ན་ ་ ང་དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པར་མཐོང་ངོ་། །

囊巴滇拿 阿砰 底⼤ 喔渦尼吉 東巴通喔
照⾒五蘊皆空，度⼀切苦厄。

འདི་ནི་ཤ་རིའི་ ་ག གས་ ོང་པ་ཉིད་དེ། ོང་པ་ཉིད་ ང་ག གས་སོ།

迪尼 夏⽇蒲 俗東巴尼碟 東巴尼將俗梭
舍利⼦！
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ག གས་དང་ ོང་པ་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ག གས་དང་ཡང་ཐ་མི་དད་དོ།

俗淌東巴尼 踏爹巴揚瑪迎 俗淌揚 踏⽶跌⽃
⾊不異空，空不異⾊；
གང་ག གས་པ་དེ་ ོང་པ་ཉིད། གང་ ོང་པ་ཉིད་པ་དེ་ག གས་ཏེ།

扛俗巴迪 東巴尼 扛東巴 尼巴迪 俗碟
⾊即是空，空即是⾊。

མ་པར་ཤེས་པའོ། །དེ་བཞིན་ ་ཚར་བ་དང་། འ ་ཤེས་དང་། འ ་ ེད་དང་།

迪⾏篤 措哇淌 篤謝淌 篤伽淌
受、想、⾏、識，亦復如是。

འདི་ནི་ཤ་རིའི་ ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མཚན་མ་ ེ། མི་ ེ་མི་འགོག །

囊巴謝巴喔 迪尼 夏⽇蒲 卻湯介 東巴尼吉 參嗎碟 ⽶皆 ⽶夠
舍利⼦！是諸法空相，不⽣不滅，
མི་གཙང་མི་བཙག །མི་འཕེལ་མི་འ ི། དེ་ ་བས་ན་ཤ་རིའི་ ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་ག གས་ ང་མེད།

⽶藏⽶鄒 ⽶配⽶直 迪⼤威拿 夏⽇蒲 東巴尼喇 俗將梅
不垢不淨，不增不減。是故，空中無⾊，
ཚར་བ་ཡང་མེད། འ ་ཤེས་ ང་མེད། འ ་ ེད་ ང་མེད། མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མེད།

措哇揚梅 篤謝將梅 篤伽將梅 囔巴謝巴 揚梅
無受、想、⾏、識；
མིག་དང་ ་བ་དང་ ་དང་ ེ་དང་ ས་དང་ཡིད་ ང་མེད།

⽶淌 那哇淌 那淌 介淌 閭淌 宜 將梅
無眼、⽿、⿐、⾆、⾝、意；
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ཁ་དོག་དང་ ་དང་ ི་དང་རོ་དང་རེག་དང་ཆོས་ ང་མེད།

咖⾖淌 札淌 直淌 若淌 惹淌 卻 將梅
無⾊、聲、⾹、味、觸、法；
མིག་གི་ཁམས་ནས་ཡིད་ ་ི ཁམས་ ་ཡང་མེད། རིག་པ་ཡང་མེད། མ་རིག་པ་ཡང་མེད།

彌吉康內 宜吉康素 揚梅 ⽇巴揚梅 瑪⽇巴揚梅
無眼界，乃⾄無意識界；
རིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེད་པས་ན།

⽇巴瑟巴 揚梅 瑪⽇巴瑟巴揚 梅北拿
無無明亦無無明盡，

ས་ཤིང་ཤི་བ་ཡང་མེད། ས་ཤིང་ཤི་བ་ཟད་པ་ཡང་མེད། །

給欣⼣哇 揚梅 給欣⼣哇瑟巴 揚梅
乃⾄無⽼死亦無⽼死盡；

ག་བ ལ་དང་། འ ས་པ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་ཡང་མེད། ཤེས་པ་ཡང་མེད། ཐོབ་པ་ཡང་མེད།

篤阿淌 迪巴淌 苟巴淌 朗揚梅 謝巴揚梅 透巴揚梅
無苦、集、滅、道；無智亦無得，

མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་པར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་གནས་ཏེ།

瑪透巴揚梅巴 蔣秋森巴些若吉 啪若篤慶巴 拉內碟
以無所得故。菩提薩埵依般若波羅蜜多故，
ོད་པས་སེམས་ ོད་པ་ཡང་མེད། སེམས་མི་ ོད་པ་ཡང་མེད།

具悲森具巴揚梅 森⽶具巴揚梅
⼼無罣礙；無罣礙故，
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དེ་ ར་མེད་པ་ལ་གནས་པས་ན་ལོག་པ་ལས་ཤིན་ ་འདའ་ ེ། ། བ་པ་ནི་ ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །

底搭梅巴喇 內悲拿 摟巴磊 欣篤達碟 圖巴尼 釀耶磊 碟巴喔
無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。

ས་ག མ་ ་ མ་པར་ གས་པའི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ང་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་གནས་ཏེ།

杜松篤 囊巴修⾙ 桑皆湯介將 些若吉 啪若篤慶巴喇內碟
三世諸佛依般若波羅蜜多故，

ོད་པས་ ་ན་མེད་པ་ག ང་ ང་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ ན་ ་མངོན་པར་སངས་ ས་སོ། །

具悲啦拿 梅把 雍中昨北 蔣秋篤 昆篤 溫巴桑傑梭
得阿耨多羅三藐三菩提。

དེ་བས་ན་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཆེན་པོའ་ གས། རིག་པ་ཆེན་པོའ་ གས། ་ན་མེད་པའི་ གས།

迪威拿 些若吉 帕若篤慶巴千波宜盎 ⽇巴千波宜盎 啦拿梅悲盎
故知般若波羅蜜多，是⼤神咒，是⼤明咒，是無上咒，
མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པའི་ གས། ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་བའི་ གས།

釀巴淌 ⽶釀悲盎 篤恩湯介 惹篤息偉盎
是無等等咒，能除⼀切苦真實不虛，

བདེན་ཏེ་མི་བ ན་བས་ན་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ གས་ ས་སོ།། །། གས་ལ།

滇碟⽶尊威拿 些若吉 帕若篤慶悲盎 梅梭 盎喇
故說般若波羅蜜多咒。即說咒⽈：
ཏ ཐ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ་ར་ག་ཏེ་པ་ར་སང་ག་ཏེ་བྷོ་དྷི་ ་ །། །།

德雅他 嘎碟 嘎碟 巴惹嘎碟 巴惹桑嘎碟 菩提梭哈
揭帝 揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提薩婆訶
འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ིང་པོ་ ོགས་སོ།། ལེགས་ ེས་ ིས།།

《般若波羅蜜多⼼經》圓滿。善⽣書。

མདོ་འདོན་པའི་ ད།

《⾦剛經》四句偈等教⾔匯集
ཞེས་སོགས་ བ་པ་ཆེན་པོའ་ག ང་ ས་བ ས་གང་ ང་དང༌།ཤེར་ ིན་ ོ་ ེ་གཅོད་པ་ལས།

佛陀教⾔匯集，《⾦剛經》云：

ར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌། ། ་མ་ཟིལ་པ་ ་ ར་དང༌། །

噶瑪 拉⾥ 瑪沒倘 究瑪 息巴 秋樸倘
如星翳燈幻，露泡夢電雲，

ི་ལམ་ ོག་དང་ ིན་ ་ ། །འ ས་ ས་ཆོས་ མས་དེ་ ར་ ། །

⽶朗 洛倘 進⼤樸 度傑 卻南 喋答⼤
於⼀切有為，應作如是觀。
ཞེས་དང༌། ཚམས་ལས།

《法集要頌經》云：
ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ་ལས་ ང༌། །དེ་ ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ག ངས། །

卻南 湯界 究雷炯 喋究 喋⾏ 謝⾙松
諸法因緣⽣，佛說是因緣，

་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་ ོང་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ག ངས། །

究拉 果巴 扛吟巴 給炯 千波 迪給松
因緣盡故滅，佛作如是說。

ིག་པ་ཅི་ཡང་མི་ ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ད། །

迪巴 記揚 ⽶甲⾏ 給哇 彭松 措巴界
諸惡莫作，眾善奉⾏，
ི ེ

ི ོ

ི ི

ི

鳩摩羅什 等譯

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་ ་འ ལ། །འདི་ནི་སངས་ ས་བ ན་པ་ཡིན། །

攘吉 森尼 擁速督 迪尼 桑傑 滇巴吟
⾃淨其意，是諸佛教。
ཡོད་ འི་སོར་མདོ་ལས།

《法句經》云：

ས་ ་ི ོམ་པ་ལེགས་པ་ ེ། །ངག་གི་ ོམ་པའང་ལེགས་པ་ཡིན། །

閭記 懂巴 雷巴喋 阿吉 懂邦 雷巴吟
善哉制於⾝，善哉制於語，

ཡིད་ ་ི ོམ་པ་ལེགས་པ་ ེ། །ཐམས་ཅད་ ་ནི་ ོམ་པ་ལེགས། །

宜記 懂巴 雷巴喋 湯界 讀尼 懂巴雷
善哉制於意，善哉制⼀切，

ཐམས་ཅད་བ ང་བའི་དགེ་ ོང་དག ། ག་བ ལ་ ན་ལས་ངེས་ ོལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

湯界 松威 給隆達 讀阿 袞雷 涅卓羅
制⼀切⽐丘，解脫⼀切苦。

ན་ཆགས་ག མ་པ། བ ོ་བ་ ་བའི་ ད།

迴向常誦

ག མ་པ་བ ོ་བ་ ་བའི་ ད་ནི། ེས་རབས་ལས།

第三迴向常誦，《本⽣鬘》云：

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་ད ་ མས་ཕམ་ ས་ནས། །

索南 迪宜 湯界 息巴尼 透內 涅⾙ 札南 潘且內
以此功德願證佛⾃性，降伏煩惱怨敵之過患，

ེ་ ་ན་འཆིའི་ ་ བས་འ ག་པ་ཡི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་འ ོ་བ་ ོལ་བར་ཤོག །ཅེས་དང༌།

界噶 拿企 巴拉 處巴宜 ⼣⾙ 措雷 卓哇 卓哇修
⽣⽼病死洶湧之波濤，願度眾⽣解脫輪迴海。
ོད་འ ག་ལས།

《⼊菩薩⾏論》云：
འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་གཅིག་ ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འ ང་བའི་གནས། །

卓威 讀阿 ⾯記部 喋哇 湯界 炯威內
⼀藥能治諸苦難，⼀切安樂發⽣地，

བ ན་པ་ ེད་དང་བ ར་ ི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །ཅེས་དང༌།

滇巴 涅倘 固滴倘 界喋 雲仁 內究記
願得供養及恭敬，聖教永遠常住世。
འ ལ་བ་ ང་ལས།

《律典》云：

ོ ེ

ོ

ོ

ེ

་ ལ་དགའ་བོ་ཉེར་དགའ་བོ། །གཞན་ཡང་ ོང་ ེར་གནས་པ་ མས། །

露嘉 噶窩 涅噶窩 賢揚 種切 內巴南
⿓王歡喜次王喜，其餘住他王城眾，

ཚ་རིང་ནད་མེད་ ན་ མ་ཚགས། ། ག་ ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །

測仁 內沒 彭松措 ⼤杜 喋哇 透巴修
⻑壽無病富⾜聚，願能恆常得安樂。

第⼆章
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བས་འ ོ་སེམས་བ ེད།

前⾏：皈依發⼼
བདག་ལ་ ང་བར་ ེད་པའི་ད ། གནོད་པར་ ེད་པའི་བགེགས།

達拉 當哇 且⾙札 諾巴 且⾙給
願於我怨恨之仇敵，迫害之魔⻤，

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་བར་ ་གཅོད་པར་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་ ས་པའི།

踏巴倘 湯界 千⾙ 琶讀 訣巴 且巴 湯界 記 作傑⾙
中斷解脫與遍智為主之⼀切等虛空如⺟⼀切眾⽣，

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ ན། ག་བ ལ་དང་ ལ།

瑪 南卡 倘 釀⾙森間 湯界 喋哇倘滇 讀阿 倘札
皆能具樂離苦，

ར་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་ ། ཞེས་ལན་ག

紐讀 喇拿 沒巴 揚達巴 昨⾙ 強秋 仁波切 透巴甲
迅速獲得無上圓滿正覺菩提寶。 三遍
(

མ་དང་།

)

དེའི་ཆེད་ ་སངས་མ་ ས་ ་ི བར་ ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།

喋宜切讀 桑瑪 傑記 琶讀 閭盎 宜松 給哇 拉構
為此，直⾄未成佛前迴向⾝語意善業，
མ་ཤིའི་བར་ ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།

瑪⼣ 琶讀 閭盎 宜松 給哇 拉構
未死之前迴向⾝語意善業，
ེ ི

ེ ི

ི

ི

ེ

ོ

ས་དེ་རིང་ནས་བ ང་ ེ་ཉི་མ་སང་ད་ཙམ་ ི་བར་ ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། ལན་ག

度 喋仁 內聳喋 尼瑪 桑達 讚吉琶讀 閭阿 宜松 給哇 拉構
從此刻起⾄明⽇此時，迴向⾝語意善業。 三遍
(

ི

ི ེ

)

མ།

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།

南客 踏倘 釀⾙ 森間 湯界
等虛空之⼀切眾⽣，

ང་གཉིས་ མས་ ་ི མཆོག་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

剛尼 南記秋 桑傑 炯滇喋 南拉 嘉速 企喔
皈依佛兩⾜尊，

འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

堆恰 倘札哇 南記秋 檔⾙卻南拉 嘉速 企喔
皈依法離欲尊，

ཚགས་ མས་ ་ི མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ མས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །ཞེས་ཚར་ཅི་རིགས་དང་།

措南 記秋 帕⾙給屯 南拉 嘉速 企喔
皈依僧眾中尊。 ⼀遍
(

)

ོད་འ ག་ལས།

《⼊菩薩⾏論》云：
ང་ བ་ ིང་པོར་མཆིས་ ་ི བར། །སངས་ ས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆི། །

強秋 寧波 企記琶 桑傑 南拉 嘉速企
直⾄勝菩提，皈命諸佛前，

ཆོས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགས་ལའང་དེ་བཞིན་ བས་ ་མཆི། །

卻倘 強秋 森巴宜 措朗 喋⾏ 嘉速企
法及菩薩眾，如是亦皈命。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་བདེ་གཤེགས་ ས
ི ། ། ང་ བ་ གས་ནི་བ ེད་པ་དང༌། །

其⼤ 溫吉 喋謝吉 強秋 圖尼 界巴倘
如過去諸佛，已發菩提⼼，
ེ

ི

ེ

ི

ི

ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ བ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ ར། །

強秋 森⾙ 蠟巴拉 喋達 仁⾏ 內巴⼤
於菩薩學處，悉如次⽽住。

དེ་བཞིན་འ ོ་ལ་ཕན་དོན་ ། ། ང་ བ་སེམས་ནི་བ ེད་བ ི་ཞིང༌། །

喋⾏ 卓拉 偏屯讀 強秋 森尼 界吉⾏
如是為利⽣，我發菩提⼼，

དེ་བཞིན་ ་ནི་བ བ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་ ་བ བ་པར་བ ི། །ཞེས་ལན་ག

喋⾏ 讀尼 蠟巴拉 仁巴 ⾏讀 蠟巴吉
復於諸學處，次第勤修學。 念三遍
(

)

མ་བ ོད།

ས་གཞི་ ནི ་བ བ་ ི་ཡན་ལག །

加被⼤地⽀

དེ་ནས་འདི་ ད་ཅེས་བ ོད་དེ།

⽽後持誦：

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང་། ིན་ བས་དང་།

袞秋 松吉 滇巴倘 勤蠟倘
以三寶真實⼒、加持⼒，

ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མ ་དང༌། ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་རང་བཞིན་ ི་ཡོན་ཏན་དང༌།

措尼 擁速 昨⾙圖倘 卻記 應記 攘⾏吉元滇倘
⼆種資糧圓滿⼒，法界⾃性功德⼒，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ་ི ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་ ས་ ི་ཞིང་མ ་དང༌།

強秋森巴 南記 ⾏ 達⾙ 究哇 拉梭巴 桑傑記 ⾏
諸菩薩誓願所成淨佛國⼟⼒，
ཡོངས་ ་ ངས་པའི་བདག་ཅག་ མས་ ་ི མོས་པའི་མ ་ལས།

擁速 強⾙ 圖倘達架南記 摩⾙圖雷
我等虔敬⼒，

གནས་འདི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ཐམས་ཅད་ ་ི ན་དང༌། བཀོད་པ་དང༌།

內迪 桑傑記⾏ 湯界記間倘
令此處具⾜佛⼟⼀切莊嚴、陳設，
ོ

ི

善護尊者 造
沙樓巴 譯

ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག

規巴倘 元滇 彭松 措巴 湯界倘 滇巴 究記
⼀切圓滿功德。 念三遍
(

)

མ་བ ོད།

གནས་ཁང་ ནི ་བ བ་ ི་ཡན་ལག །

加被住處⽀

⼯布查布 譯

ོ་ན་མདོ་ ེ་དགོངས་འ ེལ་ལས་ག ངས་པའི།

《藥師七佛供養儀軌如意王經》云：
དེའི་ད ས་ ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་མཆོག་ ་འབར་བར་བཀོད་པ།

迪宜⽟速 俠梅康千波 仁波切 那敦秋杜拔哇軌巴
復次地中，七寶所成，無量⼤殿，

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དཔག་ ་མེད་པ་ ས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ ་འ ང་བ།

吉滇吉 康巴杜沒巴 給巴耿⾙ 偉⾊千波 拉杜炯哇
放⼤光明，充滿無量世界，

གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ ་ མ་པར་ ེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་གནས་པ། ་ཡོངས་ ་མ་ཆད་པ།

內 踏喋巴 信讀南巴切哇 踏耶巴 南巴內巴 嘉擁速瑪切巴
纖麗⾮⼀，殊勝無邊，微妙無窮，

ཁམས་ག མ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ ོད་ ལ། འཇིག་ ེན་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ།

康松雷 揚塔巴喋⾙訣優 吉滇雷 揚塔巴喋巴
超出三界諸境，度越世間。
དེའི་ ་མའི་དགེ་བའི་ ་བ་ལས་ ང་བ།

喋宜喇沒 給威紮哇 雷炯哇
以彼無上善根，
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ི

ཤིན་ ་ མ་པར་དག་ཅིང་དབང་བ ར་བའི་ མ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད།

信讀南巴達淨 汪究威 南巴 ⽇⾙千尼
感成清淨，⾃在覺明體相。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས། ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་དང་ ན་པ། ་དང༌། ་དང༌།

喋⾏謝⾙內 強秋森⾙ 給敦倘滇巴 蠟倘 露倘
如來所住之處，與諸菩薩聖僧、天、⿓、

གནོད་ ིན་དང༌། ི་ཟ་དང༌། ་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ ིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌།

諾今倘 持撒倘 蠟瑪吟倘 南喀頂倘 ⽶昂記倘
鴉、剎、幹達喇斡、阿蘇、喇噶嚕查、⾦那喇、
ོ་འ ེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་ ་བ།

⾖切千波倘 ⽶倘 ⽶瑪吟巴 踏耶巴 南巴究哇
嘛和喇噶、⼈、⾮⼈等，無數遊戲其間，
ཆོས་ ་ི རོ་ཡི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་བ ེན་པ།

卻記柔宜 噶哇倘 喋哇千波 滇巴
以資法味，恒常喜悅，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ཉེ་བར་གནས་པ།

森間湯界記敦 揚塔巴透巴且⾙ 涅哇內巴
願度⼀切有情，永得利益。

ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པའི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ། བ ད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ངས་པ།

紐夢⾙ 諾⾙持⿇ 湯界倘札哇 篤湯界 擁速幫巴
遠離⼀切煩惱怨害垢障，永捨⼀切魔事。
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ཐམས་ཅད་ ་ི བཀོད་པ་ལས་ ག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས། ན་པ་དང༌།

湯界記 軌巴雷 蠟巴 喋⾏謝⾙ 軌⾙內 珍巴倘
⼀切世間莊嚴，不可⽐擬，宛如佛淨⼟。

ོ་ ོས་དང་ ོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འ ང་བ། ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་གི་བཞོན་པ་ཡིན་པ།

洛卓倘 ⾖巴千波 涅巴炯哇 息內倘 蠟通吉 ⽞巴吟巴
意念⼤智慧，徹悟決定，⾃乘⽌觀。

མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། ོན་པ་མེད་པ་ནས་འ ག་པ།

南巴 踏⾙ 果東巴尼倘 千瑪 沒巴尼倘 莫巴沒巴 內糾巴
⼊於解脫⾨，空性無相，
རིན་པོ་ཆེ་པ འི་ ལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་

仁波切 ⾙梅嘉波 元滇踏耶⾙
無願寶蓮花王，無量功德，

བ ན་པའི་བཀོད་པ་ལ་བ ེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་ ར།

間⾙軌巴拉 滇⾙ 俠沒康 千波究
為飾此等無量寶殿，⾃然成就。

དེའི་ད ས་ ་ ་དང༌། ་དང་མི་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་པའི་ ིའི་ ེང་ །

喋⽟速蠟倘 露倘 ⽶拉梭⾙ 仁波切那措⾙ 企宜頂讀
寶壇中，天、⿓、⼈等眾寶所成寶座，
་མིའི་གོས་རིན་ཐང་མེད་པ་བཏིང་བའི་ ེང་ །

蠟⽶宜軌 仁湯沒巴 丁威頂讀
天⼈珍貴絹布敷座，
ི

ི

ེ

ི

ི

ོ ོ

གཙང་ཞིང་ ི་མ་མེད་པའི་པ འི་གདན་ ་ཚགས་པ་བཤམས་པ་སོ་སོར་གསལ་བར་ ར།

藏⾏ 持瑪沒⾙ ⾙梅滇 那措巴 相巴 蒐蒐 薩哇究
其上設置淨潔無垢蓮花墊，個別⽽觀。
ཞེས་པ་ནི།གཞལ་མེད་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ་པའོ། །

明晰觀想越量宮具墊褥。

མཆོད་པ་ ནི ་བ བ་ ི་ཡན་ལག །

加被供品⽀

妙融法師 譯

དེ་ནས་མཆོད་པ་གསལ་གདབ་པ་ནི།

⽽後，觀想供養：

ི་དེ་དག་གི་ ེང་ ། རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་དང་ ་མིའི་གོས་ ་ཚགས་ལས་ བ་པའི། ག གས་དང༌།

企喋達吉頂讀 仁波切那措倘 蠟⽶軌那措雷⽵⾙ 讀倘
彼等寶座之上，種種珍寶天⼈綢緞所成之寶傘、

་རེ་དང༌། འཕན་དང༌། ་ ི་དང༌། འི་མེ་ཏོག་མ ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ི་ཆར་དང༌།

拉瑞倘 偏倘 達迪倘 蠟宜梅朵 曼達拉哇 拉梭巴南記 恰倘
華蓋、⾶幡、旗幔、⾬天曼陀羅花等，
་རེ་དང༌། ག གས་དང༌། འཕན་དང༌། ་ ི་ལ་སོགས་པ་མཛས་པར་ ེས་ཤིང༌།

拉瑞倘 讀倘 偏倘 達迪拉梭巴 則巴哲⾏
並懸掛華蓋、寶傘、⾶幡、旗幔等端嚴飾之。

ལོགས་ མས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། དར་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་ ་བ་དང་ ་ ེད་དང༌།

洛南將 仁波切倘 達倘 梅朵拉梭⾙ 札哇倘 札切倘
其側諸寶，絹綢妙花等瓔珞網縵，

འཕན་དང་ ་ ི་ལ་སོགས་པས་མཛས་པ་དང་ས་གཞིར་ ་དང་མིའི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བ མ་ཞིང༌།

偏倘 達迪拉梭⾙ 則巴倘 薩 蠟倘 ⽶梅朵⼣瑪占⾏
⾶幡旗幔嚴麗。天⼈花瓣遍灑⼤地，供物供⽔、
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མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག བ ག་ ོས། མར་མེ། ི་ཆབ། ཞལ་ཟས།

卻元 梅朵 讀波 瑪沒 持恰 俠瑟
熏⾹、供燈、⾹⽔、神饈、

རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ་དང༌།

若摩拉梭巴 澎波松⾙朵倘
樂⾳等，如三蘊經、

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་འ ང་བ་ ་ འི་མཆོད་པའི་ ིན་ ི་ ་མཚ་ ལ་ ་ ང་ཞིང་

桑波訣⾙ 莫朗雷炯哇 ⼤樸宜 卻⾙今吉嘉措 樸讀炯⾏
普賢⾏願之所出⽣，種種最妙供養雲海。

་ཚགས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ ི་མཐའ་ ས་པར་ ས་པར་གང་ཞིང་

那措巴 散吉⽶恰巴 南客康記踏類巴 傑巴扛⾏
諸種不可思議充遍無邊虛空界
ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ ན་པར་ ར། ཞེས་སོ། །

瑟⽶謝巴倘滇巴究
無盡具⾜。

ན་འ ེན་པ།

迎請

དེ་ནས་ ན་འ ེན་པ་ནི།

⽽後，迎請：

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚塔巴
世尊、善逝、應供、
ོགས་པའི་སངས་ ས་

འི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་

作⾙桑傑 夏偕汪波拉
正遍知、釋迦王等，

ོགས་བ འི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ ི་དགེ་འ ན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད།

梭巴 秋究桑傑倘 強秋森巴 年退記 給敦倘界巴 湯界
⼗⽅諸佛菩薩⼀切聲聞僧，
བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི ཉེས་ ང་གི་ ི་མ་ ང་ཞིང་

達蒐 森間湯界記 涅東吉 持瑪強⾏
為我等⼀切有情眾⽣淨除墮罪垢染、

བསོད་ནམས་ ་ི ཚགས་ ེལ་བའི་ ད་ ་ ན་འ ེན་ཞིང་མཆིས་ན།

索南記措 倍威類讀 間珍⾏企那
增⻑福德資糧⽽迎請。

གས་ ེ་ཆེན་པོས་བ ལ་ཏེ། དེང་ ས་ལ་བབ་ ིས་དགོངས་པར་མཛད་ ་གསོལ། ཞེས་དང༌།

圖傑千波固喋 頂度拉 拔記拱巴則讀梭
祈以⼤悲勸請，⽽降臨此時。

་ཆེར་རོལ་པ་ནས་འ ང་བ།

〈⽅廣⼤莊嚴經〉迎請⽂

地婆訶羅 譯

་ེ དོན་ཐམས་ཅད་ བ་པ་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། ེ་ འི་ ། ེ་ཁ་ལོ་བ ར་བ།

界 屯湯界 ⽵巴迪 謝速梭 界 蠟宜蠟 界 卡羅究哇
⼀切成利，願天中天幸我宮殿，願最上導師幸我宮殿，
་ེ དགའ་ཞིང་བདེ་བ་དང་མཆོག་ ་དགའ་བར་མཛད་པ། ེ་ ན་པ་ ་ན་མེད་པའི་ གས་པ་མངའ་བ།

界 噶⾏喋哇倘 秋杜噶哇則巴 界 ⾯巴喇 拿沒⾙ 札巴阿哇
願歡喜悅樂者幸我宮殿，願好名稱幸我宮殿，
་ེ ན་ནས་ ན་མངའ་བ།

界 袞內間阿哇
願普遍眼幸我宮殿，
་ེ མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་ཞིང་འ ན་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་གཟི་བ ིད་མངའ་བ།

界 ⽶釀巴倘釀⾏ 枕達沒⾙元滇倘 息吉阿哇
願無等等幸我宮殿，

མཚན་དང་དཔེ་ ད་བཟང་པོས་ཡང་དག་པར་བ ན་པའི་ ་མངའ་བ་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། ཞེས་དང༌།

千倘⾙切桑波 揚達巴 間⾙固阿哇 迪謝速梭
願功德光明具相莊嚴者幸我宮殿。

མ་ ས་སེམས་ཅན།

〈無盡有情〉

妙融法師 譯

མཚན་ཡང་དག་པར་བ ོད་པའི་ བ་ཐབས་གསང་བའི་ ོན་མ་ལས།

《⽂殊稱名儀軌》〈秘密炬〉云：

མ་ ས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མགོན་ ར་ཅིང༌། །བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ ། །

瑪閭 森間 袞吉 袞究京 度喋 繃界 ⽶瑟 炯則蠟
無盡有情之依怙，摧伏無量魔軍眾，

དངོས་ མས་མ་ ས་ཇི་བཞིན་མ ེན་ ར་པའི།།བཅོམ་ ན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེཌ་ ་གསོལ།།

約南 瑪閭 吉⾏ 千究⾙ 炯滇 擴界 內迪 謝速梭
盡萬法如實遍知，世尊眷眾幸此處。

བཅོམ་ ན་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མ་ ། །འ ོ་ལ་བ ེ་ ིར་ གས་ ེ་ མས་ ངས་ཤིང༌། །

炯滇 嘎巴 掌沒 讀瑪如 卓拉 則企 圖傑 南強⾏
世尊以無量劫數，悲憫眾⽣⾏⼤悲，

ོན་ལམ་ ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་ ོགས་པའི། ེད་བཞེད་འ ོ་དོན་མཛད་ ས་འདི་ལགས་ན། །

⾨朗 嘉千 拱巴 擁昨⾙ 切協 卓屯 則度 迪拉那
為廣⼤願盡圓成，於此利⽣善時節，

དེ་ ིར་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་ ང་ ན་ བ་ནས། ། ་འ ལ་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ ོན་མཛད་ཅིང༌། །

喋企 卻應 波掌 倫⽵內 族出 勤拉 那措 敦則京
故由任運法界宮，⽰種種神變加持，
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མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚགས་ མས་བ ལ་བའི་ ིར།།ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེཌ་ ་གསོལ།།

踏耶 森間 措南 札威企 擁達 擴倘 界喋 謝速梭
為度無邊諸有情，畢竟眷眾祈降臨。

ཆོས་ མས་ ན་ ི་དབང་ ག་གཙ། །བཙ་མ་གསེར་ ི་མདོག་འ ་ཞིང༌། །

卻南 袞吉 汪秋作 作瑪 ⾊吉 ⽃札⾏
萬法⾃在主，⼀如純⾦⾊，

ཉི་མ་ལས་ ག་གཟི་བ ིད་ཆེ། །དད་པས་ ན་ནི་ ང་བར་བ ི། །

尼瑪 雷蠟 息吉切 喋⾙ 間尼 掌哇吉
較⽇更威燦，以信⽽迎請，

ཞི་ཞིང་ གས་ ེ་ཆེ་ ན་པ། ། ལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བ གས། །

息⾏ 圖傑 切滇巴 讀⾏ 杉滇 薩拉修
寂靜具⼤悲，調柔住禪定，

ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་ ལ་བ། ། ན་ ་མི་ཟད་ ས་པར་ ན། །

卻倘 耶謝 恰札哇 袞杜 ⽶瑟 ⼥巴滇
法與智離貪，⼒⽤恆無盡。

ར་ ོན་ ར་ ོན་ཞི་དག་ ། ། བ་པ་ ེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མ ེན། །

促捐 促捐 息達蠟 圖巴 界秋 湯界千
降臨祈降臨，靜淨尊聖眾，能仁最勝⽣，能遍知⼀切，
ཤིན་ ་ལེགས་ ས་ག གས་བ ན་ནི། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། །

信杜 雷且 甦年尼 卻⾙ 內迪 謝速梭
極善妙⾊相，降臨此供壇。

མ་ག་དྷ་བཟང་མོའ་ ོགས་བ ོད་ལས།

〈摩羯陀國善⼥本⽣傳〉

妙融法師 譯

ལ་ ིམས་ མ་དག་ཤེས་རབ་ཤིན་ ་དག །དད་ ན་ ིང་པོ་ཉན་ཐོས་ཆེ་ མས་ ིས། །

促慶 南達 謝拉 信杜達 喋滇 寧波 年退 切南記
⼫羅清淨智慧淨，具信藏⼤聲聞眾，

མགོན་མེད་ ར་པ་བདག་ལ་ ེས་བ ང་བའི། །དོན་མཛད་ གས་ ེས་དགོངས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

袞沒 究巴 達拉 傑聳威 屯則 圖傑 拱巴 則讀梭
攝受無怙之我等，⼤悲利⾏祈憶持。

འཇམ་དཔའི་ད ིལ་ཆོག་ཡོན་ཏན་འ ང་གནས་ལས།

〈祈請住世〉

ཞེས་ ན་འ ེན་ ས་བ ས་ བས་དང་བ ན་པ་དང༌།

順應迎請之廣略⽽念誦。 《聖⽂殊壇城儀軌功德源》云：
བདག་དང་འ ོ་ལ་ གས་བ ེའི་ ིར། །ཉིད་ ་ི ་འ ལ་མ ་ཡིས་ནི། །

達倘 卓拉 突則企 尼記 族出 圖宜尼
悲憫我及眾有情，以尊神通變現⼒，

ཇི་ ིད་མཆོད་པ་བདག་བ ིད་པ། །དེ་ ིད་བཅོམ་ ན་བ གས་ ་གསོལ། །

其⼣ 卻巴 達吉巴 喋⼣ 炯滇 修速梭
乃⾄我⾏諸供養，⾄彼世尊恆常住。

妙融法師 譯

ནོ ་ལེགས་ ི་ཡན་ལག །

善臨⽀

བཅོམ་ ན་འདིར་ནི་ ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ ལ་པར་ ན། །

炯滇 迪尼 準巴雷 達架 索南 嘎巴滇
薄伽梵尊祈降臨，我等具⾜福德眾，

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ ད་ ། །འདི་ཉིད་ ་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །

達吉 卻元 協類讀 迪尼 讀尼 修速梭
以我供施受⽤故，祈請即此⽽安住。

如⽯法師 譯

ས་གསོལ་ ི་ཡན་ལག །

《⼊菩薩⾏論》浴佛⽂
ས་ ་ི ཁང་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བ ར། །

去記 康巴 信杜 持⾏巴 謝吉 薩息 薩⾏ 測哇⼤
馥郁⼀淨室，晶地亮瑩瑩，

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེས་ ེས་པ་དེར། །

仁千 拔哇 嘎哇 宜翁滇 ⽊滴 偉恰 拉瑞 哲巴喋
寶柱⽣悅意，珠蓋頻閃爍。

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེས་ ེས་པ་དེར། །

其⼤ 檔巴 讚吉尼 蠟南 袞吉 去梭⼤
如佛初降誕，諸天為獻浴，

་ཡི་ ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ ་ ས་གསོལ། །

蠟宜 秋尼 達巴宜 喋⾏ 達吉 固去梭
天⽔極澄淨，我亦獻盥沐。

ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང༌། །

嘉威 固松 圖拉 紐夢 ⽶阿揚
佛⾝語意無煩惱，

སེམས་ཅན་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ིབ་པ་ ང་ ད་ ། །

森間 閭阿 宜松 吉巴 強類讀
為淨有情三⾨障，
ི

ི

ོ

寂天菩薩 著
如⽯法師、妙融法師 譯

ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ལ་ ས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས། །

嘉威 固松 圖拉 去恰 迪梭威
⽽奉沐佛⾝語意，

སེམས་ཅན་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ིབ་པ་དག་ ར་ཅིག །

森間 閭阿 宜松 吉巴 達究記
有情⾝⼝意得淨。

དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་ ས་ མས་ལ། །རིན་ཆེན་ མ་པ་མང་པོ་ ོས་ ི་ ས། །

喋⾏ 謝倘 喋宜 ⾊南拉 仁千 本巴 芒波 播記去
備諸珍寶瓶，盛滿妙⾹⽔，

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་ ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་ ་མས་ ་ ས་གསོལ། །

宜翁 雷巴 剛哇 露倘尼 柔摩 界巴 讀沒 固去梭
洋溢美歌樂，請佛佛⼦浴。
ཞེས་ ས་གསོལ་དང་།

此即浴佛。

་ ་ི བའི་ཨན་ལག །

《⼊菩薩⾏論》淨拭⽂
དེ་དག་ ་ལ་མ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་ ི་རབ་བ ོས་པས་ ་ ི་འོ། །

喋達 固拉 聰巴 沒⾙軌 臧拉 持拉 軌⾙ 固企喔
⾹熏極潔淨，浴⼱拭其⾝。
ཞེས་ ་ ི་བ་དང༌།

此即淨拭。

寂天菩薩 著
如⽯法師 譯

ན་བཟའ་དང་ ན་འ ལ་བའི་ཡན་ལག །

《⼊菩薩⾏論》供⾐莊嚴⽂

寂天菩薩 著
如⽯法師 譯

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བ ར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་དམ་པ་འ ལ། །

喋內 喋拉 卡⾖ 雷究威 拿撒 信讀 持⾏ 檔巴樸
拭已復獻上，⾹極妙⾊⾐。

གོས་བཟང་ བ་ལ་འཇམ་པ་ ་ཚགས་དང༌། ། ན་མཆོག་བ ་ ག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །

軌桑 薩拉 蔣巴 那措倘 間秋 嘉剎 喋倘 喋達吉
亦以細柔服，最勝莊嚴物，

འཕགས་པ་ ན་ ་བཟང་དང་འཇམ་ད ངས་དང༌།།འཇིག་ ེན་དབང་ ག་སོགས་ལའང་བ ན་པར་བ ི།།

帕巴 袞讀 桑倘 蔣揚倘 吉滇 汪秋 梭朗 間巴吉
莊嚴普賢尊，⽂殊觀⾃在。

ག་པ་འ ལ་བའི་ཡན་ལག །

《⼊菩薩⾏論》塗⾹⽂
ོང་ག མ་ ན་ ་ ི་ངད་ ང་བ་ཡི། ། ི་མཆོག་ མས་ ིས་ བ་དབང་ ན་ ི་ ། །

東松 袞讀 持涅 檔巴宜 持秋 南記 圖汪 袞吉固
⾹遍三千界，妙⾹塗敷彼，

གསེར་ ངས་བཙ་མ་ ི་དོར་ ས་པ་ ར། །འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་ ག་པར་བ ི། །

⾊強 作瑪 其⽃ 且巴⼤ 偉恰 拔哇 喋達 秋巴吉
猶如純煉⾦，發光諸佛⾝。
ཞེས་པས་ ག་པ་འ ལ་བ་དང༌།

此即塗⾹。

寂天菩薩 著
如⽯法師 譯

ང་ ན་མདོའ་ བ་བ ོད།

《佛說⼤乘⼊諸佛境界智光明莊嚴經》讚佛頌

惟淨法師 等譯

དེ་ནས་ ག་འཚལ་བ་དང་བ ོད་ད ངས་ ོགས་པ་ནི།
ས་ལ་བ ོད་པ་ནི།

ོ་ན་ཡེ་ཤེས་ ང་བ་ ན་ ི་མདོ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ ིས་སངས་

若樂作，《佛說⼤乘⼊諸佛境界智光明莊嚴經》⽂殊菩薩讚佛頌云：
ཁ་དོག་ གས་དང་ད ིབས་མི་མངའ། ། ་བ་མི་མངའ་གནས་མི་མངའ། །

卡⾖ ⼤倘 意⽶阿 紮哇 ⽶阿 內⽶阿
無形顯⾊無狀貌，是中無滅亦無⽣，

མི་འགག་འ ང་བ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⽶噶 炯哇 ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無住亦復根本無，無所緣尊今讚禮。

མི་གནས་གནས་པ་མི་མངའ་བ། ། ང་བ་མི་མངའ་དོར་མི་མངའ། །

⽶內 內巴 ⽶阿哇 朗哇 ⽶阿 ⽃⽶阿
以無住故無出⼊，亦復無彼諸分位，

ེ་མཆེད་ ག་ལས་ མ་ ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

界切 ⽵雷 南卓哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
已能解脫六處⻑，無所緣尊今讚禮。

ཆོས་ མས་ ན་ལ་མི་གནས་ཤིང༌། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ མ་པར་ ངས། །

卻南 袞拉 ⽶內⾏ 約倘 約沒 南巴棒
⼀切法中無所住，有性無性皆遠離，
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ི ེ

ོ

ོ

འ ་ ེད་མཉམ་པ་ཉིད་བ ེས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

讀且 釀巴 尼涅巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
諸⾏平等得圓成，無所緣尊今讚禮。

ཁམས་ག མ་དག་ལས་ མ་པར་ ོལ། །མཁའ་ ར་མཉམ་ཉིད་ གས་ ་ ད། །

康松 達雷 南巴卓卡⼤ 釀尼 圖速去
已能出離於三界，虛空平等性中住，

འདོད་པ་ མས་ ས
ི ་མི་གོས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

堆巴 南記 ⽶軌巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
世間諸欲不染⼼，無所緣尊今讚禮。

གཤེགས་དང་བ གས་དང་གཟིམས་པ་ཡི། ། ོད་ལམ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ། །

謝倘 修倘 ⾏巴宜 訣朗 南巴 湯界讀
恆常安住等持中，⾏住坐臥亦復然，

ག་ ་མཉམ་པར་བཞག་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⼤杜 釀巴 俠則巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
諸威儀事妙肅成，無所緣尊今讚禮。

མཉམ་པར་ ོན་ཅིང་མཉམ་པར་གཤེགས། །མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་པོ། །

釀巴 涓京 釀巴謝 釀巴 尼拉 內巴波
平等⽽來平等去，平等性中妙安住，

མཉམ་ཞིང་འ གས་པར་མི་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

釀⾏ 處巴 ⽶則巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
不壞平等性法⾨，無所緣尊今讚禮。
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མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ གས་ ར་ཅིང༌། །ཆོས་ མས་ ན་ལ་མཉམ་པར་བཞག །

釀巴 尼拉 修究京 卻南 袞拉 釀巴俠
⼤聖善⼊平等性，諸法皆住等引⼼，

མཚན་མ་མེད་ལ་ གས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

千瑪 沒拉 修究巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
遍⼊無相妙法⾨，無所緣尊今讚禮。

མི་གནས་དམིགས་པ་མི་མངའ་བ། །ཤེས་རབ་བསགས་ཤིང་མཉམ་པར་བཞག །

⽶內 密巴 ⽶阿哇 謝拉 薩⾏ 釀巴俠
⼤聖無住無所緣，定中⾼積慧峯峻，

ཆོས་ལ་མངའ་དབང་བ ེས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻拉 阿汪 涅究巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
普遍諸法得圓成，無所緣尊今讚禮。

སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ་ ད་དང༌། །དེ་བཞིན་ག གས་དང་ ོད་ལམ་དག །

森間 袞吉 乍給倘 喋⾏ 甦倘 訣朗達
眾⽣威儀及⾊相，語⾔⾳聲亦復然，

ད་ཅིག་གཅིག་གིས་གཟིགས་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

給記 記吉 息則巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
普能⽰現剎那間，無所緣尊今讚禮。

མིང་དང་ག གས་ལས་ མ་པར་ ོལ། ། ་དང་ ང་པོ་ཐམས་ཅད་བཅད། །

名倘 甦雷 南巴卓 究倘 澎波 湯皆界
⼤聖已離於名⾊，於蘊界法亦普斷，
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མ་པ་མེད་ལ་འ ག་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

南巴 沒拉 糾則巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
復能善⼊無相⾨，無所緣尊今讚禮。

མཚན་མ་དག་དང་ མ་ ལ་ཞིང༌། །མཚན་མའི་ མ་པ་ མ་པར་ ངས། །

千瑪 達倘 南札⾏ 千沒 南巴 南巴邦
⼤聖善離於諸相，諸相境界亦遠離，

མཚན་མ་མེད་ལ་འ ག་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

千瑪 沒拉 糾則巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
已能善⼊無相⾨，無所緣尊今讚禮。

ཡང་དག་ ོག་པ་ མ་མ་བ གས། ། གས་ཡིད་རབ་ ་མི་གནས་ཤིང༌། །

揚達 ⾖巴 南瑪⼤ 圖宜 拉杜 ⽶內⾏
無所思惟無分別，淨意亦復無所住，

ཡིད་མཛད་མི་མངའ་མི་དགོངས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

宜則 ⽶阿 ⽶拱巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無諸作意無念⽣，無所緣尊今讚禮。

ནམ་མཁའ་འ ་བར་གནས་མི་མངའ། །ཐོགས་པ་མི་མངའ་ ོས་མི་མངའ། །

南卡 札哇 內⽶阿 透巴 ⽶阿 綴⽶阿
譬如虛空無含藏，已離戲論無所著，

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་ གས་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

南卡 釀⾙ 圖阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
其⼼平等復如空，無所緣尊今讚禮。
ི
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ནམ་མཁའ་ད ས་མཐའ་མ་མཆིས་པ། །སངས་ ས་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་འ ། །

南卡 ⽟踏 瑪企巴 桑傑 卻尼 喋倘札
譬如虛空無中邊，諸佛法性亦如是，

ས་ག མ་ཡང་དག་འདས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

度松 揚達 喋究巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
已能超越三世⾨，無所緣尊今讚禮。

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སངས་ ས་ཏེ། །ནམ་མཁའང་མཚན་ཉིད་མཆིས་མ་ལགས། །

南客 千尼 桑傑喋 南康 千尼 企瑪拉
諸佛猶如虛空相，即此虛空亦無相，

་དང་འ ས་ ་ མ་ ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

究倘 哲樸 南卓哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
已能解脫事及因，無所緣尊今讚禮。

ངར་འཛན་མི་མངའ་ ་མི་མངའ། །ག ང་བ་མ་མཆིས་ ་ ་འ ། །

阿僅 ⽶阿 札⽶阿 聳哇 瑪企 秋達札
⼀切法中無依⽌，如⽔中⽉無所取，

ཆོས་ མས་ ན་ལ་མི་གནས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻南 袞拉 ⽶內巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無我相亦無⾳聲，無所緣尊今讚禮。

ང་པོ་ མས་དང་ ེ་མཆེད་དང༌། །ཁམས་ མས་དག་ལ་མི་གནས་ལ། །

澎波 南倘 界切倘 康南 達拉 ⽶內拉
⼤聖不依⽌蘊法，界處諸法亦復然，
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ིན་ཅི་ལོག་ལས་ མ་པར་ ོལ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

欽記 洛雷 南巴卓 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
已能解脫顛倒⼼，無所緣尊今讚禮。

མཐའ་གཉིས་དག་ལས་ མ་ ོལ་ཞིང༌། །བདག་ ་ ་བ་ཡང་དག་བཅད། །

踏尼 達雷 南卓⾏ 達杜 ⼤哇 揚達界
⼤聖已離於⼆邊，亦復斷除於我⾒，

ཆོས་ད ིངས་མཉམ་པ་ཉིད་བ ེས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻應 釀巴 尼涅巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
法界平等得圓成，無所緣尊今讚禮。

ག གས་ ་ི ངས་ལས་ མ་ ོལ་ཞིང༌། །དམ་ཆོས་མ་ལགས་ མ་པར་ ངས། །

俗記 掌雷 南卓⾏ 檔卻 瑪拉 南巴邦
⾊相名數已解脫，亦復遠離不正法，

ལེན་དང་གཏོང་བ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

連倘 東哇 ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無取無捨平等⼼，無所緣尊今讚禮。

བ ད་ ་ི མིང་ལས་རབ་འདས་ཤིང༌། །ཆོས་ ན་ ོགས་པར་ གས་ ་ ད། །

度記 名雷 拉喋⾏ 卻袞 ⾖巴 圖速去
已能超越諸魔法，⼀切法中悉通達，

ིབ་པ་མི་མངའ་ཆོས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⽌巴 ⽶阿 卻究巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
妙⼊無障礙法⾨，無所緣尊今讚禮。
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དོན་འཚལ་ མས་ ས
ི ་མཆིས་མི་བ ོད། །མ་མཆིས་ཞེས་ ང་བ ོད་མི་བ ི། །

屯擦 南記 企⽶覺 瑪企 協將 覺⽶吉
正智不說諸法有，亦復不說諸法無，

ལན་མེད་ཚག་ལམ་མ་མཆིས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

連沒 企朗 瑪企巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無語⾔道無發⽣，無所緣尊今讚禮。

གཉིས་ ་ི ཆོས་ལ་མི་ ེན་པར། །ཐེག་པའི་ ལ་མཚན་ ན་ ་བ གས། །

尼記 卻拉 ⽶滇巴 帖⾙ 嘉千 袞杜族
聖不依⽌於⼆法，久已摧折我慢幢，

གཉིས་དང་གཉིས་མེད་ མ་ ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

尼倘 尼沒 南卓哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
解脫⼆無⼆法⾨，無所緣尊今讚禮。

ོད་ ས
ི ་ཡིད་ ་ི ཉེས་པ་དང༌། ། ས་ ་ི ནད་བཞི་ཕམ་པར་མཛད། །

卻記 宜記 涅巴倘 閭記 內息 潘巴則
所有⾝語意過失，⼤聖久已普除斷，

བསམ་ཡས་དཔེ་དང་ མ་ ལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

散耶 ⾙倘 南札哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
不可譬喻不可思，無所緣尊今讚禮。

བསམ་ཡས་དཔེ་དང་ མ་ ལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

倫吉 ⽵巴 糾則京 涅巴 湯界 南巴棒
⼤聖無轉無發悟，⼀切過失悉遠離，
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ོད་པ་མ ེན་པས་ཐོག་ ངས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

訣巴 千⾙ 透掌巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
智為先導遍所⾏，無所緣尊今讚禮。

ོད་དགོངས་ཞི་ཞིང་ཟག་མི་མངའ། །འ ང་མིན་འ ང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

卻拱 息⾏ 撒⽶阿 炯⺠ 炯威 達尼間
無漏淨念最微妙，實不實法悉了知，

གནས་དང་ ོག་པ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

內倘 ⾖巴 ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
亦無繫著無思惟，無所緣尊今讚禮。

དམིགས་པ་མི་མངའ་ གས་ ས
ི ་ ། ། ན་ ི་སེམས་ནི་རབ་ ་མ ེན། །

密巴 ⽶阿 圖記速 袞吉 森尼 拉杜千
⼤聖於⼼無所緣，⽽能遍知⼀切⼼，

བདག་གཞན་འ ་ཤེས་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

達賢 讀謝 ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
亦無⾃他想念⽣，無所緣尊今讚禮。

དམིགས་དང་དམིགས་པ་ མས་ ས
ི ་ནི། ། ན་ ི་སེམས་ནི་ ོངས་པར་བ ིད། །

密倘 密巴 南記尼 袞吉 森尼 夢巴吉
無所緣中有所緣，於⼀切⼼不迷著，

ིབ་པ་མེད་པའི་ཆོས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⽌巴 沒⾙ 卻究巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無障礙法已圓明，無所緣尊今讚禮。
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དམིགས་པ་དག་དང་སེམས་ མས་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་མཆིས་མ་ལགས། །

密巴 達倘 森南尼 哦窩 尼記 企瑪拉
⼤聖於⼼無所緣，亦復⾃性無所有，

བསམ་ཡས་མཉམ་པ་ཉིད་བ ེས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

桑耶 釀巴 尼涅巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無⼼平等得圓成，無所緣尊今讚禮。

གནས་པ་མི་མངའ་མ ེན་པ་ཡིས། །ཞིང་ མས་ ན་དང་དེ་བཞིན་ ། །

內巴 ⽶阿 千巴宜 ⾏南 袞倘 喋⾏讀
⼤聖不依於智法，⽽能遍觀諸剎⼟，

སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ོད་གཟིགས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

森間 袞吉 訣息巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
⼀切眾⽣⾏亦然，無所緣尊今讚禮。

སངས་ ས་ མས་ ས
ི ་ལན་འགའ་ཡང༌། །སེམས་དང་ཆོས་ ན་གཏན་མ་དམིགས། །

桑傑 南記 連噶揚 森倘 卻袞 滇瑪密
智者於⼼無所得，是中亦復畢竟無，

ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ན་མ ེན་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻南 湯界 袞千巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
於⼀切法正遍知，無所緣尊今讚禮。

ཆོས་ ན་ ་མ་ ་ ་ ེ། ། ་མ་ཉིད་ ང་མཆིས་མ་ལགས། །

卻袞 究瑪 ⼤樸喋 究瑪 尼將 企瑪拉
知⼀切法皆如幻，即此幻亦無所有，
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་མའི་ཆོས་ལས་ མ་ ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

究沒 卻雷 南卓哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
已能解脫幻法⾨，無所緣尊今讚禮。

ོགས་སངས་འཇིག་ ེན་ ོད་མཛད་ ང༌། །འཇིག་ ེན་ཆོས་ལ་ ེན་མི་མཛད། །

昨桑 吉滇 訣則將 吉滇 卻拉 滇⽶則
正覺雖⾏於世間，亦不依⽌於世法，

འཇིག་ ེན་ མ་ ོག་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

吉滇 南⾖ ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
復無世間分別⼼，無所緣尊今讚禮。

ོང་ ིར་ ོང་ལ་ ོད་མཛད་ཅིང༌། ོད་ཉིད་ ོང་ཞིང་ ོད་ ལ་ ོང༌། །

東企 東拉 訣則京 卻尼 東⾏ 訣優東
⼤聖於彼空中⾏，由空所成空境界，

ོང་པ་ ོང་པར་ ོན་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

東巴 東巴 敦則巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
空與⾮空聖所宣，無所緣尊今讚禮。

་མ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་དང༌། ། ་འ ལ་ཆེན་པོས་ མ་འ ལ་ཞིང༌། །

究瑪 ⼤樸 丁今倘 究出 千波 南出⾏
現⼤神通起化事，悉依如幻三摩地，

ཐ་དད་མ་མཆིས་ ོམས་ གས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

踏喋 瑪企 紐修巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
離種種性遍⼊⾨，無所緣尊今讚禮。
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་མ་མ་ལགས་གཅིག་མ་ལགས། །རིང་དང་ཉེ་ལ་མི་འ ག་ཅིང༌། །

讀瑪 瑪拉 記瑪拉 仁倘 涅拉 ⽶糾京
了知⾮⼀⾮多性，若近若遠無所轉，

གདེག་དང་གཞག་པ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喋倘 俠巴 ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無⾼無下平等⼼，無所緣尊今讚禮。

ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས། ། ད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་སངས་ ས། །

多傑 ⼤樸 丁今吉 給記 記拉 溫桑傑
⾦剛喻定現在前，⼀剎那中成正覺，

དངོས་མ་མཆིས་པར་མཉམ་གཞག་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

威瑪 企巴 釀俠巴 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
遍⼊無對礙法⾨，無所緣尊今讚禮。

འ ེན་པ་ ས་ མས་ཐམས་ཅད་ ། །མི་གཡོ་ ་ངན་འདས་པ་ ོགས། །

枕巴 度南 湯界讀 ⽶⼜ 釀恩 喋巴⾖
雖知涅槃無所動，亦於三世善調伏，

་ཚགས་ཐབས་དང་ ན་པ་པོ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

那措 踏倘 滇巴波 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
具⾜種種⽅便⾨，無所緣尊今讚禮。

སེམས་ཅན་ མས་ ་ི བ ད་པའི་ཐབས། །མ ེན་པས་མཁས་པར་ ར་པ་ལགས། །

森間 南記 舉⾙踏 千⾙ 客巴 究巴拉
於彼⼀切眾⽣類，善解智慧及⽅便，
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དེ་ ིར་མི་གཡོ་ ་ངན་འདས། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喋企 ⽶⼜ 釀恩喋 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
然亦不動涅槃⾨，無所緣尊今讚禮。

མཚན་མ་མི་མངའ་ ན་ ིས་ བ། ། ོས་པ་མི་མངའ་ ོན་མི་མངའ། །

千瑪 ⽶阿 倫吉⽵ 綴巴 ⽶阿 捐⽶阿
⼤聖無相無發悟，已離戲論無對礙，

ང་མེད་བདག་གི་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

囊沒 達吉 ⽶阿哇 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
無我故無對礙⼼，無所緣尊今讚禮。

མ་ ོག་མི་མངའ་ ོན་མི་མངའ། །བདག་གི་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་པར། །

南⾖ ⽶阿 捐⽶阿 達吉 達尼 其⾏巴
已離疑惑無過失，無我我所亦復然，

ན་ ་མ ེན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞杜 千巴 湯界千 ⽶滇 卻拉 恰擦羅
於⼀切處正遍知，無所緣尊今讚禮。
ོབས་བ ་ ་བོ་ ལ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾖糾 秋窩 噶哇 卻拉 恰擦羅
稽⾸⼗⼒度煩惱，

འཇིགས་ ལ་འཇིགས་མེད་ ོལ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

吉札 吉沒 作哇 卻拉 恰擦羅
稽⾸廣⼤施無畏，
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མ་འ ེས་ཆོས་ མས་ངེས་པར་ གས་ ་ ད་ ར་པ། །

瑪哲 卻南 涅巴 圖速 去究巴
善住不共諸法中，

འ ོ་བ་ ན་ ི་འ ེན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卓哇 袞吉 枕巴 卻拉 恰擦羅
稽⾸世間尊勝者。

ན་ ོར་འཆིང་བ་བཅད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞究 慶哇 界巴 卻拉 恰擦羅
稽⾸能斷眾結縛，

ཕ་རོལ་ ོན་ཏེ་ཐང་ལ་བ གས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

帕若 涓喋 湯拉 修拉 恰擦羅
稽⾸已住於彼岸，

ེ་བོ་ངལ་བའི་ མ་འ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

界窩 昂威 南枕 卻拉 恰擦羅
稽⾸救世諸苦尊，

འཁོར་བར་གཤེགས་ཤིང་མི་གནས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

擴哇 謝⾏ ⽶內 巴拉 恰擦羅
稽⾸不住於⽣死。

འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་དག་ན་སེམས་ཅན་ མས་དང་ནི། །

卓哇 湯界 達拿 森間 南倘尼
普遍通達眾⽣⾏，
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ཐབས་ཅིག་བ གས་ ང་ གས་ཡིད་རབ་ ་དབེན་ ར་པ། །

踏記 修將 圖宜 拉杜 淹究巴
於⼀切處離意念，

ཇི་ ར་པ ་ཆབ་ ས
ི ་གོས་པར་མི་འ ར་ཞིང༌། །

其⼤ ⾙瑪 恰記 軌巴 ⽶究⾏
如蓮不著於⽔中，

སངས་ ས་ བ་པ་ ོད་ ས
ི ་ ོང་ཉིད་ཤིན་ ་བ ེན། །

桑傑 圖巴 卻記 東尼 信杜滇
淨空寂默常親近。

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ མ་པ་ ན་ ་ མ་པར་བཤིག །

千瑪 湯界 南巴 袞杜 南巴⼣
聖師種種無上句，

ོད་ལ་གར་ཡང་ ོན་པར་མཛད་པ་མཆིས་མ་ལགས། །

卻拉 噶揚 ⾨巴 則巴 企瑪拉
稽⾸無緣度染海，

ོན་པའི་གོ་འཕང་ ་མེད་དབེན་པ་ཉིད་ལགས་ཏེ། །

敦⾙ 果龐 喇沒 淹巴 尼拉喋
普遍善觀諸相⾨，

དམིགས་མེད་ ་བོ་ ལ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

密沒 秋窩 噶哇 卻拉 恰擦羅
於諸願求無所有。
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སངས་ ས་མ ་ཆེན་བསམ་ ིས་ བ་པ་མ་ལགས་ཏེ། །

桑傑 圖千 杉吉 恰巴 瑪拉喋
佛⼤威⼒不思議，

མི་གནས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⽶內 南卡 釀巴 尼拉 恰擦羅
猶如虛空無依⽌，

ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མཆོག་མངའ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

元滇 袞吉 秋阿 卻拉 恰擦羅
稽⾸廣持勝德⾨，

དཔལ་འཕགས་ ན་པོ་འ ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

巴帕 倫波 札哇 卻拉 恰擦羅
稽⾸猶如妙⾼勝。

ལ་འཁོར་ ོང་མདོའ་ བ་བ ོད།

《佛說護國尊者所問⼤乘經》讚佛頌

引⾃《集學論》
施護法師 譯

འཕགས་པ་ལས་མཚན་དཔེའི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་བ བ་བ ས་ ་ ངས་པ་ནི།

《佛說護國尊者所問⼤乘經》讚佛頌云：

མཚན་མཆོག་ ན་པ་ ི་མེད་ ་བའི་ཞལ། །གསེར་མདོག་འ ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

千秋 滇巴 持沒 達威俠 ⾊⾖ 札哇 卻拉 恰擦羅
稽⾸我佛真⾦⾊，相好最上⾯如⽉，

ལ་ ལ་ ོད་འ ་ ིད་པ་ག མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མ ེན་ཆེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

讀札 卻札 ⼣巴 松瑪企 釀每 堪千 卻拉 恰擦羅
功德智慧無等倫，永離三有常清淨。

ལ་བའི་ད ་ ་འཇམ་མཛས་ མ་ཞིང་བཟང༌། ོད་ ི་ག ག་ཏོར་འདི་ན་རི་ ལ་བཞིན། །

威威 烏乍 蔣則 怒⾏桑 卻記 族⾖ 迪拿 ⾥嘉⾏
牟尼螺髻紺⻘⾊，⾼顯清淨如須彌，

ག ག་ཏོར་མི་མཐོང་ ོད་དང་མ ངས་མ་མཆིས། ། བ་པ་ ོད་ ི་ ིན་མཚམས་མཛད་ ས་མཛས། །

族⾖ ⽶通 卻倘 聰瑪企 圖巴 卻記 命燦 最不則
我觀無等無邊佛，眉間毫光普照耀。

་ ་བ་ཁ་བ་ ང་ ར་དཀར། ། གས་ ེ་གང་གིས་འ ོ་བ་འདི་གཟིགས་པ། །

袞達 達哇 卡哇 東⼤嘎 吐傑 扛吉 卓哇 迪息巴
如軍那花及朗⽉，過於珂雪與硨磲，
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ན་མཆོག་བཟང་པོ་

ལ་ ོན་པོ་འ ། ། ལ་བ་ ི་མེད་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

間秋 桑波 烏巴 溫波札 嘉哇 持沒 間拉 恰擦羅
如是皎潔⼤光明，除滅眾⽣諸罪暗。

གས་ཡངས་ བ་ལ་ཟངས་ ་ི མདོག་འ ་བ། །དེ་ཡིས་རང་གི་ཞལ་ ི་གདོང་ཡང་ཁེབས། །

甲揚 薩拉 桑記 ⽃札哇 喋宜 攘吉 俠吉 東揚客
⽬淨輝朗如⻘蓮，常以慈顏顧我等，

ཆོས་ག ངས་པས་ནི་འ ོ་བ་འ ལ་བར་བ ིད། །འཇམ་ མ་ག ང་ ན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻松 ⾙尼 卓哇 讀哇吉 蔣弩 松滇 卻拉 恰擦羅
怨親無⼆平等觀，有情無情俱獲益。

ཚམས་བཟང་ཤིན་ ་བ ན་པ་ ོ་ ེ་འ ། །བ ་དང་ མ་ ་ ོམས་ཤིང་ཐགས་བཟང་བ། །

千桑 信杜 滇巴 多傑札 糾倘 松糾 農⾏ 踏桑哇
⾆如⾚銅⽽廣⻑，或覆⾯輪或⼤千，

འ མ་པ་མཛད་ནས་འ ོ་བ་འ ལ་བར་བ ིད། །བདེན་གཏམ་ ན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

尊巴 則內 卓哇 讀哇吉 滇檔 年巴 卻拉 恰擦羅
應機流演⼤⼩乘，普救世間諸有苦。

ལ་བ་ ོད་ ་ི ག གས་དང་མ ངས་མ་མཆིས། །འོད་ ིས་ཞིང་བ ་དག་ ང་ ང་བར་བ ིད། །

嘉哇 卻記 俗倘 聰瑪企 偉記 ⾏嘉 達將 囊哇吉
我今頂禮如來⿒，四⼗⿑密⽩如珂，

འཇིག་ ེན་ན་ནི་ཚངས་དབང་ ོང་དེ་དག །བཅོམ་ ན་ ོད་ ི་འོད་ ིས་ཟིལ་ ་བ ག །

吉滇 拿尼 倉汪 炯喋達 炯滇 卻記 偉記 息讀蠟
四⽛鋒利若⾦剛，俱發光明濟群品。
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ཨེ་ འི་ ིན་པ་མཉམ་མེད་བཅོམ་ ན་འདས། ། ང་པོའ་ ལ་པོ་ ་ ་སེང་གེའི་ བས། །

欸內 僅巴 釀每 炯滇喋 朗波 嘉波 瑪甲 森給⼤
我今禮佛真實語，離諸虛誑綺⾔辭，

བཅོམ་ ན་གཉའ་ཤིང་གང་ ་གཟིགས་ཤིང་གཤེཌ། །ས་དང་རི་དང་ངམ་པ་གཡོ་བར་མཛད། །

炯滇 釀⾏ 港讀 息⾏謝 薩倘 利倘 南巴 ⼜哇則
通達性相甚深⽂，破暗除迷百千剎。

བཅོམ་ ན་ ་མཆོག་མཚན་ ིས་བ ན་པ་ ེ། ོད་ ི་པགས་པ་འཇམ་ཞིང་གསེར་མདོག་འ ། །

炯滇 固秋 千吉 間巴喋 卻記 霸巴 蔣⾏ ⾊⾖札
梵王帝釋護世主，⿓天⼋部及三塗，

འ ོ་བ་ག གས་འདི་ ་བས་ངོམས་མི་འ ར། ོད་ནི་མ ངས་པ་མ་མཆིས་ག གས་དང་ ན། །

卓哇 俗迪 ⼤威 溫⽶究 卻尼 聰巴 瑪企 俗倘滇
如是蒙光苦惱除，俱出輪迴⽣死海。

ོད་ ོན་བ ལ་པ་བ ར་ནི་དཀའ་ བ་ ད། ོད་གཏོང་ ལ་དང་ ིན་པ་ ན་ལ་ད ེས། །

卻溫 嘎巴 嘉尼 嘎圖界 卻東 讀倘 僅巴 袞拉給
我佛雙⾜如⿅王，⾏似⽜王舉步穩，

སེམས་ཅན་ ན་ལ་ གས་ ེ མས་ གས་ ན། །མཆོག་ ་ གས་ ེ་ཅན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

森間 袞拉 圖傑 強圖滇 秋杜 圖傑 間拉 恰擦羅
下⾜登涉地⾯時，⼭川⼤地俱震動。

ོད་ནི་ ིན་དང་ ལ་ ིམས་ ག་ ་ད ེས། ། ོད་ནི་བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་ད ེས་རབ་བ ན།

卻尼 僅倘 促慶 ⼤杜給 卻尼 隨倘 尊具 給拉滇
我佛⾝相妙端嚴，⽪膚柔軟真⾦⾊，
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ོད་ནི་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་མངའ། །མ ངས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངའ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻尼 杉滇 謝拉 偉⾊阿 聰沒 耶謝 阿拉 恰擦羅
⼀切世間無有⽐，眾⽣⾒者無厭⾜。

ོད་ནི་ ་བ་ངན་པའི་ཚགས་ཅན་འཇོམས། ོད་ནི་སེང་གེ་ ་ ར་འཁོར་ ་ ོགས། །

卻尼 瑪哇 涅⾙ 措間炯 卻尼 森給 ⼤樸 擴讀卓
佛於過去百千劫，能捨⼀切利眾⽣，

ོད་ནི་ ན་པའི་ ལ་པོ་ ི་ག མ་སེལ། །མཆོག་ ་དགའ་མཛད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻尼 ⾯⾙ 嘉波 持松⾊ 秋杜 噶則 卻拉 恰擦羅
俱令離苦出樊籠，我今歸禮⼤慈⽗。

བ་པ་ ་ག ང་ གས་ནི་ མ་པར་དག །པ ་ ་ ར་ ིད་པ་ག མ་མི་གོས། །

圖巴 固松 圖尼 南巴達 ⾙瑪 秋⼤ ⼣巴 松⽶軌
佛以法財施⼀切，持戒忍辱精進修，

ོད་ནི་ཚངས་ད ངས་ཀ་ལ་པི འི་ ད། ། ིད་ག མ་ཕ་རོལ་གཤེགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻尼 倉央 嘎拉 璧給給 ⼣松 帕若 謝拉 恰擦羅
禪定智慧悉圓明，我今禮佛無等智。

ོད་ ས
ི ་འ ོ་འདི་ ་མ་ ་ ་དང༌། །གར་ལ་ ་དང་ ི་ལམ་འ ་བ་དང༌། །

卻記 卓迪 究瑪 ⼤樸倘 噶拉 ⼤倘 密朗 札哇倘
我佛無畏⼤獅⼦，能破無邊煩惱魔，

བདག་མེད་སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་ ོག་འ ོ་མེད། །ཆོས་ མས་ ིག་ ་ ་ ་འ ་བར་མ ེན། །

達沒 森間 沒京 梭卓沒 卻南 密究 秋達 札哇千
善療眾病悉消除，我今頂禮滅三毒。
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ོང་པ་ཞི་བ་ ེ་བ་མེད་པའི་ ལ། །མ་ཤེས་པས་ནི་འ ོ་བར་འ མས་ ར་ཏེ། །

東巴 息哇 界哇 沒⾙促 瑪謝 ⾙尼 卓哇 槍究喋
⾝⼝意業無塵染，三界無著出⽔蓮，

གས་ ེ་ཐབས་ ལ་རིགས་པ་བ ་དག་གིས། །དེ་དག་ མས་ནི་འ ད་པར་མཛད་པ་ལགས། །

圖傑 踏促 ⾥巴 嘉達吉 喋達 南尼 局巴 則巴拉
梵⾳深妙如梵天，迦陵頻伽聲莫⽐。

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ནད་མང་བ ་དག་གིས། ། ག་པར་ ར་པའི་འ ོ་ལ་ ག་གཟིགས་ཏེ། །

堆恰 拉梭 內芒 嘉達吉 乍巴 究⾙ 卓拉 ⼤息喋
我今禮佛出三有，常觀世界如幻化，

བདེ་གཤེགས་སེམས་ཅན་བ ་དག་ཡོངས་འ ོལ་ཞིང༌། ། ་མེད་ ན་པ་ ་ ར་ མ་པར་ ། །

喋謝 森間 嘉達 擁卓⾏ 達沒 ⾯巴 ⼤樸 南巴究
如夢如電⾮久停，無⼈無我無眾⽣。

ེ་དང་ ་དང་འཆི་དང་ ་ངན་ནོན། ། ག་དང་ ལ་དང་ ེ་ གས་འདོན་པ་བ ས། །

界倘 噶倘 企倘 釀恩倫 讀倘 札倘 袂阿 屯巴傑
法本空寂無有⽣，不能知悟隨輪轉，

ག་ ་ན་བའི་ ག་བ ལ་གཟིགས་ནས་ནི། ། བ་པ་ གས་ ེས་ཡོངས་ ་འ ོལ་ཞིང་ ། །

⼤杜 拿威 讀阿 息內尼 圖巴 圖傑 擁速 卓⾏究
垂慈廣為諸眾⽣，⽅便隨機宣妙法。

ད་འ ོ་ཡི་ གས་ད ལ་བའི་འ ོ་ མས་ ། །འ ོ་ ན་ཤིང་ འི་འཕང་ལོ་བཞིན་ ་འཁོར། །

度卓 宜達 釀威 卓南速 卓袞 ⾏喋 龐洛 ⾏讀擴
⼤聖醫王眾所歸，恆治⽼死憂悲惱，
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ེན་པ་དམིགས་ ་མ་མཆིས་མགོན་མ་མཆིས། །དེ་ལ་ལམ་ ི་དམ་པ་ ོན་མཛད་པ། །

連巴 密樸 瑪企 袞瑪企 喋拉 朗吉 檔巴 敦則巴
如是普利諸眾⽣，各令善逝⼈天路。

གཙ་བོ་མ ངས་པ་མེད་པས་གང་བ ན་པ། །འཕགས་ལམ་དེ་ཉིད་གང་དག་ ོན་ཆད་ ིས། །

作窩 聰巴 沒⾙ 扛滇巴 帕朗 喋尼 扛達 溫切記
如是慈悲牟尼主，常憫輪迴六道中，

ཆོས་ ་ི དབང་ ག་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། ། ལ་བ་དེ་དག་ མས་ ིས་རབ་ ་ག ངས། །

卻記 汪秋 卓威 屯則巴 嘉哇 喋達 南記 拉杜松
如蟻循環無了期，引彼愚盲得正路。

འཇམ་ཞིང་མཉེན་ལ་ཡིད་ ་འོང་བའི་མཆོག །ཚངས་ལས་ ག་པར་མཆོག་ ་དགའ་བ ིད་པ། །

蔣⾏ 念拉 宜讀 翁威秋 倉雷 蠟巴 秋杜 噶吉巴
如是依法證菩提，具法⾃在利世間，

ི་ཟ་མི་འམ་ཅི་ འི་ ་མོ་མཆོག ། ་དེ་ཟིལ་ ིས་མནན་ནས་ག ངས་པར་མཛད། །

持撒 ⽶昂 記蠟 樸摩秋 札喋 息吉 年內 松巴則
如佛所說⼋正道，聞者適悅⽣敬愛。

བདེན་དང་ ང་བ་མི་ཟད་ཐབས་ ལ་ ིས། །ཡོངས་ ངས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ ན་པའི་ག ང༌། །

滇倘 掌哇 ⽶瑟 踏促吉 擁蔣 元滇 踏耶 滇⾙松
佛聲微妙過梵天，巘達哩與緊那羅，

དེ་ཐོས་སེམས་ཅན་ ག་ ིག་བ ་ ག་དག །ཐེག་པ་ག མ་ ིས་ཞི་བར་མཆི་བ་བ ིད། །

喋退 森間 剎企 嘉剎達 帖巴 松吉 息哇 企哇吉
及諸天⼥美妙⾳，⾮似佛聲多⽅便。
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ོད་ལ་མཆོད་པས་ ་ཡི་བདེ་བ་ནི། ། མ་པ་མང་དང་དེ་བཞིན་མི་ཡིས་འཐོབ། །

卻拉 卻⾙ 蠟宜 喋哇尼 南巴 芒倘 喋⾏ ⽶宜透
清淨語⾳功德普，眾⽣隨類各得聞，

མི་ཡི་བདག་པོ་འ ོ་ལ་ཕན་བ ིད་པ། ། ག་ཅིང་ནོར་ཆེ་འ ོར་པ་ཆེན་པོར་འ ར། །

⽶宜 達波 卓拉 篇吉巴 秋京 諾切 究巴 千波究
如是為乘趣菩提，⼀⼀離凡得解脫。

མ ངས་མེད་ ོད་ལ་དད་པ་བ ེད་པས་ནི། ། ིང་བཞིའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོས་བ ར་བ་མཆོག །

聰沒 卻拉 喋巴 界⾙尼 令息 達波 擴洛 究哇秋
種種上妙物供佛， 獲得最上⼈天福，

འ ོ་ལ་དགེ་བ་བ ་པོ་ ན་ ེད་པ། །རིན་ཆེན་རབ་བཟང་བ ན་ ན་ཐོབ་པར་འ ར། །

卓拉 給哇 糾波 袞且巴 仁千 拉桑 屯滇 透巴究
或為帝主或宰⾂，常受⼤富⼤快樂。

ལ་བ་ ོད་ལ་མཆོད་པ་བ ིས་པས་ནི། །ཚངས་པ་བ ་ ིན་འཇིག་ ེན་བདག་པོ་དང༌། །

嘉哇 卻拉 卻巴 吉⾙尼 倉巴 嘉僅 吉滇 達波倘
或作⾦輪王四洲，具⾜千⼦及七寶，

ཡོངས་ ་དགའ་ ན་ ་ཡི་བདག་པོ་དང༌། །གཞན་འ ལ་པ་དང་འཐབ་ ལ་རབ་དགར་འ ར། །

擁速 噶滇 蠟宜 達波倘 賢處 巴倘 踏札 拉噶究
恆⾏⼗善利世間，⼀切眾⽣皆隨順。

འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ མ་མང་སེལ་མཛད་པ། །མཉམ་མེད་ ོད་ལ་མཆོད་དང་མཐོང་བ་དང༌། །

卓威 讀阿 南芒 ⾊則巴 釀每 卻拉 卻倘 通哇倘
或為護世或忉利，或處夜摩睹史陀，
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ཐོས་པའང་དེ་ ར་འ ས་ ་མཆིས་ལགས་ཏེ། །གནས་མཆོག་ ་ཤི་མེད་པ་འཐོབ་པར་འ ར། །

退邦 喋⼤ 則樸 企拉喋 內秋 噶⼣ 沒巴 透巴究
及⾄他化與梵天，皆因供養諸佛得。

བཅོམ་ ན་ལམ་ལ་མཁས་ཤིང་ལམ་མ ེན་པ། །འཇིག་ ེན་འདི་ནི་ངན་པའི་ལམ་ལས་བ ོག །

炯滇 朗拉 客⾏ 朗千巴 吉滇 迪尼 年⾙ 朗雷⾖
如是⾒佛及聽法，俱能出離諸苦惱，

བཅོམ་ ན་འ ོ་བ་དག་ནི་འཕགས་པའི་ལམ། །བདེ་བ་ཞི་བ་ ལ་དང་ ལ་ལ་འགོད། །

炯滇 卓哇 達尼 帕⾙朗 喋哇 息哇 讀倘 札拉軌
令彼不墮惡道中，安樂寂靜無塵染。

བསོད་ནམས་གཏེར་ ོད་བསོད་ནམས་དོན་གཉེར་བའི། །བསོད་ནམས་བ ི་བ་ ག་ ་མི་བས་ཏེ། །

索南 喋卻 索南 屯涅威 索南 吉哇 ⼤杜 ⽶威喋
佛能安住諸世間，求福之者皆令福，

ང་ བ་དམ་པ་མ་ཐོབ་བར་ ་ནི། །བ ལ་པ་ ེ་བ་མང་པོར་བས་མི་འ ར། །

強秋 檔巴 瑪透 琶讀尼 嘎巴 且哇 芒波 威⽶究
如是獲福⻑相續，俱胝多劫不可盡。

གཞན་འ ལ་འ ་བ་ ག་ ་དགའ་བ ི་བ། །ཡོངས་ ་དག་ཅིང་མཛས་པ་ཐོབ་པར་འ ར། །

賢處 札哇 ⼤杜 噶吉哇 擁速 達京 則巴 透巴究
最上微妙莊嚴剎，眾⽣⽣者無塵垢，

དམ་པའི་ཞིང་ ་ ས་དང་ངག་ཡིད་ ས
ི ། །སེམས་ཅན་དག་ནི་ མ་པར་དག་པར་འ ར། །

檔⾙ ⾏讀 閭倘 阿宜記 森間 達尼 南巴 達巴究
⾝光照耀勝天⼈，⾝⼝意業俱清淨。
ོ

ི ི ི

ི

ོ

ོ

ོ

ལ་བ་མཆོད་པའི་མི་ཡིས་འདི་ལ་སོགས། །ཡོན་ཏན་ མ་པ་ ་མ་ཐོབ་པར་འ ར། །

嘉哇 卻⾙ ⽶宜 迪拉梭 元滇 南巴 讀瑪 透巴究
成就種種功德相，名聞流佈諸世間，

མཐོ་རིས་ཐར་པ་མི་ཡི་བདེ་བ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གཏེར་ཐོབ་འ ར། །

透⾥ 踏巴 ⽶宜 喋哇倘 卓哇 袞吉 索南 喋透究
天上⼈間俱敬愛，彼⼈供養諸佛得。

ོད་ ་ི བ ོད་དང་ གས་པ་ ་ཆེན་པོ། ། ོགས་ མས་ ན་ ི་ཞིང་མང་བ ར་ཡང་མཆིས། །

卻記 覺倘 札巴 嘉千波 秋南 袞吉 ⾏芒 嘉揚企
我佛久離諸苦惱，⼗⽅佛剎皆稱讚，

ལ་བ་ ོད་ ་ི བ གས་པའི་ ེང་བ་ནི། །བདེ་བར་གཤེགས་ མས་འཁོར་ ་ ག་པར་ ོགས། །

嘉哇 卻記 阿⾙ 稱哇尼 喋哇 謝南 擴讀 ⼤巴卓
⼀切徒眾悉歸依，無不愛樂慈悲相。

རིམས་ནད་ ལ་ཞིང་འ ོ་བ་ཐར་མཛད་པ། །མཐོང་ན་དགའ་བ་ གས་ ེ་མཆོག་ ན་པ། །

仁內 札⾏ 卓哇 踏則巴 通拿 噶哇 圖傑 秋滇巴
我今稽⾸⼈中尊，湛然不動無為相，

བཅོམ་ ན་དབང་པོ་ཞི་བ་ཞི་དགེས་པ། །མི་མཆོག་དམ་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

炯滇 汪波 息哇 息給巴 ⽶秋 檔巴 卻拉 恰擦羅
令我獲證五神通，住⽴虛空伸讚佛。

བདག་གིས་ ལ་བ་ ོད་ ་ི ག ང་ཐོས་ནས། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ ་ཐོབ་མཁའ་ལ་གནས། །

達吉 嘉哇 卻記 松退內 溫巴 謝巴 阿透 卡拉內
稽⾸無畏佛世尊，無垢清淨出世間，
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དཔའ་བོ་བདེ་གཤེགས་མ ངས་པར་བདག་ ར་ཏེ། ། ི་མེད་ཆོས་ནི་འ ོ་ལ་ མ་པར་ད ེ། །

巴窩 喋謝 聰巴 達究喋 持沒 卻尼 卓拉 南巴業
所有稱讚諸功德，迴施⼈天成正覺。

་དང་མི་དང་ ས་མཆོད་བདེ་བར་གཤེགས། །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མཐར་ ིན་དེང་བ ོད་པས། །

蠟倘 ⽶倘 律卻 喋哇謝 元滇 昆吉 踏沁 頂對⾙

བསོད་ནམས་ ་ཆེན་གང་བ བས་ ར་པ་འདིས། །འ ོ་བ་སངས་ ས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོ།

索南 嘉千 港⽵ 究巴迪 卓哇 桑傑 果龐 透巴修

編註：此中譯為梵譯中古譯，因此句數和藏⽂略有出⼊，但意義相同。

སེམས་བ ེ་མ།

〈彌勒讚佛頌〉

彌勒菩薩 著
波羅頗蜜多羅 譯

མདོ་ ེ་ ན་ལས་ ང་བའི་ མས་མགོན་ ིས་སངས་ ས་ལ་བ ོད་པ་ནི།

《⼤乘莊嚴經論》之〈彌勒讚佛頌〉云：

སེམས་ཅན་ མས་ལ་བ ེ་བ་ཅན། ། ད་དང་ ལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། །

森間 南拉 則哇間 澈倘 札威 拱巴間
合⼼及離⼼，不離利益⼼，

མི་འ ལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདེ་དགོངས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ། །

⽶札 哇宜 拱巴間 篇喋 拱卻 拉恰擦
憐憫諸眾⽣，救世我頂禮。

བ་པ་ ིབ་ ན་ངེས་པར་ ོལ། །འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ ིས་གནོན། །

圖巴 吉袞 涅巴卓 吉滇 湯界 息吉倫
⼀切障解脫，⼀切世間勝，

ོད་ ་ི མ ེན་པས་ཤེས་ ་ བ། ། གས་ ོལ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻記 千⾙ 謝嘉恰 圖卓 卻拉 恰擦羅
⼀切處遍滿，⼼脫我頂禮。

སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ །ི །ཉོན་མོངས་མ་ ས་ཐམས་ཅད་འ ལ། །

森間 達尼 湯界記 紐蒙 瑪閭 湯界讀
能遮彼惑起，亦能害彼惑，
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ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ། །བ ེ་བཅས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

紐蒙 蔣則 紐蒙拉 則界 卻拉 恰擦羅
染汙諸眾⽣，悲者我頂禮。

ན་ ིས་ བ་ཅིང་ཆགས་མི་མངའ། །ཐོགས་པ་མི་མངའ་ ག་པར་ནི། །

倫吉 ⽵京 恰⽶阿 透巴 ⽶阿 ⼤巴尼
無功⽤無著，無礙恆寂靜，

མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འ ི་ ན་ ི། །ལན་ ོན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

釀巴 俠京 持袞吉 連屯 卻拉 恰擦羅
能釋⼀切疑，勝智我頂禮。

ེན་དང་བ ེན་པ་བཤད་ ་དང༌། །ག ང་དང་མ ེན་པ་འཆད་ ེད་ལ། །

滇倘 滇巴 謝甲倘 松倘 千巴 切且拉
所依及能依，於⾔及於智，

ོ་ ོས་ ག་ཐོགས་མི་མངའ་བ། །ལེགས་ ོན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

洛卓 ⼤透 ⽶阿哇 雷敦 卻拉 恰擦羅
說者無礙慧，善說我頂禮。

གཤེགས་ནས་ ོད་པ་མ ེན་མཛད་དེ། །དེ་དག་ ད་ ིས་སེམས་ཅན་ ི། །

謝內 訣巴 千則喋 喋達 給記 森間吉
能去及能聞，知⾏知來去，

འོང་དང་འ ོ་དང་ངེས་འ ང་ལ། །ལེགས་འདོམས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

翁倘 卓倘 涅炯拉 雷懂 卻拉 恰擦羅
令彼得出離，教授我頂禮。
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ས་ཅན་ ན་ ིས་ ོད་མཐོང་ན། ། ེས་ ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །

閭間 袞吉 卻通拿 界樸 檔巴 拉巴擦
眾⽣若有⾒，知定是丈夫，

མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

通哇 讚吉 拉倘哇 則巴 卻拉 恰擦羅
⽣起淨信⼼，⽅便我頂禮。

ལེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང༌། ། ལ་དང་ཡོངས་ ་ ར་བ་དང༌། །

連倘 內倘 懂哇倘 助倘 擁速 究哇倘
取捨住變化，定智得⾃在，

ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །མངའ་བ ེས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

丁涅 僅倘 耶謝拉 阿涅 卻拉 恰擦羅
如此四清淨，世尊我頂禮。

ཐབས་དང་ ོབས་དང་དག་པ་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འ ང་བ་ལ། །

踏倘 究倘 達巴倘 帖千 涅巴 炯哇拉
⽅便及歸依，清淨與出離，

སེམས་ཅན་ མས་ལ་རབ་བ ་བའི། །བ ད་འཇོམས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

森間 南拉 拉露威 度炯 卻拉 恰擦羅
於此破四誑，降魔我頂禮。

རང་གཞན་དོན་ ་ཡེ་ཤེས་དང༌། ། ངས་དང་ངེས་འ ང་བགེགས་མཛད་པར། །

攘賢 屯讀 耶謝倘 邦倘 涅炯 給則巴
於智亦於斷，於離亦於障，
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ོན་མཛད་ ་ ེགས་གཞན་དག་གིས། །མི་བ ི་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

敦則 ⽊喋 賢達吉 ⽶吉 卻拉 恰擦羅
能說⾃他利，摧邪我頂禮。

བ ང་མེད་བ ེལ་བ་མི་མངའ་བ། །འཁོར་ ི་ནང་ན་བག་བ ང་ག ང༌། །

松沒 涅哇 ⽶阿哇 擴吉 囊拿 拔將松
在眾極治罰，⾃無所護故，

ན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉིས་ ངས་པ། །འཁོར་ ད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞內 紐蒙 尼邦巴 擴度 卻拉 恰擦羅
離⼆染正住，攝眾我頂禮。

ན་མ ེན་ ོད་ལ་ ་བ་དང༌། །གནས་པ་ ན་ལ་ ག་པར་ནི། །

袞千 卻拉 究哇倘 內巴 袞拉 ⼤巴尼
⾏住⼀切處，無⾮⼀切智，

ན་མ ེན་མིན་ ོད་མི་མངའ་ ེ། །ཡང་དག་དོན་ ན་ ོད་ ག་འཚལ། །

袞千 名訣 ⽶阿喋 揚達 屯滇 卻恰擦
由斷⼀切習，實義我頂禮。

སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ་བ་ལ། ། ོད་ནི་ ས་ལས་མི་འདའ་བས། །

森間 袞吉 甲哇拉 卻尼 度雷 ⽶達威
利益眾⽣事，隨時不過時，

མཛད་པ་ ག་ ་དོན་མངའ་བ། །མི་བ ེལ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

則巴 ⼤杜 屯阿哇 ⽶涅 卻拉 恰擦羅
所作恆無謬，不忘我頂禮。
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འཇིག་ ེན་ ན་ལ་ཉིན་མཚན་ ། ། ལན་ ག་ ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། །

吉滇 袞拉 寧千讀 連⽵ 杜尼 梭梭息
晝夜六時觀，⼀切眾⽣界，

གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ། །ཕན་དགོངས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

圖傑 千波 倘滇巴 篇拱 卻拉 恰擦羅
⼤悲具⾜故，利益我頂禮。

ོད་པ་དང་ནི་ ོགས་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ ིན་ལས་ ིས། །

訣巴 倘尼 ⾖巴倘 耶謝 倘尼 沁雷記
由⾏及由得，由智及由業，

ཉན་ཐོས་རང་སངས་ ས་ ན་ ི། ། ་མ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

年退 攘桑 傑袞吉 喇嘛 卻拉 恰擦羅
於⼀切⼆乘，最上我頂禮。

་ག མ་དག་གི་ ང་ བ་ཆེ། ། མ་པ་ ན་བ ེས་ཐམས་ཅད་ ། །

固松 達吉 強秋切 南巴 袞涅 湯界讀
三⾝⼤菩提，⼀切種得故，

སེམས་ཅན་ ན་ ི་ཐེ་ཚམ་དག །གཅོད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

森間 袞吉 帖聰達 訣巴 卻拉 恰擦羅
眾⽣諸處疑，能除我頂禮。

འཛན་པ་མི་མངའ་ཉེས་མི་མངའ། ། ོག་པ་མི་མངའ་མི་གནས་པ། །

僅巴 ⽶阿 涅⽶阿 紐巴 ⽶阿 ⽶內巴
無著及無過，無穢亦無息，
ི

ོ ོ

ོ

ེ

ོ

ོ

མི་གཡོ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ལ། ། ོས་མེད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

⽶⼜ 卻南 湯界拉 綴沒 卻拉 恰擦羅
無動無戲論，清淨我頂禮。

ེས་རབས་ ག་འཚལ།

〈百緣攝頌禮〉

第三世噶瑪巴 讓炯多傑 著
第⼗七世噶瑪巴、堪布羅卓丹傑、妙融法師 譯

ེ་རང་ ང་བས་མཛད་པའི་ ེས་རབས་བ ་ འི་ ོམ་ ི་ ག་འཚལ་ནི།

噶瑪巴讓炯多傑所著之〈百緣攝頌禮〉云：
ན་མོ་

་ ་ན་ཡེ། །

南無 夏迦 穆拿耶
南無釋迦牟尼耶
ག་མོ་ཤི་བི་ཀོ་ས་ལ། །ཚང་དཔོན་གཉིས་དང་རི་བོང་དང༌། །

⼤摩 ⼣逼 夠薩喇 聰奔 尼倘 ⽇翁倘
餵⻁⼫毗憍薩羅，⼆商主與捨⾝兔，

ཨ་ག ་དང་ཤ་ ིན་དང༌། །ཐམས་ཅད་ ོལ་དང་མཆོད་ ིན་ ེད། །

阿噶 ⼤倘 夏僅倘 湯界 卓倘 卻僅且
阿給思達慈⼒王，普渡太⼦供施者，

བ ་ ིན་ མ་ཟེ་ ོས་ ེད་མ། །ལེགས་པར་ཕ་རོལ་ ིན་དང་ཉ། །

嘉僅 掌⾊ 約且瑪 雷巴 帕若 沁倘釀
帝釋梵志棄美⼥，善波羅蜜及⿂王，

་དང་ མ་པ་ ག་པོའ་ ། །དཀའ་ བ་ཅན་དང་ཚང་དཔོན་ནོ། །

甲倘 本巴 秋波樸 噶突 間倘 聰奔諾
鷓鴣⽰酒害富⼦，苦⾏者與⼤商主。
ེ

ེ

ི

ང་ བ་ངང་པ་ ང་ བ་ཆེ། ། ེ་ ་རི་ གས་ཤ་ར་བྷ། །

強秋 昂巴 強秋切 這烏 ⽇達 夏拉蠟
菩提鵝王⼤菩提，忍辱猴與舍羅婆，
་ ་ ེལ་ ལ་བཟོད་པ་ ། །ཚངས་དང་ ང་ཆེན་དེ་དག་བ ། །

如如 這嘉 索巴帓 倉倘 朗千 喋達糾
⿅與猴王忍辱⾔，梵天⼤象⼗數等。

་བ་ གས་ ་ི ིམ་ ་ ེས། །མ་ཧེ་ཤིང་ ་ཡི་དམ་བ ན། །

達哇 架記 欽讀界 瑪嘿 ⾏⼤ 宜檔滇
明⽉鐵屋⽣出離，⽔⽜啄⽊⿃獅王，

དེད་དཔོན་གསེར་མདོག་ ན་དྷ་དང༌། །རིགས་ངན་ གས་པའི་འོད་དང་བ ། །

喋奔 ⾊⽃ 袞拉倘 ⽇年 札⾙ 偉倘糾
舵⼿⾦⾊王昆達，劣族稱明⽐丘⼗。

ིམ་བདག་ ོན་ ང་རི་བོང་དང༌། ། ན་ ་གོ་ ེད་ ེ་ ་གཉིས། །

欽達 準囊 ⽇翁倘 袞杜 果且 切烏尼
⻑者燈明王兔⼦，⻑解王與⼆童⼦，

བ ན་ ེད་བདེ་ ིན་ ན་པའི་འོད། ། ་ ེས་འཇིག་ ེན་དགའ་དང་བ ། །

滇且 喋僅 年⾙偉 秋界 吉滇 達倘糾
恆威施樂悅⽿光，蓮華世喜王等⼗。

ཚངས་ ིན་ཆོས་ཚལ་ཡེ་ཤེས་ ན། ། ་འབེབས་དང་ནི་མེ་ལོང་གདོང༌། །

倉僅 卻措 耶謝滇 秋北 倘尼 美隆懂
梵施尋道具智⼥，降⽔童⼦與鏡⾯，
ེ

ོ
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གནག་ ས་ ེས་དང་གཞོན་ ་དང༌། ། ་དང་ ་ ེག་ ང་ ོང་བ ། །

拿黑 界倘 旋努倘 阿倘 秋⾊ 掌松糾
⽜圈⽣靜慧⻘年，⿓王⽔瀨梵志⼗。

ིང་ ེ་ཅན་གཉིས་ ར་མ་དང༌། །བ ་ ིན་ མ་ཟེ་གར་མཁན་མོ། །

寧潔 間尼 噶瑪倘 嘉僅 掌⾊ 噶堪摩
具悲⼆者星童⼦，帝釋婆羅舞蹈⼥，
ང་ལས་ ་དང་ ་ཡི་ ལ། །སེང་གེ་ ེ ་ ིན་དང་བ ། །

阿雷 努倘 露宜嘉 森給 切烏 今倘糾
我乳轉輪王⿓王，健碩獅王雲童⼗。
འོད་ ན་ མ་ཟེ་ ན་པོ་པ། །དེས་པ་དང་ནི་ ང་པོ་ཆེ། །

偉滇 掌⾊ 間波巴 喋巴 倘尼 朗波切
具明梵志博奕者，和順者與六⽛象，
འཆར་ཀ་ནོར་ཅན་ ་དགའ་དང༌། །ནམ་མཁའ་དཔལ་ ི་ ེ་དང་བ ། །

恰噶 諾間 達噶倘 南卡 巴吉 喋倘糾
烏佗夷具寶喜⽉，虛空瑞部王等⼗。

ིང་ ོབས་ཆེན་པོ་ ་འོད་དང༌། །ཤི་བི་ མ་ཟེ་ ག་ ་བ ས། །

寧⾖ 千波 達偉倘 ⼣⽐ 掌⾊ ⼤杜涅
⼤勇者與⽉光王，⼫毗梵志⻑忍辱，

སེང་གེ་དེད་དཔོན་ནོར་བཟང་དང༌། ། ་ཤ་དྷེ་བ་བསོད་ནམས་ ོབས། །

森給 喋奔 諾桑倘 速夏 喋哇 索南⾖
獅⼦舵⼿與善財，酥夏德⽡福德⼒，
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འོད་བཟང་ ང་ ོང་ཏོག་གི་ ོ། ། ོ་བསངས་དང་ནི་ཉི་འ ེང་ ོང༌། །

偉桑 掌松 ⾖吉洛 哦桑 倘尼 尼稱繃
妙光梵志與頂慧，⻘藍以及舍⽇鬘，
་བོང་ ་ ད་

་ལ། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཏེ་བ ། །

阿翁 ⽊去 烏巴拉 強秋 森巴 尼喋糾
駝驢輪圍⻘蓮⾯，⼆⼤菩薩等有⼗。

འཕོ་དང་ མས་ གས་བ མས་པ་དང༌། །བཟོ་དང་རོལ་ ེད་ངེས་འ ང་དང༌། །

波倘 倫秀 檔巴倘 索倘 若則 涅炯倘
降臨住胎與誕⽣，⼯巧技藝與出離，

དཀའ་ ད་ ང་གཤེགས་བ ད་ ེ་བཅོམ། ། ང་ བ་ཆོས་འཁོར་ ་ངན་འདས། །

嘎界 種謝 度喋炯 強秋 卻擴 釀恩喋
苦⾏臨樹降魔軍，正覺說法與涅槃，

མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ ིན་པའི། ། ལ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

則⾙ 元滇 踏沁⾙ 傑哇 卻拉 恰擦羅
佛⾏功德究竟者，佛陀尊前我頂禮。

བདག་ ང་ ོད་ ར་གཞན་དོན་ ། །མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ ིན་ཤོག །

達將 卻⼤ 賢屯讀 則⾙ 元滇 踏沁修
願我如尊為利他，佛⾏功德究竟得。

མཛད་བ འི་བ ོད་པ།

〈佛⾏⼗⼆誼讚〉

直貢噶舉始祖吉天頌恭、⿓樹菩薩 著
台灣曼珠翻譯學會 譯

ཐབས་མཁས་ གས་ ེས་

འི་རིགས་ ་འ ངས། །གཞན་ ིས་མི་ བ་བ ད་ ི་ད ང་འཇོམས་པ། །

踏客 圖傑 夏迦 ⽇速沖 賢吉 ⽶圖 度記 繃炯巴
善巧慈悲⽣於釋迦族，摧伏他⼈難伏之魔軍，
གསེར་ ི་ ན་པོ་ ་ ར་བ ིད་པའི་ ། །

འི་ ལ་པོ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾊吉 倫波 ⼤樸 吉⾙固 夏迦 嘉波 卻拉 恰擦羅
威儀赫赫⾝似⾦須彌，釋迦佛之⾜蓮前頂禮。

གང་གིས་དང་པོར་ ང་ བ་ གས་བ ེད་ནས།།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཉིས་ ོགས་མཛད་ཅིང༌།།

扛吉 倘波 強秋 圖界內 索南 耶謝 措尼 昨則京
世尊⾸先⽣起菩提⼼，隨後圓滿福慧⼆資糧，

ས་འདིར་མཛད་པ་ ་ཆེན་འ ོ་བ་ཡི། །མགོན་ ར་ ོད་ལ་བདག་གིས་བ ོད་པར་བ ི། །

度迪 則巴 嘉千 卓哇宜 袞究 卻拉 達吉 對巴吉
此時所作佛⾏極廣⼤，眾⽣依怙尊前我讚嘆。

་ མས་དོན་མཛད་འ ལ་བའི་ ས་མ ེན་ནས། ། ་ལས་བབས་ནས་ ང་ཆེན་ ར་གཤེགས་ཤིང༌། །

蠟南 屯則 讀威 度千內 蠟雷 巴內 朗千 ⼤謝⾏
利益諸天了知調伏機，⾃天⽽降如巨象降臨，

རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ ་མོ་ ་འ ལ་མའི། ། མས་ ་ གས་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⽇拉 息內 蠟摩 究出沒 倫速 修巴 則拉 恰擦羅
親⾒種性⽽後⽅進⼊，天⼥幻化⺟胎我頂禮。
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་བ་བ ་ ོགས་

འི་ ས་པོ་ནི། །བ ་ཤིས་

ིའི་ཚལ་ ་བ མས་པའི་ཚ། །

達哇 糾昨 夏迦 ⾊波尼 札⻄ 盧毗 擦讀 檔⾙策
圓滿⼗⽉懷胎釋迦⼦，吉祥藍毗尼園誕⽣時，

ཚངས་དང་བ ་ ིན་ ིས་བ ོད་མཚན་མཆོག་ནི། ། ང་ བ་རིགས་ ་ངེས་མཛད་ ག་འཚལ་ལོ། །

倉倘 嘉僅 吉對 千秋尼 強秋 ⽇速 涅則 恰擦羅
梵天因陀咸禮彼勝記，決定菩提種性我頂禮。

གཞོན་ ་ ོབས་ ན་མི་ཡི་སེང་གེ་དེས། །ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནི་ ་ ལ་བ ན། །

旋努 ⾖滇 ⽶宜 森給喋 阿噶 瑪噶 拉尼 究紮滇
⼤⼒童⼦彼乃⼈中獅，昂卡摩竭陀國顯技藝，

ེ་བོ་ ེགས་པ་ཅན་ མས་ཚར་བཅད་ནས། །འ ན་ ་མེད་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

界窩 哲巴 間南 擦界內 枕達 沒巴 則拉 恰擦羅
凡夫驕慢⾒眾咸摧折，世尊舉世無匹我頂禮。

འཇིག་ ེན་ཆོས་དང་མ ན་པར་ ་བ་དང༌། །ཁ་ན་མ་ཐོ་ ང་ ིར་བ ན་མོ་ཡི། །

吉滇 卻倘 吞巴 甲哇倘 卡拿 瑪透 邦企 尊摩宜
世間諸法彼咸隨順之，為斷致苦之業納眷妃，

འཁོར་དང་ ན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། ། ལ་ ིད་ ོང་བར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

擴倘 滇則 踏拉 客巴宜 嘉⼣ 炯哇 則拉 恰擦羅
世尊深明善巧⽅便法，以此護衛國家我頂禮。

འཁོར་བའི་ ་བ་ ིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། ། ིམ་ནས་ ང་ ེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ ང༌། །

擴威 甲哇 寧波 沒息內 欽內 炯喋 卡拉 謝內將
洞察輪迴諸⾏無實義，逃離家宅漫遊於虛空，
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མཆོད་ ེན་ མ་དག་ ང་ ་ཉིད་ལ་ཉིད། །རབ་ ་ ང་བར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻滇 南達 種讀 尼拉尼 拉杜 炯哇 則拉 恰擦羅
清淨佛塔之前逕⾃⾏，完全出離之⾏我頂禮。

བ ོན་པས་ ང་ བ་བ བ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ནཻ་ར ་ནའི་འ མ་ ་ལོ་ ག་ ། །

尊⾙ 強秋 ⽵巴 拱內尼 涅仁 紮拿 掌讀 羅⽵杜
作意由精進⾏證菩提，尼連禪河河畔六年間，

དཀའ་བ་ ད་མཛད་བ ོན་འ ས་མཐར་ ིན་པས།།བསམ་གཏན་མཆོག་བ ེས་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

噶哇 界則 尊居 踏沁⾙ 桑滇 秋涅 則拉 恰擦羅
難⾏苦⾏精進達彼岸，獲致殊勝禪定我頂禮。

ཐོག་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ ིར། །མ་ག་དྷ་ཡི ང་ བ་ཤིང་ ང་ ། །

透瑪 沒內 北巴 屯約企 瑪噶 拉宜 強秋 ⾏種讀
無始以來具義精進故，摩竭陀國菩提聖樹下，

ིལ་ ང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་ ས་ནས། ། ང་ བ་ ོགས་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

吉鍾 ⽶⼜ 溫巴 森傑內 強秋 昨巴 則拉 恰擦羅
⽰現不動⾦剛跏趺坐，圓成正等正覺我頂禮。

གས་ ེས་འ ོ་ལ་ ར་ ་གཟིགས་ནས་ནི། ། ་ ་ཎ་ ི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ ། །

圖傑 卓拉 紐讀 息內尼 ⽡拉 納⻄ 拉梭 內秋杜
以⼤悲⼼迅疾視眾⽣，於⿅野苑等殊勝聖地，

ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་ནས་ག ལ་ ་ མས། །ཐེག་པ་ག མ་ལ་འགོད་མཛད་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻吉 擴洛 過內 讀甲南 帖巴 松拉 軌則 恰擦羅
轉妙法輪凡諸所化眾，皆安置於三乘我頂禮。
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གཞན་ ི་ ོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅད་ ིར། ། ་ ེགས་ ོན་པ་ ག་དང་ ་ ིན་སོགས། །

賢吉 果哇 年巴 擦界企 ⽊喋 敦巴 ⽵倘 蠟僅梭
為斷他⼈惡意辯難故，外道六師提婆達多等，

འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ ལ་ ་བ ད་ མས་བ ལ། ། བ་པ་ག ལ་ལས་ ལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

擴摩 吉吉 由讀 度南杜 圖巴 由雷 嘉拉 恰擦羅
擴摩吉之境內降魔眾，能仁勝諸戰⾾我頂禮。

ིད་པ་ག མ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་ ིས། །མཉན་ ་ཡོད་པར་ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་བ ན། །

⼣巴 松拿 ⾙沒 元滇吉 釀讀 約巴 秋出 千波滇
於三有中以無⽐功德，於舍衛國⽰現⼤神通，

་མི་འ ོ་བ་ ན་ ིས་རབ་མཆོད་པ། །བ ན་པ་ ས་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

蠟⽶ 卓哇 袞吉 拉卻巴 滇巴 傑巴 則拉 恰擦羅
天⼈⼀切眾⽣咸供養，法教廣為流佈我頂禮。

ལེ་ལོ་ཅན་ མས་ ར་ ་བ ལ་ འི་ ིར། ། ་མཆོག་ ོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་ ། །

雷洛 間南 紐讀 固界企 紮秋 種吉 薩息 臧瑪如
為散逸眾迅疾惕勵故，於拘⼫城清淨⼤地上，

འཆི་མེད་ ོ་ ེ་ ་ འི་ ་གཤེགས་ནས། ། ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

企沒 多傑 ⼤樸 固謝內 釀恩 達哇 則拉 恰擦羅
無死⾦剛之⾝壞滅已，契⼊寂滅涅槃我頂禮。

ཡང་དག་ཉིད་ ་འཇིག་པ་མེད་ ིར་དང༌། །མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཐོབ་ འི་ ིར། །

揚達 尼讀 吉巴 沒企倘 瑪翁 森間 索南 透且企
清淨法性不受摧毀故，當來眾⽣堪得福德故，
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དེ་ཉིད་ ་ནི་རིང་བ ེལ་མང་ ལ་ནས། ། ་ག ང་ཆ་བ ད་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喋尼 讀尼 仁⾊ 芒助內 固東 恰給 則拉 恰擦羅
世尊化現眾多舍利⼦，靈⾻分作⼋份我頂禮。

ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ ོ་ཀ་གཅིག་ ་ ེ་འ ི་ ང་པས་མཛད་པར་ གས་ཤིང་དེ་ ིན་ ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ིས་མཛད་པའོ།།

相傳第⼀句為直貢祖師所撰，其下由⿓樹菩薩所著。

ག་འཚལ་བ ས་པ།

〈普賢⾏願品〉頂禮⽂

出⾃〈普賢⾏願品〉
般若法師 譯

ཇི་ ེད་ ་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ ན། །

其涅 速達 秋糾 吉滇拿 度松 謝巴 ⽶宜 森給袞
所有⼗⽅世界中，三世⼀切⼈獅⼦，

བདག་གིས་མ་ ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ ག་བ ི་འོ། །

達吉 瑪閭 喋達 湯界拉 閭倘 阿宜 倘威 恰吉喔
我以清淨⾝語意，⼀切遍禮盡無餘。

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ིས་མངོན་ མ་ ། །

桑波 訣⾙ ⾨朗 ⾖達吉 嘉哇 湯界 宜吉 溫松讀
普賢⾏願威神⼒，普現⼀切如來前，

ཞིང་གི་ ལ་ ེད་ ས་རབ་བ ད་པ་ཡིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

⾏吉 讀涅 閭拉 堆巴宜 嘉哇 袞拉 拉杜 恰擦羅
⼀⾝復現剎塵⾝，⼀⼀遍禮剎塵佛。

དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལ་ལས་ག ངས་པ།

〈⼤⽅廣總持寶光明經〉供養⽂
དེ་ནས་མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་ག ངས་ལས་ག ངས་པ་བ བ་བ ས་ ་ ངས་པ་ནི།

《⼤⽅廣總持寶光明經》》引⾃《集學論》云：

མེ་ཏོག་ཕལ་ཆེར་མེ་ཏོག་ ་རེ་དང༌། །མེ་ཏོག་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

沒⾖ 帕切 沒⾖ 喇瑞倘 沒⾖ 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明嚴飾華，種種微妙華雲海，

མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

沒⾖ 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙華普周遍，廣⼤供養作佛事。

བ ག་པ་ཕལ་ཆེར་བ ག་པའི་ ་རེ་དང༌། །བ ག་པ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

讀巴 帕切 讀⾙ 喇瑞倘 讀巴 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明塗⾹獻，種種塗⾹妙雲海，

བ ག་པ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

讀巴 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是塗⾹普周遍，廣⼤供養作佛事。

ཕལ་ཆེར་ ོས་དང་ ོས་ ་ི ་རེ་དང༌། ། ོས་ ་ི བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

帕切 播倘 播吉 喇瑞倘 播吉 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明嚴飾⾹，光明嚴麗適意⾹，
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法天法師 譯

་ཚགས་ ོས་ མས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

拿措 播南 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
種種微妙⾹雲海，廣⼤供養作佛事。

ེང་བ་ཕལ་ཆེར་ ེང་བའི་ ་རེ་དང༌། ། ེང་བ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

稱哇 帕切 稱威 喇瑞倘 稱哇 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明鬘嚴飾，種種微妙鬘雲海，

ེང་བ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

稱哇 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙鬘普周遍，廣⼤供養作佛事。

ེ་མ་ཕལ་ཆེར་ ེ་མའི་ ་རེ་དང༌། ། ེ་མ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

切瑪 帕切 切沒 喇瑞倘 切瑪 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明抹⾹嚴，種種抹⾹妙雲海，

ེ་མ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

切瑪 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙⾹普周遍，廣⼤供養作佛事。

ན་བཟའ་ཕལ་ཆེར་ན་བཟའི་ ་རེ་དང༌། །ན་བཟའ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

拿撒 帕切 拿瑟 喇瑞倘 拿撒 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明嚴飾⾐，種種微妙⾐雲海，

ན་བཟའ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

拿撒 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙⾐普周遍，廣⼤供養作佛事。
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ཕལ་ཆེར་ག གས་དང་ག གས་ ་ི ་རེ་དང༌། །ག གས་ ི་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

帕切 讀倘 讀吉 喇瑞倘 讀吉 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明嚴飾蓋，種種微妙蓋雲海，

་ཚགས་ག གས་ མས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

那措 讀南 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙蓋普周遍，廣⼤供養作佛事。

རིན་ཆེན་ཕལ་ཆེར་རིན་ཆེན་ ་རེ་དང༌། །རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

仁千 帕切 仁千 喇瑞倘 仁千 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明寶嚴飾，種種微妙寶雲海，

རིན་ཆེན་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

仁千 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙寶普周遍，廣⼤供養作佛事。
པ ་ཕལ་ཆེར་པ འི་ ་རེ་དང༌། །པ ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

⾙瑪 帕切 ⾙沒 喇瑞倘 ⾙瑪 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明蓮華嚴， 種種蓮花妙雲海，
པ ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

⾙瑪 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是妙花普周遍，廣⼤供養作佛事。

ན་ ེང་ཕལ་ཆེར་ ན་ ེང་ ་རེ་དང༌། ། ན་ ེང་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །

間稱 帕切 間稱 喇瑞倘 間稱 貴⾙ 偉⾊ 拉界喋
放⼤光明瓔珞嚴，種種瓔珞妙雲海，
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ན་ ེང་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །

間稱 那措 袞讀 暫且⾏ 達尼 千波 喋達 嘉哇卻
如是瓔珞普周遍，廣⼤供養作佛事。

ལ་མཚན་མཆོག་བཀོད་འོད་ཟེར་རབ་བ ་ེ ཞིང༌། །དེ་དག་ ལ་མཚན་དཀར་དམར་སེར་པོ་དང༌། །

嘉千 秋貴 偉⾊ 拉界⾏ 喋達 嘉千 嘎瑪 ⾊波倘
放⼤光明幢莊嚴，彼幢⻘⿈具⾚⽩，

ོ་དང་ ལ་མཚན་བཀོད་པ་ ་ཚགས་པ། ། ་མས་ ལ་བའི་ཞིང་ མས་བ ན་པར་ ེད། །

哦倘 嘉千 貴巴 那措巴 讀沒 嘉威 ⾏南 間巴且
無數妙寶眾莊嚴，眾幢嚴飾彼佛剎。

ནོར་ འི་ ་བ་ ་ཚགས་བཀོད་པའི་ག གས། །དར་ ི་ ་ ི་བ་དན་རབ་ད ངས་ཤིང༌། །

諾樸 札哇 那措 貴⾙讀 達吉 達迪 拔滇 拉將⾏
種種嚴飾摩尼網，懸繒幡蓋妙花鬘，

ིལ་གཡེར་ ་བ་ ལ་བའི་ག ང་ ོགས་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ད ་ལ་དེ་དག་འཛན། །

持耶 札哇 嘉威 松卓巴 喋⾏ 謝⾙ 烏拉 喋達僅
垂珠瓔珞演佛⾳，持蓋常在如來上。

ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པ་བསམ་ཡས་ མས། ། ལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་ ེད་པ་ ར། །

拉⾙ 替內 卻巴 桑耶南 嘉哇 記拉 卻巴 且巴⼤
假使供養⼀如來，⼿⾃供給不可數，

ལ་བ་མ་ ས་ ན་ལའང་དེ་བཞིན་ཏེ། ། ང་ ོང་ཏིང་འཛན་ མ་འ ལ་དེ་འ ་འོ། །ཞེས་འ

嘉哇 瑪閭 袞朗 喋⾏喋 掌松 丁今 南出 喋札喔
如是盡諸⼀切佛，此仙變化三摩地。

ང༌།

ོད་འ ག་ལས་ག ངས་པ།

《⼊菩薩⾏論》供養⽂
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །དཀོན་མཆོག་ ི་མ་མེད་དང་སངས་ ས་ ས། །

喋⾏ 謝巴 南倘 檔⾙卻 袞秋 持瑪 沒倘 桑傑⾊
為持珍寶⼼，我今供如來，

ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ མས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །མེ་ཏོག་འ ས་ ་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་དང༌། །

元滇 嘉措 南拉 雷巴卻 沒⾖ 哲樸 其涅 約巴倘
無垢妙法寶，佛⼦功德海。鮮花與珍果，

ན་ ི་ མ་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌། །འཇིག་ ེན་རིན་ཆེན་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་དང༌། །

⾯吉 南巴 扛達 約巴倘 吉滇 仁千 其涅 約巴倘
種種諸良藥，世間珍寶物，

་གཙང་ཡིད་ ་འོང་བ་ཅི་ཡོད་དང༌། །རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་ ། །

秋臧 宜讀 翁哇 記約倘 仁千 ⽇窩 倘尼 喋⾏讀
悅意澄淨⽔。巍巍珍寶⼭，

ནགས་ཚལ་ས་ ོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང༌། ། ོན་ཤིང་མེ་ཏོག་ ན་ ས་ ད་པ་དང༌། །

拿擦 薩秋 淹⾏ 釀噶倘 準⾏ 沒⾖ 間哲 布巴倘
靜謐宜⼈林，花嚴妙寶樹，

ཤིང་གང་འ ས་བཟང་ཡལ་ག་ ད་པ་དང༌། ། ་སོགས་འཇིག་ ེན་ན་ཡང་ ི་དང་ནི། །

⾏扛 哲桑 雅噶 度巴倘 蠟梭 吉滇 拿揚 持倘尼
珍果垂枝樹。世間妙芳⾹，
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寂天菩薩 著
如⽯法師 譯

ོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང༌། །མ་ ོས་འ ངས་པའི་ལོ་ཏོག་ མ་པ་དང༌། །

波倘 巴杉 ⾏倘 仁千⾏ 瑪沒 沖⾙ 羅⾖ 南巴倘
如意妙寶樹，⾃⽣諸莊稼，

གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་ ན་ མས་ནི། །མཚ་དང་ ིང་ ་པ ས་བ ན་པ་དག །

賢揚 卻巴 偉⾙ 間南尼 措倘 經樸 ⾙瑪 間巴倘
及餘諸珍飾，蓮花諸湖泊，

ངང་པ་ཤིན་ ་ ད་ ན་ཡིད་འོང་ ན། །ནམ་མཁའ་རབ་འ མས་ཁམས་ ི་མཐས་ག གས་པ། །

昂巴 信讀 給年 宜翁滇 南卡 拉蔣 康記 帖杜巴
悅吟美天鵝，浩瀚虛空界，

ཡོངས་ ་བ ང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ ན། ། ོ་ཡིས་ ངས་ནས་ བ་པ་ ེས་ ི་མཆོག །

擁速 聳哇 沒巴 喋達袞 洛宜 朗內 圖巴 界記秋
⼀切無主物，意緣敬奉獻，

ས་དང་བཅས་པ་ མས་ལ་ལེགས་འ ལ་ན། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ གས་ ེ་ཆེ་ མས་ ིས། །

⾊倘 界巴 南拉 雷樸拿 元內 檔巴 圖傑 千南記
牟尼諸佛⼦，祈請勝福⽥，

བདག་ལ་བ ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ ན་བ ེན་ཆེན་ཏེ། །

達拉 則拱 達吉 迪達協 達尼 索南 ⽶滇 真千喋
悲憫納吾供。福薄我貧窮，

མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་ ིས་འདི། །

卻⾙ 諾賢 達拉 將瑪企 喋拿 賢屯 拱⾙ 袞吉迪
無餘堪供財，祈求慈怙主，
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བདག་གི་དོན་ ད་ཉིད་ ་ི མ ས་བཞེས་ཤིག །

達吉 屯類 尼吉 圖協息
利我受此供！
ཅེས་མཆོད་པ་འ ལ།

以上為供養。

ལ་དང་དེ་ ས་ མས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ ས་ ན་གཏན་ ་ད ལ་བར་བ ི། །

嘉倘 喋⾊ 南拉 達吉尼 達吉 閭袞 滇讀 屋哇吉
願以吾⾝⼼，恆獻佛佛⼦，

སེམས་དཔའ་མཆོག་ མས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག ། ས་པས་ ེད་ ི་འབངས་ ་མཆི་བར་བ ི། །

森巴 秋南 達尼 擁協息 舉⾙ 切吉 邦速 企哇吉
懇請哀納受，我願為尊僕。

བདག་ནི་ ེད་ ས
ི ་ཡོངས་ ་བ ང་བས་ན། ། ིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བ ི། །

達尼 切記 擁速 聳威拿 ⼣拿 ⽶吉 森間 篇巴吉
尊既慈攝護，利⽣無怯顧，

བ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི། །མེ་ཏོག་མ ་ར་དང་པ ་དང༌། །

圖汪 卻內 秋拉 宜翁威 沒⾖ 曼達 拉倘 ⾙瑪倘
於諸勝供處，供以⾹蓮花，

ལ་ལ་སོགས་ ི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང༌། ། ེང་བ་ ེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་ མས་ ིས་མཆོད། །

烏巴 拉梭 持醒 湯界倘 稱哇 ⾙雷 宜翁 南記卻
曼陀⻘蓮花，及諸妙花鬘。

ོས་མཆོག་ཡིད་འ ོག་ ི་ངད་ བ་པ་ཡི། །བ ག་པའི་ ིན་ཚགས་ མས་ ང་དེ་ལ་ད ལ། །

波秋 宜綽 持涅 恰巴宜 讀⾙ 今措 南將 喋拉勿
亦獻最勝⾹，⾹溢結⾹雲，
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ཞལ་ཟས་བཟའ་བ ང་ ་ཚགས་བཅས་པ་ཡི། ། ་བཤོས་ མས་ ང་དེ་ལ་ད ལ་བར་བ ི། །

暇瑟 撒東 那措 界巴宜 蠟薛 南將 喋拉 勿哇吉
復獻諸神饈，種種妙飲⾷。

གསེར་ ི་པ ་ཚར་ ་དངར་བ་ཡི། །རིན་ཆེན་ ོན་མེ་ མས་ ང་ད ལ་བར་བ ི། །

⾊吉 ⾙瑪 擦讀 阿哇宜 仁千 準沒 南將 勿哇吉
亦獻⾦蓮花，⿑列珍寶燈，

ས་གཞི་བ ར་བ་ ོས་ ས
ི ་ གས་པ་དེར། །མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་ད མ་པར་བ ི། །

薩息 ⼤哇 播吉 秋巴喋 沒⾖ 宜翁 ⼣瑪 展巴吉
⾹敷地⾯上，散佈悅意花。

གཞལ་མེད་ཕོ་ ང་བ ོད་ད ངས་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་རིན་ཆེན་ ན་འ ང་མཛས་འབར་བ། །

暇沒 波掌 對央 宜翁滇 ⽊滴 仁千 間羌 則巴哇
廣廈揚讚歌，懸珠耀光澤，

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་ ན་ ར་དེ་དག་ ང༌། ། གས་ ེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་ད ལ་བར་བ ི། །

巴耶 南客 間究 喋達將 圖傑 攘⾏ 間拉 勿哇吉
嚴空無量飾，亦獻⼤悲主。

རིན་ཆེན་ག གས་མཛས་གསེར་ ི་ ་བ་ཅན། ཁོར་ ག་ ན་ ི་ མ་པ་ཡིད་འོང་བ ན། །

仁千 讀則 ⾊吉 由哇間 擴由 間吉 南巴 宜翁間
⾦柄撐寶傘，周邊綴美飾，

ད ིབས་ལེགས་ ་ན་ ག་པ་བ ེང་བ་ཡང༌། ། ག་ ་ བ་དབང་ མས་ལ་ད ལ་བར་བ ི། །

⼀雷 ⼤拿 讀巴 增哇揚 ⼤杜 圖汪 南拉 勿哇吉
形妙極莊嚴，亦展獻諸佛。
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དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚགས། །རོལ་མོ་ད ངས་ ན་ཡིད་འོང་ ན། །

喋雷 賢揚 卻⾙措 若摩 央年 宜翁滇
別此亦獻供，悅⽿美歌樂，

སེམས་ཅན་ ག་བ ལ་སིམ་ ེད་པའི། ། ིན་ མས་སོ་སོར་གནས་ ར་ཅིག །

森間 讀阿 信且⾙ 今南 梭梭 內究記
願息有情苦，樂雲常住留。

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌། །མཆོད་ ེན་ མས་དང་ ་ག གས་ལ། །

檔卻 袞秋 湯界倘 卻滇 南倘 固俗拉
⼀切妙法寶，靈塔佛⾝前，

རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། ། ན་མི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག །

仁千 沒⾖ 拉梭恰 涓⽶ 切巴 拔巴修
惟願珍寶花，如⾬續降臨。

ཇི་ ར་འཇམ་ད ངས་ལ་སོགས་པས། ། ལ་བ་ མས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །

其⼤ 蔣揚 拉梭⾙ 嘉哇 南拉 卻則巴
猶如妙吉祥，昔⽇供諸佛，

དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་ ས་དང་བཅས་ མས་མཆོད། །

喋⾏ 達吉 喋⾏謝 袞波 ⾊倘 界南卻
吾亦如是供，如來諸佛⼦。

མཆོད་པ་བ ས་པ།

〈普賢⾏願品〉簡略供養⽂
བ ས་པར་ ེད་ན།

般若法師 譯

མེ་ཏོག་དམ་པ་ ེང་བ་དམ་པ་དང༌།།སིལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མཆོག་དང༌།།

沒⾖ 檔巴 稱哇 檔巴倘 ⼣年 南倘 究巴 讀秋倘
若略作：以諸最勝妙華鬘，伎樂塗⾹及傘蓋，

མར་མེ་མཆོག་དང་བ ག་ ོས་དམ་པ་ཡིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ ི། །

瑪沒 秋倘 讀⾙ 檔巴宜 嘉哇 喋達 拉尼 卻巴吉
如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來。

ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་ ི་མཆོག་དང༌། ། ེ་མའི་ ར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

拿撒 檔巴 南倘 持秋倘 切瑪 樸瑪 離拉 釀巴倘
最勝⾐服最勝⾹，末⾹燒⾹與燈燭，

བཀོད་པ་ ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ ན་ ིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བ ི། །

貴巴 切巴 帕⾙ 秋袞吉 嘉哇 喋達 拉揚 卻巴吉
⼀⼀皆如妙⾼聚，我悉供養諸如來。

ཞེས་པའི་བར་བ ོད། འདིར་ ོ་ན་སངས་ ས་ ང་སེམས་ ི་བ ོད་ཚགས་གཞན་ཡང་ ས་བ ས་ བས་དང་ ར་རོ། །

若樂作，亦可於此念誦其他佛菩薩之廣略禮讚⽂。

ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ།

《三蘊經》〈三⼗五佛懺悔⽂〉

不空法師 譯

དེ་ནས་ ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། ཉེ་བར་འཁོར་ ིས་ ས་པའི་མདོ་ལས་ ང་བའི་ ང་པོ་ག མ་པ་ནི།

懺悔⽀：出⾃《三蘊經》三⼗五佛懺悔⽂

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ། སངས་ ས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

達名迪(⾃⼰名字) 協吉哇 桑傑拉 嘉速企喔
我某甲，歸依佛，
ཆོས་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །དགེ་འ ན་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

卻拉 嘉速企喔 給敦拉 嘉速企喔
歸依法，歸依僧。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑 夏迦圖巴拉 恰擦羅
南無如來應供正遍知釋迦牟尼佛， 註 南無原⽂「娜謨」皆為狀聲，意同
( :

)

ོ་ ེ་ ིང་པོས་རབ་ ་འཇོམས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་འོད་འ ོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

多傑寧波 拉杜炯巴拉 恰擦羅 仁千偉綽拉 恰擦羅
南無⾦剛堅固能摧佛，南無寶焰佛，
་དབང་གི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོའ་ ེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

露汪吉陡波拉 恰擦羅 巴沃喋拉 恰擦羅
南無⿓⾃在王佛，南無勤勇軍佛，
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དཔལ་ད ེས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

巴給拉 恰擦羅 仁千沒拉 恰擦羅
南無勤勇喜佛，南無寶⽕佛，

རིན་ཆེན་ ་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

仁千達偉拉 恰擦羅 通哇屯約拉 恰擦羅
南無寶⽉光佛，南無不空⾒佛，

རིན་ཆེན་ ་བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ི་མ་མེད་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

仁千達哇拉 恰擦羅 持瑪沒巴拉 恰擦羅
南無寶⽉佛，南無無垢佛，

དཔལ་ ིན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པས་ ིན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾙僅拉 恰擦羅 倉巴拉 恰擦羅 倉⾙僅拉 恰擦羅
南無離垢佛，南無勇施佛，南無淨⾏佛，

་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ འི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་བཟང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

秋臘拉 恰擦羅 秋類臘拉 恰擦羅 巴桑拉 恰擦羅
南無梵施佛，南無⽔王佛，南無⽔天佛，

ཙན་དན་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གཟི་བ ིད་མཐའ་ཡས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

增滇巴拉 恰擦羅 息即它耶拉 恰擦羅
南無賢吉祥佛，南無無量威德佛，

འོད་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

偉巴拉 恰擦羅 釀恩沒⾙巴拉 恰擦羅
南無栴檀吉祥佛，南無光吉祥佛，
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ེད་མེད་ ་ི ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾊沒記普拉 恰擦羅 沒⾖巴拉 恰擦羅
南無無憂吉祥佛，南無那羅延吉祥佛，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喋⾏謝巴 倉⾙偉⾊ 南巴柔巴 溫巴千巴拉 恰擦羅
南無花吉祥佛，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པ འི་འོད་ཟེར་ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喋⾏謝巴 ⾙沒偉⾊ 南巴柔巴 溫巴千巴拉 恰擦羅
南無蓮花光遊戲神通佛，
ནོར་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ན་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

諾巴拉恰擦羅 珍⾙巴拉 恰擦羅
南無財吉祥佛，南無念吉祥佛，

མཚན་དཔལ་ཤིན་ ་ཡོངས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

千巴 信讀 擁札拉 恰擦羅
南無善稱名號吉祥佛，

དབང་པོ་ཏོག་གི་ ལ་མཚན་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

汪波⾖吉 嘉千吉 嘉波拉 恰擦羅
南無帝幢幡王佛，

ཤིན་ ་ མ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

信讀南巴 倫⾙巴拉 恰擦羅
南無鬪戰勝佛，
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ག ལ་ལས་ཤིན་ ་ མ་པར་ ལ་བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

由雷 信讀南巴 嘉哇拉 恰擦羅
南無勇健吉祥佛，

མ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

南巴 倫⾙ 謝巴拉 恰擦羅
南無勇健進佛，

ན་ནས་ ང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞內 囊哇 貴⾙巴拉 恰擦羅
南無普遍照曜莊嚴吉祥佛，

རིན་ཆེན་པ ས་ མ་པར་གནོན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

仁千⾙沒 南巴 倫巴拉 恰擦羅
南無寶蓮花遊步佛，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑給
南無

རིན་པོ་ཆེའི་པ ་ལ་རབ་ ་བ གས་པ་རི་དབང་གི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

仁波切宜 ⾙瑪拉 拉杜修巴 ⽇汪吉嘉波拉 恰擦羅
寶蓮花妙住⼭王佛，

དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་

喋達 拉守巴 秋具吉 吉滇吉康 湯界拿 喋⾏謝巴 札炯巴
如是等⼗⽅，⼀切世界中諸佛世尊，
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ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་གང་ཇི་ ེད་ཅིག་བ གས་ཏེ་

揚達巴 卓⾙桑傑 炯滇喋 岡其涅 記修喋
出現世間住持遊⾏，

འཚ་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

措⾏協⾙ 桑傑 炯滇喋 喋達湯界 達拉 拱速梭
願皆觀察哀憫於我，

བདག་གིས་ ེ་བ་འདི་དང༌། ེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།

達吉界哇迪倘 界哇透碼倘 踏瑪企巴內
我或今⽣或於餘⽣，

འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ ེ་བ་གཞན་དག་ ་ ིག་པའི་ལས་བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌།

闊哇拿 闊威界哇賢達杜 迪⾙雷吉巴倘 吉讀紮哇倘
無始時來廣作眾罪，
བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་ ེན་ ི་དཀོར་རམ།

吉巴拉 結速宜 攘哇昂 卻滇吉過攘
或⾃作或隨喜作或教他作，

དགེ་འ ན་ ི་དཀོར་རམ། ོགས་བཞིའི་དགེ་འ ན་ ི་དཀོར་ ོགས་པ་དང༌།

給敦吉過攘 秋息 給敦吉 過綽巴倘
或偷盜佛物四⽅僧物，

འ ོག་ ་ ལ་པའམ། འ ོག་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའམ།

綽杜紮巴昂 綽巴拉 結速宜 攘哇昂
或⾃作或隨喜作或教他作，
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མཚམས་མ་མཆིས་པ་ འི་ལས་བ ིས་པ་དང༌།

倉瑪 企巴 阿雷 吉巴倘
或造五無間罪

བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའམ།

吉讀 紮哇倘 吉巴拉 結速宜攘哇昂
⼗不善業道，

མི་དགེ་བ་བ འི་ལས་ ་ི ལམ་ཡང་དག་པར་ ང་བ་ལ་ གས་པ་དང༌། འ ག་ ་ ལ་བ་དང༌།

⽶給 哇具 雷吉朗揚 達巴 浪哇拉 修巴倘 就杜紮哇倘
或⾃作或隨喜作或教他作，
འ ག་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའམ། ལས་ ་ི ིབ་པ་གང་གིས་བ ིབས་ནས།

就巴拉 結速 宜攘哇昂 雷吉 吉巴 扛吉 吉內
由此業障覆蔽⾝⼼⽣於⼋難，

བདག་སེམས་ཅན་ད ལ་བར་མཆི་བའམ། ད་འ ོའ་ ེ་གནས་ ་མཆི་བའམ།

達森間 釀哇 企哇昂 讀拙 界內 速企哇昂
或墮地獄傍⽣⻤趣，

ཡི་ གས་ ་ི ལ་ ་མཆི་བའམ། ལ་མཐའ་འཁོབ་ ་ ེ་བའམ།

宜達吉 由讀企哇昂 由踏扣杜 界哇昂
或⽣邊地及彌戾⾞，
་ ོར་ ེ་བའམ། ་ཚ་རིང་པོ་ མས་ ་ ེ་བའམ།

蠟羅界哇昂 蠟測仁波南速 界哇昂
或⽣⻑壽天，設得⼈⾝諸根不具，
ོ
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དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འ ར་བའམ། ་བ་ལོག་པར་འཛན་པར་འ ར་བའམ།

汪波 瑪倉哇 就哇昂 ⼤哇 羅巴 僅巴就哇昂
或起邪⾒撥無因果，

སངས་ ས་འ ང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བ ིད་པར་འ ར་བའི་ལས་ ི་ ིབ་པ་གང་ལགས་པ་

桑傑炯哇拉 年巴⽶吉巴就威 雷吉只巴扛拉巴
或厭諸佛出興於世，

དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ཡེ་ཤེས་ ་ ར་པ། ན་ ་ ར་པ།

喋達湯界 桑傑炯滇喋 耶謝速 就巴 間讀就巴
如是⼀切業障，

དཔང་ ་ ར་པ། ཚད་མར་ ར་པ། མ ེན་པ། གཟིགས་པ། དེ་དག་གི་ ན་ ར་མཐོལ་ལོ། །

幫讀就巴 測瑪就巴 千悲息巴 喋達吉 間阿透羅
我今對⼀切諸佛世尊，
འཆགས་སོ། །མི་འཆབ་བོ། ། ན་ཆད་ ང་ ོམ་པར་བ ིད་ལགས་སོ། །

恰梭 ⽶恰波 連切 將懂 巴吉拉梭
具⼀切智者，具五眼者，

སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་དག་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

桑傑炯滇喋 喋達 達拉 拱速梭
證實際者稱量者，

བདག་གིས་ ེ་བ་འདི་དང་ ེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།

達吉 界哇迪倘 給哇透瑪 倘踏瑪 瑪企巴內
知者⾒者前，
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འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ ེ་བ་གཞན་དག་ ་ ིན་པ་ཐ་ན་ ད་འ ོའ་ ེ་གནས་ ་ ེས་པ་ལ་

擴哇拿 闊威界哇 賢達杜 僅巴踏拿 篤卓界內速 界巴拉
我今誠⼼悉皆懺悔
ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་བ ལ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

瑟康記 贊紮哇 扛拉巴倘
不敢覆藏，

བདག་གིས་ ལ་ ིམས་བ ངས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

達吉 處慶 松⾙ 給威 紮哇扛 拉巴倘
願我⼫羅律儀復得如故，

བདག་གིས་ཚངས་པར་ ོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

達吉 倉巴 訣巴拉 內⾙ 給威 紮哇扛 拉巴倘
復願諸佛世尊攝受護念證明於我。

བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ ་ ིན་པར་བ ིས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

達吉 森間擁速 命巴吉⾙ 給威紮哇 扛拉巴倘
若我今⽣或復餘⽣，
བདག་གིས་ ང་ བ་ ་ི སེམས་ ་ི དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

達吉 強秋吉 森記給威 紮哇扛 拉巴倘
無始時來於流轉⽣死，

བདག་གིས་ ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

達吉拉拿沒⾙ 耶謝記 給威紮哇 扛拉巴 喋達 湯界
或曾捨施傍⽣⼀團之⾷，
ི
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གཅིག་ ་བ ས་ཤིང་བ མས་ཏེ་བ ོམས་ནས་ ་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌།

記杜篤⾏ 董喋懂內 拉拿瑪企巴倘
或曾持⼀淨戒，

གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་ཡང་གོང་མར་ཡོངས་ ་བ ོ་བས།

拱拿 碼企 巴倘 拱沒 揚拱瑪 擁速沃威
或曾修梵⾏善根，

་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

拉拿沒巴 揚達巴 卓⾙強秋杜 擁速窩哇吉喔
或曾修少分無上智善根，

ཇི་ ར་འདས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ ིས་ཡོངས་ ་བ ོས་པ་དང༌།

吉達喋⾙ 桑傑 炯滇喋南記 擁速 沃巴倘
悉皆合集計校籌量，

ཇི་ ར་མ་འོངས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ ིས་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་འ ར་བ་དང༌།

吉達 瑪嗡⾙ 桑傑炯滇喋南吉 擁速 窩哇久哇倘
如三世⼀切諸佛於最勝無上迴向願中，

ཇི་ ར་ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ད་ ར་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་མཛད་པ་

吉達 塔⼤ 炯威 桑傑 炯滇喋南 塔⼤ 擁速 窩哇則巴
願皆迴向無上正等菩提。

དེ་ ར་བདག་གིས་ ང་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་སོ། །

喋達 達吉將 擁速 窩哇吉喔 迪巴 湯界 夏梭
⼀切罪懺悔，
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བསོད་ནམས་ ་ི ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

索南吉 結速宜攘窩 桑傑 湯界拉 梭哇喋梭
諸福皆隨喜，及勸請諸佛，
བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

達吉 耶謝拉拿 沒⾙ 秋杜 就記
願證無上智，

མི་མཆོག་ ལ་བ་གང་དག་ད་ ར་བ གས་པ་དང༌། །

⽶秋 嘉哇 扛達 塔⼤ 修巴倘
過去及未來，

གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་ ོན། །

扛達 喋巴達倘 喋⾏ 扛瑪準
現在⼈中尊，

ཡོན་ཏན་བ གས་པ་མཐའ་ཡས་ ་མཚ་འ ་ ན་ལ། །

元滇 阿巴 踏耶 嘉措 札袞拉
無量功德海，

ཐལ་མོ་ ར་བར་བ ིས་ཏེ་ བས་ ་ཉེ་བར་མཆིའ།ོ །ཞེས་སོ། །

踏摩 甲哇吉喋 嘉速涅哇企喔
我今稽⾸禮。

སངས་ ས་ ང་གཉིས་མ།

《⾦光明最勝王經》懺悔⽂

懺悔⽀出⾃《⾦光明最勝王經》
義淨法師 譯

སངས་ ས་ ང་གཉིས་དམ་པ་དག ། གས་བ ེ་ གས་ ེ་ ན་པའི་ གས། །

桑傑 岡尼 檔巴達 圖則 圖傑 滇⾙圖
現在⼗⽅界，常住兩⾜尊，

གང་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། །བ གས་པ་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། །

扛達 秋糾 吉滇拿 修巴 達拉 拱速梭
願以⼤悲⼼，哀憫憶念我。

བདག་གིས་ ོན་ཆད་ ིག་པའི་ལས། །ཤིན་ ་མི་བཟད་གང་བ ིས་པ། །

達吉 溫切 迪⾙雷 信讀 ⽶瑟扛吉巴
我先所作罪，極重諸惡業，

ོབས་བ འི་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ནི། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །

⾖糾 間阿 企內尼 喋達 湯界 夏巴吉
今對⼗⼒前，⾄⼼皆懺悔。

ཕ་མ་དག་ ་མི་འཛན་དང༌། །སངས་ ས་ མས་ ་མི་འཛན་དང༌། །

帕瑪 達杜 ⽶僅倘桑傑 南速 ⽶僅倘
我不信諸佛，亦不敬尊親，

དགེ་བ་དག་ ་མི་འཛན་པས། ། ིག་པ་བདག་གིས་གང་བ ིས་དང༌། །

給哇 達杜 ⽶僅背 迪巴 達吉 扛吉倘
不務修眾善，常造諸惡業；
ི

ེ

ི

ོ

ོ

ག་པའི་ གས་པས་ ེགས་པ་དང༌། །རིགས་དང་ལོངས་ ོད་ གས་པ་དང༌། །

秋⾙ 甲背 哲巴倘 ⽇倘 隆訣 甲巴倘
或⾃恃尊⾼，種姓及財位，

གཞོན་པའི་ གས་པས་ ེགས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །

旋⾙ 甲⾙ 哲巴宜 達吉 迪巴 扛吉倘
盛年⾏放逸，常造諸惡業；

ཉེས་པའི་དམིགས་ ་མ་མཐོང་བས། །ཉེས་པར་བ ིས་པའི་ལས་ མས་དང༌། །

涅⾙ 密速 瑪通威 涅巴 吉⾙ 雷南倘
⼼恆起邪念，⼝陳於惡⾔，

ཉེས་པར་བསམ་ཞིང་ཉེས་ ས་པའི། ། ིག་ལས་བདག་གིས་གང་བ ིས་དང༌། །

涅巴 桑⾏ 涅昧⾙ 迪雷 達吉 扛吉倘
不⾒於過罪，常造諸惡業；

ིས་པའི་ ོ་ཡིས་འ ག་པ་དང༌། །མི་ཤེས་ ན་པའི་སེམས་དང་ནི། །

吉⾙ 洛宜 糾巴倘 ⽶謝 ⾨⾙ 森倘尼
恆作愚夫⾏，無明闇覆⼼，

ིག་པའི་ ོགས་པོའ་དབང་ ར་དང༌། །ཉོན་མོངས་ མ་པར་འ ག་སེམས་དང༌། །

迪⾙ 卓⾙ 汪究倘 ⼥蒙 南巴 處森倘
隨順不善友，常造諸惡業；

ེད་མོར་དགའ་བའི་དབང་ཉིད་དང༌། ། ་ངན་དང་ནི་ནད་དབང་དང༌། །

則摩 噶威 汪尼倘 釀恩 倘尼 內汪倘
或因諸戲樂，或復懷憂惱，
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ནོར་ ིས་མི་ཆོག་ཉེས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །

諾吉 ⽶秋 涅巴宜 達吉 迪巴 扛吉倘
為貪瞋所纏，故我造諸惡；

འཕགས་མིན་ ེ་བོ་འ ེ་བ་དང༌། ། ག་དོག་སེར་ ་ ་དང་ནི། །

帕⺠ 界窩 哲哇倘 剎⾖ ⾊拿 究倘尼
親近不善⼈，及由慳嫉意，

གཡོ་དང་ད ལ་བའི་ཉེས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །

⼜倘 勿威 涅巴宜 達吉 迪巴 扛吉倘
貧窮⾏諂誑，故我造諸惡；

ཕོངས་དང་ ད་པའི་ ས་ ་ི ཚ། །འདོད་པ་ མས་ ི་འཇིགས་ ་དང༌། །

澎倘 舉⾙ 度記測 對巴 南記 吉究倘
雖不樂眾過，由有怖畏故，

ག་པོ་མ་ཡིན་ ར་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །

秋波 瑪吟 究巴宜 達吉 迪巴 扛吉倘
及不得⾃在，故我造諸惡；

གཡོ་བའི་སེམས་ ་ི དབང་ཉིད་དང༌། །འདོད་དང་ ོ་བའི་དབང་དག་དང༌། །

⼜威 森記 汪尼倘 對倘 綽威 汪達倘
或為躁動⼼，或因瞋恚恨，

བ ེས་དང་ ོམ་ ིས་ཉེན་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །

這倘 功吉 年巴宜 達吉 迪巴 扛吉倘
及以飢渴惱，故我造諸惡；
ེ
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ི ི

བཟའ་བ་དག་དང་བ ང་བ་དང༌། ། ད་མེད་ ་དང་གོས་ ི་ ིར། །

撒哇 達倘 東哇倘 樸沒 究倘 軌記企
由飲⾷⾐服，及貪愛⼥⼈，

ི ། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །
ཉོན་མོངས་ག ང་བ་ ་ཚགས་ ས

⼥蒙 懂哇 那措記 達吉 迪巴 扛吉倘
煩惱⽕所燒，故我造諸惡；

ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ ་ི ིག །ཉེས་ ད་ མ་པ་ག མ་བསགས་ནི། །

閭倘 阿倘 宜吉迪 涅界 南巴 松薩尼
⾝語意諸惡，積聚三惡⾏，

འདི་འ འི་ ལ་ ིས་གང་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

迪札 促吉 扛吉巴 喋達 湯界 達恰梭
作如是眾罪，我今悉懺悔。

སངས་ ས་ མས་དང་ཆོས་ མས་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་ མས་ལ་ཡང༌། །

桑傑 南倘 卻南倘 喋⾏ 年退 南拉揚
於佛法僧眾，不⽣恭敬⼼，

ས་པ་མ་ལགས་གང་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

舉巴 瑪拉 扛吉巴 喋達 湯界 達恰梭
作如是眾罪，我今悉懺悔。

གང་ཡང་རང་སངས་ ས་ མས་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ཡང༌། །

扛揚 攘桑 傑南倘 強秋 森巴 南拉揚
於獨覺菩薩，亦無恭敬⼼，
ི
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ས་པ་མ་ལགས་བ ིས་པ་ མས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

舉巴 瑪拉 吉巴南 喋達 湯界 達恰梭
作如是眾罪，我今悉懺悔。

དམ་ཆོས་ ་བ་ མས་ལ་ཡང༌། ། ས་པ་མ་ལགས་བ ིས་པ་དང༌། །

檔卻 瑪哇 南拉揚 舉巴 瑪拉 吉巴倘
於說正法者，亦無恭敬⼼，

ཆོས་ལའང་ ས་པར་མ་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

卻朗 舉巴 瑪吉巴 喋達 湯界 達恰梭
於法亦不敬，我今悉懺悔。

བདག་གིས་ ག་ ་མི་ཤེས་པས། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་ ངས་པ་དང༌། །

達吉 ⼤杜 ⽶謝⾙檔⾙ 卻尼 邦巴倘
無知謗正法，不孝於⽗⺟，

ཕ་མ་ མས་ལ་མ་ ས་དང༌། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

帕瑪 南拉 瑪舉倘 喋達 湯界 達恰梭
作如是眾罪，我今悉懺悔。

ན་པ་དང་ནི་ ིས་པ་དང༌། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་དང༌། །

倫巴 倘尼 吉巴倘對恰 協當 滴⽊倘
由愚癡憍慢，及以貪瞋⼒，

ང་ ལ་ ེགས་པས་བ ིབས་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །ཞེས་དང༌།

阿嘉 哲⾙ 吉吉巴 喋達 湯界 達恰梭
作如是眾罪，我今悉懺悔。

བཤགས་པ་བ ས་པ།

《⾦光明最勝王經》〈簡略懺悔〉

出⾃《⾦光明最勝王經》
義淨法師 譯

ིད་འ ོ་ཉམ་ངར་ ིས་པའི་ ོ་ཡིས་ནི། །ཤིན་ ་མི་བཟད་ ིག་པ་གང་བ ིས་པ། །

⼣卓 釀阿 吉⾙ 洛宜尼 信讀 ⽶瑟 迪巴 扛吉巴
我今親對⼗⼒前，發露眾多苦難事，

ོབས་བ ་མངའ་བའི་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ནི། ། ིག་པ་དེ་ ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ ི། །

⾖糾 阿威 間阿 企內尼 迪巴 喋袞 梭梭 夏巴吉
凡愚迷惑三有難，恆造極重惡業難，

ེ་བ་ཉམ་ང་ ིད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །འཇིག་ ེན་ཉམ་ང་གཡོ་སེམས་ཉམ་ང་དང༌། །

界哇 釀阿 ⼣巴 釀阿倘 吉滇 釀阿 ⼜森 釀阿倘
我所積集欲邪難，常起貪愛流轉難，

ས་ ་ི ོད་པ་ཉམ་ང་ ་ཚགས་ ས
ི ། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བསགས་དེ་འཆགས་སོ། །

閭記 訣巴 釀阿 那措記 達吉 迪巴 扛薩 喋恰梭
於此世間耽著難，⼀切愚夫煩惱難，

ིས་པ་ ན་ ས་ཉོན་མོངས་ཉམ་ང་དང༌། ། ིག་པའི་ ོགས་དང་ ད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །

吉巴 倫且 紐蒙 釀阿倘 迪⾙ 卓倘 切巴 釀阿倘
狂⼼散動顛倒難，及以親近惡友難，

ིད་པ་ཉམ་ང་འདོད་ཆགས་ཉམ་ང་དང༌། །ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ ན་པ་ཉམ་ང་དང༌། །

⼣巴 釀阿 對洽 釀阿倘 協當 滴⽊ ⾨巴 釀阿倘
於⽣死中貪染難，瞋癡闇鈍造罪難，
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ངལ་བའི་ཉམ་ང་ ས་ ་ི ཉམ་ང་དང༌། །བསོད་ནམས་བ བ་པ་ཉམ་ང་དག་གིས་ ང༌། །

阿威 釀阿 度記 釀阿倘 索南 ⽵巴 釀阿 達吉將
⽣⼋無暇惡處難，未曾積集功德難，

ལ་བ་ཡང་དག་མངོན་ མ་མཆིས་ནས་ནི། ། ིག་པ་དེ་ ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ ི། །ཞེས་དང༌།

嘉哇 揚達 溫松 企內尼 迪巴 喋袞 梭梭 夏巴吉
我今皆於最勝前，懺悔無邊罪惡業。

བཤགས་པ་ཤིན་ ་བ ས་པ།

〈普賢⾏願品〉懺悔⽂

出⾃〈普賢⾏願品〉
義淨法師 譯

འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་དབང་གིས་ནི། ། ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ ིས་ ང་། །

堆洽 協當 滴⽊ 汪吉尼 閭倘 阿倘 喋⾏ 宜記將
我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

ིག་པ་བདག་གིས་བ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

迪巴 達吉 吉巴 記企巴 喋達 湯界 達吉 梭梭下
從⾝語意之所⽣，⼀切我今皆懺悔。

སེམས་བ ེད་པའི་ཡན་ལག །

《⾦光明最勝王經》發⼼⽂
བདག་གིས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ། ། ོབས་བ ་ མས་ལ་མཆོད་པར་བ ི། །

達吉 秋糾 吉滇讀 ⾖糾 南拉 卻巴吉
我於⼗⽅界，供養無數佛，

བདག་གིས་ ོགས་བ འི་སེམས་ཅན་ མས། ། ག་བ ལ་ ན་ལས་འདོན་པར་བ ི། །

達吉 秋糾 森間南 讀阿 袞雷 屯巴吉
當願拔眾⽣，令離諸苦難。

སེམས་ཅན་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ན། །ས་བ ་ལ་ནི་དགོད་པར་བ ི། །

森間 桑吉 ⽶恰袞 薩糾拉尼 軌巴吉
願⼀切有情，皆令住⼗地。

ས་བ ་ལ་ནི་གནས་ནས་ ང༌། །ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་ ར་ཅིག །

薩糾 拉尼 內內將 湯界 喋⾏ 謝究記
福智圓滿已，成佛導群迷。

ཇི་ ིད་ ག་བ ལ་ ་མཚ་ལས། །དེ་ ན་མཐར་བ ི་ ས་ ིད་ ། །

其⼣ 讀阿 嘉措雷 喋袞 踏吉 ⼥⼣讀
我為諸眾⽣，苦⾏百千劫，

སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ ིར་ཡང་ནི། །བ ལ་པ་ ེ་བར་ ད་པར་བ ི། །

森間 雷雷 企揚尼 噶巴 且哇 界巴吉
以⼤智慧⼒，皆令出苦海。
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義淨法師 譯

གསེར་འོད་དམ་པ་ཞེས་བ ི་བ། །ལས་ མས་ཐམས་ཅད་ ང་བ ིད་པ། །

⾊偉 檔巴 協吉哇 雷南 湯界 強吉巴
我為諸含識，演說甚深經。

ཟབ་མོ་དག་ནི་ ོན་པ་འདི། །སེམས་ཅན་དེ་དག་བ ན་པར་བ ི། །

撒摩 達尼 敦巴迪 森間 喋達 滇巴吉
最勝⾦光明，能除諸惡業。

གང་གིས་བ ལ་པ་ ོང་ མས་ ། ། ིག་པ་ཤིན་ ་མི་བཟད་བ ིས། །

扛吉 噶巴 東南速 迪巴 信讀 ⽶瑟吉
若⼈百千劫，造諸極重罪，

ལན་གཅིག་རབ་ ་བཤགས་པ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ང་བར་འ ར། །

年記 拉杜 謝巴宜 喋達 湯界 強哇究
暫時能發露，眾惡盡消除。

གང་གིས་ལས་ ་ི ིབ་པ་ མས། ། ར་ ་ཡང་དག་ཟད་འ ར་བ། །

扛吉 雷記 吉巴南 紐讀 揚達 瑟究哇
依此⾦光明，作如是懺悔，

གསེར་འོད་དམ་པ་དགེ་བ་ཡིས། །བཤགས་པ་འདི་དག་བཤགས་ནས་ནི། །

⾊偉 檔巴 給哇宜 夏巴 迪達夏內尼
由斯能速盡，⼀切諸苦業。

རིན་ཆེན་འ ང་གནས་མཆོག་བ ་པོ། །ས་བ ་ལ་ནི་གནས་པར་བ ི། །

仁千 炯內 秋糾波 薩糾 拉尼 內巴吉
我當⾄⼗地，具⾜珍寶處，
ོ

ི

ི

ི

ི

སངས་ ས་ཡོན་ཏན་ ང་བར་བ ི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་བ ལ་བར་བ ི། །

桑傑 元滇 囊哇吉 ⼣⾙ 措雷 札哇吉
圓滿佛功德，濟渡⽣死流。

སངས་ ས་ ་མཚ་ ་བོ་དང༌། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ཟབ་མོ་དེ། །

桑傑 嘉措 秋窩倘 元滇 嘉措 撒摩喋
我於諸佛海，甚深功德藏，

སངས་ ས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ ས
ི ། །ཐམས་ཅད་མ ེན་ ་ ོགས་པར་བ ི། །

桑傑 元滇 杉耶吉 湯界 千讀 昨巴吉
妙智難思議，皆令得具⾜。

ཏིང་འཛན་བ ་ ག་ ོང་ མས་དང༌། །ག ངས་ མ་བསམ་ ིས་མི་ བ་དང༌། །

丁今 嘉剎 東南倘 聳南 杉吉 ⽶恰倘
勝定百千種，不思議總持，

དབང་ ོབས་ ང་ བ་ཡན་ལག་གིས། ། ོབས་བ ་དམ་པར་འ ར་བར་བ ི། །

汪⾖ 強秋 演拉吉 ⾖糾 檔巴 究哇吉
根⼒覺道⽀，修習常無倦。

དགོངས་པའི་ གས་ ས
ི ་སངས་ ས་ མས། །བདག་ལ་ མ་པར་གཟིགས་ ་གསོལ། །

拱⾙ 圖吉 桑傑南 達拉 南巴 息速梭
唯願⼗⽅佛，觀察護念我，

གས་ ེ་ ན་པའི་ གས་ ས
ི ་ནི། །ནོངས་པ་རབ་ ་ག ང་ ་གསོལ། །

圖傑 滇⾙ 圖吉尼 農巴 拉杜 聳讀梭
皆以⼤悲⼼，哀受我懺悔。
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བདག་གིས་བ ལ་པ་བ ་ མས་ ། ། ོན་ཆད་ ིག་པ་གང་བ ིས་པ། །

達吉 噶巴 嘉南速 溫切 迪巴 扛吉巴
我於多劫中，所造諸惡業，

དེ་ ིར་བདག་ནི་ ་ངན་སེམས། །ཕོངས་དང་ ་ངན་འཇིགས་པས་གཟིར། །

喋企 達尼 釀恩森 澎倘 釀恩 吉⾙息
由斯⽣苦惱，哀憫願消除。

ིག་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པར་བ ི། །ཡིད་ནི་ ག་ ་དམན་པར་ ར། །

迪⾙ 雷拉 吉巴吉 宜尼 ⼤杜 ⾯巴究
我造諸惡業，常⽣憂怖⼼，

གང་དང་གང་ ་ ོད་བ ིད་པ། །བདག་ནི་གང་ འང་དགའ་མ་མཆིས། །

扛倘 扛讀 訣吉巴 達尼 扛懂 噶瑪企
於四威儀中，曾無歡樂想。

སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ གས་ ེ་ ན། །འ ོ་བ་ ན་ ི་འཇིགས་སེལ་བས། །

桑傑 湯界 圖傑滇 卓哇 袞吉 吉⾊威
諸佛具⼤悲，能除眾⽣怖，

ནོངས་པ་རབ་ ་ག ང་ ་གསོལ། །འཇིགས་པ་དག་ལས་བདག་ཐར་མཛད། །

農巴 拉杜 聳讀梭 吉巴 達雷 達踏最
願受我懺悔，令得離憂苦。

བདག་གི་ཉོན་མོངས་ལས་ མས་ །ི ། ི་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སོལ། །

達吉 紐蒙 雷南吉 持瑪 喋⾏ 謝⾙梭
我有煩惱障，及以諸報業，
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སངས་ ས་ མས་ ས
ི ་བདག་ལ་ནི། ། ིང་ ེའི་ ་ཡིས་བ ་བར་གསོལ། །

桑傑 南吉 達拉尼 寧傑 秋宜 助哇梭
願以⼤悲⽔，洗濯令清淨。

ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། ། ོན་ཆད་བདག་གིས་གང་བ ིས་དང༌། །

迪巴 湯界 夏巴吉 溫切 達吉 扛吉倘
我先作諸罪，及現造惡業，

ད་ ར་བདག་གི་ ིག་པ་གང༌། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

達⼤ 達吉 迪巴扛 喋達 湯界 達恰梭
⾄⼼皆發露，咸願得蠲除。

ནོངས་པར་བ ིས་པའི་ལས་ མས་ ན། ། ན་ཆད་མི་བ ིད་བ མ་པར་བ ི། །

農巴 吉⾙ 雷南袞 連切 ⽶吉 檔巴吉
未來諸惡業，防護令不起，

བདག་གིས་ནོངས་པར་བ ིས་པ་གང༌། ། ིག་དེ་བཅབ་པར་མི་བ ི་འོ། །

達吉 農巴 吉巴扛 迪喋 甲巴 ⽶吉喔
設令有違者，終不敢覆藏。

ས་ ་ི ལས་ནི་ མ་ག མ་དང༌། །ངག་གི་ མ་པ་བཞི་དག་དང༌། །

閭記 雷尼 南松倘 昂吉 南巴 息達倘
⾝三語四種，意業復有三，

ཡིད་ ་ི མ་པ་ག མ་པོ་ མས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

宜吉 南巴 松波南 喋達 湯界 達恰梭
繫縛諸有情，無始恆相續。
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ས་ ས
ི ་བ ིས་དང་ངག་གི་ལས། །ཡིད་ ས
ི ་ མ་པར་བསམ་པ་དང༌། །

閭記 吉倘 昂吉雷 宜記 南巴 杉巴倘
由斯三種⾏，造作⼗惡業，

ལས་ མ་བ ་པོ་བ ིས་པ་དག །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །

雷南 糾波 吉巴達 喋達 湯界 達恰梭
如是眾多罪，我今皆懺悔。

མི་དགེའི་ལས་བ ་ ངས་ནས་ ། །དགེ་བ་བ ་པོ་བ ེན་བ ི་ ེ། །

⽶給 雷糾 邦內速 給哇 糾波 滇吉喋
斷⼗惡業已，受持⼗種善，

ས་བ ་ལ་ནི་བདག་གནས་བ ི། ། ོབས་བ ་མཆོག་ ་འ ར་བར་བ ི། །

薩糾 拉尼 達內吉 ⾖糾 秋杜 究哇吉
安住於⼗地，成就勝⼗⼒。

བདག་གིས་ ིག་པའི་ལས་གང་དག །མི་འདོད་འ ས་ ་ཐོབ་བ ིད་པ། །

達吉 迪⾙ 雷扛達 ⽶對 哲樸 透吉巴
我造諸惡業，苦報當⾃受，

སངས་ ས་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ནི། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །ཞེས་སོ། །

桑傑 間阿 企內尼 喋達 湯界 夏巴吉
今於諸佛前，⾄誠皆懺悔。

བཟང་ ོད་ལས་ག ངས་པ།

〈普賢⾏願品〉隨喜⽂
དེ་ནས་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི།

其後，隨喜⽀

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་ ས། །རང་ ལ་ མས་དང་ ོབ་དང་མི་ ོབ་དང༌། །

秋糾 嘉哇 袞倘 桑傑⾊ 攘嘉 南倘 洛倘 ⽶洛倘
⼗⽅⼀切諸眾⽣，⼆乘有學及無學，

འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ཡི་རང༌། །ཞེས་དང༌།

卓哇 袞吉 索南 扛拉揚 喋達 袞吉 傑速 達宜攘
⼀切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。

般若法師 譯

གསེར་འོད་ལས་ག ངས་པ།

《⾦光明最勝王經》隨喜⽂
འཛམ་ འི་ ིང་འདིར་གང་དག་དང༌། །འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་གཞན་དག་ ། །

秋糾 嘉哇 袞倘 桑傑⾊ 攘嘉 南倘 洛倘 ⽶洛倘
於此贍部洲，及他⽅世界，
གང་ མས་དགེ་བའི་ལས་བ ིས་པ། །དེ་དག་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །

卓哇 袞吉 索南 扛拉揚 喋達 袞吉 傑速 達宜攘
所有諸善業，今我皆隨喜。

義淨法師 譯

ཆོས་འཁོར་བ ོར་བ་ལ་གསོལ་བའི་ཡན་ལག །

〈普賢⾏願品〉請轉法輪⽂

出⾃〈普賢⾏願品〉
般若法師 譯

གང་ མས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོན་མེ་དག ། ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་མ་ཆགས་བ ེས། །

扛南 秋糾 吉滇 準沒達 強秋 仁巴 桑傑 瑪恰涅
⼗⽅所有世間燈，最初成就菩提者，

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པར་བ ོར་བར་བ ལ། །ཞེས་སོ། །

袞波 喋達 達吉 湯界拉 擴洛 喇拿 沒巴 過哇固
我今⼀切皆勸請，轉於無上妙法輪。

་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་པར་གསོལ་བའི་ཡན་ལག །

〈普賢⾏願品〉請佛住世⽂

出⾃〈普賢⾏願品〉
般若法師 譯

་ངན་འདའ་ ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ ིར། །

釀恩 達敦 扛協 喋達拉 卓哇 袞拉 篇⾏ 喋威企
諸佛若欲⽰涅槃，我悉⾄誠⽽勸請，

བ ལ་པ་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ གས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་ ར་གསོལ་བར་བ ི། །ཞེས་སོ།

噶巴 ⾏吉 讀涅 修巴揚 達吉 踏摩 拉甲 梭哇吉
唯願久住剎塵劫，利樂⼀切諸眾⽣。

ོ་ ེ་ ལ་མཚན་ ི་ཡོངས་ ་བ ོ་བ་ལས་ག ངས་པ།

〈⾦剛幢迴向〉

法護法師 譯

དགེ་བའི་ ་བ་བ ོ་བའི་ཡན་ལག་ནི།

善根迴向⽀，念誦〈⾦剛幢迴向〉：
ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ད་པ་ ོད་པ་ན། ག གས་ཡིད་ ་འོང་བའམ།

強秋 森⾙ 界巴 訣巴拿 俗宜讀 翁哇昂
具⾜修習菩薩⾏者，若所⾒⾊，
ཡིད་ ་མི་འོང་བ་གང་ཇི་ ེད་ཅིག་མཐོང་བ་དང༌།

宜讀 ⽶翁哇 扛其涅記 通哇倘
對治於愛，

དེ་བཞིན་ ་ ་དང༌། ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་ ་དང༌། ཆོས་ཡིད་ ་འོང་བའམ།

喋⾏讀札倘 持倘 若倘 惹洽倘 卻宜讀翁哇昂
如是乃⾄聲⾹味觸法，

ཡིད་ ་མི་འོང་བའམ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དག་ལ་བདེ་བ་ ་ཆེ་བ་འོད་གསལ་བའམ།

宜讀⽶翁哇昂 卡拿瑪透哇沒巴達拉 喋哇嘉切哇偉薩哇昂
對治於愛，則無罪犯。是淨是善，最上光潔，
གང་གིས་ཡིད་བདེ་བ་ ེ་བ་དང༌། བདེ་བ་བ བ་པ་དང༌། དད་པ་ ེ་བ་དང༌། དགའ་བ་འ ང་བ་དང༌།

扛吉宜喋哇界哇倘 喋哇⽵巴倘 喋巴界哇倘 噶哇炯哇倘
超諸妙樂，⽣適悅意，起淨信樂，發⽣踴躍，
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མཆོག་ ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། མ ་བ་འ ང་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་ ོག་པ་དང༌།

秋杜噶哇拉 內巴倘 古哇炯哇倘 宜⽶喋哇 ⽃巴倘
安住極喜。於分別⼼，不⽣退惱，
སེམས་དགེ་བ་འ ང་བ་དང༌། སེམས་ལས་ ་ ང་པར་འ ར་བ་དང༌།

森給哇炯哇倘 森雷速容巴就哇倘
⼼意調柔，諸根猛利，

བསམ་པ་མཉེན་པར་འ ར་བ་དང༌། དབང་པོ་རབ་ ་ཚམ་པར་འ ར་བའི་

桑巴年巴就哇倘 汪波拉杜慶巴 就威
常受妙樂。

བདེ་བ་དེ་ ོང་བ་ན་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ ར་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ།

喋哇 喋紐哇拿 桑傑湯界拉 迪⼤擁速哦喋
如是迴向⼀切諸佛，

ཡོངས་ ་བ ོ་བ་འདིས་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་དག་དེ་བས་ ང་

擁速 哦哇迪 桑傑 炯滇喋 喋達喋威將
轉復迴向諸佛般若。

སངས་ ས་ ་ི གནས་པའི་བདེ་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

桑傑記 內⾙ 喋哇 桑吉 ⽶恰巴倘 滇巴就吉
⽽得具⾜不可思議佛妙樂⾏，

སངས་ ས་ ་ི ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་བདེ་བ་མ ངས་པ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །

桑傑記 丁涅今吉喋哇 聰巴沒⾙ 雷巴 ⾏巴就吉
然未同佛得善攝受三摩地樂，
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སངས་ ས་ ་ི བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་ ་ཆེར་བ ན་པར་ ར་ཅིག །

桑傑記 喋哇踏耶⾙ 嘉切滇巴就吉
由是⼒能輾轉得佛無量妙樂，

སངས་ ས་ ་ི མ་པར་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

桑傑記 南巴踏⾙喋哇測沒巴倘滇巴就吉
具⾜無量佛解脫樂，

སངས་ ས་ ་ི ཆོ་འ ལ་ ི་བདེ་བ་དཔག་ ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་

桑傑記秋出吉喋哇巴杜沒⾙ 雷巴 ⾏巴 就吉 桑傑記
攝受無量佛神通樂，

གནས་པ་ཆགས་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ལེགས་པར་ཡོངས་ ་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །

內巴恰巴沒⾙ 喋哇桑吉⽶恰巴 雷巴 擁速⾏巴就吉
得善攝受無數諸佛無著⾏樂，

སངས་ ས་ ་ི ་མཆོག་ ་ ར་པའི་བདེ་བ་བ ེན་པར་དཀའ་བ་ ན་མི་འཆད་པར་ ར་ཅིག །

桑傑記 邱秋堵 就⾙ 喋哇年巴 嘎哇 君⽶切巴 就吉
得佛⾃在，如彼⽜王，所⾄遠近，速疾妙樂，
སངས་ ས་ ་ི ོབས་ ་ི བདེ་བ་དཔག་ ་མེད་པས་ཤིན་ ་བདེ་བར་ ར་ཅིག །

桑傑記⾖記 喋哇 罷杜沒⾙ 信杜 喋哇就吉
畢竟獲得，無量佛⼒。

ཚར་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མི་ ེ་བའི་བདེ་བས་འ ར་བ་མེད་པར་བདེ་བར་ ར་ཅིག །

措哇湯界 息哇 ⽶給威 喋威 久哇沒巴 喋哇就吉
了知⼀切，寂靜無⽣，無滅等樂。
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བདེ་བའི་ཆགས་པ་མེད་པར་གནས་པར་ ག་ ་

喋⾏謝⾙ 喋威 恰巴沒巴 內巴 ⼤杜
於無著⾏，⽽常等引，

མཉམ་པར་གཞག་པ་གཉིས་ ་ ན་ ་མི་ ོད་པས་ མ་པར་མི་འ གས་པར་བདེ་བར་ ར་ཅིག །

釀巴 暇巴 尼速 袞讀⽶句⾙ 南巴 ⽶處巴 喋哇久吉
得諸如來，不⼆集⾏，無瞋妙樂。
ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་ ར་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ལ་

強秋森巴 喋⼤ 給威紮哇喋 喋⾏謝巴 南拉
是為菩薩，常以如是善根，迴向如來。

ཡོངས་ ་བ ོས་ནས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ།

擁速 威內 強秋森巴 南拉擁速哦喋
迴向菩薩者，謂於意樂未圓滿者，

གང་འདི་བསམ་པ་ཡོངས་ ་མ་ ོགས་པ་ མས་ ི་བསམ་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།

扛迪桑巴 擁速 瑪昨巴南記 桑巴 擁速昨巴 甲哇倘
迴向圓滿於⼀切智。

ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ག་པའི་བསམ་པ་ཡོངས་ ་མ་དག་པ་ མས་ཡོངས་ ་དག་པར་ ་བ་དང༌།

湯界堪⾙ 蠟⾙桑巴 擁速 瑪達巴南 擁速 達巴 甲哇倘
未清淨者，深⼼清淨⼀切波羅蜜多。

ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་མ་ ོགས་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།

帕若杜沁巴湯界 擁速瑪昨巴 擁速昨巴 甲哇倘
未成辦者，為令成辦發菩提⼼，
ི ེ

ེ

ོ ེ

ི

ེ

ང་ བ་ ་ི སེམས་བ ེད་པ་ ོ་ ེ་ ་ འི་གནས་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལས་

強秋記 森界巴 多傑⼤樸 內速 甲哇 湯界 堪巴雷
猶若⾦剛，令⼀切智鎧無有退屈。

ིར་མི་ ོག་པའི་གོ་ཆ་ ན་མི་གཅད་པ་དང༌། ང་ བ་ ི་ ོའ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ེད་པ་དང༌།

企⽶ ⽃⾙ 果洽 君⽶界巴倘 強秋記果 給威紮哇 界巴倘
若令⼀切智鎧無退屈者，則於菩提妙樂隨所輕安，

འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་ ་གནས་པའི་ ོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།

卓哇 湯界拉 釀巴 尼讀內⾙ ⾨朗 千波 擁速昨巴 甲哇倘
於諸善道無所退向，平等安住⼀切世間，圓滿⼤願，
ང་ བ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།

強秋森⾙ 內巴湯界 ⾖巴甲哇倘
修習⼀切菩薩之⾏，

ང་ བ་སེམས་དཔའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཤེས་པ་ ོ་བར་ ་བ་དང༌།

強秋森⾙汪波湯界 溫巴謝巴 諾哇 甲哇倘
了知菩薩利根神通，

ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་རེག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

強秋森⾙ 給威紮哇 湯界千巴 尼讀惹巴 洽威企 擁速哦喔
由斯善根證⼀切智，
དེ་དེ་ ར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ་ི དོན་ ་དགེ་བའི་ ་བ་ཡོངས་ ་བ ོས་ནས།

喋喋⼤ 強秋森巴 南記敦讀 給威紮哇 擁速威內
以如是善根義故，迴向菩薩。
ི

ོ

སངས་ ས་ ་ི བ ན་པ་ལ་ ོད་པ་དང༌།

桑傑記 滇巴拉 句巴倘
⼜若學佛教者，

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་འདི་ ར་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ།

年退倘 攘桑傑 湯界拉 給威紮哇 喋 迪⼤ 擁速哦喋
⼀切聲聞辟⽀佛等，亦以善根如是迴向，

སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་དག་སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པ་ ིད་ ་སངས་ ས་ ི་ ་ཉན་པའམ།

森間扛拉拉 達 ⾊果記⾖巴 ⼣讀 桑傑記 札年巴昂
若有眾⽣⼀彈指頃聞佛法聲，

ཆོས་ ་ི ་ཉན་པའམ། འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་དེ།

卻記札年巴昂 帕⾙ 給敦拉年固 且巴 喋達吉 給威紮哇喋
及賢聖眾為作尊重，
་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པ་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

拉那沒巴 揚達巴 昨⾙ 強秋杜 擁速哦喔
以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，

སངས་ ས་ ེས་ ་ ན་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

桑傑 傑速枕巴 擁速昨巴 甲威企 擁速哦喔
所謂念佛圓滿迴向，
ཆོས་ ེས་ ་ ན་པ་ལ་ ོར་བར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

卻傑速 枕巴拉 久哇甲威企 擁速哦喔
念法⽅便迴向，
ི

ེ

ི ི

ོ

ོ ོ

འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལ་ ས་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

帕⾙給敦拉舉巴 甲威企 擁速哦喔
尊重聖眾迴向，

སངས་ ས་མཐོང་བ་དང་མི་འ ལ་བར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

桑傑 通哇倘 ⽶札哇 甲威企 擁速哦喔
不離⾒佛迴向，
སེམས་ཡོངས་ ་དག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

森擁速 達巴 甲威企 擁速哦喔
清淨⼼迴向，

སངས་ ས་ ་ི ཆོས་རབ་ ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

桑傑記卻 惹杜 ⾖巴洽威企 擁速哦喔
通達佛法迴向，

ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

雲滇 巴杜沒巴 主巴 甲威企 擁速哦喔
所修無量功德迴向，

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི དགེ་བ་ཡོངས་ ་དག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

溫巴謝巴 湯界記 給哇 擁速達巴 甲威企 擁速哦喔
清淨⼀切神通善根迴向，
ཆོས་ལ་ཡིད་གཉིས་བ ོག་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

卻拉宜尼 ⽃⾙企 擁速哦喔
斷諸法疑迴向，
ི

ི

ཇི་ ར་སངས་ ས་ ་ི བ ན་པ་ལ་ གས་པ་ མས་དང༌།

幾⼤ 桑傑記 滇巴拉 修巴南倘
是為於聲聞辟⽀佛等

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ མས་ལ་ཡོངས་ ་བ ོ་བ་དེ་བཞིན་ །

年退倘 攘桑傑 南拉 擁速哦哇 喋⾏讀
學佛教者之所迴向。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ།

強秋 森巴喋 森間湯界拉 給威紮哇喋 擁速哦喋
⼜彼菩薩亦以善根迴向⼀切眾⽣，

གང་འདི་སེམས་ཅན་ད ལ་བ་པའི་ལམ་ལས་བ ོག་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

扛迪 森間釀哇⾙ 朗雷 ⽃⾙企 擁速哦喔
所謂遠離地獄道迴向，

ད་འ ོའ་ ེ་གནས་ མ་པར་གཅད་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

堵卓 界內 南巴 界⾙企 擁速哦喔
斷除畜⽣道迴向，

གཤིན་ ེའི་འཇིག་ ེན་ཉེ་བར་གཅད་པའི ིར་ཡ་◌ོངས་ ་བ ོའ།ོ །

信傑 吉滇涅哇 界⾙企 擁速哦喔
與琰摩羅界妙樂迴向，

ངན་སོང་མ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི འ ོ་བར་ ེ་བ་ མ་པར་གཅད་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

年松 瑪閭巴 湯界記 卓哇 界哇 南巴 界⾙企擁速哦喔
斷除墮諸惡趣迴向，
ེ

ེ

ེ

ི

ོ

ེ

ི ི
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ོ ོ

སེམས་ཅན་དེ་དག་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ལ་མོས་པ་ མ་པར་ ེལ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

森間 喋達 拉那沒⾙ 強秋拉 模巴南巴 ⾙威企 擁速哦喔
令彼眾⽣樂欲增⻑無上菩提迴向，

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ག་པའི་བསམ་པ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

湯界千巴尼記 蠟⾙桑巴 透巴洽威企 擁速哦喔
為令深⼼得⼀切智⼼迴向，
སངས་ ས་ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ ོང་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

桑給記卻 湯界 ⽶繃威企 擁速哦喔
不謗⼀切佛法迴向，

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ཤིན་ ་བདེ་བ་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

湯界千巴尼記 信杜喋哇 主巴洽威企 擁速哦喔
畢竟成就⼀切智地迴向，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

森間湯界 信杜 南巴達巴 洽威企 擁速哦喔
畢竟清淨⼀切眾⽣迴向，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་པ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

森間 湯界耶謝 踏耶巴 ⾖巴 甲威企 擁速哦喔
以無量智迴向⼀切眾⽣，
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་

強秋森巴 湯界 千巴 尼拉
菩薩於⼀切智緣平等相應者
ི

ི ི

ོ

ོ ོ

དམིགས་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

密巴倘 滇巴洽威企 擁速哦喔
無不迴向，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

森間湯界拉 篇巴倘 喋威森倘 滇巴洽威企 擁速哦喔
彼⼀切智⼼樂利樂⼀切眾⽣，

འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་བ བ་པའི་ཡིད་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

卓哇湯界擁速 價⾙宜倘 滇巴 洽威企 擁速哦喔
乃⾄意常救護⼀切世間，

དགེ་བའི་ ་བ་ལ་ ག་ ་བ ོན་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

給威紮哇拉 ⼤杜尊巴倘滇巴 甲威企 擁速哦喔
發起善根遠離憍逸。

གས་པ་དང་བག་མེད་པ་བ ོག་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

甲巴倘 拔沒巴 朵巴倘 滇巴 洽威企擁速哦喔
以要⾔之，

ི ་ ོགས་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །
ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་ ས

紐蒙巴 湯界拉 甲記 秋巴倘 滇巴洽威企 擁速哦喔
令諸煩惱不復現前，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ ་ི ེས་ ་ ོབ་པའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

強秋 森巴湯界吉 傑速洛⾙森倘 滇巴 洽威企 擁速哦喔
為諸菩薩之所守護，
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ེ

ི ི
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ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ལམ་དང་ཞེ་མ་འ ས་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

湯界 千巴 尼記朗倘 協瑪折巴倘 滇巴 洽威企 擁速哦喔
決定勤求⼀切智道，
ཡེ་ཤེས་ ་ི ས་ལ་བ ེན་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

耶謝記 薩拉 滇巴倘 滇巴 洽威企 擁速哦喔
愛樂親近諸有智者，

མཁས་པ་དང་འ ོགས་པར་དགའ་བ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ ། ང་བ་ ར་

客巴倘 卓巴 噶哇倘滇巴 甲威企 擁速哦喔 繃哇⼤
乃⾄⽽能修習⼀切善根，

དགེ་བའི་ ་བ་སོགས་པ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོབ་པའི་ ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

給威紮哇 梭巴卓哇 湯界拉就⾙久倘 滇巴洽威企 擁速哦喔
速得圓滿相續諸⾏。

འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

堵伽 湯界拉 溫巴 賢巴 沒巴倘滇巴 甲威企 擁速哦喔
乃⾄所有飲⾷、⾐服、臥具、病緣、醫藥，

དེའི་གོས་དང་ཟས་དང་ན་བའི་གསོས་ ན་དང་ཡོ་ ད་དང༌། འོང་བ་དང་འ ོ་བ་དང༌།

喋奎倘 瑟倘 拿威 索⾯倘 由伽倘 翁哇倘 卓哇倘
於⾝承事去來坐⽴，

ས་ ་ི བ ེན་བ ར་དང༌། འ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ ེན་པའི་གནས་ལ་འ ག་པའི་ལས་དང༌།

閭記念固倘 讀巴拉梭巴 滇⾙內拉 糾⾙雷倘
種種作業住律儀道，
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ོད་ལམ་ ི་གནས་དང༌། ོད་ལམ་ མ་པར་མི་འ གས་པ་དང༌། ས་ ི་ལས་དང༌།

訣朗吉 內倘 訣朗 南巴 ⽶出巴倘 閭記雷倘
於律儀道不⽣瞋恚，

ངག་གི་ལས་དང༌། ཡིད་ ་ི ལས་ལེགས་པར་ ད་པ་དང༌། དབང་པོ་ ག་ ོམ་པ་དང༌།

阿吉雷倘 宜記雷 雷巴 界巴倘 汪波除 懂巴倘
⾝語意業如善修作，

རང་གི་ ས་གཡོགས་པ་དང༌། མཉེ་བ་དང་བ ་བའི་ལས་དང༌། ཟོས་པ་དང༌།

攘吉閭 ⼜巴倘 涅哇倘 助⾙雷倘 索巴倘
密緻諸根⽽或⾃⾝消息，

འཆོས་པ་དང༌། ངས་པ་དང༌། བ མ་པ་དང༌། བ ང་བ་དང༌། ་བ་དང༌། མ་པར་ ་བ་དང༌།

卻巴倘 釀巴倘 袞巴倘 將哇倘 ⼤哇倘 南巴⼤哇倘
按摩等事，眾味飲⾷，
གཉིད་ ས
ི ་ལོག་པ་དང༌། གཉིད་ ས
ི ་མ་ལོག་པ་དང༌།

尼記洛巴倘 尼記瑪洛巴倘
若開若合，

རང་གི་ ས་ ་གཏོགས་པའི་བ ེན་བ ར་ཅི་གང་ཡང་ ང་ ེ།

攘吉閭速 ⾖⾙ 念固 記扛揚容喋
若觀不觀，

དེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ཡོངས་ ་མ་བ ོས་པ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ། །

喋湯界 湯界千巴 尼讀 擁速瑪哦巴 炯瑟將沒朵
若臥若覺，⽽復⾃⾝詣彼承事。
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རང་གི་བ་ མས་དང་དེ་ལས་གཞན་ ད་འ ོའ་ ེ་གནས་ ་སོང་བ་ མས་ལ།

攘吉哇 南倘 喋雷賢 堵卓 界內速松哇 南拉
以要⾔之，彼畜⽣趣者，

འ ས་ཆན་ཕོ་ མ་གང་ངམ་ཟན་ཆང་གཅིག་ཙམ་ཡོངས་ ་གཏོང་བ་ཡང་

哲千波出扛 昂賢羌記贊 擁速東哇揚
或以少飯⽽能施與，
ེ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ ་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་དང༌།

界哇喋倘 喋達杜 喋達尼拉 篇巴倘
令彼⼀切得⽣善趣，
དེ་དག་ཉིད་ཡོངས་ ་ད ོལ་བའི་ ིར་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

喋達尼 擁速 卓威企喋湯界 擁速哦喔
如是利益解脫迴向。

སེམས་ཅན་དེ་དག་ ད་འ ོའ་ ེ་གནས་དེ་དང༌། ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་དང༌།

森間 喋達 堵卓 界內喋倘 讀阿吉 嘉措倘
彼畜⽣者，是為苦海，

ག་བ ལ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དེ་དང༌། ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་དེ་དང༌།

讀阿涅哇 連巴喋倘 讀阿吉 澎波喋倘
是苦所取，是為苦蘊，

ག་བ ལ་ ི་ཚར་བ་དེ་དང༌། ག་བ ལ་ཉེ་བར་བསགས་པ་དེ་དང༌།

讀阿吉 措哇喋倘 讀阿涅哇 薩巴喋倘
是名苦受，是為苦聚，
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ག་བ ལ་མངོན་པར་འ ་ ེད་པ་དང༌། ག་བ ལ་ ི་གཞི་དང༌། ག་བ ལ་ ི་ ་བ་དེ་དང༌།

讀阿溫巴 讀且巴倘 讀阿吉息倘 讀阿吉 紮哇喋倘
是苦遷流，是苦邊際，是苦根本，
ག་བ ལ་ ི་གནས་དེ་ལས་ མ་པར་བ ོག་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །

讀阿吉內 喋雷 南巴 ⽃⾙企擁速哦喔
是苦依處，於彼眾⽣不退迴向。

དེ་ལ་དམིགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པར་ ེད་དོ། །

迪拉 密⾙ 森間 湯界拉 密巴且朵
⼜彼⼀切眾⽣緣者，

སེམས་ཅན་ མས་ལ་མངོན་ ་ ེད་དོ། །ཡིད་ལ་ ེད་དོ། །འདི་ ་ ེ་

森間 南拉 溫讀且朵 宜拉且朵 迪⼤喋
謂於眾⽣現前作意，

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་ ེད་པས་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ལ་མངོན་ ་འ ོ་བར་ ེད་དོ།།

湯界千巴尼讀 擁速哦巴且⾙ 給威紮哇喋拉 溫讀卓哇且朵
由先所作善根，發菩提⼼，迴向⼀切智故，
ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པས་རབ་ ་འཛན་ཏོ། །དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ལ་ ོར་རོ། །

強秋讀森給⾙惹讀僅朵 給威紮哇 喋拉就洛
不墮輪迴，離諸險難，得佛妙樂，

འཁོར་བའི་དགོན་པ་ལས་ མ་པར་ ོག་གོ །སངས་ ས་ ི་བདེ་བ་ ིབ་པ་མེད་པ་མངོན་ ་ ེད་དོ། །

擴威 袞巴雷 南巴⽃果 桑傑記 喋哇及巴沒巴 溫讀且朵
現前無礙，超輪迴海，永斷相續，
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འཁོར་བའི་ ་མཚ་ལས་འ ིན་ཏོ། །སངས་ ས་ ི་ཆོས་དང་ ན་པའི་ མས་པས་ བ་པ་ ེད་དོ། །

擴威 嘉措雷僅朵 桑傑記卻倘滇⾙ 強⾙ 恰巴且朵
照明佛法，起⼤慈故。
ཞེས་བ བ་བ ས་ལས་ ང་བའོ། །

出⾃《⼤乘集菩薩學論》

གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་ག ངས་པ།

《⾦光明最勝王經》之慈悲偈頌

義淨法師 譯

གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་ག ངས་པའི་ མས་པ་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོའ་ཚགས་ ་བཅད་པ་བ བ་བ ས་ ་ ངས་པ་འདི་དག་ ས་པ་
ཐམས་ཅད་ ིས་བསམས་ཏེ་ཐ་ན་ཚག་གིས་ ང་བ ོམ་པར་ འོ། །

出⾃《⾦光明最勝王經》之慈悲偈頌，虔誠者當思維並於⽂末作如是觀。

གསེར་འོད་དམ་པའི་ ་ཆེན་ ་ཡིས་ནི། ། ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་འཇིག་ ེན་ག མ་འདི་ན། །

⾊偉 檔⾙ 阿千 札宜尼 東松 吉滇 吉滇 松迪拿
⾦光明⿎出妙聲，遍⾄三千⼤千界，

ངན་སོང་ ག་བ ལ་གཤིན་ ེའི་ ག་བ ལ་དང༌། །ད ལ་བའི་ ག་བ ལ་ ག་བ ལ་ཞི་བར་ཤོག །

年松 讀阿 信傑 讀阿倘 屋威 讀阿 讀阿 息哇修
能滅三塗極重罪，及以⼈中諸苦厄。

་བོ་ཆེ་ཡི་ ་ ད་འདི་ཡིས་ནི། །འཇིག་ ེན་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ ར་ཅིག །

阿窩 切宜 札給 迪宜尼 吉滇 澎巴 湯界 息究記
由此⾦⿎聲威⼒，永滅⼀切煩惱障，

ཇི་ ར་ བ་དབང་འཇིགས་མེད་འཇིགས་ཞི་ ར།།སེམས་ཅན་འཇིགས་མེད་འཇིགས་དང་ ལ་བར་ཤོག

其⼤ 圖汪 吉沒 吉息⼤ 森間 吉沒 吉倘 札哇修
斷除怖畏令安穩，譬如⾃在牟尼尊。

ཇི་ ར་འཁོར་བར་ ན་མ ེན་ བ་དབང་པོ། །འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་དང་ ན་པ་ ར། །

其⼤ 擴哇 袞堪 圖汪波 帕⾙ 元滇 袞倘 滇巴⼤
佛於⽣死⼤海中，積⾏修成⼀切智，
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ེ་ད ་ཏིང་འཛན་ ང་ བ་ཡན་ལག་གི །ཡོན་ཏན་ ན་ཞིང་ཡོན་ཏན་ ་མཚར་ ར། །

界估 丁今 強秋 掩蠟吉 元滇 滇⾏ 元滇 嘉措究
能令眾⽣覺品具，究竟咸歸功德海。

་བོ་ཆེ་ཡི་ ་ ད་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་ད ངས་ ན་ ར། །

阿窩 切宜 札給 迪宜尼 森間 湯界 倉⾙ 央滇究
由此⾦⿎出妙聲，普令聞者獲梵響，

སངས་ ས་ ང་ བ་དམ་པ་མཆོག་རེག་ཤོག །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་དགེ་བ་བ ོར་ ར་ཅིག །

桑傑 強秋 檔巴 秋瑞修 卻記 擴洛 給哇 過究記
證得無上菩提果，常轉清淨妙法輪。

བ ལ་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་བ གས་པར་ཤོག །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་ཆོས་ ང་ ོན་ ར་ཅིག །

嘎巴 桑吉 ⽶恰 修巴修 卓拉 篇企 卻將 敦究記
住壽不可思議劫，隨機說法利群⽣，

ཉོན་མོངས་འཇོམས་ ར་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ཞི་ ར་ཅིག །

紐蒙 蔣究 讀阿 ⾊哇修 對洽 協倘 滴⽊ 息究記
能斷煩惱眾苦流，貪瞋癡等皆除滅。

སེམས་ཅན་གང་དག་ངན་སོང་སར་གནས་ཏེ། ། ས་པའི་ ས་ལ་མེ་ ེ་རབ་འབར་བ། །

森間 扛達 年松 薩內喋 如⾙ 閭拉 沒界 拉巴哇
若有眾⽣處惡趣，⼤⽕猛焰周遍⾝，

དེ་དག་ ་ཆེན་བ གས་པ་ཐོས་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཚག་ཐོས་ཤོག །

喋達 阿千 札巴 退究記 桑傑 恰擦 洛協 企退修
若得聞是妙⿎⾳，即能離苦歸依佛。
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སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ེ་བ་བ ་དག་དང༌། ། ེ་བ་ ོང་ ག་ ེ་བར་ ེ་ ན་ཤོག །

森間 袞吉 給哇 嘉達倘 給哇 東差 節哇 給枕修
皆得成就宿命智，能憶過去百千⽣，

བ་པའི་དབང་པོ་ ག་ ་ ན་ ར་ཅིག །དེ་དག་གིས་ནི་ ་ཆེན་ག ང་ཐོས་ཤོག །

圖⾙ 汪波 ⼤杜 枕究記 喋達 吉尼 嘉千 松退修
悉皆正念牟尼尊，得聞如來甚深教。

་བོ་ཆེ་ཡི་ ་ ད་འདི་ཡིས་ནི། །སངས་ ས་ མས་དང་ ག་ ་འ ོགས་ ེད་འ ར། །

阿窩 切宜 札給 迪宜尼 桑傑 南倘 ⼤杜 卓涅究
由聞⾦⿎勝妙⾳，常得親近於諸佛，

ིག་པའི་ལས་ མས་ མ་པར་ ོང་བར་ཤོག ། ་བ་དགེ་བ་ མས་ནི་ ོད་ ར་ཅིག །

迪⾙ 雷南 南巴 繃哇修 甲哇 給哇 南尼 訣究記
悉能捨離諸惡業，純修清淨諸善品。

ཞིང་ མས་ ན་ན་ ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ ང༌། །འཇིག་ ེན་དག་ན་ ག་བ ལ་ ན་ཞི་ ར། །

⾏南 袞拿 梭洽 湯界將 吉滇 達拿 讀阿 袞息究
⼀切世界諸眾⽣，悉皆離苦得安樂，

སེམས་ཅན་དབང་པོ་མ་ཚང་ཡན་ལག་ཉམས། །དེ་ ན་དེ་རིང་དབང་པོ་ཚང་བར་ཤོག །

森間 汪波 瑪倉 掩蠟釀 喋袞 喋仁 汪波 倉哇修
所有諸根不具⾜，令彼⾝相皆圓滿。

གང་དག་ནད་བཏབ་ཉམས་ ང་ ས་ཉམས་དང༌། ། ོགས་བ ་དག་ན་ བས་མེད་ ར་པ་ མས། །

扛達 內⼤ 釀穹 閭釀倘 秋糾 達拿 嘉沒 究巴南
若有眾⽣遭病苦，⾝形羸瘦無所依，
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དེ་ ན་ ར་ ་ནད་ལས་ཐར་ ར་ཅིག །ནད་མེད་ ོབས་དང་དབང་པོ་ ེད་པར་ཤོག །

喋袞 紐讀 內雷 踏究記 內沒 ⾖倘 汪波 涅巴修
咸令病苦得消除，諸根⾊⼒皆充滿。
གང་དག་ ལ་པོ་ཆོམ་ ན་ད ས་བ ིགས་བསད་ ག་དང༌། །

扛達 嘉波 瓊袞 哲迪 ⾊圖倘
若犯王法當刑戮，

ག་བ ལ་ མ་པ་ ་ཚགས་བ ་ཡིས་ཕོངས་ ར་པ།

讀阿 南巴 那措 嘉宜 澎究巴
眾苦逼迫⽣憂惱，

སེམས་ཅན་ཉམས་ཐག་ ར་ཅིང་ ག་བ ལ་དེ་དག་ ན། །

森間 釀踏 究京 讀阿 喋達袞
彼受如斯極苦時，

འཇིགས་མཆོག་མི་བཟད་བ ་པོ་དག་ལས་ཐར་ ར་ཅིག །

吉秋 ⽶瑟 嘉波 達雷 踏究記
無有歸依能救護。

གང་དག་བ ེགས་ཤིང་བཅིངས་པས་བཅིངས་གཟིར་བ། །ཕོངས་པ་ ་ཚགས་དག་ན་གནས་ ར་ཅིང༌། །

扛達 喋⾏ 京⾙ 京息哇 澎巴 那措 達拿 內究境
若受鞭杖枷鎖繫，種種苦具切其⾝，

ཉོན་མོངས་ ོང་ ག་ ་མས་ད གས་ནས་ ང༌། །འཇིགས་པ་མི་བཟད་ ་ངན་ ་ཚགས་ ེད། །

紐蒙 東差 讀沒 住內將 吉巴 ⽶瑟 釀恩 那措涅
無量百千憂惱時，逼迫⾝⼼無暫樂，
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དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཅིངས་ལས་ ོལ་ ར་ཅིག །བ ེགས་པ་དག་ནི་བ ེགས་ལས་ཐར་བར་ཤོག །

喋達 湯界 精雷 卓究記 喋巴 達尼 喋雷 踏哇修
皆令得免於繫縛，及以鞭杖苦楚事，

བསད་པ་ མས་ ང་ ོག་དང་ ན་ ར་ཅིག །ཕོངས་ ར་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །

⾊巴 南將 梭倘 滇究記 澎究 湯界 吉巴 沒巴修
將臨刑者得命全，眾苦皆令永除盡。

སེམས་ཅན་གང་དག་བ ེས་ ེད་ ོམ་ ིས་གཟིར། །དེ་དག་ཟས་ ོམ་ ་ཚགས་ ེད་པར་ཤོག །

森間 扛達 這⾊ 拱吉息 喋達 瑟拱 那措 涅巴修
若有眾⽣飢渴逼，令得種種殊勝味，

ལོང་བས་ག གས་ མས་ ་ཚགས་མཐོང་ ར་ཅིག །འོན་པས་ཡིད་འོང་ ་ མས་ཐོས་པར་ཤོག །

隆威 俗南 那措 通究記 溫⾙ 宜宏 札南 退巴修
盲者得視聾者聞，跛者能⾏啞能語。

གཅེར་ ་ མས་ ས
ི ་ ་ཚགས་གོས་ ེད་ ར། །སེམས་ཅན་ད ལ་པོས་གཏེར་ མས་ ེད་པར་ཤོག །

皆樸 南記 那措 軌涅究 森間 嗚波 喋南 涅巴修
貧窮眾⽣獲寶藏，倉庫盈溢無所乏，

ནོར་འ ་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་མང་པོ་ཡིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ ན་པར་ཤོག །

諾⽵ 仁千 那措 芒波宜 森間 湯界 喋倘 滇巴修
皆令得受上妙樂，無⼀眾⽣受苦惱。

གང་ཡང་ ག་བ ལ་ཚར་བས་གནོད་མ་ ར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ་ན་ ག་པ་དང༌། །

扛揚 讀阿 措威 諾瑪究 森間 湯界 ⼤拿 讀巴倘
⼀切⼈天皆樂⾒，容儀溫雅甚端嚴，
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ག གས་བཟང་མཛས་ཤིང་ ལ་ ་ཤིས་པར་ཤོག ། ག་ ་བདེ་བ་ ་མ་སོགས་ ར་ཅིག །

俗桑 則⾏ 促讀 ⼣巴修 ⼤杜 喋哇 讀瑪 梭究記
悉皆現受無量樂，受⽤豐饒福德具。

ཡིད་ ས
ི ་ཟས་ ོམ་རབ་འ ོར་བསོད་ནམས་དག །བསམ་མ་ཐག་ ་དེ་དག་འ བ་ ར་ཅིག །

宜記 瑟宮 拉久 索南達 桑瑪 踏杜 喋達 ⽵究記
隨彼眾⽣念伎樂，眾妙⾳聲皆現前，

་ ་ཅང་ཏེ ་པི་ཝང་ ་ ན་དང༌། ། ་མིག་མཚ ་དང་ ིང་ ་ ེང་ཀ་དག །

雜阿 將喋 ⽐汪 札年倘 秋⽶ 測倘 景樸 丁嘎達
念⽔即現清涼池，⾦⾊蓮花泛其上。
གསེར་ ི་པ ་

ལ་འདབ་མ་ཅན། །ཟས་ ོམ་གོས་ནོར་ ་ཏིག་ནོར་ ་ད ིག །

⾊吉 ⾙瑪 烏巴 達瑪間 瑟宮 軌諾 ⽊地 諾樸⼀
隨彼眾⽣⼼所念，飲⾷⾐服及床敷，
ན་གསེར་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་བཻ་

། །དེ་དག་བསམ་པ་ཐག་ ་འ བ་ ར་ཅིག །

間⾊ 仁千 拿措 ⾙珠雅 喋達 桑巴 踏杜 ⽵究吉
⾦銀珍寶妙琉璃，瓔珞莊嚴皆具⾜。

འཇིག་ ེན་གང་ནའང་ ག་བ ལ་ ་མ་ ང༌། །སེམས་ཅན་གཅིག་ ང་མི་འ ོད་མཐོང་མ་ ར། །

吉滇 扛囊 讀阿 札瑪炯 森間 記將 ⽶綽 通瑪究
勿令眾⽣聞惡響，亦復不⾒有相違，

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ ་ཆེན་དང༌། །ཕན་ ན་ ་ནི་འོད་ ེད་ ར་པར་ཤོག །

喋達 湯界 卡⽃ 嘉千倘 篇村 讀尼 偉且 究巴修
所受容貌悉端嚴，各各慈⼼相愛樂。
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མི་ཡི་འཇིག་ ེན་ ན་ མ་ཚགས་གང་ཡོད། །དེ་དག་བསམ་པར་ ེ་བ་དེ་དག་ ར། །

⽶以 吉滇 彭松 措扛約 喋達 桑巴 界哇 喋達究
世間資⽣諸樂具，隨⼼念時皆滿⾜，

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་མ་ཐག་ ་ཡང༌། །བསོད་ནམས་འ ས་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཤོག །

桑巴 湯界 杉瑪 踏杜揚 索南 哲樸 擁速 昨巴修
所得珍財無吝惜，分布施與諸眾⽣。

ོས་དང་ ེང་བ་དག་དང་ ག་པ་དང༌། །གོས་དང་ ེ་མ་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་དག །

⾙倘 稱哇 達倘 炯巴倘 軌倘 切瑪 沒⾖ 拿措達
燒⾹末⾹及塗⾹，眾妙雜花⾮⼀⾊，

ོན་ཤིང་དག་ལས་ ས་ག མ་འབབ་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་དག་ལེན་ཅིང་དགར་ ར་ཅིག །

準⾏ 達雷 度松 拔巴修 森間 喋達 連京 噶究記
每⽇三時從樹墮，隨⼼受⽤⽣歡喜。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་དང༌། ། ོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང༌། །

喋⾏ 謝巴 桑耶 湯界倘 昨⾙ 強秋 森巴 年退倘
普願眾⽣咸供養，⼗⽅⼀切最勝尊，

ལ་ ལ་ ི་མེད་བ ན་པའི་ཆོས་ལ་ཡང༌། ། ོགས་བ ་ མས་ ་མཆོད་པ་ ེད་པར་ཤོག །

讀札 持沒 滇⾙ 卻拉揚 秋糾 南速 卻巴 且巴修
三乘清淨妙法⾨，菩薩獨覺聲聞眾。

འ ོ་བ་དམན་པ་ཐམས་ཅད་ ོང་ ར་ཅིག །མི་ཁོམ་བ ད་པོ་དག་ལས་འདས་པར་ཤོག །

卓哇 ⾯巴 湯界 繃究記 ⽶空 給波 達雷 喋巴修
常願勿處於卑賤，不墮無暇⼋難中，
ི

ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

དལ་བའི་ ལ་པོ་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག ། ག་ ་སངས་ ས་འ ོགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

達威 嘉波 檔巴 透巴修 ⼤杜 桑傑 卓巴 透巴修
⽣在有暇⼈中尊，恆得親承⼗⽅佛。

ག་ ་མཐོན་པོའ་རིགས་ ་ ེ་བར་ཤོག །ནོར་དང་འ ་ཡི་མཛད་ མས་འ ོར་ ར་ཅིག །

⼤杜 吞波 ⽇速 界哇修 諾倘 ⽵宜 決南 久究記
願得常⽣富貴家，財寶倉庫皆盈滿，

ན་དང་ གས་དང་ག གས་དང་ཁ་དོག་གིས། །བ ལ་པ་ ་མར་ལེགས་པར་བ ན་པར་ཤོག །

年倘 札倘 俗倘 卡⽃吉 嘎巴 讀瑪 雷巴 間巴修
顏貌名稱無與等，壽命延⻑經劫數。

ད་མེད་ཐམས་ཅད་ ག་ ་ཕོར་ ར་ཅིག །དཔའ་ཞིང་ ལ་ཕོད་མཁས་ཤིང་གསལ་བར་ཤོག །

樸沒 湯界 ⼤杜 波究記 巴⾏ 杜波 客⾏ 薩哇修
悉願⼥⼈變為男，勇健聰明多智慧，

དེ་ ན་ ག་ ་ ང་ བ་ ིར་ ོད་ ར། །ཕ་རོལ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

喋袞 ⼤杜 強秋 企訣究 帕若 沁巴 ⽵拉 訣巴修
⼀切常⾏菩薩道，勤修六度到彼岸。

ོགས་བ ་དག་ན་རིན་ཆེན་ཤིང་དབང་ ང༌། །སངས་ ས་བདེ་བ གས་རིན་ཆེན་བཻ་

秋糾 達拿 仁千 ⾏汪種 桑傑 喋修 仁千 ⾙珠雅
常⾒⼗⽅無量佛，寶王樹下⽽安處，

འི། །

ི་ལ་བ གས་པ་དག་ནི་མཐོང་ ར་ཅིག །ཆོས་བ ན་པ་ཡང་དེ་དག་ཐོས་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌།

企拉 修巴 達尼 通究記 卻滇 巴揚 喋達 退巴修
處妙琉璃獅⼦座，恆得親承轉法輪。
ི

ི

ི

ོ

ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ ས
ི ་ ང༌། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་གང་བ བ་པ། །

閭倘 阿倘 宜記將 達吉 索南 扛⽵巴
我⾝語意，所成功德，

བདག་ནི་དགེ་བའི་ ་བ་དེས། ། ང་ བ་མཆོག་ལ་རེག་པར་བ ི། །

達尼 給威 紮哇喋 強秋 秋拉 壘巴吉
以此善業，迴向菩提。

རིན་ཆེན་འ ང་གནས་མཆོག་བ ་པོ། །ས་བ ་ལ་ནི་གནས་པར་བ ི། །

仁千 炯內 秋糾波 薩糾 拉尼 內巴吉
我當安⽌，住於⼗地，⼗種珍寶，以為腳⾜，
སངས་ ས་ཡོན་ཏན་ ང་བར་བ ི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་བ ལ་བར་བ ི། །

桑傑 元滇 囊哇吉 ⼣⾙ 措雷 札哇吉
成佛無上，功德光明，令諸眾⽣，度三有海。
སངས་ ས་ ་མཚ་ ་བོ་དང༌། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ཟབ་མོ་དེ། །

桑傑 嘉措 秋窩倘 元滇 嘉措 撒摩喋
諸佛所有，甚深法藏，

སངས་ ས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ ས
ི ། །ཐམས་ཅད་མ ེན་ ་ ོགས་པར་བ ི། །

桑傑 元滇 桑耶記 湯界 堪讀 昨巴吉
不可思議，無量功德，⼀切種智，願悉具⾜。

ཏིང་འཛན་བ ་ ག་ ོང་ མས་དང༌། །ག ངས་ མ་བསམ་ ིས་མི་ བ་དང༌། །

丁今 嘉差 東南倘 聳南 桑吉 ⽶恰倘
百千禪定，根⼒覺道，
ོ

ི

ོ

ི

དབང་ ོབས་ ང་ བ་ཡན་ལག་གིས། ། ོབས་བ ་དམ་པར་འ ར་བར་བ ི། །ཞེས་འ

汪⾖ 強秋 掩蠟吉 ⾖糾 檔巴 究哇吉
不可思議，諸陀羅尼，⼗⼒世尊，我當成就。

ང་ངོ༌། །

ད ་མ་རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས་ག ངས་པ།
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འཕགས་པ་ ་ བ་ཞབས་ ིས་རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས་ག ངས་པའི་ ོན་ལམ་ནི།

⿓樹菩薩《珍寶鬘》祈願⽂：

དེ་ ར་བ ིས་པའི་བསོད་ནམས་དང༌། །བདག་གིས་བ ིས་དང་མ་བ ིས་གང༌། །

喋⼤ 吉⾙ 索南倘 達吉 吉倘 瑪吉扛
從此⾏我德，已作及未作，

དེས་ནི་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ང༌། ། ་མེད་ ང་ བ་སེམས་ ན་ཤོག །

喋尼 森間 湯界將 拉沒 強秋 森滇修
因此願眾⽣，皆發菩提⼼。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་མེད་དབང༌། །ཡོངས་ ོགས་མི་ཁོམས་ ན་འདས་ཤིང༌། །

森間 湯界 持沒汪 擁昨 ⽶空 袞喋⾏
度⼀切障難，圓滿無垢根，

ོད་པ་རང་དབང་ཡོད་པ་དང༌། །འཚ་བ་བཟང་དང་ ན་པར་ཤོག །

訣巴 攘汪 約巴倘 措哇 桑倘 滇巴修
具淨命相應，願彼⾃在事。

ས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ ང༌། །ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་ ན་ཞིང༌། །

閭間 達尼 湯界將 拉拿 仁千 尼滇⾏
⼀切具無邊，與寶⼿相應，
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ི

ི

ོ

⿓樹菩薩 著
真諦法師 譯

ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པ། །འཁོར་བ་ ིད་ ་མི་ཟད་ཤོག །

由結 湯界 踏耶巴 擴哇 ⼣讀 ⽶瑟修
窮後際無盡，願眾⽣如此。

ད་མེད་ཐམས་ཅད་ ས་ ན་ ། ། ེས་མཆོག་ཉིད་ ་འ ར་བར་ཤོག །

樸沒 湯界 度袞讀 給秋 尼讀 究巴修
願⼀切⼥⼈，皆成勝丈夫，

ས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་དང༌། ། ང་པར་ ན་པ་ཉིད་ ་ཤོག །

閭間 湯界 ⾥巴倘 岡巴 滇巴 尼讀修
恆於⼀切時，明⾜得圓滿。

ས་ཅན་ཁ་དོག་ ན་པ་དང༌། །ག གས་བཟང་གཟི་བ ིད་ཆེ་བ་དང༌། །

閭間 卡⾖ 滇巴倘 俗桑 息及 切哇倘
勝形貌威德，好⾊他愛⾒，

བ ་ན་ ག་ཅིང་ནད་མེད་དང༌། ། ོབས་ཆེན་ཚ་དང་ ན་པར་ཤོག །

⼤拿 讀京 內沒倘 ⾖千 測倘 滇巴修
無病⼒辦具，⻑壽願彼然。

ཐམས་ཅད་ཐབས་ལ་མཁས་ ར་ཏེ། ། ག་བ ལ་ ན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །

湯界 踏拉 客究喋 讀阿 袞雷 踏哇倘
解脫諸苦畏，⼀向歸三寶，

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་ ས་ཆོས་ནོར་ཆེ་ ན་ཤོག །

袞秋 松拉 修哇倘 桑傑 卻諾 切滇修
於⽅便善巧，佛法為⼤財。
ི

ེ

ོ
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ོ

མས་དང་ ིང་ ེ་དགའ་བ་དང༌། །ཉོན་མོངས་བཏང་ ོམས་གནས་པ་དང༌། །

強倘 寧潔 噶哇倘 紐蒙 當紐 內巴倘
慈悲喜淨捨，恆居四梵住，

ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་བ ོན་འ ས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ ིས་བ ན་ཅིང༌། །

僅倘 促慶 索尊具 杉滇 謝拉 記間京
施戒忍精進，定智所莊嚴。

ཚགས་ མས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ོགས་ཏེ། །མཚན་དང་དཔེ་ ད་གསལ་བ་དང༌། །

措南 湯界 擁昨喋 千倘 ⾙結 薩哇倘
圓滿福慧⾏，相好光明照，

བསམ་ ིས་མི་ བ་ས་བ ་དག ། ན་མི་འཆད་པར་བ ོད་པར་ཤོག །

桑吉 ⽶恰 薩糾達 君⽶ 切巴 覺巴修
願彼難思量，⾏⼗地無礙。

བདག་ ང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང༌། །གཞན་ ན་ ིས་ ང་བ ན་ ན་ཏེ། །

達將 元滇 喋達倘 賢袞 吉將 間滇喋
與此德相應，餘德所莊嚴，

ཉེས་པ་ ན་ལས་ ོལ་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་ ན་མཆོག་ མས་པ་དང༌། །

涅巴 袞雷 卓哇倘 森間 袞秋 強巴倘
解脫⼀切過，願我愛眾⽣。

སེམས་ཅན་ ན་ཡིད་རེ་བ་ཡི། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ ོགས་བ ིད་ཅིང༌། །

森間 袞宜 壘哇宜 桑巴 湯界 昨吉京
圓滿⼀切善，及眾⽣所樂，
ི

ེ

ི

ོ

ག་ ་ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ །ི ། ག་བ ལ་སེལ་བར་བ ིད་པར་ཤོག །

⼤讀 閭間 湯界記 讀阿 瑟哇 吉巴修
能除他眾苦，願我恆如此。

འཇིག་ ེན་ ན་ན་ ེ་བོ་གང༌། ། ་དག་འཇིགས་པས་ ོ་བ་དེ། །

吉滇 袞拿 給窩扛 速達 吉⾙ 究哇喋
若他有怖畏，⼀切時及處，

བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ ང༌། །ཤིན་ ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །

達吉 明贊 退⾙將 信讀 吉巴 沒巴修
由唯憶我名，得脫⼀切苦。

བདག་ནི་མཐོང་དང་ ན་པ་དང༌། །མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ ེ་བོ་ མས། །

達尼 通倘 枕巴倘 明贊 退⾙ 給窩南
若⾒及憶持，乃⾄聞我名，

རབ་དང་འ ག་མེད་ ལ་མ་དང༌། ། ོགས་པའི་ ང་ བ་ངེས་པ་དང༌། །

拉倘 處沒 拿瑪倘 昨⾙ 強秋 涅巴堂
極靜無紛擾，願彼定菩提。

ཚ་རབས་ ན་ ་ ེས་འ ང་བའི། །མངོན་ཤེས་ ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །

測拉 袞讀 傑⻑威 溫謝 阿波 透巴修
願我得五通，恆隨⼀切⽣，

སེམས་ཅན་ ན་ལ་ མ་ ན་ ། ། ག་ ་ཕན་བདེ་བ ིད་པར་ཤོག །

森間 袞拉 南袞讀 ⼤讀 偏喋 吉巴修
願我恆能⽣，眾⽣善及樂。
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འཇིག་ ེན་ ན་ལ་ ེ་བོ་གང༌། ། ིག་པ་ ེད་པར་འདོད་ ར་པ། །

吉滇 袞拉 給窩扛 迪巴 結巴 陡究巴
若他欲作惡，於⼀切世界，

དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་པར། ། ག་ ་ཅིག་ཅར་ ོག་ ར་ཅིག །

喋達 湯界 諾沒巴 ⼤讀 記架 陡究記
願遍斷彼惡，如理令修善。

ས་དང་ ་དང་མེ་དང་ ང༌། ། ན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་བཞིན་ ། །

薩倘 秋倘 沒倘隆 ⾯倘 袞⾙ 興⾏讀
如地⽔⽕⾵，野藥及林樹，

ག་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ། །རང་དགར་དགག་མེད་ ོད་ ར་ཤོག །

⼤讀 桑傑 湯界記 攘噶 噶沒 訣甲修
如他欲受⽤，願我⾃忍受。

སེམས་ཅན་ མས་ལ་ ོག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལས་དེ་དག་ཆེ་ཕངས་ཤོག །

森間 南拉 梭⾏滂 達雷 喋達 切滂修
願我於他愛，如念⾃壽命，願我念眾⽣，萬倍勝⾃愛。
བདག་ལ་དེ་དག་ ིག་ ིན་ཅིང༌། །བདག་དགེ་མ་ ས་དེར་ ིན་ཤོག །

達拉 喋達 滴敏京 達給 瑪閭 喋敏修
願彼所作惡，於我果報熟，是我所⾏善，於彼果報熟。
ཇི་ ིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ ང༌། །གང་ ་མ་ ོལ་དེ་ ིད་ ། །

其⼣ 森間 噶昔將 扛讀 瑪卓 喋⼣讀
⼀⼈未解脫，於有隨⽣道，
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དེ་ ིར་ ་ན་མེད་པ་ཡི། ། ང་ བ་ཐོབ་ ང་གནས་ ར་ཅིག །ཅེས་དང༌། གཞན་ཡང༌།

喋企 拉拿 沒巴宜 強秋 透將 內究記
願我為彼住，不先取菩提。

བཟང་ ོད་ ོན་ལམ།

〈普賢⾏願品〉

般若法師 譯

ོན་ལམ་གི་ཡན་ལག

祈願⽀：

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

禮敬⽂殊師利童⼦。

ཇི་ ེད་ ་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ ན། །

其涅 速達 秋糾 吉滇拿 度松 謝巴 ⽶宜 森給袞
所有⼗⽅世界中，三世⼀切⼈獅⼦，

བདག་གིས་མ་ ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ ག་བ ི་འོ། །

達吉 瑪閭 喋達 湯界拉 閭倘 阿宜 倘威 恰吉喔
我以清淨⾝語意，⼀切遍禮盡無餘。

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ིས་མངོན་ མ་ ། །

桑波 訣⾙ ⾨朗 ⾖達吉 嘉哇 湯界 宜記 溫松讀
普賢⾏願威神⼒，普現⼀切如來前，

ཞིང་གི་ ལ་ ེད་ ས་རབ་བ ད་པ་ཡིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾏吉 讀涅 閭拉 對巴宜 嘉哇 袞拉 拉杜 恰擦羅
⼀⾝復現剎塵⾝，⼀⼀遍禮剎塵佛。

ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་སངས་ ས་ མས། །སངས་ ས་ ས་ ི་ད ས་ན་བ གས་པ་དག །

讀記 頂拿 讀涅 桑傑南 桑傑 ⾊記 ⽟拿 修巴達
於⼀塵中塵數佛，各處菩薩眾會中，
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དེ་ ར་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ མས་མ་ ས་པར། །ཐམས་ཅད་ ལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

喋達 卻記 應南 瑪閭巴 湯界 嘉哇 達吉 扛哇末
無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿。

དེ་དག་བ གས་པ་མི་ཟད་ ་མཚ་ མས། །ད ངས་ ི་ཡན་ལག་ ་མཚའི་ ་ ན་ ིས། །

喋達 阿巴 ⽶⾊ 嘉措南 央記 演拉 嘉措 札袞吉
各以⼀切⾳聲海，普出無盡妙⾔辭，

ལ་བ་ ན་ ི་ཡོན་ཏན་རབ་བ ོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ ོད། །

嘉哇 袞吉 元滇 拉覺京 喋哇 謝巴 湯界 達吉對
盡於未來⼀切劫，讚佛甚深功德海。

མེ་ཏོག་དམ་པ་ ེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མཆོག་དང༌། །

沒⾖ 檔巴 稱哇 檔巴倘 ⼣年 南倘 究巴 讀秋倘
以諸最勝妙華鬘，伎樂塗⾹及傘蓋，

མར་མེ་མཆོག་དང་བ ག་ ོས་དམ་པ་ཡིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ ི། །

瑪沒 秋倘 讀⾙ 檔巴宜 嘉哇 喋達 拉尼 卻巴吉
如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來。

ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་ ི་མཆོག་དང༌། ། ེ་མའི་ ར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །

拿撒 檔巴 南倘 持秋倘 切瑪 樸瑪 離拉 釀巴倘
最勝⾐服最勝⾹，末⾹燒⾹與燈燭，

བཀོད་པ་ ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ ན་ ིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བ ི། །

貴巴 切巴 帕⾙ 秋袞吉 嘉哇 喋達 拉揚 卻巴吉
⼀⼀皆如妙⾼聚，我悉供養諸如來。
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མཆོད་པ་གང་ མས་ ་མེད་ ་ཆེ་བ། །དེ་དག་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

卻巴 扛南 喇沒 嘉切哇 喋達 嘉哇 湯界 拉揚末
我以廣⼤勝解⼼，深信⼀切三世佛，

བཟང་པོ་ ོད་ལ་དད་པའི་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་མཆོད་པར་བ ི། །

桑波 訣拉 喋⾙ ⾖達吉 嘉哇 袞拉 恰擦 卻巴吉
悉以普賢⾏願⼒，普遍供養諸如來。

འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་དབང་གིས་ནི། ། ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ ིས་ ང༌། །

堆洽 協當 滴⽊ 汪吉尼 閭倘 阿倘 喋⾏ 宜記將
我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

ིག་པ་བདག་གིས་བ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

迪巴 達吉 吉巴 記企巴 喋達 湯界 達吉 梭梭下
從⾝語意之所⽣，⼀切我今皆懺悔。

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་ ས། །རང་ ལ་ མས་དང་ ོབ་དང་མི་ ོབ་དང༌། །

秋糾 嘉哇 袞倘 桑傑⾊ 攘嘉 南倘 洛倘 ⽶洛倘
⼗⽅⼀切諸眾⽣，⼆乘有學及無學，

འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ཡི་རང༌། །

卓哇 袞吉 索南 扛拉揚 喋達 袞吉 傑速 達宜攘
⼀切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。

གང་ མས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་དག ། ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་མ་ཆགས་བ ེས། །

扛南 秋糾 吉滇 準瑪達 強秋 林巴 桑傑 瑪恰涅
⼗⽅所有世間燈，最初成就菩提者，
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མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པར་བ ོར་བར་བ ལ། །

袞波 喋達 達吉 湯界拉 擴洛 喇拿 沒巴 過哇固
我今⼀切皆勸請，轉於無上妙法輪。

་ངན་འདའ་ ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ ིར། །

釀恩 達敦 扛協 喋達拉 卓哇 袞拉 篇⾏ 喋威企
諸佛若欲⽰涅槃，我悉⾄誠⽽勸請，

བ ལ་པ་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ གས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་ ར་གསོལ་བར་བ ི། །

嘎巴 ⾏吉 讀涅 修巴揚 達吉 踏摩 拉甲 梭哇吉
唯願久住剎塵劫，利樂⼀切諸眾⽣。

ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། ། ེས་ ་ཡི་རང་བ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

恰擦 哇倘 卻京 夏巴堂 傑速 宜攘 固⾏ 梭哇宜
所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，

དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ ང་ བ་ ིར་བ ོ་འོ། །

給哇 炯瑟 達吉 記薩巴 湯界 達吉 強秋 企哦喔
隨喜懺悔諸善根，迴向眾⽣及佛道。

འདས་པའི་སངས་ ས་ མས་དང་ ོགས་བ ་ཡི། །འཇིག་ ེན་དག་ན་གང་བ གས་མཆོད་པར་ ར། །

喋⾙ 桑傑 南倘 秋糾宜 吉滇 達拿 扛修 卻巴究
我隨⼀切如來學，修習普賢圓滿⾏，

གང་ཡང་མ་ ོན་དེ་དག་རབ་ ར་བར། །བསམ་ ོགས་ ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་ ོན། །

扛揚 瑪準 喋達 拉紐哇 杉昨 強秋 林巴 桑傑捐
供養過去諸如來，及與現在⼗⽅佛。
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ོགས་བ ་ག་ལའི་ཞིང་ མས་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་ ་ཆེར་ཡོངས་ ་དག་པར་ ར། །

秋糾 噶拉 ⾏南 其涅巴 喋達 嘉切 擁速 達巴究
未來⼀切天⼈師，⼀切意樂皆圓滿，

ང་ བ་ཤིང་དབང་ ང་གཤེགས་ ལ་བ་དང༌། །སངས་ ས་ ས་ ིས་རབ་ ་གང་བར་ཤོག །

強秋 ⾏汪 種謝 嘉哇倘 桑傑 ⾊記 拉杜 扛哇修
我願普隨三世學，速得成就⼤菩提。

ོགས་བ འི་སེམས་ཅན་གང་ མས་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་ ག་ ་ནད་མེད་བདེ་བར་ ར། །

秋糾 森間 扛南 其涅巴 喋達 ⼤杜 內沒 喋哇究
所有⼗⽅⼀切剎，廣⼤清淨妙莊嚴，

འ ོ་བ་ ན་ ི་ཆོས་ ་ི དོན་ མས་ནི། །མ ན་པར་ ར་ཅིང་རེ་བའང་འ བ་པར་ཤོག །

卓哇 袞吉 卻吉 敦南尼 屯巴 究京 雷汪 ⽵巴修
眾會圍遶諸如來，悉在菩提樹王下。

ང་ བ་ ོད་པ་དག་ནི་བདག་ ོད་ཅིང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ་ ེ་བ་ ན་པར་ ར། །

強秋 訣巴 達尼 達訣京 卓哇 袞杜 給哇 枕巴究
⼗⽅所有諸眾⽣，願離憂患常安樂，

ཚ་རབས་ ན་ ་འཆི་འཕོ་ ེ་བ་ན། ། ག་ ་བདག་ནི་རབ་ ་འ ང་བར་ཤོག །

測拉 袞杜 企波 給哇拿 ⼤杜 達尼 拉杜 炯哇修
獲得甚深正法利，滅除煩惱盡無餘。

ལ་བ་ ན་ ི་ ེས་ ་ ོབ་ ར་ཏེ། །བཟང་པོ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། །

嘉哇 袞吉 傑速 洛究喋 桑波 訣巴 擁速 昨且京
我為菩提修⾏時，⼀切趣中成宿命，
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ལ་ ིམས་ ོད་པ་ ི་མེད་ཡོངས་དག་པ། ། ག་ ་མ་ཉམས་ ོན་མེད་ ོད་པར་ཤོག །

促慶 訣巴 吉沒 擁達巴 ⼤杜 瑪釀 捐沒 訣巴修
常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏。

་ཡི་ ད་དང་ ་དང་གནོད་ ིན་ ད། ། ལ་ མ་དག་དང་མི་ཡི་ ད་ མས་དང༌། །

蠟宜 給倘 露倘 諾僅給 ⽵本 達倘 ⽶宜 給南倘
天⿓夜叉鳩槃荼，乃⾄⼈與⾮⼈等，

འ ོ་བ་ ན་ ི་ ་ ད་ཇི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་ ད་ ་བདག་གིས་ཆོས་བ ན་ཏོ། །

卓哇 袞吉 札給 吉贊巴 湯界 給讀 達吉 卻滇⾖
所有⼀切眾⽣語，悉以諸⾳⽽說法。

དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ ིན་ལ་རབ་བ ོན་ཏེ། ། ང་ བ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བ ེད་མ་ ར། །

喋⾏ 帕若 沁拉 拉尊喋 強秋 森尼 南揚 傑瑪究
勤修清淨波羅蜜，恆不忘失菩提⼼，

ིག་པ་གང་ མས་ ིབ་པར་ ར་པ་དག །དེ་དག་མ་ ས་ཡོངས་ ་ ང་བར་ཤོག །

迪巴 扛南 及巴 究巴達 喋達 瑪閭 擁速 強哇修
滅除障垢無有餘，⼀切妙⾏皆成就。

ལས་དང་ཉོན་མོངས་བ ད་ ་ི ལས་ མས་ལས། ། ོལ་ཞིང་འཇིག་ ེན་འ ོ་བ་ མས་ ་ཡང༌། །

雷倘 紐蒙 度吉 雷南雷 卓⾏ 吉滇 卓哇 南速揚
於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，

ཇི་ ར་པ ོ་ ས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །ཉི་ ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ ར་ ད། །

其⼤ ⾙瑪 去⽶ 恰巴⾏ 尼達 南卡 透巴 沒⼤界
猶如蓮華不著⽔，亦如⽇⽉不住空。
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ཞིང་གི ོན་དང་ ོགས་ མས་ཇི་ཙམ་པར། །ངན་སོང་ ག་བ ལ་རབ་ ་ཞི་བར་ ེད། །

⾏吉 昆倘 秋南 其贊巴 年松 讀阿 拉杜 息哇且
悉除⼀切惡道苦，等與⼀切群⽣樂，

བདེ་བ་དག་ལ་འ ོ་བ་ ན་འགོད་ཅིང༌། །འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་ ད། །

喋哇 達拉 卓哇 袞軌京 卓哇 湯界 拉尼 篇巴界
如是經於剎塵劫，⼗⽅利益恆無盡。

ང་ བ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་དག་གི་ ོད་དང་མ ན་པར་འ ག །

強秋 訣巴 擁速 昨且京 森間 達吉 訣倘 吞巴糾
我常隨順諸眾⽣，盡於未來⼀切劫，

བཟང་པོ་ ོད་པ་དག་ནི་རབ་ ོན་ཅིང༌། །མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ོད་པར་ ར། །

桑波 訣巴 達尼 拉敦京 瑪宏 嘎巴 袞杜 訣巴究
恆修普賢廣⼤⾏，圓滿無上⼤菩提。

བདག་གི་ ོད་དང་མ ངས་པ་གང་ ོད་པ། །དེ་དག་དང་ནི་ ག་ ་འ ོགས་པར་ཤོག །

達吉 訣倘 聰巴 扛訣巴 喋達 倘尼 ⼤杜 卓巴修
所有與我同⾏者，於⼀切處同集會，

ས་དང་ངག་ མས་དང་ནི་སེམས་ ས
ི ་ ང༌། ། ོད་པ་དག་དང་ ོན་ལམ་གཅིག་ ་ ད། །

閭倘 阿南 倘尼 森記將 訣巴 達倘 ⾨朗 記杜界
⾝⼝意業皆同等，⼀切⾏願同修學。

བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་ ོགས་པོ་དག །བཟང་པོ་ ོད་པ་རབ་ ་ ོན་པ་ མས། །

達拉 篇巴 對⾙ 卓波達 桑波 訣巴 拉堵 敦巴南
所有益我善知識，為我顯⽰普賢⾏，
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དེ་དག་དང་ཡང་ ག་ ་འ ད་པར་ཤོག །དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་ད ང༌། །

喋達 倘揚 ⼤杜 差巴修 喋達 達吉 南揚 宜⽶⽤
常願與我同集會，於我常⽣歡喜⼼。

སངས་ ས་ ས་ ས
ི ་བ ོར་བའི་མགོན་པོ་ མས། །མངོན་ མ་ ག་ ་བདག་གིས་ ལ་བ་ ། །

桑傑 ⾊記 過威 袞波南 溫松 ⼤杜 達吉 嘉哇⼤
願常⾯⾒諸如來，及諸佛⼦眾圍遶，

མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་མི་ ོ་བར། །དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་ ་ཆེར་བ ི། །

瑪宏 嘎巴 袞杜 ⽶糾哇 喋達 拉揚 卻巴 嘉切吉
於彼皆興廣⼤供，盡未來劫無疲厭。

ལ་བ་ མས་ ་ི དམ་པའི་ཆོས་འཛན་ཅིང༌། ། ང་ བ་ ོད་པ་ ན་ ་ ང་བར་ ེད། །

嘉哇 南吉 檔⾙ 卻僅京 強秋 訣巴 袞杜 囊哇且
願持諸佛微妙法，光顯⼀切菩提⾏，

བཟང་པོ་ ོད་པ་ མ་པར་ ངས་པ་ཡང༌། །མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ད་པར་བ ི། །

桑波 訣巴 南巴 蔣巴揚 瑪宏 嘎巴 袞杜 界巴吉
究竟清淨普賢道，盡未來劫常修習。

ིད་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་ ེད། །

⼣巴 湯界 讀揚 擴哇拿 索南 耶謝 達尼 ⽶瑟涅
我於⼀切諸有中，所修福智恆無盡，

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛན་ མ་ཐར་དང༌། །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མི་ཟད་མཛད་ ་ ར། །

踏倘 謝拉 丁今 南踏倘 元滇 袞吉 ⽶瑟 覺讀究
定慧⽅便及解脫，獲諸無盡功德藏。
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ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་ཞིང་ མས་ཏེ། །ཞིང་དེར་བསམ་ ིས་མི་ བ་སངས་ ས་ མས། །

讀記 頂拿 讀涅 ⾏南喋 ⾏喋 桑吉 ⽶恰 桑傑南
⼀塵中有塵數剎，⼀⼀剎有難思佛，

སངས་ ས་ ས་ ་ི ད ས་ན་བ གས་པ་ལ། ། ང་ བ་ ད་པ་ ོད་ཅིང་བ ་བར་བ ི། །

桑傑 ⾊記 ⽟拿 修巴拉 強秋 界巴 訣京 ⼤哇吉
⼀⼀佛處眾會中，我⾒恆演菩提⾏。

དེ་ ར་མ་ ས་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ་ཡང༌། ། ་ཙམ་ ོན་ལ་ ས་ག མ་ཚད་ ེད་ ི། །

喋⼤ 瑪閭 湯界 秋速揚 札贊 昆拉 度松 測涅記
普盡⼗⽅諸剎海，⼀⼀⽑端三世海，

སངས་ ས་ ་མཚ་ཞིང་ མས་ ་མཚ་དང༌། །བ ལ་པ་ ་མཚར་ ོད་ཅིང་རབ་ ་འ ག །

桑傑 嘉措 ⾏南 嘉措倘 嘎巴 嘉措 訣京 拉杜糾
佛海及與國⼟海，我遍修⾏經劫海。

ག ང་གཅིག་ཡན་ལག་ ་མཚའི་ ་ ད་ ས
ི ། ། ལ་བ་ ན་ད ངས་ཡན་ལག་ མ་དག་པ། །

松記 演蠟 嘉措 札給記 嘉哇 袞央 演蠟 南達巴
⼀切如來語清淨，⼀⾔具眾⾳聲海，

འ ོ་བ་ ན་ ི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་ད ངས། །སངས་ ས་ག ང་ལ་ ག་ ་འ ག་པར་བ ི། །

卓哇 袞吉 桑巴 其⾏央 桑傑 松拉 ⼤杜 糾巴吉
隨諸眾⽣意樂⾳，⼀⼀流佛辯才海。

ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོར་ལོའ་ ལ་ མས་རབ་ ་བ ོར་བ་ཡིས། །

度松 謝⾙ 嘉哇 湯界達 擴洛 促南 拉杜 過哇宜
三世⼀切諸如來，於彼無盡語⾔海，
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དེ་དག་གི་ཡང་ག ང་ད ངས་མི་ཟད་ལ། ། ོ་ཡི་ ོབས་ ིས་བདག་ ང་རབ་ ་འ ག །

喋達 吉揚 松央 ⽶瑟拉 洛宜 ⾖吉 達將 拉杜糾
恆轉理趣妙法輪，我深智⼒普能⼊。

མ་འོངས་བ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འ ག་པར་ཡང༌། ། ད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ ང་འ ག་པར་བ ི། །

瑪宏 嘎巴 湯界 糾巴揚 給記 記吉 達將 糾巴吉
我能深⼊於未來，盡⼀切劫為⼀念，

གང་ཡང་བ ལ་པ་ ས་ག མ་ཚད་དེ་དག ། ད་ཅིག་ཆ་ཤས་ ིས་ནི་ གས་པར་ ད། །

扛揚 嘎巴 度松 測喋達 給記 恰謝 記尼 修巴界
三世所有⼀切劫，為⼀念際我皆⼊。

ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང༌། །དེ་དག་ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བ ། །

度松 謝巴 ⽶宜 森給扛 喋達 給記 記拉 達吉⼤
我於⼀念⾒三世，所有⼀切⼈獅⼦，

ག་ ་དེ་དག་གི་ནི་ ོད་ ལ་ལ། ། ་མར་ ར་པའི་ མ་ཐར་ ོབས་ ིས་འ ག །

⼤杜 喋達 吉尼 訣由拉 究瑪 究⾙ 南踏 ⾖記究
亦常⼊佛境界中，如幻解脫及威⼒。

གང་ཡང་ ས་ག མ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །དེ་དག་ ལ་གཅིག་ ེང་ ་མངོན་པར་བ བ། །

扛揚 度松 達吉 ⾏貴巴 喋達 讀記 頂讀 溫巴⽵
於⼀⽑端極微中，出現三世莊嚴剎，

དེ་ ར་མ་ ས་ ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་ ། ། ལ་བ་ མས་ ི་ཞིང་གི་བཀོད་ལ་འ ག །

喋達 瑪閭 秋南 湯界讀 嘉哇 南記 ⾏吉 貴拉糾
⼗⽅塵剎諸⽑端，我皆深⼊於嚴淨。
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གང་ཡང་མ་ ོན་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་ མས། །དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་ ་འཁོར་ལོ་བ ོར། །

扛揚 瑪準 吉滇 準瑪南 喋達 林巴 倉嘉 擴洛過
所有未來照世燈，成道轉法悟群有，

་ངན་འདས་པ་རབ་ ་ཞི་མཐའ་ ོན། །མགོན་པོ་ ན་ ི་ ང་ ་བདག་མཆི་འོ། །

釀恩 喋巴 拉杜 息踏敦 袞波 袞吉 種讀 達企喔
究竟佛事⽰涅槃，我皆往詣⽽親近。

ན་ནས་ ར་བའི་ ་འ ལ་ ོབས་ མས་དང༌། ། ན་ནས་ ོ་ཡི་ཐེག་པའི་ ོབས་དག་དང༌། །

袞內 紐威 ⾜處 ⾖南倘 袞內 果宜 帖⾙ ⾖達倘
速疾周遍神通⼒，普⾨遍⼊⼤乘⼒，

ན་ ་ཡོན་ཏན་ ོད་པའི་ ོབས་ མས་དང༌། ། ན་ ་ བ་པ་ མས་པ་དག་གི་ ོབས། །

袞杜 元滇 訣⾙ ⾖南倘 袞杜 恰巴 強巴 達吉⾖
智⾏普修功德⼒，威神普覆⼤慈⼒。

ན་ ་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་ ོབས་ མས་དང༌། །ཆགས་པ་མེད་པར་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་ ོབས། །

袞杜 給威 索南 ⾖南倘 恰巴 沒巴 究⾙ 耶謝⾖
遍淨莊嚴勝福⼒，無著無依智慧⼒，

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛན་ ོབས་དག་གིས། ། ང་ བ་ ོབས་ མས་ཡང་དག་ བ་པར་ ེད། །

謝拉 踏倘 丁今 ⾖達吉 強秋 ⾖南 揚達 ⽵巴且
定慧⽅便諸威⼒，普能積集菩提⼒。

ལས་ ་ི ོབས་ མས་ཡོངས་ ་དག་ ེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་ ོབས་ མས་ ན་ ་འཇོམས་པར་ ེད། །

雷記 ⾖南 擁速 達且京 紐蒙 ⾖南 袞杜 炯巴且
清淨⼀切善業⼒，摧滅⼀切煩惱⼒，
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བ ད་ ་ི ོབས་ མས་ ོབས་མེད་རབ་ ེད་ཅིང༌། །བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོབས་ནི་ ོགས་པར་བ ི། །

度吉 ⾖南 ⾖沒 拉且京 桑波 訣⾙ ⾖尼 昨巴吉
降伏⼀切諸魔⼒，圓滿普賢諸⾏⼒。

ཞིང་ མས་ ་མཚ་ མ་པར་དག་ ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ ་མཚ་དག་ནི་ མ་པར་ད ོལ། །

⾏南 嘉措 南巴 達且京 森間 嘉措 達尼 南巴卓
普能嚴淨諸剎海，解脫⼀切眾⽣海，

ཆོས་ མས་ ་མཚ་རབ་ ་མཐོང་ ེད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་རབ་ ་གོམས་པར་ ེད། །

卻南 嘉措 拉杜 通且京 耶謝 嘉措 拉杜 拱巴且
善能分別諸法海，能甚深⼊智慧海。

ོད་པ་ ་མཚ མ་པར་དག་ ེད་ཅིང༌། ། ོན་ལམ་ ་མཚ་རབ་ ་ ོགས་པར་ ེད། །

訣巴 嘉措 南巴 達且京 ⾨朗 嘉措 拉杜 昨巴且
普能清淨諸⾏海，圓滿⼀切諸願海，

སངས་ ས་ ་མཚ་རབ་ ་མཆོད་ ེད་ཅིང༌། །བ ལ་པ་ ་མཚར་མི་ ོ་ ད་པར་བ ི། །

桑傑 嘉措 拉杜 卻且京 嘎巴 嘉措 ⽶糾 界巴吉
親近供養諸佛海，修⾏無倦經劫海。

གང་ཡང་ ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཡི། ། ང་ བ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ེ་ ག་ མས། །

扛揚 度松 謝⾙ 嘉哇宜 強秋 訣⾙ ⾨朗 傑札南
三世⼀切諸如來，最勝菩提諸⾏願，

བཟང་པོ་ ོད་པས་ ང་ བ་སངས་ ས་ནས། །དེ་ ན་བདག་གིས་མ་ ས་ ོགས་པར་བ ི། །

桑波 訣⾙ 強秋 桑傑內 喋袞 達吉 瑪閭 昨巴吉
我皆供養圓滿修，以普賢⾏悟菩提。
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ལ་བ་ ན་ ི་ ས་ ་ི ་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་ ན་ ་བཟང་ཞེས་ ། །

嘉哇 袞吉 ⾊記 圖窩巴 扛吉 明尼 袞杜 桑協甲
⼀切如來有⻑⼦，彼名號⽈普賢尊，
མཁས་པ་དེ་དང་མ ངས་པར་ ད་པའི་ ིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ ོ། །

客巴 喋倘 聰巴 界⾙企 給哇 迪達 湯界 拉杜哦
我今迴向諸善根，願諸智⾏悉同彼。

ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ ང་ མ་དག་ཅིང༌། ། ོད་པ་ མ་དག་ཞིང་ མས་ཡོངས་དག་དང༌། །

閭倘 阿倘 宜將 南達京 訣巴 南達 ⾏南 擁達倘
願⾝⼝意恆清淨，諸⾏剎⼟亦復然，

བ ོ་བའང་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འ ་བ། །དེ་འ ར་བདག་ ང་དེ་དང་མ ངས་པར་ཤོག །

哦汪 桑波 客巴 記札哇 喋札 達將 喋倘 聰巴修
如是智慧號普賢，願我與彼皆同等。

ན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ིར། །འཇམ་དཔལ་ ི་ནི་ ོན་ལམ་ ད་པར་བ ི། །

袞內 給哇 桑波 訣⾙企 蔣巴 吉尼 ⾨朗 界巴吉
我為遍淨普賢⾏，⽂殊師利諸⼤願，

མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་མི་ ོ་བར། །དེ་ཡི་ ་བ་མ་ ས་ ོགས་པར་བ ི། །

瑪宏 嘎巴 袞杜 ⽶糾哇 喋宜 甲哇 瑪閭 昨巴吉
滿彼事業盡無餘，未來際劫恆無倦。

ོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ མས་ ང་ཚད་ག ང་མེད་པར་ཤོག །

訣巴 達尼 測約 瑪究記 元滇 南將 測松 沒巴修
我所修⾏無有量，獲得無量諸功德，
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ོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ ང༌། །དེ་དག་འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བ ི། །

訣巴 測沒 巴拉 內內將 喋達 處巴 湯界 擦巴吉
安住無量諸⾏中，了達⼀切神通⼒。

ནམ་མཁའི་མཐར་ ག་ ར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །སེམས་ཅན་མ་ ས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

南卡 達圖 究巴 其贊巴 森間 瑪閭 踏揚 喋⾏喋
⽂殊師利勇猛智，普賢慧⾏亦復然，

ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་ ར་པ། །བདག་གི་ ོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །

其贊 雷倘 紐蒙 踏究巴 達吉 ⾨朗 踏揚 喋贊摩
我今迴向諸善根，隨彼⼀切常修學。

གང་ཡང་ ོགས་བ འི་ཞིང་ མས་མཐའ་ཡས་པ། །རིན་ཆེན་བ ན་ཏེ་ ལ་བ་ མས་ལ་ ལ། །

扛揚 秋糾 ⾏南 踏耶巴 仁千 間喋 嘉哇 南拉樸
三世諸佛所稱歎，如是最勝諸⼤願，

་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་ མས་ ང༌། །ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ ལ་པར་ ལ་བ་བས། །

蠟倘 ⽶宜 喋威 秋南將 ⾏吉 讀涅 嘎巴 樸哇威
我今迴向諸善根，為得普賢殊勝⾏。

གང་གིས་བ ོ་བའི་ ལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། ། ང་ བ་མཆོག་གི་ ེས་ ་རབ་མོས་ཤིང༌། །

扛吉 哦威 嘉波 迪退內 強秋 秋吉 傑速 拉昧⾏
願我臨欲命終時，盡除⼀切諸障礙，

ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བ ེད་པ་ནི། །བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ ་འདི་འ ར་རོ། །

連記 贊揚 喋巴 界巴尼 索南 檔⾙ 秋杜 迪究若
⾯⾒彼佛阿彌陀，即得往⽣安樂剎。
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གང་གིས་བཟང་ ོད་ ོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ ོང་བར་འ ར། །

扛吉 桑訣 ⾨朗 迪⼤⾙ 喋尼 年松 湯界 繃哇究
我既往⽣彼國已，現前成就此⼤願，

དེས་ནི་ ོགས་པོ་ངན་པ་ ངས་པ་ཡིན། ། ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་ ར་མཐོང༌། །

喋尼 卓波 年巴 邦巴吟 囊哇 踏耶 喋揚 喋紐通
⼀切圓滿盡無餘，利樂⼀切眾⽣界。

དེ་དག་ ེད་པ་རབ་ ེད་བདེ་བར་འཚ། །མི་ཚ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང༌། །

喋達 涅巴 拉涅 喋哇措 ⽶測 迪揚 喋達 雷巴宏
彼佛眾會咸清淨，我時於勝蓮華⽣，

ན་ ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འ ་བར། །དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འ ར། །

袞杜 桑波 喋揚 記札哇 喋達 仁波 ⽶透 喋⾏究
親篤如來無量光，現前授我菩提記。

མཚམས་མེད་ ་པོ་དག་གི་ ིག་པ་ མས། །གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་ ས་པ་དག །

燦沒 阿波 達吉 迪巴南 扛吉 ⽶謝 汪吉 且巴達
蒙彼如來授記已，化⾝無數百俱胝，

དེ་ཡིས་བཟང་པོ་ ོད་པ་འདི་བ ོད་ན། ། ར་ ་མ་ ས་ཡོངས་ ་ ང་བར་འ ར། །

喋宜 桑波 訣巴 迪訣拿 紐讀 瑪閭 擁速 強哇究
智⼒廣⼤遍⼗⽅，普利⼀切眾⽣界。

ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ག གས་དང་མཚན་ མས་དང༌། །རིགས་དང་ཁ་དོག་ མས་དང་ ན་པར་འ ར། །

耶謝 倘尼 俗倘 千南倘 ⾥倘 喀⾖ 南倘 滇巴究
乃⾄虛空世界盡，眾⽣及業煩惱盡，
ེ

ོ

ེ ི

ི

ེ

ོ

ོ

བ ད་དང་ ་ ེགས་མང་པོས་དེ་མི་ བ། །འཇིག་ ེན་ག མ་པོ་ ན་ནའང་མཆོད་པར་འ ར། །

度倘 ⽊喋 芒杯 喋⽶圖 吉滇 松波 袞囊 卻巴究
如是⼀切無盡時，我願究竟恆無盡。

ང་ བ་ཤིང་དབང་ ང་ ་དེ་ ར་འ ོ། །སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ ིར་དེར་འ ག་ ེ། །

強秋 ⾏汪 種讀 喋紐卓 松內 森間 篇企 喋讀喋
⼗⽅所有無邊剎，莊嚴眾寶供如來，

ང་ བ་སངས་ ས་འཁོར་ལོ་རབ་ ་བ ོར། །བ ད་ མས་ ེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བ ལ། །

強秋 桑傑 擴洛 拉杜過 度南 喋倘 界巴 湯界杜
最勝安樂施天⼈，經⼀切剎微塵劫。

གང་ཡང་བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་ ོན་ཏམ་ ོག་པ་ཡི། །

扛揚 桑波 訣⾙ ⾨朗迪 羌哇 倘尼 敦檔 洛巴宜
若⼈於此勝願王，⼀經於⽿能⽣信，

དེ་ཡི་ མ་པར་ ིན་པའང་སངས་ ས་མ ེན། ། ང་ བ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་ ེད་ཅིག །

喋宜 南巴 ⺠邦 桑傑千 強秋 秋拉 松尼 瑪且記
求勝菩提⼼渴仰，獲勝功德過於彼。

འཇམ་དཔལ་ཇི་ ར་མ ེན་ཅིང་དཔའ་བ་དང༌། ། ན་ ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

蔣巴 其⼤ 千京 巴哇倘 袞杜 桑波 喋揚 喋⾏喋
即常遠離惡知識，永離⼀切諸惡道，

དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཅིང༌། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ ོ། །

喋達 袞吉 傑速 達洛京 給哇 迪達 湯界 拉杜哦
速⾒如來無量光，具此普賢最勝願。
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ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས། །བ ོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ ་བ གས་པ་དེས། །

度松 謝⾙ 嘉哇 湯界吉 哦哇 扛拉 秋杜 阿巴喋
此⼈善得勝壽命，此⼈善來⼈中⽣，

བདག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་འདི་ ན་ ང༌། །བཟང་པོ་ ོད་ ིར་རབ་ ་བ ོ་བར་བ ི། །

達吉 給威 紮哇 迪袞將 桑波 訣企 拉杜 哦哇吉
此⼈不久當成就，如彼普賢菩薩⾏。

བདག་ནི་འཆི་བའི་ ས་ ེད་ ར་པ་ན། ། ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ ིར་བསལ་ཏེ། །

達尼 企威 度且 究巴那 及巴 湯界 達尼 企薩喋
往昔由無智慧⼒，所造極惡五無間，

མངོན་ མ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་དེར་རབ་ ་འ ོ། །

溫松 囊哇 踏耶 喋通內 喋哇 間吉 ⾏喋 拉杜卓
誦此普賢⼤願王，⼀念速疾皆消滅。

དེར་སོང་ནས་ནི་ ོན་ལམ་འདི་དག་ ང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ ས་མངོན་ ་འ ར་བར་ཤོག །

喋松 內尼 ⾨朗 迪達將 湯界 瑪閭 溫讀 究哇修
族姓種類及容⾊，相好智慧咸圓滿，

དེ་དག་མ་ ས་བདག་གིས་ཡོངས་ ་བཀང༌། །འཇིག་ ེན་ཇི་ ིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བ ི། །

喋達 瑪閭 達吉 擁速剛 吉滇 其⼣ 森間 篇巴吉
諸魔外道不能摧，堪為三界所應供。

ལ་བའི་ད ལ
ི ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པ ོ་དམ་པ་ཤིན་ ་མཛས་ལས་ ེས། །

嘉威 記擴 桑⾏ 噶哇喋 ⾙瑪 檔巴 信杜 傑雷界
速詣菩提⼤樹王，坐已降伏諸魔眾，
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ང་བ་མཐའ་ཡས་ ལ་བས་མངོན་ མ་ ། ། ང་བ ན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

囔哇 達耶 嘉威 溫松讀 隆滇 巴揚 達吉 喋透修
成等正覺轉法輪，普利⼀切諸含識。

དེར་ནི་བདག་གིས་ ང་བ ན་རབ་ཐོབ་ནས། ། ལ་པ་མང་པོ་ ེ་བ་ ག་བ ་ཡིས། །

喋尼 達吉 隆滇 拉透內 ⽵巴 芒波 且哇 差嘉宜
若⼈於此普賢願，讀誦受持及演說，

ོ་ཡི་ ོབས་ ས
ི ་ ོགས་བ ་ མས་ ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བ ི། །

洛宜 ⾖吉 秋糾 南速揚 森間 南拉 篇巴 芒波吉
果報唯佛能證知，決定獲勝菩提道。

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

桑波 訣⾙ ⾨朗 ⼤巴宜 給哇 炯瑟 達吉 記薩巴
若⼈誦此普賢願，我說少分之善根，

དེས་ནི་འ ོ་བའི་ ོན་ལམ་དགེ་བ་ མས། ། ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འ ོར་བར་ཤོག །

喋尼 卓威 ⾨朗 給哇南 給記 記吉 湯界 玖哇修
⼀念⼀切悉皆圓，成就眾⽣清淨願。

བཟང་པོ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་བ ོས་པ་ལས། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །

桑波 訣巴 擁速 哦巴雷 索南 踏耶 檔巴 扛透喋
我此普賢殊勝⾏，無邊勝福皆迴向，

འ ོ་བ་ ག་བ ལ་ ་བོར་ ིང་བ་ མས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

卓哇 讀阿 秋窩 情哇南 偉巴 沒⾙ 內拉 透巴修
普願沈溺諸眾⽣，速往無量光佛剎。
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ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་ ་འ ེལ་མང་པོར་མི་ ང་ཡང་བོད་འ ར་ཕ་ལ་པོ་ཆེའི་མདོ་དང་
པ་དག་ནས་འ ང་ངོ་།།

་བཤེས་གཉེན་དང་ལོ་ ་བ་ཡེ་ཤེས་ ེའི་འ ེལ་

以上兩偈(⼋句)未⾒於諸多印度釋典中，然多⾒於藏譯《華嚴經》、釋迦謝年與耶喜德譯 師
之釋典中。
ོན་ལམ་ ལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙ། །མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ ེད་ཅིང༌། །

⾨朗 嘉波 迪⼤ 秋吉捉 達耶 卓哇 袞拉 篇且精
以此普賢⼤願王，利益無邊有情眾，

ན་ ་བཟང་པོས་བ ན་པའི་ག ང་ བ་ ེ། །ངན་སོང་གནས་ མས་མ་ ས་ ོང་པར་ཤོག །

袞杜 桑波 間⾙ 雄⽵喋 年松 內南 瑪閭 東巴修
成就莊嚴普賢⾏，願諸惡趣悉清淨。
འཕགས་པ་བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ི་ ལ་པོ་ ོགས་སོ། །

最後⼀偈(四句)未⾒於印度釋典中，乃為藏地譯師之翻譯願⽂。

མས་པའི་ ོན་ལམ།

〈慈⽒願⽂〉
སངས་ ས་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ང་ ོང་ ་མིག་ ན་པ་ཡི། །

桑傑 袞拉 恰擦羅 掌松 蠟⽶ 滇巴宜
我今歸命禮，⼗⽅⼀切佛，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་དང་ཡང༌། །ཉན་ཐོས་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

強秋 森巴 南倘揚 年退 南拉 恰擦羅
菩薩聲聞眾，⼤仙天眼者。

ངན་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ོག་ ེད་ཅིང༌། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་ ོན་ལ། །

年卓 湯界 ⽃且京 透哩 朗尼 拉敦拉
亦禮菩提⼼，遠離諸惡道，

་ཤི་མེད་པར་འ ེན་བ ིད་པ། ། ང་ བ་སེམས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

噶⼣ 沒巴 枕吉巴 強秋 森拉 恰擦羅
能得⽣天上，乃⾄證涅槃。

སེམས་ ་ི དབང་ ་ ར་པས་ན། །བདག་གིས་ ིག་པ་ཅི་བ ིས་པ། །

森記 汪讀 究⾙拿 達吉 迪巴 記吉巴
若我作少罪，隨⼼之所⽣，

སངས་ ས་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ ། །བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བ ི། །

桑傑 間阿 企內速 達吉 喋達 下巴吉
今對諸佛前，懺悔令除滅。
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出⾃《⼤寶積經》
菩提流⾄ 譯

བདག་ལས་ མ་པ་ག མ་གང་གི །བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་བ ེད་པ་ ེ། །

達雷 南巴 松扛吉 索南 措尼 界巴喋
我今⾝⼝意，所集諸功德，

བདག་གི་ ན་མ ེན་ས་བོན་ཏེ། །བདག་གིས་ ང་ བ་མི་ཟད་ཤོག །

達吉 袞千 薩溫喋 達吉 強秋 ⽶瑟修
願作菩提因，當成無上道。

ོགས་བ ་དག་གི་ཞིང་ མས་ ། །སངས་ ས་མཆོད་པ་གང་ ང་བ། །

秋糾 達吉 ⾏南速 桑傑 卻巴 扛炯哇
⼗⽅國⼟中，供養如來者，

སངས་ ས་མ ེན་པས་ཡི་རང་བ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ༌། །

桑給 千⾙ 宜攘哇 喋拉 達尼 宜攘哦
及佛無上智，我今盡隨喜。

ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །བསོད་ནམས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །

迪巴 湯界 下巴吉 索南 袞拉 宜攘哦
有罪悉懺悔，是福皆隨喜，

སངས་ ས་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

桑傑 袞拉 恰擦羅 達尼 耶謝 秋透修
我今禮諸佛，願成無上智。

ོགས་བ ་དག་གི་ ོགས་ མས་ ། །ས་བ ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། །

秋糾 達吉 秋南速 薩糾 達拉 內巴宜
⼗⽅⼤菩薩，證於⼗地者，
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ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ང་ བ་མཆོག །འཚང་ ་བ ིད་པར་བ ལ་མ་འདེབས། །

強秋 森巴 強秋秋 倉嘉 吉巴 固瑪喋
我今稽⾸禮，願速證菩提。

ང་ བ་དམ་པར་སངས་ ས་ཤིང༌། ། ེ་དང་བཅས་པའི་བ ད་བ ལ་ནས། །

強秋 檔巴 桑傑⾏ 喋倘 界⾙ 度杜內
得證菩提已，摧伏於魔軍，

ོག་ཆགས་ ན་ལ་ ན་ ད་ ། །ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་ ར་ཅིག །

梭恰 袞拉 ⾯雷讀 卻記 擴洛 過究吉
轉清淨法輪，饒益眾⽣類。

ཆོས་ ་ཆེན་པོའ་ ་ཡིས་ནི། ། ག་བ ལ་སེམས་ཅན་ཐར་བ ིད་ཤོག །

卻阿 千波 札宜尼 讀阿 森間 踏吉修
常願住世間，無量俱胝劫，

བ ལ་པ་ ེ་བ་བསམ་ཡས་ ། །ཆོས་ ོན་མཛད་ཅིང་བ གས་ ར་ཅིག །

嘎巴 且哇 桑耶速 卻敦 則京 修究記
擊於⼤法⿎，度脫苦眾⽣。

འདོད་པའི་འདམ་ ་ ིང་ ར་ཅིང༌། ། ིད་པའི་ ད་ ས་དམ་བཅིངས་པ། །

堆⾙ 檔讀 情究京 ⼣⾙ ⾊普 檔京巴
我沒於欲泥，貪繩之所繫，

འཆིང་བ་ ན་ ིས་བཅིངས་བདག་ལ། ། ང་གཉིས་མཆོག་ མས་གཟིགས་ ་གསོལ། །

慶哇 袞吉 京達拉 剛尼 秋南 息速梭
種種多纏縛，願佛垂觀察。
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སེམས་ ས
ི ་ ི་མར་བ ིས་པ་ལ། །སངས་ ས་ མས་ནི་ ོད་མི་མཛད། །

森記 持瑪 吉巴拉 桑傑 南尼 昧⽶則
眾⽣雖垢重，諸佛不厭捨，

སེམས་ཅན་ མས་ལ་ མས་ གས་ ན། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་ ོལ་བར་ཤོག །

森間 南拉 強圖滇 ⼣⾙ 措雷 卓哇修
願以⼤慈悲，度脫⽣死海。

ོགས་པའི་སངས་ ས་གང་བ གས་དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་ ོན་པ། །

昨⾙ 桑傑 扛修倘 扛達 喋倘 瑪準巴
現在諸世尊，過去未來佛，

དེ་དག་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཅིང༌། ། ང་ བ་ ད་པ་ ོད་ ར་ཅིག །

喋達 傑速 達洛京 強秋 界巴 訣究吉
所⾏菩薩道，我今願修學。

ཕ་རོལ་ ིན་ ག་ ོགས་བ ིས་ནས། །འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་ཐར་བ ིད་ཤོག །

帕若 沁⽵ 昨吉內 卓⽵ 森間 達吉修
具⾜波羅蜜，成就六神通，

མངོན་ཤེས་ ག་པོ་མངོན་བ ིས་ནས། ། ་མེད་ ང་ བ་རེག་ ར་ཅིག །

溫謝 ⽵波 溫吉內 喇沒 強秋 雷究竟
度脫諸眾⽣，證於無上道。

མ་ ེས་པ་དང་མི་འ ང་དང༌། །རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །

瑪界 巴倘 ⽶炯倘 攘⾏ 瑪企 內瑪企
了知諸法空，無相無⾃性，
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མ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། ། ོང་པའི་ཆོས་ནི་ ོགས་པར་ཤོག །

南哩 瑪企 溫瑪企 東⾙ 卻尼 ⾖巴修
無住無表⽰，不⽣亦不滅。

སངས་ ས་ ང་ ོང་ཆེན་པོ་ ར། །སེམས་ཅན་མ་མཆིས་ ོག་མ་མཆིས། །

桑傑 掌松 千波⼤ 森間 瑪企 梭瑪企
⼜如⼤仙尊，善了於無我，

གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ ོགས་ཤོག །

扛薩 瑪企 梭瑪企 達瑪 企⾙ 卻⾖修
無補特伽羅，乃⾄無壽者。

བདག་འཛན་བདག་གིར་འཛན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ ན་ལ་མི་གནས་པར། །

達僅 達吉 僅巴宜 溫波 袞拉 ⽶內巴
於諸布施事，不執我我所，

སེམས་ཅན་ ན་ལ་ ན་ ད་ ། །སེར་ ་མ་མཆིས་ ིན་གཏོང་ཤོག །

森間 袞拉 ⾯雷讀 ⾊拿 瑪企 僅東修
為安樂眾⽣，施與無慳吝。

དངོས་པོ་དངོས་པོར་མ་མཆིས་པས། །བདག་གི་ལོངས་ ོད་ ན་ བ་ཤོག །

溫波 溫波 瑪企⾙ 達吉 隆訣 倫⽵修
願我所施物，不假功⽤⽣，

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ མ་འཇིག་པས། ། ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

溫波 湯界 南吉⾙ 僅⾙ 帕若 沁昨修
觀察了知空，具施波羅蜜。
ི

ི

ི

ོ

ེ

ི

ི

ིམས་ ་ི ལ་ ིམས་ ོན་མེད་ཅིང༌། ། ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་དང་ ན། །

慶吉 促慶 捐沒京 促慶 南巴 達倘滇
持戒無缺減，得佛淨⼫羅，

ོམ་སེམས་མེད་པའི་ ལ་ ིམས་ ས
ི ། ། ལ་ ིམས་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

隆森 沒⾙ 促慶記 促慶 帕若 沁昨修
以無所住故，具戒波羅蜜。

ས་འམ་ཡང་ན་ ་འམ་མེ། ། ང་གི་ཁམས་ ར་མི་གནས་ཤིང༌། །

薩昂 揚拿 秋昂沒 隆吉 康⼤ ⽶內⾏
忍辱如四⼤，不⽣分別⼼，

བཟོད་པ་ ོ་བ་མ་མཆིས་པས། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

索巴 綽哇 瑪契⾙ 索⾙ 帕若 沁昨修
以無瞋恚故，具忍波羅蜜。

བ ོན་འ ས་བ མས་པའི་བ ོན་འ ས་ ས
ི ། །བ ན་ ོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །

尊具 贊⾙ 尊具記 滇卓 雷羅 瑪企⾏
願以⾝⼼⼒，發起⼤精進，

ོབས་དང་ ན་པའི་ ས་སེམས་ ས
ི ། །བ ོན་འ ས་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

⾖倘 滇⾙ 閭森記 尊具 帕若 沁昨修
堅固無懈怠，具勤波羅蜜。

་མ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་དང༌། །དཔའ་བར་འ ོ་བའི་ཏིང་འཛན་དང༌། །

究瑪 ⼤樸 丁⾦倘 巴哇 卓威 丁⾦倘
以如幻如化，及勇猛精進，
ོ ེ

ི ི

ི

ོ

ི

ོ

ོ

ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

多傑 ⼤樸 丁⾦吉 桑滇 帕若 沁昨修
⾦剛等三昧，具禪波羅蜜。

མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ག མ་དང༌། ། ས་ག མ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ནི། །

南巴 踏⾙ 果松倘 度松 釀巴 尼倘尼
願證三明智，⼊於三脫⾨，

རིག་ག མ་མངོན་ མ་བ ིས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །

⾥松 溫松 吉巴宜 謝拉 帕若 沁昨修
了三世平等，具慧波羅蜜。

སངས་ ས་ ན་ ིས་བ གས་པ་དང༌། །འོད་དང་གཟི་བ ིད་འབར་བ་དང༌། །

桑傑 袞吉 阿巴倘 偉倘 習吉 拔哇倘
諸佛妙⾊⾝，光明⼤威德，

ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ ོན་འ ས་ ས
ི ། །བདག་གི་བསམ་པ་ ོགས་ ར་ཅིག །

強秋 森巴 尊具記 達吉 桑巴 昨究吉
菩薩精進⾏，願我皆圓滿。

དེ་ ར་ ད་པ་ ོད་ ེད་ཅིང༌། ། མས་པ་ གས་དང་ ན་པ་ཡིས། །

喋⼤ 界巴 訣且京 蔣巴 札倘 滇巴宜
彌勒名稱者，勤修如是⾏，

ཕ་རོལ་ ིན་ ག་ ོགས་བ ིས་ནས། །ས་བ འི་ ོ་ལ་རབ་གནས་ཤོག །ཅེས་དང༌། །

帕若 沁⽵ 昨吉內 薩糾 波拉 拉內修
安住於⼗地，具六波羅蜜，
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འདི་ ར་བ ིས་པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ ས
ི ། །ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་ ་མ་ཡིན། །

迪⼤ 吉⾙ 索南 巴沒吉 釀哇 宜達 度卓 蠟瑪吟
以如是所作，無量之功德，於地獄餓⻤，畜⽣與⾮天，

གནས་ངན་ལེན་ མས་ ག་ ་ ངས་ ས་ནས། ། ལ་བ་ མས་པའི་གོ་འཕང་བ ེས་ ར་ཅིག །

內恩 連南 ⼤杜 邦且內 嘉哇 蔣⾙ 果龐 涅究吉
惡趣恆棄捨，願獲慈⽒果。

ལ་བ་ མས་པ་དང་ནི་སེང་གེ་ཡིས། །མ་འོངས་སངས་ ས་མཛད་པ་ ོན་པའི་ཚ། །

嘉哇 蔣巴 倘尼 森給宜 瑪宏 桑傑 則巴 敦⾙測
彌勒獅⼦佛，未來教化時，

དག་ ང་ ང་ བ་མཆོག་ལ་གནས་ ར་ཏེ། ། ་ན་མེད་པའི་ ང་ཡང་ ོན་པར་ཤོག །

達將 強秋 秋拉 內究喋 喇拿 沒⾙ 隆揚 敦巴修
我住勝菩提，⽰無上授記。

དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ། །དལ་ཐོབ་བཤེས་གཉེན་བཟང་ལ་བ ེན་པ་དང༌། །

給哇 迪宜 測拉 湯界讀 達透 謝年 桑拉 滇巴倘
願以此善業，於⽣⽣世世，得獲暇滿寶，能依善知識，

སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ག་བ ལ་ ར་ ེར་ནས། ། མས་པའི་བ ན་ལ་ ་བ་ ེད་པར་ཤོག །ཅེས་སོ། །

森間 袞吉 讀阿 庫切內 蔣⾙ 滇拉 甲哇 且巴修
承擔群⽣苦，願⾏彌勒教。

ོད་འ ག་ ོན་ལམ།

《⼊菩薩⾏論》〈迴向品〉
བདག་གིས་ ང་ བ་ ོད་པ་ལ། །འ ག་པ་ མ་པར་བ མས་པ་ཡི། །

達吉 強秋 訣巴拉 糾巴 南巴 贊巴宜
我於趣⼊菩薩⾏，造作論說⼀切善，

དགེ་བ་གང་དེས་འ ོ་བ་ ན། ། ང་ བ་ ོད་ལ་འ ག་པར་ཤོག །

給哇 扛喋 卓哇袞 強秋 訣拉 糾巴修
以此願令諸有情，皆得趣⼊菩薩⾏。

ོགས་ མས་ ན་ན་ ས་དང་སེམས། ། ག་བ ལ་ནད་པ་ཇི་ ེད་པ། །

秋南 袞拿 閭倘森 讀阿 內巴 其涅巴
普於⼀切⽅所中，所有⾝⼼病苦者，

དེ་དག་བདག་གི་བསོད་ནམས་ ས
ི ། །བདེ་དགའ་ ་མཚ་ཐོབ་པར་ཤོག །

喋達 達吉 索南吉 喋噶 嘉措 透巴修
彼等當以我福德，獲得樂喜廣⼤海。

དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་ ། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་ ར། །

喋達 擴哇 其⼣讀 南揚 喋雷 釀瑪究
乃⾄彼等輪迴中，永不令其退快樂，

འ ོ་བས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །བདེ་བ་ ན་མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །

卓威 強秋 森巴宜 喋哇 君⽶ 切透修
令諸眾⽣皆獲得，相續不斷無上樂。
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出⾃《⼊菩薩⾏論》
如⽯法師 譯

འཇིག་ ེན་ཁམས་ན་ད ལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་ མས། །

吉滇 康拿 釀哇達 扛達 其涅 約巴南
世間界中隨所有，盡其所有那落迦，

དེ་དག་ ་ནི་ ས་ཅན་ མས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤོག །

喋達 杜尼 閭間南 喋間 喋威 噶哇修
得令彼中諸有情，以極樂樂令愉悅。

ང་བས་ཉམ་ཐག་ ོ་ཐོབ་ཤོག ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ིན་ཆེན་ལས། །

掌威 釀踏 卓透修 強秋 森巴 今千雷
令寒所逼獲溫暖，令由菩薩⼤雲中，

ང་བའི་ ་བོ་མཐའ་ཡས་ ས
ི ། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་བར་ཤོག །

炯威 秋波 踏耶記 擦威 釀踏 ⼣哇修
所從出⽣無邊⽔，炎熱所逼獲清涼。

རལ་ ི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཡང༌། །དེ་ལ་ཙན་དན་ནགས་ ག་ཤོག །

拉及 洛沒 拿擦揚 喋拉 間滇 拿杜修
⼜另於彼刃葉林，變為可愛喜林苑，

ཤལ་མ་ལི་ཡི་ ོང་པོ་ཡང༌། །དཔག་བསམ་ཤིང་ ་འ ངས་པར་ཤོག །

夏瑪 ⾥宜 懂波揚 巴杉 ⾏讀 充巴修
復令設拉末梨林，亦能產⽣如意樹。

མཐིང་རིལ་ ར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང༌། །བཞད་སོགས་ ད་ ན་འ ིན་པས་མཛས་ ར་ཅིག །

聽哩 怒巴 達倘 昂巴倘 協梭 給年 僅⾙ 則究吉
鴛鴦野鴨雁鵝等，出和雅⾳為莊嚴，
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པ ་ ི་བ ང་ཆེ་ ན་མཚ་དག་གིས། །ད ལ་བའི་ས་ ོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག །

⾙瑪 及松 切滇 措達吉 釀威 薩秋 達尼 釀嘎修
那落迦地變愉快，廣⼤芳⾹蓮花海。

སོལ་ ང་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ ང་པོར་ ར། །ས་བ ེགས་ཤེལ་ ི་ས་གཞི་བ ར་བར་ཤོག །

梭澎 喋揚 仁千 澎波究 薩⾊ 謝吉 薩息 ⼤哇修
令彼燒聚成寶聚，令燒鐵地變玻璃，

བ ས་འཇོམས་རི་བོ་ མས་ ང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་ ར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་ཤོག །

度炯 ⽇窩 南將 卻巴宜 俠沒 康究 喋謝 扛哇修
眾合⼭成無量宮，於中充滿諸善逝。

མདག་མ་ ོ་བ ེགས་མཚན་ ི་ཆར་བ་དག །དེང་ནས་བ ང་ ེ་མེ་ཏོག་ཆར་པར་ ར། །

達瑪 多⾊ 村吉 恰哇達 頂內 松喋 沒⾖ 恰巴久
⽕簇燒⽯⼲⼽⾬，從今為始轉花⾬，

ཕན་ ན་མཚན་ ིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །དེང་ནས་བ ེ་ ིར་མེ་ཏོག་འཕེན་པར་ཤོག །

篇村 千吉 喋巴 喋揚尼 喋內 則企 沒⾖ 篇巴修
輾轉互以兵⼽擊，今成遊戰擲投花。

་བོ་རབ་མེད་མེ་དོང་འ ་ནང་ ིང་བ་དག །ཤ་ ན་ཞིག་ ར་ ས་གོང་མེ་ཏོག་

འི་མདོག །

秋渦 拉沒 沒懂 札囊 景哇達 夏袞 息究 呂拱 沒⾖ 昆滴朵
諸沒如⽕無極河，⾁壞⾻如君陀⾊，
བདག་གི་དགེ་བའི་ ོབས་ ས
ི ་ ་ཡི་ ས་ཐོབ་ནས། །

達吉 給威 ⾖吉 蠟宜 閭透內
由我善⼒獲天⾝，
ོ

ི

ི

ོ

་མོ་ མས་དང་ ན་ཅིག་དལ་ ིས་འབབ་གནསཤོག །

拉莫 南倘 連吉 達吉 拔內修
共諸天⼥安永住。

ཅི་ ིར་འདིར་ནི་གཤིན་ ེའི་མི་དང་ ་དང་ ་ ོད་མི་བཟད་ མས་ ག་ ེད། །

記企 迪尼 新傑 ⽶倘 喀倘 甲軌 ⽶瑟 南札且
何故今者閻魔卒，鷹鷲難忍怖和暗，

ན་ནས་ ན་བསལ་བདེ་དགའ་བ ེད་པའི་མ ་བཟང་འདི་ཀོ་ ་ཡི་མ ་ མ་ ེ། །

袞內 ⾨薩 喋嘎 界⾙ 圖桑 喋果 速宜 圖釀喋
皆能開解⽣樂喜，此妙善⼒依誰⼒。

ེན་ ་བ ས་ན་ནམ་མཁའི་ད ལ
ི ་ན་ ག་ན་ ོ་ ེ་འབར་བ་བ གས་མཐོང་ནས། །

間讀 喋拿 南卡 記拿 恰拿 多傑 拔哇 修通內
思已上視⽽睹⾒，熾炎⾦剛⼿住空，

རབ་ ་དགའ་བའི་ གས་ ས
ི ་ ིག་དང་ ལ་ནས་དེ་དང་ ན་ཅིག་འ ོགས་པར་ཤོག །

拉杜 噶威 修記 迪倘 札內 喋倘 連記 卓巴修
以極喜⼒離罪惡，便得與彼能同⾏。
མེ་ཏོག་ཆར་པ་ ོས་ ་དང་འ ེས་འབབ་པ་ཡིས། །

沒⾖ 恰巴 背秋 倘哲 拔巴宜
花⾬和合⾹⽔降，

ད ལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་པ་མཐོང་ ར་ནས། །

釀威 沒達 企企 索巴 通究內
睹⾒獄⽕燼波滅，
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ོ་ ར་བདེ་བས་ཚམ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང༌། །

洛樸 喋威 親巴 迪記 杉巴倘
念忽飽樂此何因，

སེམས་ད ལ་ མས་ ས
ི ་ ག་ན་པ ་མཐོང་བར་ཤོག །

森釀 南記 恰拿 ⾙瑪 通哇修
地獄皆⾒蓮花⼿。

ོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་ ར་ཤོག་ ་ འི་ཐད་ ་ནི། །

卓達 吉巴 波拉 仁巴 促修 烏樸 帖讀尼
友等速來脫離怖，

གང་གི་མ ་ཡིས་ ག་བ ལ་ ན་ ལ་དགའ་བའི་ གས་ ིན་ལ། །

扛吉 圖宜 讀阿 袞札 嘎威 修沁拉
於我等所依誰⼒，離⼀切苦施喜⼒，

འ ོ་བ་ ན་ནས་ཡོངས་ ོབ་ ང་ བ་སེམས་དང་བ ེ་བ་ ེས་ ར་པ། །

卓哇 袞內 擁糾 強秋 森倘 則哇 界究巴
救⽣菩薩悲所⽣。

གཞོན་ ་ ར་ ད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་ ེད་པ་ཅི་ཞིག་ ིན།

⽞努 俗樸 間拔 吉巴 沒巴 且巴 記息沁
童⼦頂髻光熾炎，彼能施與無怖畏，

ོད་ ་ི ་བ འི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་ ་ི པ ོ་ལ་མཆོད་ཅིང༌། །

卻記 蠟給 訣邊 達吉 暇記 ⾙摩 拉卻京
汝其觀此⾜下蓮，天眾頂戴⽽恭敬。
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གས་ ེས་བ ན་ ན་ད ་ལ་མེ་ཏོག་ ་མའི་ཚགས་ ི་ཆར་འབབ་པ། །

圖傑 連間 烏拉 沒⾖ 讀沒 措記 恰拔巴
具⾜⼤悲所潤眼，頂降眾多花聚⾬，

ཁང་བ ེགས་ཡིད་འོང་ ་མོ ོང་ ག་བ ོད་ད ངས་ ོགས་ ན་འདི་ ོས་ཞེས། །

康則 宜嗡 拉摩 東差 堆央 卓滇 迪堆協
有極可意妙樓閣，千百天⼥歌讚聲。

འཇམ་ད ངས་དེ་འ ་མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་ད ལ་ཅ་ཅོ་འདོན་པར་ཤོག །

蔣揚 喋札 通內 達尼 森釀 加糾 敦巴修
如是睹⾒妙⾳已，獄中有情歡呼起。
དེ་ ར་བདག་གི་དགེ་ ས་ ན་ ་བཟང་ལ་སོགས། །

喋⼤ 達吉 給則 袞杜 桑拉梭
如是以我諸善根，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ིབ་པ་མེད་ ིན་བདེ་བ་དང༌། །

強秋 森巴 吉巴 沒今 喋哇倘
⾒普賢等無障雲，

བསིལ་ཞིང་ ི་ཞིམ་ངད་ ན་ཆར་པ་འབེབས་མཐོང་ནས། །

⼣⾏ 持⾏ 涅滇 恰巴 ⾙通內
降注樂涼芳⾹⾬，

སེམས་ཅན་ད ལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་ ར་ཅིག །

森間 釀哇 喋達 溫巴 噶究記
獄中有情皆妙喜。
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ད་འ ོ་ མས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་ ལ་བར་ཤོག །

度卓 南尼 記拉記 撒威 吉倘 札哇修
得令⼀切傍⽣中，遠離互相啖⾷怖，

་མི་ ན་པའི་མི་བཞིན་ ། །ཡི་ གས་ མས་ནི་བདེ་བར་ ར། །

札⽶ 年⾙ ⽶⾏讀 宜達 南尼 喋哇究
有如北俱盧洲⼈，⼀切餓⻤轉安樂。

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་གི ། ག་ནས་འབབ་པའི་འོ་ ན་ ིས། །

帕巴 間瑞 息汪吉 恰內 拔⾙ 歐君吉
依於聖者觀⾃在，⼿中所降妙乳流，

ཡི་ གས་ མས་ནི་ཚམས་ ས་ཤིང༌། ། ས་ ས་ ག་ ་བསིལ་བར་ཤོག །

宜達 南尼 慶且⾏ 曲且 達杜 ⼣哇修
令諸餓⻤皆飽⾜，作沐浴已恆清涼。

ལོང་བ་ མས་ ས
ི ་ག གས་མཐོང་ཞིང༌། །འོན་པས་ ག་ ་ ་ཐོས་ཤོག །

隆哇 南吉 俗通⾏ ⽂⾙ ⼤杜 札退修
⼀切盲者眼能⾒，聾者常得聞⾳聲，

་མོ་ ་འ ལ་ཇི་བཞིན་ ། ། མ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །

拉莫 究出 其⾏讀 準瑪 諾沒 紮哇修
有如天⺟幻化⺟，雖孕無害⽽產⽣。

གཅེར་ ་ མས་ ས
ི ་གོས་དག་དང༌། །བ ེས་པ་ མས་ ིས་ཟས་དང་ནི། །

皆樸 南記 軌達倘 這巴 南記 瑟倘尼
⼀切裸者獲諸⾐，諸飢餓者獲諸⾷，
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ོམ་པ་ མས་ ས
ི ་ ་དག་དང༌། །བ ང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །

拱巴 南記 秋達倘 東哇 息波 透巴修
渴欲飲者獲諸⽔，及諸⽢美妙飲液。

བ ེན་པ་ མས་ ས
ི ་ནོར་ཐོབ་ཤོག ། ་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོབ་ཤོག །

枕巴 南記 諾透修 釀恩 釀踏 噶透修
諸貧窘者獲財寶，愁憂逼惱獲歡喜，

ཡི་ཆད་ མས་ ང་ཡིད་གསོས་ཤིང༌། །བ ན་པ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

宜切 南將 宜索⾏ 滇巴 彭松 措巴修
諸失意者獲還補，⽽令興盛事堅固。

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་ ེད་པ། ། ར་ ་ནད་ལས་ཐར་ ར་ཅིག །

森間 內巴 其涅巴 紐讀 內雷 踏究吉
所有遭病諸有情，速疾解脫其疾病，

འ ོ་བའི་ནད་ནི་མ་ ས་པ། ། ག་ ་འ ང་བ་མེད་པར་ཤོག །

卓威 內尼 瑪閭巴 ⼤杜 炯哇 沒巴修
眾⽣疾病悉無餘，恆常不令其出⽣。

ག་པ་ མས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་པ་ མས་ནི་ ོལ་བར་འ ར། །

乍巴 南尼 吉沒修 淨巴 南尼 卓哇究
諸恐怖者離怖畏，諸束縛者得解脫，

མ ་མེད་ མས་ནི་མ ་ ན་ཞིང༌། །ཕན་ ན་སེམས་ནི་མཉེན་ ར་ཅིག །

圖沒 南尼 圖滇⾏ 篇村 森尼 念究記
諸羸弱者具勢⼒，其⼼輾轉相親愛。
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མ ོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། ། ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །

準波 達尼 湯界拉 秋南 湯界 喋哇修
普於⼀切旅⾏者，所⾄諸⽅皆安樂，

གང་གི་དོན་ ་འ ོ་ ེད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་འ བ་ ར་ཅིག །

扛吉 敦讀 卓且巴 喋別 ⽶軌 ⽵究記
隨其有所進⾏事，不假劬勞皆成功。

་དང་ ་ཆེན་ གས་པ་ མས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ བ་ ར་ཏེ། །

⽵倘 ⽵千 修巴南 宜拉 桑巴 ⽵究喋
⼀切乘⾈乘舶者，如⼼所思成功已，

་ཡི་ངོགས་ ་བདེར་ ིན་ནས། །གཉེན་དང་ ན་ཅིག་དགའ་བར་ཤོག །

秋宜 哦速 喋沁內 年倘 連記 噶哇修
安穩返到⽔彼岸，得與親屬同歡樂。

་ངམ་ལམ་གོལ་འ མས་པ་ མས། །མ ོན་པོ་དག་དང་ ད་ ར་ནས། །

釀昂 朗果 羌巴南 準波 達倘 切究內
徘徊曠野迷途者，令其遭遇旅⾏眾，

ཆོམ་ ན་ ག་སོགས་འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་ ག་འདོང་བར་ཤོག །

穹袞 ⼤梭 吉沒巴 ⽶阿 喋拉 懂哇修
無有劫盜⻁等畏，無有困乏易前⾏。

དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། ། ིས་པ་ ན་པོ་མགོན་མེད་ཅིང༌། །

袞梭 拉沒 釀阿哇 吉巴 間波 袞沒京
⼀切荒涼無道處，⽼稚危難無依怙，
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གཉིད་ལོག་ ོས་ཤིང་རབ་ ོས་ མས། ། ་དག་ ང་བ་ ེད་པར་ཤོག །

尼洛 紐⾏ 拉昧南 蠟達 松哇 且巴修
睡眠所醉癲醉者，皆為諸天所守護。

མི་དལ་ ན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །དད་དང་ཤེས་རབ་བ ེ་ ན་ཞིང༌། །

⽶達 袞雷 達哇倘 喋倘 謝拉 則滇⾏
⼀切無暇皆脫離，具⾜信慧及憐憫，

ཟས་དང་ ོད་པ་ ན་ཚགས་ནས། ། ག་ ་ཚ་རབས་ ན་པར་ཤོག །

瑟倘 訣巴 彭措內 ⼤杜 測拉 枕巴修
⾷與受⽤皆具⾜，恆常憶念諸本⽣。

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛད་བཞིན་ ། །ལོངས་ ོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །

湯界 南卡 覺⾏讀 隆訣 切巴 沒巴修
⼀切能如虛空藏，資財相續無斷缺，

ོད་པ་མེད་ཅིང་འཚ་མེད་པར། །རང་དབང་ ་ནི་ ོད་པར་ཤོག །

最巴 沒淨 測沒巴 攘汪 讀尼 訣巴修
無有⾾爭無侵害，⾃得⾃在⽽受⽤。

སེམས་ཅན་གཟི་བ ིད་ ང་ ་གང༌། །དེ་དག་གཟི་བ ིད་ཆེན་པོར་ཤོག །

森間 息吉 充烏扛 喋達 息吉 千波修
威勢羸弱諸有情，令彼威勢皆宏⼤，

དཀའ་ བ་ཅན་གང་ག གས་ངན་པ། །ག གས་བཟང་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

噶圖 間扛 俗年巴 俗桑 彭松 措巴修
諸苦⾏者惡⾊相，轉成具⾜妙⾊相。
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འཇིག་ ེན་ ད་མེད་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་ ེས་པ་ཉིད་ ར་ཅིག །

吉滇 樸沒 其涅巴 喋達 界巴 尼究記
所有世間諸⺟⾢，彼皆轉變為丈夫，

མ་རབས་ མས་ནི་མཐོ་ཐོབ་ཅིང༌། །ང་ ལ་དག་ ང་བཅོམ་པར་ཤོག །

瑪拉 南尼 透透京 昂嘉 達將 炯巴修
賤下種族獲⾼貴，亦令遠離於諸慢。

བདག་གི་བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ ས་པ། །

達吉 索南 迪宜尼 森間 湯界 瑪閭巴
以我今此諸福德，⼀切有情悉無餘，

ིག་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་ནས་ནི། ། ག་ ་དགེ་བ་ ེད་པར་ཤོག །

迪巴 湯界 邦內尼 ⼤杜 給哇 且巴修
遠離⼀切惡法已，令其恆常能作善。

ང་ བ་སེམས་དང་མི་འ ལ་ཞིང༌། ། ང་ བ་ ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །

強秋 森倘 ⽶札⾏ 強秋 訣拉 修哇倘
令不離失菩提⼼，善能流注菩提⾏，

སངས་ ས་ མས་ ས
ི ་ཡོངས་ག ང་ཞིང༌། །བ ད་ ི་ལས་ ང་ ོང་བར་ཤོག །

桑傑 南吉 擁聳⾏ 度記 雷將 繃哇修
為⼀切佛所攝持，⼀切魔事皆遠離。

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚ་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག །

森間 喋達 湯界尼 測揚 巴沒 仍哇修
得令彼等諸有情，壽命久遠⽽無量，
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ག་ ་བདེ་བར་འཚ་འ ར་ཞིང༌། །འཆི་བའི་ ་ཡང་ གས་མ་ ར། །

⼤杜 喋哇 措究⾏ 企威 札揚 札瑪究
恆常安樂資其命，雖死⾳聲亦不傳。

དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ ེད་མོས་ཚལ། །སངས་ ས་དང་ནི་སངས་ ས་ ས། །

巴杉 ⾏吉 界昧擦 桑傑 倘尼 桑傑⾊
遍於⼀切⽅所中，如意寶樹為林苑，

ཆོས་ ན་ ོགས་པས་གང་བ་ཡིས། ། ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤོག །

卻年 卓⾙ 扛哇宜 秋南 湯界 扛哇修
諸佛如來及佛⼦，聞法布法者充滿。

ཐམས་ཅད་ ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །

湯界 讀尼 薩息達 ⾊瑪 拉梭 沒巴倘
⼀切⽅中諸⼤地，亦復無有礫⽯等，
ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་བཻ་

འི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་ ར་ཅིག །

拉替 ⼤釀 ⾙珠雅 嚷⾏ 蔣波 內究記
平坦有如⼿中掌，琉璃為性住柔潤。

འཁོར་ ི་ད ལ
ི ་འཁོར་ཡོད་ད ར་ཡང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །

擴吉 記擴 約古揚 強秋 森巴 芒波達
所有眷屬中圍中，有諸眾多菩薩眾，

རང་གི་ལེགས་པས་ས་ ེང་དག །བ ན་པར་མཛད་པས་བ གས་ ར་ཅིག །

攘吉 雷⾙ 薩頂達 間巴 則⾙ 修究記
安住於⾃上妙善，所作莊嚴⼤地上。
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ས་ཅན་ ན་ ིས་ ་དང་ནི། །ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །

閭間 袞吉 甲倘尼 ⾏倘 偉⾊ 湯界倘
若⼀切⿃若樹林，⼀切光明及虛空，

ནམ་མཁའ་ལས་ ང་ཆོས་ ་ི ། ། ན་མི་འཆད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །

南卡 雷將 卻吉札 君⽶ 切巴 退巴修
其所眾出法⾳聲，眾⽣相續不斷聞。

དེ་དག་ ག་ ་སངས་ ས་དང༌། །སངས་ ས་ ས་དང་ ད་ ར་ཅིག །

喋達 ⼤杜 桑傑倘 桑傑 ⾊倘 切究記
彼等恆常能遭遇，諸佛如來及佛⼦，

མཆོད་པའི་ ིན་ ང་མཐའ་ཡས་པས། །འ ོ་བའི་ ་མ་མཆོད་པར་ཤོག །

卻⾙ 今澎 踏耶⾙ 卓威 啦嘛 卻巴修
⽽以無邊供養雲，供養⼀切有情師。

་ཡང་ ས་ ་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ལོ་ཏོག་ ན་ མ་ཚགས་ ར་ཅིག །

蠟揚 度速 恰⾙⾏ 洛⾖ 彭松 措究記
天亦因時降⽢⾬，令諸⽲稼皆豐⾜，

ལ་པོ་ཆོས་བཞིན་ ེད་པ་དང༌། །འཇིག་ ེན་དག་ ང་དར་བར་ཤོག །

嘉波 卻⾏ 且巴倘 吉滇 達將 達哇修
國王⼀切能如法，世間⼀切亦興盛。

ན་ མས་མ ་དང་ ན་པ་དང༌། །གསང་ གས་བ ས་བ ོད་ བ་པར་ཤོག །

⾯南 圖倘 滇巴倘 桑阿 喋覺 ⽵巴修
⼀切醫葯具威⼒，持誦密咒能成就，
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མཁའ་འ ོ་ ིན་པོ་ལ་སོགས་པ། ། ིང་ ེའི་སེམས་དང་ ན་ ར་ཅིག །

卡卓 ⾟波 拉梭巴 寧潔 森倘 滇究記
空⾏及與羅剎等，皆另具⾜慈憫⼼。

སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ ག་མ་ ར། ། ིག་པར་མ་ ར་ན་མ་ ར། །

森間 卡揚 讀瑪究 迪巴 瑪究 拿瑪究
少分有情亦無苦，無有罪惡無病痛，

འཇིགས་དང་བ ས་པར་མི་འ ར་ཞིང༌། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་ ར། །

吉倘 涅巴 ⽶究⾏ 噶揚 宜⽶ 喋瑪究
無有怖畏無輕蔑，亦無少分有憂戚。

ག ག་ལག་ཁང་ མས་ ོག་པ་དང༌། ཁ་ཏོན་ ིས་ ས་ལེགས་གནས་ཤོག །

族拉 康南 洛巴倘 卡敦 吉傑 雷內修
諸寺讀誦及記誦，弘揚增廣善住持，

ག་པར་དགེ་འ ན་མ ན་པ་དང༌། །དགེ་འ ན་དོན་ཡང་འ བ་པར་ཤོག །

⼤巴 給敦 屯巴倘 給敦 屯揚 ⽵巴修
恆時僧眾皆和合，僧伽義利亦成就。

བ བ་པ་འདོད་པའི་དགེ་ ོང་དག །དབེན་པ་དག་ ང་ཐོབ་པར་ཤོག །

拉巴 堆⾙ 給隆達 溫巴 達將 透巴修
求所學處諸⽐丘，亦能獲得遠離處，

གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ ངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ལས་ ང་ ོམ་ ར་ཅིག །

煙哇 湯界 邦內尼 森尼 雷容 拱究記
捨離⼀切散亂已，其⼼堪任能修習。
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དགེ་ ོང་མ་ མས་ ེད་ ན་ཞིང༌། །འཐབ་དང་གནོད་པ་ ོང་བར་ཤོག །

給隆 瑪南 涅滇⾏ 達倘 諾巴 繃哇修
諸⽐丘尼利相應，如是⼀切出家者，

དེ་བཞིན་རབ་ ་ ང་བ་ ན། ། ལ་ ིམས་ཉམས་པ་མེད་ ར་ཅིག །

喋⾏ 拉杜 炯哇袞 促慶 釀巴 沒究記
遠離⾾爭與侵犯，皆不汙損其⼫羅。

ལ་ ིམས་འཆལ་བས་ཡིད་ ང་ནས། ། ག་ ་ ིག་པ་ཟད་ ེད་ཤོག །

促慶 恰威 宜炯內 ⼤杜 迪巴 瑟且修
沒有破戒⼼厭離，恆能令其罪惡盡，

བདེ་འ ོ་དག་ནི་ཐོབ་ ར་ནས། །དེར་ཡང་བ ལ་ གས་མི་ཉམས་ཤོག །

喋卓 達尼 透究內 喋揚 杜修 ⽶釀修
亦於獲得善趣中，爾時禁戒無汙損。

མཁས་པ་ མས་ནི་བ ར་བ་དང༌། །བསོད་ ོམས་དག་ ང་ ེད་པར་ཤོག །

客巴 南尼 固哇倘 索紐 達將 涅巴修
獲為智者所恭敬，亦能獲得諸飲⾷，

ད་ནི་ཡོངས་ ་དག་པ་དང༌། ། ོགས་ མས་ ན་ ་ གས་པར་ཤོག །

舉尼 擁速 達巴倘 秋南 袞杜 札巴修
其相續中恆清淨，⼀切⽅所有名稱。

ངན་སོང་ ག་བ ལ་མི་ ོང་ཞིང༌། །དཀའ་བ་ ད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །

年松 讀阿 ⽶紐⾏ 噶哇 界巴 沒巴揚
不受⼀切惡趣苦，亦復無有諸苦⾏，
ི

ོ

ེ

ོ

ོ

་བས་ ག་པའི་ ས་ཐོབ་ནས། །དེ་དག་སངས་ ས་ ར་ཐོབ་ཤོག །

蠟威 蠟⾙ 閭透內 喋達 桑傑 紐透修
以望諸天增勝⾝，彼等速疾能成佛。

སེམས་ཅན་ ན་ ིས་ལན་མང་ ། །སངས་ ས་ཐམས་ཅད་མཆོད་ ེད་ཅིང༌། །

森間 袞吉 連芒讀 桑傑 湯界 卻且京
⼀切有情咸數數，令其供養⼀切佛，

སངས་ ས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་ ས
ི ། ། ག་ ་བདེ་དང་ ན་ ར་ཅིག །

桑傑 喋哇 桑耶吉 ⼤杜 喋倘 滇究記
得以諸佛無邊樂，⽽令恆常具⾜樂。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ས
ི ་ནི། །འ ོ་དོན་ གས་ལ་དགོངས་འ བ་ཤོག །

強秋 森巴 南記尼 卓敦 圖拉 拱⽵修
⼀切菩薩利有情，如其意望皆成就，

མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་དེ་འ ོར་ཤོག །

袞波 宜尼 扛拱巴 森間 南拉 喋糾修
諸為怙主所護念，⼀切有情樂豐滿。

དེ་བཞིན་རང་སངས་ ས་ མས་དང༌། །ཉན་ཐོས་ མས་ ང་བདེ་ ར་ཅིག །

喋⾏ 攘桑 傑南倘 年退 南將 喋究記
如是獨覺及聲聞，亦令⼀切皆得樂。

བདག་ ང་འཇམ་ད ངས་བཀའ་ ིན་ ིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་བར་ ། །

達將 蔣揚 噶今吉 薩拉 噶哇 透哇讀
我由⾄尊妙⾳恩，於證極喜⼤地中，
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ག་ ་ཚ་རབས་ ན་པ་དང༌། །རབ་ ་ ང་བ་ ེད་པར་ཤོག །

⼤杜 測拉 枕巴倘 拉杜 炯哇 且巴修
恆能憶念⼀切⽣，善能獲得為出家。

བདག་ནི་ཁ་ཟས་ ི་ནས་ ང༌། །ཉམས་དང་ ན་ཞིང་འཚ་བར་ཤོག །

達尼 卡瑟 吉內將 釀倘 滇⾏ 措哇修
我以⾷物若粗⿆，具⾜強健⽽存養，

ཚ་རབས་ ན་ ་དབེན་གནས་པ། ། ན་ མ་ ན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

測拉 袞杜 溫內巴 彭松 滇巴 透巴修
⼀切⽣中皆獲得，圓滿相應遠離處。

གང་ཚ་བ ་བར་འདོད་པ་འམ། ། ང་ཟད་ ི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །

扛測 ⼤哇 堆巴昂 炯瑟 持哇 堆拿揚
若於爾時欲觀察，或欲少分作問論，

མགོན་པོ་འཇམ་ད ངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །

袞波 蔣揚 喋尼尼 給沒 巴揚 通哇修
真實怙主妙⾳尊，無有障礙得觀⾒。

ོགས་བ ་ནམ་མཁའི་མཐས་ག གས་པའི། །སེམས་ཅན་ ན་དོན་བ བ་ འི་ ིར། །

秋糾 南卡 帖杜⾙ 森間 袞敦 ⽵界企
⼗⽅虛空盡際中，成功有情義利故，

ཇི་ ར་འཇམ་ད ངས་ ོད་མཛད་པ། །བདག་གི་ ོད་པའང་དེ་འ ར་ཤོག །

其⼤ 蔣揚 訣則巴 達吉 訣巴 喋札修
如妙⾳尊何所⾏，我亦如是⽽正⾏。
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ཇི་ ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འ ོ་བ་ཇི་ ིད་གནས་ ར་པ། །

其⼣ 南卡 內巴倘 卓哇 其⼣ 內究巴
乃⾄輪迴尚安住，乃⾄眾⽣尚安住，

དེ་ ིད་བདག་ནི་གནས་ ར་ནས། །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག །

喋⼣ 達尼 內究內 卓威 讀阿 ⾊哇修
我於爾時安住已，開解眾⽣⼀切苦。

འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་གང་ཅིའང་ ང༌། །དེ་ ན་བདག་ལ་ ིན་ ར་ཅིག །

卓威 讀阿 扛記容 喋袞 達拉 命究記
隨其眾⽣所有苦，所有於我皆成熟，

ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་ ན་ ིས། །འ ོ་བ་བདེ་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

強秋 森⾙ 給敦吉 卓哇 喋拉 訣巴修
菩提薩埵之僧伽，利眾受⽤諸福樂。

འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་གཅིག་ ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འ ང་བའི་གནས། །

卓威 讀阿 ⾯記不 喋哇 湯界 炯威內
醫眾⽣苦獨⼀藥，⼀切安樂出⽣處，

བ ན་པ་ ེད་དང་བ ར་ ི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །

滇巴 涅倘 固迪倘 界喋 雲仍 內究記
供養敬事如來教，令其⻑久住世間。

གང་གི་ ིན་ ིས་དགེ་ ོ་ ང༌། །འཇམ་པའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

扛吉 勤吉 給隆炯 蔣⾙ 揚拉 恰擦羅
由誰恩德發善⼼，敬禮⾄尊微妙⾳，
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གང་གི་ ིན་ ིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་ ག་འཚལ། །ཞེས་སོ། །

扛吉 勤吉 達達哇 給威 謝拉 達恰擦
由誰恩德我增⻑，我復敬禮善知識。

བདེ་ ོན་ཤེས་ ་མ།

〈極樂淨⼟願⽂〉

第五世噶瑪巴 德新謝巴 著
妙融法師 譯

མ ་ལཾ་ ་ ི་བྷ་ཝ །

芒嘎朗 梭地 巴灣杜
ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་གཟིགས་པ་པོ། །མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་མཐར་ ིན་པའི། །

謝甲 湯界 溫速 息巴波 秋吉 元滇 瑪閭 踏沁⾙
親⾒⼀切所知者，究竟無餘勝功德，

་མེད་བ ེས་པ་དེ་དང་དམ་པའི་ཆོས། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །

達沒 涅巴 喋倘 檔⾙卻 強秋 森⾙ 措拉 舉恰擦
得獲無等與正法，菩薩聖眾虔頂禮。

མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ ས་ཞིང་ ་མཚ། །མཐའ་དག་ ་ཡི་ ལ་པས་ ང་བར་མཛད། །

踏耶 南客 踏雷 ⾏嘉措 踏達 固宜 ⽵⾙ 囊哇則
無際空海無邊⼟，化⾝⾏作令光明，

མཐའ་ཡས་འོད་མངའ་ བ་ཆེན་ཚ་དཔག་མེད། །མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་འ ོ་བ་ ན་ལ་ བ། །

踏耶 偉阿 圖千 測巴沒 踏沒 擴威 卓哇 袞拉恰
萬光⼤⼒無量壽，普遍無邊輪迴眾，

ན་མ ེན་ ལ་བ་ མས་ ་ི གས་ ེའི་འོད། ། ན་ནས་རབ་ ོགས་ཡེ་ཤེས་འོད་འ ོ་བས། །

袞千 嘉哇 南記 圖傑偉 袞內 拉昨 耶謝 偉綽威
遍知諸佛⼤悲光，極圓滿放本智光，
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ན་ ོག་ ིད་པའི་ ན་ ག་ ་ཚགས་པ། ། ན་སེལ་ མ་འ ེན་གཙ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞⾖ ⼣⾙ ⾨杜 那措巴 袞瑟 南枕 作拉 恰擦羅
盡除妄念輪迴黯，頂禮導師無量光。

འོད་ ེང་གསལ་བས་ཞིང་ ན་ བ་མཛད་དེ། །ཡེ་ཤེས་ ན་ ིས་ ང་ཟད་གཟིགས་པས་ ང༌། །

偉稱 薩威 ⾏袞 恰則喋 耶謝 間吉 炯瑟 息⾙將
光鬘明照遍諸⼟，僅以慧眼微照⾒，

བ ད་ ེའི་ད ང་ཚགས་མ་ ས་ཞི་མཛད་པ། །དཔག་མེད་ ་ཡི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

度喋 繃措 瑪閭 息則巴 巴沒 固宜 偉拉 恰擦羅
無餘魔軍盡寂滅，頂禮無量⾝光佛。

ིད་དང་ཞི་བ་རབ་ ངས་ མ་ ོལ་ ། །ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ད ིངས་ལས་མ་གཡོས་ ང༌། །

⼣倘 息哇 拉邦 南卓固 哦窩 尼吉 應雷 瑪約將
妙斷有寂解脫⾝，於體性界⽽不動，

གང་གང་འ ལ་བ་དེ་ལ་དེར་ ོན་པའི། །མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ིས་འབར་ ག་འཚལ་ལོ། །

扛扛 讀哇 喋拉 喋敦⾙ 千倘 ⾙結 記拔 恰擦羅
隨彼調伏為教⽰，相好光耀我頂禮。

ཆོས་ ན་ མ་འ ེད་ཡན་ལག་ ག་ ་ཡི། །ག ང་གཅིག་གིས་ ང་ ོགས་ ས་ཐམས་ཅད་ ། །

卻袞 南結 演拉 ⽵糾宜 松記 吉將 秋度 湯界讀
萬法慧⼒六⼗⽀，以⼀⾳於諸⽅時，

སེམས་ཅན་དབང་པོའ་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་འ ག །དཔག་མེད་ག ང་གི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

森間 汪波 仁巴 吉⾏糾 巴沒 松吉 偉拉 恰擦羅
令眾⽣隨類得⼊，頂禮無量宣說光。
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་བསམ་བ ོད་པའི་ ལ་ལས་རབ་འདས་ ང༌། །འབད་མེད་ ན་ ིས་ བ་པའི་ཡང་དག་ཚག །

瑪桑 覺⾙ 由雷 拉喋將 被沒 倫吉 ⽵⾙ 揚達企
雖離⾔思與⾔詮，無勤任運清淨語，

ག ང་གི་གསང་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པས། །ལེགས་པའི་ལམ་མཆོག་ ོན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

松吉 桑哇 杉吉 ⽶恰⾙ 雷⾙ 朗秋 敦拉 恰擦羅
以不可思議密⾔，⽰勝妙道我頂禮。

རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཁའ་ ར་མི་དམིགས་ ང༌། ། མ་པ་ ན་ ན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས། །

攘⾏ 偉薩 卡⼤ ⽶密將 南巴 袞滇 耶謝 洛巴宜
⾃性明如空無得，具諸相以智化現，

ཤེས་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ས། །དཔག་མེད་ གས་ ི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

謝甲 其涅 千⾙ 記擴給 巴沒 圖記 偉拉 恰擦羅
遍知諸識壇城廣，無量⼼光我頂禮。

ཆོས་ ན་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །མ་འགགས་ ང་བ་རབ་ ་བ ་བ་གང༌། །

卻袞 哦窩 尼記 涅息⾏ 瑪噶 囊哇 拉杜 乍哇扛
萬法體性為寂滅，無礙之相妙展現，

ོད་ ས
ི ་གཟིགས་པའང་ མ་དག་ཞི་བ་དང༌། །དེ་བཞིན་ ན་ ་གཟིགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卻記 息巴 南達 息哇倘 喋⾏ 袞杜 息拉 恰擦羅
凡照⾒清淨寂滅，如實遍照我頂禮。

གང་ཞིག་འ ོ་བའི་ཡིད་བཞིན་ཉེར་འཚའི་གནས། ། ་ག ང་ གས་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་ ོབས། །

扛息 卓威 宜⾏ 涅措內 固松 圖倘 耶謝 巴沒⾖
有情如意尋獲處，⾝語意無量慧⼒，
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གས་ ེ་ ིན་ལས་དཔག་ ་མེད་པ་ཡི། །འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་པར་ ག་འཚལ་ལོ། །

圖傑 慶雷 巴杜 沒巴宜 偉巴 沒拉 ⼤巴 恰擦羅
及無量⼤悲事業，恆常頂禮無量光。

དངོས་དང་ཡིད་ ས
ི ་ ལ་པའི་ ས་ལོངས་ ོད། །ཡོངས་ ་མ་བ ང་ནམ་མཁའི་མཐར་ ག་པ། །

約倘 宜記 ⽵⾙ 閭隆訣 擁速 瑪聳 南客 踏圖巴
實質意化⾝與財，無執取⽽盡虛空，

ོ་ཡིས་ ངས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་ མས་མཆོད།།དམན་ལ་བ ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས།།

洛宜 朗喋 喋哇 謝南卻 ⾯拉 則拱 達吉 迪達協
發⼼供養諸善逝，慈憶劣者納吾供。

བདག་དང་སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ིག་པའི་ལས། །ཉེས་པར་ ར་གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བ ི། །

達倘 森間 袞吉 迪⾙雷 涅巴 究扛 透⾏ 夏巴吉
我及有情之罪業，發露懺悔諸罪過，

ན་ཆད་ནམ་ཡང་བ ིད་པར་མ་ ར་ཅིག །ལས་ ི་ ིབ་པའང་གཏན་ ་ཟད་ ེད་ཤོག །

連切 南揚 吉巴 瑪究記 雷記 及巴 滇杜 瑟且修
誓願此後不再造，業障根本願窮盡。

ལ་དང་ ལ་ ས་ཉན་ཐོས་རང་ ལ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་དགེ་ལ་ ེས་ཡི་རང༌། །

嘉倘 嘉⾊ 年退 攘嘉倘 卓哇 袞吉 給拉 傑宜攘
佛菩薩聲聞緣覺，及眾⽣善皆隨喜，

གང་ཡང་ ོགས་བ འི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ།།ཐེག་མཆོག་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ།།

扛揚 秋糾 喋謝 湯界拉 帖秋 卻記 擴洛 過哇固
所有⼗⽅諸如來，請轉勝乘之法輪。
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བ ལ་པ་ ་མཚ་དཔག་ ་མེད་པར་ཡང༌། ། ་ངན་མི་འདའ་བ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

嘎巴 嘉措 巴杜 沒巴揚 釀恩 ⽶達 修巴 梭哇喋
唯然劫海無邊際，祈請不住於涅槃，

ས་ག མ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པ། །གཞན་ཕན་དོན་ ིར་ ང་ བ་ཆེན་པོར་བ ོ། །

度松 薩⾙ 給哇 記約巴 賢篇 屯企 強秋 千波哦
三時所積⼀切善，迴向菩提為利他。

ཇི་ ིད་ ང་ བ་ ིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། ། ེ་བ་འདི་དང་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་ ། །

其⼣ 強秋 寧波 瑪透琶 給哇 迪倘 瑪翁 湯界讀
直⾄未獲菩提藏，此⽣未來⼀切世，

་མ་དམ་པས་ ེས་ ་འཛན་ ར་ཅིག ། ང་ བ་སེམས་ནི་ནམ་ འང་ཉམས་མ་ ར། །

喇嘛 檔⾙ 傑速 僅究記 強秋 森尼 南讀 釀瑪究
願得淨妙上師攝，恆時不壞菩提⼼。

རིགས་ག གས་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡི།།དལ་འ ོར་མཆོག་ཐོབ་ཆོས་ ན་ ོགས་དང་བཅས།།

⾥俗 隆訣 彭松 措巴宜 達久 秋透 卻滇 卓倘界
族⾊資財盡圓滿，具勝暇滿法與友，

སངས་ ས་བ ན་ལ་རིམ་བཞིན་ ོབ་པ་དང༌། །འ ན་དང་བ ོན་འ ས་བག་ཡོད་ ན་ ར་ཅིག །

桑傑 滇拉 ⾥⾏ 洛巴倘 敦倘 尊具 琶約 滇究吉
次第⽽學佛聖教，願具意樂勤不逸。

ངན་སོང་ག མ་སོགས་མི་བཟད་འཁོར་བ་ཡི། །མི་ཁོམ་འཇིག་ ེན་ མས་ ་ ེ་འ ར་ལས། །

年松 松梭 ⽶瑟 擴哇宜 ⽶空 吉滇 南速 給究雷
惡趣等苦楚輪迴，投⽣無暇世間業，
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གང་དེ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་རབ་ ིན་ནས། །ལན་ ངས་གཞན་ ་ ོང་བར་མ་ ར་ཅིག །

扛喋 測迪 尼拉 拉⺠內 連⻑ 賢讀 紐哇 瑪究記
願彼惡業此⽣熟，來世不再感其果。

ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་དང༌།།བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་ ད་ ང་དང༌།།

僅倘 促慶 隨倘 尊具倘 桑滇 謝拉 踏客 昧炯倘
布施持戒忍精進，定慧權巧與稀有，

ོན་ལམ་ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཡི། ། ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་ ར་ཅིག །

⾨朗 ⾖倘 耶謝 嘉措宜 訣巴 湯界 擁速 昨究記
願⼒以及智慧海，諸⾏畢竟成圓滿。

ས་དང་དེ་བཞིན་ ོག་ལའང་ ོས་མེད་པར། །སེམས་ལས་ ང་ཞིང་དབེན་པས་རང་ ད་ ལ། །

閭倘 喋⾏ 梭朗 對沒巴 森雷 容⾏ 溫巴 攘舉讀
⾝與性命無依託，⼼調以靜降⾃⼼，

ང་དང་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ཆོས་ ས
ི ་འ ོར། །བ ེ་ ན་ ག་ ་ཤེས་བཞིན་ ན་ ར་ཅིག །

隆倘 溫巴 ⾖⾙ 卻記久 則滇 ⼤杜 謝⾏ 滇究記
教與現證之法財，願有愛者具正知。

འཁོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ ་ངན་འདས། ། ན་ ོག་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །

擴威 喋⾏ 尼扛 釀恩喋 袞⾖ 喋⾏ 尼扛 耶謝喋
輪迴真如即涅槃，妄念真如即本智，

གཅིག་དང་ ་མའི་བདག་ཉིད་ལས་འདས་པའི། །ཆོས་ཉིད་ ོགས་པའི་ ོ་ ོས་ ན་ ར་ཅིག །

記倘 讀昧 達尼 雷喋⾙ 卻泥 ⾖⾙ 洛卓 滇究記
⾃性超越⼀與多，願具證法性智慧。
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གང་ཡང་ ེན་འ ང་ཟབ་མོའ་ ལ་གནས་པ། །ངེས་དོན་མཐར་ ག་ ོས་ ལ་ཆོས་ ི་ ། །

扛揚 滇炯 撒摩 促內巴 涅屯 踏圖 最札 卻記固
盡住緣起甚深理，了義離戲之法⾝，

ོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ ིན་ལས་སོགས། །བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་འ ག་ ར་ཅིག །

⾖梭 元滇 耶謝 慶雷梭 喋謝 卻拉 透沒 糾究記
諸⼒功德慧業等，願無礙⼊如來法。

གང་ ་འ ོ་ ོ་མངོན་པར་དགའ་ ར་པའི། །ཡིད་ ས་ ོད་པ་ མ་པར་དག་པ་དང༌། །

扛讀 卓洛 溫巴 噶究⾙ 宜閭 訣巴 南巴 達巴倘
隨⼼所⾏成現喜，諸⼼意⾏皆清淨，

ད ངས་ ན་ངག་གིས་ཆོས་ ལ་ ་མཚ་ ོན། ། ལ་ ས་ མས་ ི་ ོད་དང་མ ངས་པར་ཤོག །

央年 阿吉 卻促 嘉措敦 嘉⾊ 南記 訣倘 聰巴修
妙⾳語⽰法理海，願同佛⼦諸⾏儀。

ཇི་ ིད་དེ་ འི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་བར། །མི་མ ན་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཡི། །

其⼣ 喋⼤ 元滇 瑪透琶 ⽶屯 秋雷 南巴 嘉哇宜
直⾄未獲如是德，仍能勝於不順處，

འཆི་མེད་ཚ་དང་དཔལ་འ ོར་ ས་པ་དང༌། །བསམ་པའི་དོན་ ན་ཡིད་བཞིན་འ བ་ ར་ཅིག །

企沒 測倘 巴糾 給巴倘 桑⾙ 屯袞 宜⾏ ⽵究記
無死壽與富貴增，願諸想望皆如意。

ཚ་འདིའི་ ང་བ་ བ་པར་ཉེ་བ་ན། །བདེ་གཤེགས་ ས་དང་བཅས་པས་ ིན་བ བས་ཏེ། །

測迪 囊哇 弩巴 涅哇拿 喋謝 ⾊倘 界⾙ 僅拉喋
設若此⽣相將滅，以佛菩薩之加持，
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འོད་གསལ་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་དོན་ ོགས་ནས། ། ་དང་ ་མོ་དཔག་ ་མེད་པ་ཡིས། །

偉薩 連記 給⾙ 屯⾖內 蠟倘 蠟摩 巴杜 沒巴宜
⽽悟俱⽣光明義，天⼈天⼥無量眾，

་ཚགས་མཆོད་པས་བདག་གི་ ན་བ ་ཞིང༌། །རང་ ང་ ི་མེད་ཆོས་ ི་ད ིངས་རང་བཞིན། །

那措 卻⾙ 達吉 溫速⾏ 攘囊 持沒 卻記 應攘⾏
持諸供養迎我前，⾃相無垢法界性，

མ་དག་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་དེར། །བདེ་ཆེན་སེམས་ ིས་བདེ་ ག་བ ོད་ ར་ཅིག །

南達 喋哇 間吉 ⾏康喋 德千 森記 喋拉 覺究記
於彼極樂淨佛⼟，以⼤樂⼼樂易⾏。

ཞིང་དེར་དམར་སེར་འོད་ ་ི ང་པོའ་ད ས། །རབ་མང་རིན་ཆེན་པ འི་ཟེ ་འ ་ལ། །

⾏喋 瑪⾊ 偉記 澎波⽟ 拉芒 仁千 ⾙瑪 瑟⽵拉
彼⼟紅⿈光蘊中，眾多寶蓮花蕊上，

དགེ་ ོང་ ེ་བ་འ མ་དང་ཐབས་གཅིག་པའི། །ཆོས་ ེ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཐོང་ ར་ཅིག །

給隆 且哇 本倘 踏記⾙ 卻傑 偉巴 沒巴 通究記
同具萬俱胝⽐丘，願⾒法王無量光。

ལ་ ས་ཚགས་ ས
ི ་ཡོངས་བ ོར་བཅོམ་ ན་འདས།། ན་མཚམས་འཆར་ཀའི་ཉིན་ ེད་ ར་དམར་བ།།

嘉⾊ 措記 擁過 炯滇喋 吞燦 恰噶 寧且 ⼤瑪哇
菩薩眾圍繞世尊，初下座間如⽩晝，

འོད་འབར་བ ་བས་མི་ངོམས་དེ་མཐོང་ནས། ། ང་ བ་ཆེན་པོའ་ ང་བ ན་ཐོབ་ ར་ཅིག །

偉拔 ⼤威 ⽶翁 喋通內 強秋 千波 隆滇 透究記
紅光盛耀不可視，⾒已菩薩得授記。
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དགེ་ཚགས་ལེགས་ ས་ མ་པར་དཀར་བའི་འ ས།།ངོ་མཚར་ཡོངས་ ོགས་དཔལ་དང་ ན་པའི་ ས།།

給措 雷結 南巴 噶威哲 哦擦 擁昨 巴倘 滇⾙閭
善聚妙作之善果，殊勝圓滿祥瑞⾝，

དཔག་མེད་ ལ་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ལ། །བ ོད་ད ངས་ ་མཚས་ཤིས་པ་བ ོད་ ར་ཅིག །

巴沒 住內 炯滇 喋喋拉 堆央 嘉措 ⼣巴 覺究記
無量化⾝向世尊，以讚頌海⽽讚嘆。

མས་ཆེན་འཇམ་པའི་ད ངས་དང་ ན་ ་བཟང༌།། ན་རས་གཟིགས་དབང་མ ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས།།

蔣千 蔣⾙ 央倘 袞杜桑 間瑞 息汪 圖千 透拉梭
慈⽒⽂殊與普賢，觀⾳與⼤勢⾄等，

ལ་ ས་ མས་དང་ ག་ ་མི་འ ལ་ཞིང༌། ། མ་ཐར་ ལ་ལ་མཉམ་པར་འ ག་ ར་ཅིག །

嘉⾊ 南倘 ⼤杜 ⽶札⾏ 南踏 促拉 釀巴 糾究記
恆不離諸菩薩眾，願能等⼊⾏傳理。

མ་ཐར་ ་མཚ་ ་མ་ ར་ ོད་པས། །ཐེག་མཆོག་ ་མཚའི་ཐབས་ མས་ ན་བ ང་ ེ། །

南踏 嘉措 究瑪 ⼤訣⾙ 帖秋 嘉措 踏南 袞聳喋
⾏傳海如幻⾏持，勝乘海諸⽅便攝，

ཡེ་ཤེས་ ་མཚའི་ ོགས་པ་རབ་ཐོབ་ནས། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་འ ོ་ ན་ ོལ་ ར་ཅིག །

耶謝 嘉措 ⾖巴 拉透內 ⼣⾙ 措雷 卓袞 卓究記
智慧海證悟妙得，輪迴海眾盡解脫，

ཞིང་ཁམས་ ་མཚ་ ག་ ་ ོང་བ་དང༌། །ཚགས་གཉིས་ ་མཚ་དག་ནི་ ེལ་བར་ ེད། །

⾏康 嘉措 ⼤杜 炯哇倘 措尼 嘉措 達尼 倍哇且
國⼟海恆常清淨，資糧海清淨增⻑，
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སེམས་ཅན་ ་མཚ་རབ་ ་ ིན་ ས་ཏེ། ། ོན་ལམ་ ་མཚ་ མས་ནི་འ བ་ ར་ཅིག །

森間 嘉措 拉杜 ⺠且喋 ⾨朗 嘉措 南尼 ⽵究記
眾⽣海極妙成熟，祈願海盡得成就。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་བདེ་བར་གཤེགས་ མས་ ས
ི ། ། གས་བ ེད་ ོན་ལམ་མཛད་ ོབས་ཅི་འ ་བ། །

其⼤ 溫吉 喋哇 謝南記 圖給 ⾨朗 則⾖ 記札哇
⼀如往昔諸如來，所作發⼼⾏願⼒，

དེ་ ར་བདག་གིས་སེམས་ཅན་མ་ ས་ཚགས། ། ར་ ་སངས་ ས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

喋⼤ 達吉 森間 瑪閭措 紐讀 桑傑 薩拉 軌巴修
我亦如是令眾⽣，迅速安置正覺地。

ཅེས་འོད་དཔག་ ་མེད་པ་ལ་བ ོད་པ་ཡན་ལག་བ ན་པ་ ོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི། ཀ ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་ ད་ ི་སའི་
ཆ་ ་ འི་འ མ་ ་ ར་བའོ། །

此無量光佛禮讚並七⽀願⽂，乃噶瑪巴德新謝巴於多⿆地區⿈河邊所著作。

ོན་ལམ་ཆེན་མོ།

〈⼤祈願⽂〉

第七世噶瑪巴 確札嘉措 著
妙融法師 譯

本篇主法上師獨誦，⼤眾靜默諦聽。
དེ་ནས་འདི་ ད་ ་བ ོད་པར་ ་ ེ།

ོགས་བ འི་ཞིང་རབ་འ མས་མཐའ་དང་ད ས་མེད་པ་ཇི་ ེད་པ་ མས་ན།

秋具⾏ 拉蔣 它堂 迂眉巴 及涅巴南拿
盡所有無中邊⼗⽅廣⼤佛⼟，

ས་ག མ་ན་གཤེགས་ཤིང་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་པར་འ ར་བའི་སངས་ ས་དང༌།

讀速南 些新些巴堂 些巴久威 桑給堂
三時已逝、當逝、未逝諸佛，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་ ས་དང༌།

強秋森巴堂 年退堂 攘桑給堂
菩薩、聲聞、緣覺、

་དང༌། ང་ ོང་དང༌། རིག་ གས་འཆང་བ་ལ་སོགས་པ།

拉堂 掌松堂 ⽇阿羌哇拉蒐巴
天、仙⼈、明咒師等，

བདེན་པ་ བ་པ་མ་ ས་ཤིང་ ས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

滇巴⽵巴嗎呂新 呂巴眉巴 湯皆答拉拱速蒐
⼀切真實成就祈護念。
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བདག་གིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། མཐའ་མ་མ་མཆིས་པའི་བར་ ། དགེ་བའི་ ་བ་བ ིས་པ་དང༌།

達吉 投瑪瑪戚巴涅 它嗎嗎戚⾙跋篤 給威紮哇吉巴堂
我於無始時來，盡未來際，⼀切所作諸善，

བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌།བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ད་པར་ ་ ལ་བ་ཉིད་

吉篤紮哇堂 拉結速宜攘哇 湯皆堂 切巴篤 甲哇擬
或教他作，⾒作隨喜，於此世界，

མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་པའི་གནས་ ོ་ ེའི་གདན་འདི་ཉིད་ ་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བ ར།

溫巴軸巴桑給⾙涅多傑滇迪擬篤
莊嚴圓滿，如來成正等覺，⼤聖地⾦剛座處，

ཡིད་ ས
ི ་ མ་པར་འ ལ་པའི་གཞལ་མེད་ ་ི ཁང་པ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ ན་ མ་ཚགས་པར།

宜基南巴出⾙ 暇眉基康巴軌巴 哦擦彭松措巴
運⼼化現嚴麗稀有圓滿⼤宮殿，

ལ་བ་ཉིད་ ིས་ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་བ ན་པའི་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ལ། ལ་བ་ ་བ མས་པ་དང༌། མངོན་པར་
ང་ བ་པའི་དང༌། ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ ། ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ ། ལ་བ་ ་ལས་
བབས་པའི་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ཞེས་སམ།

於世尊⽰⼤神變、世尊誕降、成就菩提、⼊般涅槃、轉妙法輪，於世尊天降加持之殊勝時。
ི་ཙམ་ལ་རང་གཞན་ ི་དགེ་ཚགས་ ་མཚ་ བ་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་འདིར།

攘賢吉 給措甲措 ⽵⾙讀切巴間迪
於此⾃他成就善聚海之殊勝時，

ོགས་བ འི་ངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌།

秋具 桑給堂 強秋森巴湯皆堂 念推基蔻堂
迎請⼀切⼗⽅諸佛菩薩，
ོ

ི

ོ

ེ

ི

ཉན་ཐོས་ ་ི འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ངས་ནས། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་

皆巴 湯皆間掌涅 強秋森巴南基
⼀切聲聞眷屬眾，

ོད་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་པ་དང༌།

訣巴堂結速吞巴 及滇吉抗湯界拉 ⾯巴堂
於隨順諸菩薩⾏⼀切世間界之利，

ཕན་བདེ་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ང་བའི་ ད་ ་ ག་འཚལ་བ་དང མཆོད་པ་དང༌།

偏得彭速措巴 迥威雷篤 恰擦哇堂
為出⽣圓滿利樂⽽⾏頂禮、供養、

ིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་དང༌།

卻巴堂 迪巴瞎巴堂 給哇拉結速宜攘哇堂
懺悔、隨喜功德、
ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ་བ་དང༌། ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌།

卻基蔻樓 勾哇辜哇堂 釀涅雷咪達哇 蒐哇喋巴堂
請轉法輪、請佛住世、

དགེ་བ་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཆེན་པོར་བ ོ་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌།

給哇軸⾙強秋千波 哦哇拉蒐⾙給威 紮哇堂
圓滿善法⽽迴向菩提等善業功德。

གཞན་ཡང་འདས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་དང་ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་དང༌།

賢揚 得巴堂 瑪紅巴堂 答達迥威桑傑堂
復過去、未來、現在所出⽣之
ེ

ོ

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་དང༌།

強秋森巴堂 年退檔 然桑給湯界檔
⼀切佛菩薩、聲聞、緣覺

བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཇི་ ེད་པ་ མས་ ས
ི ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ིས་པ་དང༌།

達價 森間吉涅巴南紀 給威紮哇 吉巴檔
與我等盡諸有情所作善業，

བ ིད་པར་འ ར་བ་དང༌། བ ིད་བཞིན་པ་དང༌། གཞན་ལ་བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌།

吉巴久哇檔 吉⾏巴檔 賢拉吉獨匝哇檔
將作、正作、教作、

བ ིད་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ མས་ ི་མ ་དང་ ོབས་ལས།

吉巴拉 傑速宜讓威 給哇紮哇 基約巴南紀 突檔⾖雷
⾒作隨喜之所有善業功德之⼒，
ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ་ི མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང༌།

諾紀吉滇 湯界紀 瑪達巴湯界 檔札⾏
願離⼀切器世間之不淨，

མ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ མ་པ་ ་ཚགས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

南巴達⾙ 元滇彭頌措巴 南巴南措檔殿巴久季
具⾜種種淨妙清淨圓滿功德。

ད ལ་བའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དང༌། གཤིན་ ེའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དང༌།

釀威吉滇吉 康檔 欣傑吉滇吉康檔
願往昔所成⼀切地獄界、餓⻤界、
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ད་འ ོའ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ར་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་ཅིང་ ོང་པར་ ར་ཅིག །

度卓吉滇吉康 阿洽巴 湯界席淨 動巴久季
畜⽣界壞滅消散，並於未來不再起。
ིན་ཆད་ཆགས་པར་མ་ ར་ཅིག །

慶切洽巴 瑪久季
設因宿業未能壞滅，

གལ་ཏེ་ལས་ ་ི དབང་གིས་ཞིག་པར་མ་ ར་ན་ཡང་ གས་ ེག་གི་ས་གཞི་དང་ཁང་པ་དང་

噶喋 雷紀汪吉 席巴 瑪久那陽 價謝吉薩席檔 康巴檔
其熱鐵⼤地、住處及鐵圍等，

་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་བསིལ་ ོད་ ོམས་ལ་བདེ་བ་བ ེད་ ས་པའི་རང་བཞིན་ ་ ར་ཅིག

惹哇拉梭巴 宜獨翁⾏ 析覺紐拉 喋哇給⼥⾙ 然⾏獨久季
願成悅意冷暖適中，轉為能⽣福樂之⾃性。
་ཚན་ཁོལ་མ་ཐམས་ཅད་ནི་ ས་ ་ི ིང་ ་ཡན་ལག་བ ད་དང་ ན་པ་

秋千扣瑪湯界尼 曲基錦布 演拉給檔殿巴
⼀切滾⽔，皆成具⾜⼋功德沐浴池，

པ ོ་ ་ཚགས་ ས
ི ་ཁེབས་ཤིང་ངང་པ་ལ་སོགས་པ་ ་ ན་པར་ ོག་པར་ ར་ཅིག །

⾙莫那措紀 客欣昂巴拉梭巴 札涅巴 軸巴久季
池中種種蓮花遍佈，天鵝⿃禽等發悅⽿鳴聲。

གས་བ ེག་གི་ག ན་དང་རི་བོ་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ ་ ར་ཅིག །

價謝吉敦檔 理窩踏巴拉梭巴 湯界尼 美⾖吉洽獨久季
願⼀切熱鐵杵與爭⾾⼭等，皆成花⾬，
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ཐལ་ཚན་ ་བོ་རབ་མེད་དང༌། རོ་ ག་གི་འདམ་དང༌།

布吉擦 拉梭巴 南尼 捲欣檔
無淺灘之岩漿河、屍糞泥、

་ ིའི་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ མས་ནི་ ོན་ཤིང་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། འ ས་ ་དང༌།

踏千秋窩惹沒檔 若釀基黨檔 美⾖檔 哲布檔
⼑刃林等，盡成樹⽊、花朵、果實、

ན་ ི་རིགས་ལ་སོགས་པས་མཛས་པའི་ ེད་མོས་ཚལ་ ་ ར་ཅིག །

⾯吉 ⽇拉梭盃 則⾙ 給梅 擦獨久季
藥材等美嚴林苑，

ཤལ་མ་རི་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་ ོན་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བ་ ་མ་དང༌།

夏瑪⽴陽 仁波切理窩 捲欣 宜獨翁哇 獨瑪檔
鐵樹⼭即成寶⼭，
ས་གཞི་ཤིན་ ་འཇམ་པའི་ ་ ོན་པོ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཁེབས་པ་དག་ ་ ར་ཅིག །

薩席欣度 蔣⾙ 紮溫波檔 美⾖拉梭⾙ 客巴達度久季
有眾多悅意翠樹，⼤地遍覆柔嫩⻘草與花朵。

ད ལ་ ང་འཇིགས་ ་ ང་བ་དང་སེ ེ་དང་ ི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ འི་ ་དང་

釀松 吉速融哇 檔森給檔 契拉梭巴 湯界 拉布檔
⼀切可怖獄卒與獅、狗等皆成天⼦、

་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་ ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་ ་ཤ་ ག་ ་ ར་ཅིག །

布莫拉梭巴檔 ⼤秋 仁波切檔 浪波仁波切⼤布 夏⼤度久季
天⼥、⾺寶、象寶。
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ད ལ་བའི་སེམས་ཅན་ མས་ ེས་མ་ཐག་ ་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ ད་ཙམ་ འང་

釀威 森間南 給瑪踏度 些苟⾖⾙ 於贊獨昂
願諸地獄眾⽣，旋即彈指間不住於彼，

དེར་མི་གནས་པར་ཚ་འཕོས་ནས་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་ ི་གནས་མཆོག་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

喋⽶涅巴 策呸涅 喋卓透離紀 涅秋度給哇久季
⽽往⽣善處，上趣得上⽣。

ེས་མ་ཐག་ ་ཚ་འཕོས་པར་མ་ ར་ནའང་གཤིན་ ེའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་

給瑪踏度 切頗拔 瑪久那昂 星傑吉滇吉康 湯界
設若未能旋即往⽣，

ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ལས་ བ་ཅིང༌། མནན་ན་ནེམ་ ེད་པ་བཏེག་ན་ ར་ ེད་པ།

薩席仁波切那措雷 ⽵淨 念那年傑巴 迭那巴傑巴
願⼀切餓⻤界⼤地眾寶所成，地⾯柔轉隨⾜起伏，
ཡིད་ ་འོང་བའི་ཡོ་ ད་ ་མས་གང་བར་ ར་ཅིག །གཞན་ཡང་

宜獨翁威由傑獨梅 扛哇久季 賢陽
悅意資具豐沛充⾜。

ས་གཞི་ལ་བཟར་ ང་བའི་འ ས་ ་ལོ་མ་ལ་སོགས་ ་ཚགས་པའི་བཟའ་བ ང་ ་ཚགས་པས་

薩席拉 撒融威 哲布 樓瑪拉梭 那措⾙ 撒頓 那措盃
復願可⾷蔬果及諸飲⾷遍覆⼤地，

གང་བར་འ ར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ནས་ ང་བཟའ་བ ང་ ་ཚགས་ ི་ཆར་འབབ་པར་ ར་ཅིག །

扛哇久⾏ 南卡 涅姜 撒頓 那措紀 洽拔巴久季
願由虛空下降種種飲⾷⾬，
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ཉི་མ་དང་ ་བའི་འོད་ ག་ ་འ ང་ཞིང་སོས་ཀའི་ ས་བསིལ་ཞིང་ད ན་ ི་ཚ་ ོ་བར་ ར་ཅིག །

尼瑪檔 達威偉 ⼤度炯⾏ 薛給度⼣⾏ 袞吉策卓 哇久季
⽇⽉光明常照，冬暖夏涼。

ས་ ོགས་ཐམས་ཅད་ ་ ་གཙང་བ་ཡན་ལག་བ ད་དང་ ན་པ་ ་ ར་འབབ་ཅིང་ ོན་ཤིང་ཡིད་ ་

薩秋湯界獨 秋贊哇演拉給檔殿巴 甲久拔淨 準欣宜獨
各地淨⽔具⼋功德蜿蜒流淌，

འོང་བའི་ ིབ་བསིལ་དག་ཉམས་པ་མེད་པར་ ང་བར་ ར་ཅིག ། ོལ་སོང་གི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་

翁威吉⼣達 釀巴沒巴 南哇久季 久松吉 吉滇吉康速
悅意茂樹涼蔭無缺。

ེ་བར་འ ར་བའི་ལས་གང་གིས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་དེར་མི་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

給哇久威雷扛吉 傑巴湯界瑟涅 喋⽶給哇久季
願盡投⽣傍⽣界所造諸業不⽣於彼。

གལ་ཏེ་ ེས་པར་ ར་ནའང་དེ་མ་ཐག་ ་ཚ་འཕོས་ནས་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་ ི་མཆོག་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག

噶迭 給巴久那昂 喋瑪踏度策鋪涅 喋卓透離紀秋度 給哇久季
設若⽣彼，亦能旋即往⽣⾄善處，上趣得上⽣。
ེས་མ་ཐག་ ་ཚ་འཕོས་པར་མ་ ར་ནའང་ ེན་ཞིང་ གས་པ་མ་ཡིན་པར་

給瑪踏度策頗哇瑪久那昂 連⾏幕巴 瑪迎巴
設若未能迅即⽣彼⽽逝，亦無愚黯，

མིའི་མཆོག་ ར་ ོ་གསལ་ཞིང་ ོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །

⽶秋⼤洛薩⾏蒙巴湯界檔 札哇久季
如⼈中勝者，明慧離⼀切癡昧。
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གཞན་ ི་དབང་ ་མི་འ ར་བར་ཐམས་ཅད་ ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

賢吉汪獨 ⽶久哇湯界獨 然汪透巴久季
願⼀切皆能⾃主，不受他使。

བལ་ལ་སོགས་པ་འ ེག་པ་དང༌། འདེད་པ་དང༌། བཀལ་བ་དང༌། བསད་པ་དང༌།

巴拉梭巴哲巴檔 喋巴檔 嘎哇檔 謝巴檔
願離⽺⽑等之割截、驅逼、揉撚、

ཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་པ་བ ལ་བ་སོགས་ ི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་ཞིང༌།

季吉季拉諾巴嘉哇 梭紀堵阿檔札⾏
殘殺、交相侵害等苦。

ཐམས་ཅད་བག་ཡངས་ ་ ་བ་དང་བཟའ་བ་དང་བ ང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ར་

湯界 拔陽速 久哇檔撒哇檔 敦哇拉梭巴 吉⼤
願⼀切皆能所⾏閑適，於諸飲⾷隨願獲得，

འདོད་པ་ ེད་པ་སོགས་མཐོ་རིས་ ་ི མཆོག་ ར་བདེ་བ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

對巴涅巴梭 透離紀 秋⼤ 喋哇檔殿巴久季
如勝善趣具⾜福樂。
་ མས་ ང་ནམ་མཁའ་ ིང་གི་གནོད་པ་མེད་ཅིང༌།

陸南姜 南卡定吉 諾巴沒淨
⿓族等無鵬⿃之害，

ེ་ཚན་ ི་ཆར་ མས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ ་ ར་ཅིག །

傑千吉洽南姜 仁波切檔 美⾖吉洽獨久季
熱沙⾬成眾寶花⾬。
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མིའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ མས་ ་ཡང་

迷吉滇吉康南速陽
願⼈界統攝

ིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བ ར་ ལ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

林習拉 汪威扣略久甲 陽檔陽獨炯哇久季
四洲轉輪勝王數數再臨，

ས་ཐམས་ཅད་ ་ ོགས་ ན་ ི་ ས་དང་མ ངས་པར་ ར་ཅིག །

讀湯界獨 卓殿吉讀檔匆巴久季
⼀切時等同圓劫。

ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་ ་ཡང་གཅོང་རོང་དང༌། རི་ ག་ཚང་ཚང༌། མི་གཙང་བའི་ ོན་པ་དང་

諾紀吉滇獨陽 炯榮 檔 ⽇札昌清 ⽶贊威 村巴檔器
器世間無深淵⾕、亂岩⼭、不淨井，

ཚར་མ་ཅན་ ི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པ་དང་ཐ་ ་ཆེ་ཞིང༌། མནན་ན་

策瑪間吉 欣拉梭巴沒淨 拉替⼤釀巴檔 踏⽵切欣 念那
荊棘樹等如掌平整，地域遼闊柔軟，

ནེམ་བཏེག་ན་ ར་ ེད་པ།ཐམས་ཅད་ ་ནེ ་གསིང་དང་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ ིས་གང་ཞིང་བཟར་ ང་བའི་

年迭那 巴傑巴 湯界獨 涅烏欣檔 美⾖那措基 扛⾏撒榮威
隨⾜起伏，遍覆⻘草與諸妙花，

ལོ་ཏོག་མ་ ོས་པར་འ ངས་པ་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང༌།

樓⾖瑪孟巴衝巴檔 樓⾖ 湯界 ⽶吞⾙秋 湯界檔札⾏
出⽣可⾷稼⽲⾃然稻，⼀切稻物離不善順，
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འ ས་ ་ཅན་ ི་ཤིང་དང་ ན་ ི་རིགས་ མ་པ་ ་ཚགས་པ་ཇི་ ར་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག

哲布間 吉欣檔⾯吉⽇ 南巴那措巴 吉⼤對巴⾏獨 給哇久季
果實樹與種種藥材隨願⽽⽣。

ག་གི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ ས་ལ་ནད་བ ེད་པར་ ེད་པ་གང་ཡང་འ ང་བར་མ་ ར་ཅིག །

篤吉⽇拉梭巴 呂拉涅給巴傑巴 扛陽炯哇瑪久季
不⻑令⾝疾病之毒類。
གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་

賢陽仁波切檔 軌拉梭巴 叩威 由傑湯界復
復願⼀切珍寶與⾐等必需資具，

བསམས་པ་ཙམ་ ིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། ནམ་མཁའ་ལས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

桑巴贊吉 透巴沒巴 炯哇久季 南卡雷姜仁波切檔
思即無礙⽽得。願虛空處如圓劫時，

འ ས་ ་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ན་ ི་ ས་ ར་ཆར་ ་འབབ་པར་ ར་ཅིག

哲布拉梭巴 叩威由傑湯界 卓殿吉讀⼤ 洽獨拔巴久季
諸寶及果等⼀切必需資具，如⾬⽽降。
མི་ཐམས་ཅད་ ང་མངལ་ ་བདེ་བར་གནས་ཤིང་བདེ་བར་བཙའ་བ་དང༌།

⽶湯界姜 阿獨喋哇內欣 喋哇紮哇檔
⼀切⼈等處胎出⽣安樂。
ས་ལ་ནད་ ་ི རིགས་གང་ཡང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

呂拉涅基⽴ 扛陽⽶炯哇久季
願⾝無病，
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གལ་ཏེ་ན་ན་ཡང་ ན་པ་དང་ ན་ ིས་འ ོར་ཞིང་ ར་ ་སོས་པར་ ར་ཅིག །

噶迭那那陽 ⾯巴檔 ⾯吉久⾏ 紐獨薛巴久季
若病即得醫者與藥，迅即痊癒。

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་འོན་པ་ མས་ ིས་ འི་ ་བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

吉滇吉康湯 界獨 偉巴南基 拉那哇透巴久季
願⼀切世間聾者得獲天⽿。
ལོང་བ་ མས་ ས
ི ་ འི་མིག་ མ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

隆哇南基 拉彌南巴達巴 透巴糾季
願盲者獲清淨天眼。

གས་པ་ མས་ ས
ི ་ ་མཁས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ོན་པ་ མས་ ིས་ ན་པ་ ེད་པར་ ར་ཅིག །

固巴南基 瑪客巴 透巴久季 紐巴南基 撿巴 涅巴久季
啞⼈得善說。狂者得正念。
མི་ཐམས་ཅད་ ང་ག གས་བཟང་ཞིང་ ་མཁས་པ་དང༌། ཡིད་ག ངས་

⽶湯界姜 俗桑⾏ 瑪客巴檔 怡雄
⼀切⼈等，相好善⾔，

ོ་ ོས་དང་ ན་པ་སོགས་བ གས་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ིས་འ ོར་པར་ ར་ཅིག །

樓卓檔殿巴梭阿巴偉⾙ 元滇 湯界紀 久巴久季
具聰穎慧黠，得⼀切能獲稱讚功德。

བཙན་ ་གནས་པ་དང་གསད་པར་ ་བ་ མས་བདེ་བར་ཐར་པར་ ར་ཅིག །

尊獨內巴檔 謝巴甲哇南 喋哇踏巴久季
願繫閉牢獄或遭殺害者，喜樂解脫。
ི

ེ

ོ

ི

འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བ ད་དང་བ ་ ག་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །

吉巴 千波給檔 究⽵檔札哇久季
離⼋懼⼗六怖畏。

ག་པ་ཡིད་ ་འོང་བ་ མས་དང་མི་འ ལ་བར་ ར་ཅིག །

堵巴 宜獨翁哇南檔 ⽶札哇久季
願不離妙樂悅意。

མི་ ག་པ་ཡིད་ ་མི་འོང་བ་ མས་དང་འ ད་པར་མ་ ར་ཅིག །

⽶堵巴宜獨⽶翁哇 南檔撤巴 瑪久季
不遇無喜不悅，
ཐམས་ཅད་ ང་ཕན་ ན་འཐབ་པ་དང་ ོད་པ་མེད་པར།

湯界姜篇村 踏巴檔
⼀切互無爭鬪。

གཅིག་ལ་གཅིག་བ ེ་བས་ ག་ ་གནས་པར་ ར་ཅིག །

覺巴沒巴 季拉季皆威 ⼤度內巴 久季
彼此常住慈愛。
ཐམས་ཅད་ ང་ ས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མེད་པར་ ར་ཅིག །ཚ་རིང་བར་ ར་ཅིག །

湯界姜 讀瑪迎巴 契哇沒巴久季 策令哇久季
願無⼀切⾮時死。並獲⻑壽。

བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་དང་མ ན་པར་ཡིད་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

散⾙敦湯界 擋⾙確檔 吞巴 宜⾏獨 ⽵巴久季
⼀切思意，如法如願。
ོ

ོ ེ

ོ

ཐམས་ཅད་ ་མཐའ་འཁོབ་དང་ ་ ོ་མེད་པར་དལ་བ་དང་འ ོར་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་པར་

湯界獨 踏扣檔拉洛 沒巴 達哇檔久巴 彭頌措巴檔 殿巴
⼀切不⽣邊地蠻荒，暇滿圓具。

ར་ཅིག ། དལ་འ ོར་དང་ ན་པའི་ ས་ཐོབ་ནས་འཁོར་བ་མེ་འབར་བ་ ་ འི་ ོང་ ་མཐོང་ ེ།

久季 達久檔殿⾙ 呂透涅 扣哇 美巴哇⼤布 隆獨通迭
獲暇滿⼈⾝後，⾒輪迴如⽕燃界。
དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པའི་ ོ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

喋雷踏哇對⾙樓 給哇久季
⽽發⼼欲求解脫，

ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ོ་ ེས་ནས་ཇི་ ད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པའི་

踏巴敦涅吉樓 給涅 基給些⾙ 千寧檔殿⾙
⼼⽣希求解脫後，值遇同語具德善知識，

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ེད་ཅིང་ ས་པ་ཆེན་པོས་ ལ་བཞིན་ ་བ ེན་པར་ ར་ཅིག །

給威些念 涅淨舉巴千盃 處⾏獨滇巴 久季
以⼤恭敬如理依⽌。
མ་ ས་པ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བ ེན་པའི་ཁ་ན་

瑪舉巴梭 給威謝念拉 滇⾙ 卡那
不敬者於依善知識，

མ་ཐོ་བ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་འ ང་བར་མ་ ར་ཅིག །

瑪託哇 南巴湯界獨炯哇 瑪久季
亦不⽣⼀切罪過。
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ེ

ོ ི

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་དང་

給威謝念雷 託離檔 踏巴檔
由善知識處，無餘無誤，

ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཉན་ཞིང༌།

湯界虔⾙藍 昌拉瑪挪哇年⾏
聽聞善道、解脫道、遍知道。

ག ང་རབ་ ་ི དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ར་ ་ ོགས་པར་ ས་པའི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

松惹紀敦 慶基瑪洛巴 紐獨⾖巴呂⾙ 洛爵檔殿巴久季
願具迅速無顛倒⽽了悟經典之明慧，

ཇི་ ར་ཐོས་པའི་དོན་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ཉམས་ ་ལེན་པ་ལ་བ ོན་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

吉⼤退⾙敦南 處⾏獨 釀速蓮巴拉 尊巴檔殿巴久季
願具於聽聞諸義⽽如理奉⾏之精進。

འཇིག་ ེན་ ི་ཕན་བདེ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་གནས་ ལ་བའི་བ ན་པ་

吉滇吉篇迭 彭頌措巴 湯界基炯涅 甲威滇巴
願⼀切世間圓滿利樂之源，
ོགས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་པ་མེད་པར་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག །

秋湯界獨 弩巴沒巴 達⾏給巴久季
如來聖教不衰增廣。

དགེ་འ ན་ཐམས་ཅད་ ང་ཆོས་ ོད་བ ་དང༌། འཁོར་ལོ་གཉིས་

給敦 湯界姜 確覺究檔 扣羅尼
興盛於⼀切⽅所，⼀切僧伽
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ལ་སོགས་པ་ ོ་ག མ་དགེ་བའི་ ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་ ་བ ོན་པར་ ར་ཅིག

拉梭巴 茍頌給威甲哇 扣那拉迎千湯界獨 尊巴 久季
唯於⼗法⾏與解⾏等，三⾨善⾏，⽇夜精勤。
དགེ་འ ན་མ ན་ཅིང་དགེ་འ ན་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

給敦 吞經 給敦吉頓 湯界 ⽵巴久季
願僧伽和合⽽成就⼀切僧伽義。

ལ་པོ་དང་ ོན་པོ་དང་འབངས་དང་ ིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ལ་

甲波檔倫波檔 綁檔 欽達拉梭巴 湯界袞秋拉
願⼀切國王、宰官、百姓、⻑者等，
ཤིན་ ་དད་ཅིང་ ས་པའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

欣度迭淨 舉⾙森檔 殿巴久季
具虔信敬奉三寶之⼼。

ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ང་དགེ་བའི་ ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་བ ོན་པར་ ར་ཅིག །

給窩湯界姜 給威甲哇拉 噶⾏ 尊巴久季
⼀切⼈等歡喜勤修善⾏。

་མ་ཡིན་ མས་ ་ི འི་དཔལ་འ ོར་ལ་ ག་དོག་གི་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་ ར་ཅིག །

拉瑪迎南基 拉移巴久拉 喳奪吉森 揑哇息哇久季
諸阿修羅寂靜息滅嫉妒天⼈受⽤。

གལ་ཏེ་འཐབ་པའི་ཚ་ཡང་ ས་ལ་ ས་པ་དང༌། འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་མ་ ར་ཅིག

噶迭 踏⾙策陽 呂拉梅巴檔 契哇拉梭⾙堵阿 扭哇 瑪久季
若爭戰時，亦不受⾊⾝傷亡等痛苦。
ོ

ོ

ི

ོ

ི

ཐམས་ཅད་ ང་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ ་ཐོས་ཤིང་ ས་པ་དང༌།

湯界姜 袞秋頌吉 札退欣舉巴檔
願⼀切得聞三寶法⾳，⼼⽣恭敬，

དགེ་བ་ལ་གཅིག་ ་དགའ་ཞིང་བ ོན་པར་ ར་ཅིག ། ་ མས་ ང་

給哇拉季度噶⾏ 尊巴久季 拉南姜
唯樂勤⾏諸善。

་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པ་དང་ ས་པ་དང་ཤི་བ་ལ་སོགས་པའི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །

拉瑪迎檔踏巴檔 沒巴檔 ⻄哇拉梭⾙堵阿 檔札哇久季
天⼈遠離與阿修羅之爭⾾傷亡等苦。

གཞན་ཡང་ གས་པ་དང༌། ཆེ་བས་ ང་བ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་དང༌། འཆི་འཕོ་བའི་ ས་

賢陽究巴檔 切威瓊哇 習吉紐巴檔 契頗威迭
復願離放逐、持強欺弱、

མི་འ ང་ཞིང་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ནས་ ག་ ་བདེ་བ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

⽶炯⾏堵阿湯界檔札涅 ⼤度 喋哇檔殿巴久季
遷識徵兆不⽣等苦，恆住安樂。

བག་མེད་པ་ལས་བ ལ་བའི་ཆོས་ ་ི ་བོ་ཆེ་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཐོས་པར་ ག་ ་ གས་ཤིང༌།

拔沒巴雷 固威確紀阿窩切拉 湯界紀退巴⼤度札欣
由散逸敦請所發⼤法⿎⾳，⼀切諸天恆聞常發⿎聲。
རོལ་མོ་གཞན་ལས་ ང་དམ་པའི་ཆོས་ ་ི ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

柔莫賢雷姜 黨⾙確紀札 炯哇 久紀
願種種樂⾳，出正法⾳。
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བ ེད་ཅིང་ཉམས་པར་མ་ ར་ཅིག

森間湯界姜 卓⾙蔣秋紀森 仁波切 給淨 釀巴 瑪久季
⼀切眾⽣發圓滿菩提⼼寶，不令退失。

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ་ི རིགས་ཅན་ མས་རང་གི་ ང་འདས་ ི་ ང་ བ་མངོན་ ་ ས་ནས།

年退檔 然桑給紀 ⽴間南 然吉釀迭紀 蔣秋 溫獨 傑涅
諸聲聞緣覺性者，獲涅槃正覺，

རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ ང་ བ་ཆེན་པོར་སེམས་བ ེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འ ག་པར་ ར་ཅིག །

仁波 ⽶透巴蔣秋千波森 給涅 替巴千波 究巴久季
其後不多時⽇皆發⼤菩提⼼得⼊⼤乘。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ང་འ ོ་བའི་དོན་ཇི་ ར་དགོངས་པ་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

蔣秋森巴南姜 卓威敦 吉⼤拱巴⾏獨 ⽵巴久季
願諸菩薩如是利⽣意趣，如願成辦。
ང་ བ་ ་ི ོད་པ་ བས་པོ་ཆེ་དང༌། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་

蔣秋紀 覺巴拉波切檔 蔣秋森巴南紀
願廣⼤菩薩⾏與諸菩薩宏願，

ོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ ར་ ་འ བ་ཅིང་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

莫藍湯界 紐獨⽵淨 卓巴久季
迅即圓滿成就。

རང་རང་གི་ག ལ་ ་དཔག་ ་མེད་པ་ ར་ ་ ིན་པར་ ེད་ཅིང༌། སངས་ ས་ཞིང་ མ་པར་དག་པར་

然然吉獨甲 巴度沒巴 紐獨明巴傑淨 桑給⾏南巴達巴
旋即成熟各⾃無量弟⼦，
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ོང་ནས་ ར་ ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་གོ་འཕང་མངོན་ ་མཛད་པར་ ར་ཅིག །

炯涅 紐獨仰達巴 卓⾙桑給紀 苟胖溫獨則巴久季
以誓願所成淨佛國⼟，⽽速成正等正覺。
སངས་ ས་ནས་སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་ཅིང་

桑給涅 森間吉康 湯界獨恰經
由成佛道⽽遍處⼀切眾⽣界。

ན་མི་འཆད་པའི་ ལ་པའི་ ས་ཆོས་ ་ི ར་ ་བ ོར་ནས་ག ལ་ ་རིགས་ཅན་

君⽶切⾙ 珠⾙居 確紀扣洛 紐獨構涅 獨甲⽴間
以化⾝無間斷迅速轉法輪，

ག མ་ ི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ་ི རིགས་ཅན་ མས། གནས་ བས་རང་གི ང་ བ་དང༌།

頌吉 年退檔 然桑給紀 ⽇間南 內嘎 然吉蔣秋檔
令所調伏三種性之聲聞、緣覺種性者，
ཐམས་ཅད་ ང་མཐར་ ག་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་ས་ལ་འགོད་པར་ ར་ཅིག །

湯界姜 踏吐蔣秋千波薩拉 軌巴久季
令置現前菩提與⼀切究竟⼤菩提地。

ལ་བའི་བ ན་པ་ ི་མ་མེད་པར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་པ་དང༌།

甲威滇巴 吉瑪沒巴 吉滇吉康 湯界獨恰巴檔
如來聖教無垢充遍世間，
དར་ཞིང་ ས་པ་དང༌། ནམ་ཡང་ བ་པར་མ་ ར་ཅིག །

達⾏給巴檔 南陽努巴 瑪久季
興盛廣⼤，永無敗落。
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དེ་ ་ ་ལ་བ ད་ ་ི རིགས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ གས་འཚལ་བར་མི་ ེད་ཅིང༌།

喋⼤布拉 讀紀⽇湯界基拉 措哇⽶傑淨
⼀切魔眾不作尋隙，
གལ་ཏེ་ ས་ ང་དེའི་དབང་ ་མི་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །

噶迭傑姜 喋汪獨 ⽶卓哇久季
若作亦不隨其使。

མདོར་ན་འདས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌།

陡那 喋⾙蔣秋森巴 湯界紀 莫藍⼤巴檔
總之，⼀切過去菩薩已發願，

ད་ ར་ ི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ས
ི ་ ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་པ་དང༌།

打⼤吉 蔣秋森巴南紀 莫藍喋⾏巴檔
現在⼀切菩薩今發願，

མ་འོངས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ས
ི ་ ོན་ལམ་བཏབ་པར་འ ར་བ།

瑪翁⾙ 蔣秋 森巴南紀莫藍 ⼤巴久哇
未來⼀切菩薩當發願等，有如是願我亦如是發願。
ཅི་ ེད་པ་དེ་ ེད་ ་བདག་གིས་ ང་ ོན་ལམ་འདེབས་སོ། །

計涅巴 喋涅獨 達吉姜 莫藍喋梭
我願隨類調伏，

སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ ང་ ་གང་ལ་གང་འ ལ་ ི་ ལ་པ་ ་ཚགས་པ་ ོན་ཏེ།

森間蕊蕊種獨 扛拉扛獨吉 珠巴那措巴 敦迭
化現各各眾⽣前。
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དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་བ བ་ཅིང༌།

喋達拉 篇巴檔 喋哇檔 列巴湯界⽵淨
於彼等成就⼀切利益福樂善妙，

ོན་དང༌། ག་བ ལ་དང༌། ་ངན་དང༌། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས།

袞檔 堵阿檔 釀研檔 吉巴湯界薩涅
消除⼀切過患、苦痛、悲惱與怖畏，

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་བདག་གིས་འཇོག་པར་ ར་ཅིག །

踏巴檔 湯界虔⾙苟胖拉 達吉究巴久季
令安置於解脫正遍知果位。

སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཇི་ ་བར་སེམས་ཅན་མ་ ས་པ་ལ་དེ་ ་ ར་བ ིད་པར་ ར་ཅིག །

森間季拉 吉搭哇森間 瑪呂巴拉 喋⼤布吉巴久季
於⼀眾⽣乃⾄無餘有情眾⽣，皆如是⾏。

བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི ཕ་དང༌།མ་དང༌། མཛའ་བོ་དང༌། གཉེན་དང་ ལ་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག

達森間湯界紀 怕檔 瑪檔 雜沃檔 念檔 甲波⼤布久季
願我如⼀切眾⽣之⽗⺟、親友與國王。
ན་དང༌། ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་དང༌། ས་དང༌། ་དང༌། མེ་དང༌། ང་དང༌།

⾯檔 瑟檔 軌拉梭巴檔 薩檔 秋檔 美檔 隆檔
亦為⼀切眾⽣之藥、⾷、⾐等，

ནམ་མཁའ་ ་ ར་བདག་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ི་ཉེར་འཚའི་གཞིར་ ར་ཅིག །

南卡⼤布達 森間湯界紀 年措席久季
如地⽔⽕⾵空，為眾⽣之⻑養。
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མདོར་ན་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ལ་གང་ཕན་པ་དང༌།

陡那 達吉 森間 湯界拉 扛拉 扛 篇巴檔
願我盡⼒成滿，

ཇི་ ར་འདོད་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དང་མ ན་པར་ ོང་བར་ ར་ཅིག །

吉⼤對⾙蕊哇湯界 宜⾏檔吞巴 宮哇久季
⼀切眾⽣利益與願求。

བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་ ་ི ས་ཐོབ་ནའང་སེམས་ཅན་ ིག་ཆེན་ ིབ་པ་

達吉 耶謝紀呂 透那昂 森間迪千極巴
若我獲般若⾝，

ཤིན་ ་འ ག་པོ་དག་ ིབ་པ་ ང་ཟད་ ང་ བ་པར་མ་ ས་པས་ ང་མཐོང་བར་ ར་ཅིག

欣獨突波 達極巴 炯瑟姜 薩巴瑪傑盃 姜 通哇久季
願仍⾒深厚重罪無少分滅罪之眾⽣。

ད་པར་ ་དཔལ་ ན་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་འདས་པའི་ ས་དཔག་ ་མེད་པ་ནས་

切巴獨 巴殿讀松虔⾙ 喋⾙讀 巴獨沒巴涅
猶如杜松虔巴於往昔無量時劫所發願，

ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ི འ ིན་ལས་པར་ ོན་ལམ་བཏབ་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ །

讀頌吉 桑給湯界紀 慶雷巴 莫南⼤巴 則巴喋 ⾏獨
為⼀切三時諸佛事業者，我確札嘉措亦發願統攝，

བདག་མིང་ཆོས་ གས་ ་མཚ་ཞེས་བ ི་བས་ ང་ ོགས་བ འི་མཐའ་ ས་པའི་ ས་ག མ་ ི་

達明 確掌甲措些吉唯姜 秋究踏雷⾙ 讀頌吉
能作⼗⽅無邊三時
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སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ི འ ིན་ལས་མ་ ས་པ་མཐའ་དག་ལ་དབང་བ ར་ཞིང་ བ་པ་པོར་ ར་ཅིག །

桑給湯界紀 慶雷瑪呂巴 踏達拉 汪久⾏ ⽵巴波久季
⼀切諸佛畢竟事業。
ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ་ི བ ན་པ་མ་ ས་པ་ཡང་བདག་གིར་འཛན་ཅིང༌།

甲哇湯界紀 滇巴瑪呂巴陽 達吉錦淨
我願持守⼀切如來無餘聖教，

ནམ་མཁའ་གནས་ ་ི བར་ ་ བ་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ ས་པར་ ེལ་ ས་པར་ ར་ཅིག །

南卡涅紀拔堵 弩巴沒巴 南卡退雷巴 ⾙⼥巴久季
⾄虛空住，無衰敗時，亦如虛空無邊增勝。
ད་པར་ ོན་མཆོག་མི་ཡི་སེང་གེ་མངོན་སངས་ ས་པའི་གནས་མཆོག་

切巴敦秋 ⽶以森給 溫桑給⾙內秋
尤其最上導師⼈獅⼦，正等覺佛之聖地，

ཆོས་ ་ི ཕོ་ ང་ཆེན་པོ་འོག་མིན་རབ་འ མས་ ོ་ ེ་གདན་ ི་བདག་ཉིད།

確紀頗掌千波 喔明惹蔣 多傑喋吉 達尼
法之⼤宮殿，奧明廣⼤⾦剛座，

འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་འ ་བའི་གནས་ཆེན་ཤེས་ ་ཡོངས་ ི་ ན་འདི་དང༌།

扣喋 湯界 永速獨偉內千 些甲永紀健 狄檔
⼀切輪涅畢竟匯聚，此⼀切所知⼤聖地之莊嚴。

གཞན་ཡང་ཤེས་ འི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ་ཡོངས་ ་མ་ཆད་པའི་ཁོངས་འདིར་དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་

賢陽 些結基扣 甲永速瑪切⾙空狄 袞秋松檔
復⼜所知壇城無偏私之此⽅隅，
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བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བ ན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་དར་ཞིང་ ས། བ ན་ཞིང་མི་ བ་པར་ ར་ཅིག །

喋哇謝⾙殿巴檔⾙確尼 達⾏給 殿⾏⽶弩巴久季
三寶與善逝之教法增⻑廣⼤，願能堅固無壞。
བ ན་པ་དེ་འཛན་ ི་ ེས་ ་དམ་པ་ཆེ་གེས་ད ས་གང་ན་ ་བ གས་པ་

滇巴 喋錦吉 給布黨巴 切給 迂扛那 速秀巴
願持彼聖教之聖者(某某)為主，
ཐམས་ཅད་ ་དཔལ་ནི་ ་བ་ཚས་པ་བཞིན་ ་འཕེལ་ཤིང་ ས།

湯界 固巴尼 打哇策巴⾏獨 佩欣結
與任何其他⼀切聖者，皆⾝壽祥瑞，

ིན་ལས་ ་ི ཁ་ལོ་བ ར་བའི་ལས་འཛན་ མས་ནི་རི་རབ་ ར་ ན་ ིས་ བ།

慶雷紀卡 洛久威 雷錦南尼 離拉⼤倫吉⽵
如新⽉增⻑增盛。調御事業諸持業，

འཁོར་ ི་ཚགས་ མས་ནི་ད ང་གི་ ར་མ་ ར་འཕེན་ཞིང་རགས། འབངས་ཞབས་ ་གཏོགས་སོ་ཅོག

扣吉 措南尼 袞吉噶瑪⼤ 篇⾏拉 榜俠速⾖梭究
如妙⾼⼭，任運成就，眷屬眾如夜半星⾠繁盛，
ཐམས་ཅད་མཐའ་ནས་ ་མི་གཡོས། ད ས་ནས་ ལ་མི་འ གས།

湯界踏涅札⽶約 迂涅由⽶處
⼀切百姓⾂屬區域之邊界無有動亂，中央亦無紛亂。
ཆམ་མེ་ ན་ནེ་བ ་ཤིས་བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ལམ་དང་ ན་ནས།

腔美連涅 札⻄喋基 彭頌措⾙ 藍檔殿涅
具⾜燦爛蕩然吉祥幸福圓滿之道，
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ིད་པའི་བཀའ་ ིན་མི་རབས་ ི་ཚའི་བར་ ་ཐོབ།

基⾙嘎錦 ⽶拉 契脆拔堵透
幸福恩澤得享萬代，

ན་པའི་ ་ ད་ནི་ཉི་ ས་ ེབས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་ ར་ཅིག །

念⾙札給尼 尼喋列梭究 湯界拉洽巴久季
名聲如⽇⽉般遍⼀切處。

ོགས་བ འི་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་དང༌།

秋究讀頌吉 桑給檔 蔣秋森巴 年退檔 然桑給檔
以⼗⽅三時之諸佛、菩薩、聲聞、獨覺、

་དང་ ང་ ོང་དང༌། བ་པ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་བདེན་ཚག་གི་མ ་དང༌།

拉檔掌松檔 ⽵巴拉梭⾙ 殿巴⽵巴湯界紀 殿契基突檔
天、仙⼈、成就者等，⼀切真實成就之諦語之⼒，
ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི རང་བཞིན་ མ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌།

確紀⾳紀然⾏ 南巴達⾙ 殿巴檔
法界⾃性清淨真實⼒，

ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི ་འ ས་བ ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། གས་དང་ ན་དང་ ས་ ི་མ ་དང༌།

確湯界紀久哲 陸哇沒⾙殿巴檔 阿檔⾯檔則紀突檔
萬法因果不爽真實⼒，真⾔、藥、物質之⼒，
དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་ཆེན་པོའ་མ ་ལས།

袞秋頌吉 殿巴千波突雷
三寶⼤真實⼒，
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བདག་ཅག་དཔོན་ ོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དང༌།

達價奔洛扣檔 皆巴湯界紀 宜拉散⾙敦 湯界檔
令我等師徒與眷屬眾⼀切所欲，

ོན་ལམ་ཇི་ ར་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

莫藍 吉⼤⼤巴 湯界宜⾏獨 ⽵巴久季
⼀切所願，如意成就。

མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་ཞིང་ མ་པར་ ལ་ནས། བ ་ཤིས་

⽶吞⾙秋湯界拉 甲⾏南巴甲涅 札⻄
戰勝⼀切不善順，⼀切吉祥圓滿，

ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་ཅིང་འ ོར་པར་ ར་ཅིག །

彭頌 措巴湯界 瑪昌哇沒⾙ 讀湯界獨洽淨 久巴久季
無⼀不具。遍⼀切時，富⾜興盛。

ཅེས་པ་ ེ་བ ན་པའི་ག ང་ལ་ ེ་བ ད་པས་ ང་དོར་ ོན་འ ི་མཛད་པ་ ར་ ང་ཟད་བ ིས་པའོ། །

此⽂為第七世噶瑪巴所作，第⼋世噶瑪巴略為增刪，後世⼜略作增刪⽽成。
༈བ ས་པར་ ེད་ན།

若略作：

ོགས་བ ་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

秋具拿 秀⾙ 桑傑倘 蔣秋森巴 湯介 達啦孔蘇梭
⼗⽅諸佛菩薩祈護念！

ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ ང་སེམས་ མ་ཐར་ ོ་ག མ་ ི་ གས་ཅན་ མས་ ིས་རང་གཞན་ ི་

讀松幾 桑皆 蔣森 囔他 苟松幾 菟間囔幾 嚷賢幾
三時諸佛三解脫⾨⼼意者，⾃他有漏、
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ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ ་ི དགེ་ ་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ ་བ ོས་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་

灑介灑梅幾 給紮湯介蔣秋篤 喔悲幾搭哇 ⾏篤
無漏善根盡皆迴向菩提，

བདག་ཅག་ལ་སོགས་ཏེ་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་དེ་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

打賈啦漱喋 咖囔 森間湯介幾江 底搭 喔哇幾喔
我等等虛空⼀切有情亦如是迴向。
སངས་ ས་ ང་སེམས་དེ་དག་གིས་ གས་བ ེད་པ་དང་།

桑皆 蔣森底⼤幾 菟皆巴倘
諸佛菩薩如是發⼼、祈願，

ོན་ལམ་ཇི་ཙམ་ ་ ོན་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ ་བདག་སོགས་

莫啷 幾藏篤 ⾨巴則巴 迪⾏篤 打漱
我等⼀切有情，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ང་དེ་ ར་ ་སེམས་བ ེད་པ་དང་ ོན་པར་བ ིའ།ོ །

森間湯介幾江 底搭篤 森皆巴倘 ⾨巴幾喔
亦如是發⼼、祈願。

དེ་བཞིན་ ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ ིས། ་མ་ལ་ཞབས་ཏོག །དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར།

迪⾏篤 打漱 森間幾 拉嗎暇⾖ 給敦啦涅估
我等有情，如是侍師、供僧、

ེ་བོ་ལ་ ིན་གཏོང་། འ ང་པོ་ལ་གཏོར་མ། ་ག ང་ གས་ ི་ ེན་བཞེངས་པ།

皆渦啦景東 芎波啦多嗎 估松菟幾 滇賢巴
濟眾、施多瑪予部多，興建三依，
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བ བ་པ་ག མ། ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ འི་དགེ་ །

臘吧松 退桑供松 啪若篤 慶巴鳩以給紮
⾏三學，聞思修，⾏持⼗波羅蜜之善根，

མདོ་ ད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཉམས་ ་ ངས་པའི་དགེ་ ་ ་མཚ་དེས་

陡具 免阿倘介巴 釀蘇 啷悲 給紮 甲措迪
修持顯密教授之善根⼤海，

སེམས་ཅན་ ་མཚས་སངས་ ས་ ་མཚའི་གོ་འཕང་བ ེས་ནས། ང་ བ་ ་མཚ་

森間甲措 桑皆甲措⼝乓涅哪 蔣秋甲措
迴向有情得證佛果⼤海，現證菩提⼤海，

མངོན་ ་ ས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་དང་ ་ ་མཚས་འཁོར་བའི་ ་མཚ་ ེམ་པའི་ ར་བ ོའ།ོ

溫篤茄喋 也謝甲措倘 估甲措闊威 甲措跟悲鳩 喔喔
以智慧⼤海、⾝海，令成輪迴⼤海枯竭之因。

གསོན་གཤིན་བ ོ་བ།

〈冥陽迴向⽂〉

第⼀世噶瑪巴 杜松虔巴 著
妙融法師 譯

本篇主法上師獨誦，⼤眾靜默諦聽。
དེ་ནས་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོར་ཆེན་ ་བ ོ་བ་ ེད་ན། ཆོས་ ི་ ེ་ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་ཞལ་ ་ནས། ིར་དགེ་བའི་
་བ་བ ོ་བ་འདི་གལ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ཡིན་ག ངས། དེ་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་ ས་ནས་མ་བ ོས་ན་འཛད། དམན་པར་བ ོས་ན་འཛད།
འ ོད་པ་ ེས་ན་འཛད། བ གས་ན་འཛད། མི་འཛད་པ་གོང་ནས་གོང་ ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ། དགེ་བའི་ ་བ་བ ོ་བ་དགོས། དེ་ཡང་
བ ོ་བའི་ ལ། དཀོན་མཆོག་གི་ ེན་ ི་ ན་ ར་བ ོས་ན་འ བ། ང་ བ་ ི་སེམས་དང་ ན་པའི་ ན་ ར་བ ོས་ན་འ བ། རང་གི་
་མའི་ ན་ ར་བ ོས་ན་འ བ་བོ། །དེ་ལ་བ ོ་བའི་ ་དེ་ ས་ག མ་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བ ོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་འདས་པའི་
དགེ་བའི ་བ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌། ད་ ར་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བ ོའ།ོ །དེ་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་
བར་བ ས་ན། ིན་པ་ལས་ ང་བ་དང༌། ལ་ ིམས་ལས་ ང་བ་དང༌། བ ོམ་པ་ལས་ ང་བ་ག མ་ ་འ ས་པ་ཡིན། བ ོ་ གས་
བདག་ཉིད་གཅིག་ འི་ཆེད་ ་ཡང་མི་བ ོ། ཚ་འདིའི་ཆེད་ ་ཡང་མི་བ ོ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ་བའི་ཆེད་ ་ཡང་མི་
བ ོ་བར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ཆེད་ ་
བ ོས་ན་བ ོ་བ་ ་ཆེན་པོ་ ་བ་ཡིན། སངས་ ས་མ་ཐོབ་ ི་བར་ ་འ ས་ ་མི་འཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མཆིལ་མ་ཐིགས་པ་
གཅིག་ ོ་ཐོག་ ་བོར་ན་འ ལ་ མས་ལ། ་མཚར་མཆིལ་མ་གཅིག་བོར་ན་ ་མཚ་མ་ མས་ ི་བར་ ་མཆིལ་མ་མི་ མས། དེ་བཞིན་
་རང་གི་ ་མ་ལ་སོགས་པའི་ ན་ ར་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ་བའི་ཆེད་ ་བ ོ་བསམ་པའི་བསམ་པས་བ ོས་ན་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་ ་
འ བ་པ་ཡིན་པས། ལོངས་ ོད་ ིང་པོ་མེད་པ་ལ་ ིང་པོ་ཆེན་པོ་དམ་པ་ ངས་པས་དོན་ཆེན་པོ་འ བ་ཅིང་གཏེར་ ་ ས་པ་ཡིན་ས།
མ ན་ ི་ནམ་མཁའ་ལ་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བ གས་པར་བསམ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ། དེའི་ཆེད་ ་བདག་གིས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་ ་ཐམས་
ཅད་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་བ ོ་ མ་ ་བསམ་ལ་བ ོ་བ་མཁན་ ི་ ེས་ ས
ོ ་ ་བ་ནི།

為迴向⽣亡兩者，法王上師仁波切杜松欽巴親⼝云：「迴向功德善根⾄為重要。若作善業後
為令無有不⾏迴向、劣等迴向、後悔、炫耀之過，為使善業不失輾轉增⻑，其⽅法為⾏迴
向。迴向之處乃於代表三寶物質之前得作，具菩提⼼者前得作，⾃⾝上師前得作。迴向之因
為迴向三時之⼀切善根，即是迴向過去善業、現在善業、未來善業。所謂⼀切善業，總歸⽽
⾔，即由布施、持戒、修持三 者所⽣⽽集成。迴向之⽅法，⾮為⾃⾝⼀⼈⽽迴向，⾮為此⽣
⽽迴向，⾮為得獲聲聞、緣覺果位⽽迴向，當為⾃與⼀切無邊有情得獲無上正等正覺⽽迴
向，是為⼤迴向。若能如是迴向，直⾄未成佛 前善果不滅，猶如⼀滴唾沫落於⽯上⽴時乾
卻，若墮⼤海，⾄海未枯，唾沫不竭。如是當於⾃⾝上師尊前，若能思維三時⼀切善業，為
使⾃⾝與⼀切無邊有情成就遍知佛果⽽迴向。所作迴向如是成就。於無義資財取其清淨⼤
義，為成⼤義⽽伏隱於藏(意指施主供養之資財奉獻於三寶)。思維前⽅虛空有⼀切諸佛菩薩，
我及無邊⼀切有情當成遍知佛果，為此⽬的當思維，我之三時所積⼀切善業，迴向無上阿耨
多羅三藐三菩提。並跟隨迴向者念誦：
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ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

秋究那 秀⾙ 桑給檔 蔣秋森巴湯界 達拉 拱速梭
住於⼗⽅諸佛菩薩祈怙念我，

དགེ་འ ན་བ ན་པ་ མས་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་

給敦 尊巴南 達拉 拱速梭 達(唸⼰名)些
僧伽⼤德眾等祈怙念我，某甲(唸⼰名)

བ ི་བས་ཚ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་ད་ ་ལ་ ག་གི་བར་ ་ ིན་པ་ལས་ ང་བ་དང༌།

吉唯 策透瑪沒巴涅踏瑪達打拉 突吉拔堵錦巴雷炯哇檔
無始時來直⾄今時，所⾏布施、
ལ་ ིམས་ལས་ ང་བ་དང༌། བ ོམ་པ་ལས་ ང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་བ ིས་པ་དང༌།

處欽雷 炯哇檔 拱巴雷炯威 給威紮哇吉巴檔
持戒、修⾏⽽⽣諸善，或教他作、

བ ིད་ ་བ ལ་པ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌།

吉獨紮巴檔 吉巴拉 傑速宜然威 給威紮哇檔
⾒作隨喜諸善，
ད་པར་ ་དེ་ཅིག་གི་ལོ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ ལ་བ་དང༌།

切巴獨 喋季吉 洛拉 袞秋啦卻巴 舖哇檔
尤以今年所作供奉三寶、

དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་བཀའ་བ གས་པ་དང༌།

給敦拉 念估傑巴檔 帕若度 慶⾙ 嘎札巴檔
承侍僧伽、奉誦波羅蜜多、
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ཆོས་ ོང་ལ་གཏོར་མ་ ལ་བ་དང༌། འ ང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌།

確炯拉⾖瑪舖哇檔 炯波拉 朵瑪當哇檔
供養護法⾷⼦、布施⻤魔⾷⼦、

ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་ ོན་མོ་ ངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས།

由⽶ 涅林拉 敦莫掌巴拉梭巴 給威紮哇狄
設宴遠近鄉⼈等此諸善業，

ིན་པ་དམ་པ་སེམས་ ་ི ན། སེམས་ ་ི ཡོ་ ད། ལ་འ ོར་ ི་ཚགས་དོན་ ི་མཆོག་དེས།

錦巴檔巴 森紀健 森紀游傑 那久吉措 頓吉秋喋
淨妙布施⼼之莊嚴，⼼之資具，瑜伽資糧最上義。

མཁན་པོ་དང་ ོབ་དཔོན་དང་ཕ་དང་མས་ ོན་ ་འ ོ་བར་ ས་པའི་མཐའ་ཡས་པའི་

虔波檔 洛奔檔 帕檔梅 溫獨卓哇傑⾙ 踏耶⾙
為以堪布、阿闍黎、⽗⺟為主

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

森間湯界紀頓獨 南巴湯界虔⾙桑給透巴久季
及⼀切無邊有情眾⽣之義，願成遍知佛果。
ཅེས་ལན་ག མ་བ ོད་པའི་ཐ་མ་ལ།

念誦三遍

དེ་མ་ཐོབ་ ་ི བར་ ་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ །

喋瑪透紀拔堵 策惹涅 策惹湯界獨
直⾄未成佛前，

དལ་འ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པའི་མི་ ས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

達久 彭頌 措⾙ ⽶呂透巴 久季
於⽣⽣世世願得暇滿富⾜之⼈⾝。
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མི་ ས་ཐོབ་ནས་ ང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འ ད་པར་ ར་ཅིག །

⽶呂透涅姜 替巴千波 給威些念檔撤巴久季
得⼈⾝已，願得值遇⼤乘善知識。

དེས་གདམས་ངག་དང་ ེས་ ་བ ན་པ་གནང་ནས་དེ་བ བ་པ་ལ་ ི་དང་ནང་གི་

喋檔阿檔 傑速滇巴南涅 喋⽵巴拉 契檔南吉
於彼傳⼝訣與後訣之修持，

བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་མི་འ ང་བ་དང༌། ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

拔切 湯界沒淨 ⽶炯哇檔 洽甲千波 秋吉溫⽵ 透巴久季
不⽣內外⼀切障礙。願得⼤⼿印最勝悉地。
དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག

喋扣那 ⾏獨久季
如是願成。 念誦三遍

མ་ འོ། །

གཤིན་པིའི་བ ོ་བ་ ེད་པར་འདོད་ན། ཁོས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང་། ཁོའ་ ལ་ན་འ ག་པའི་ཉེ་ ་འ ེལ་པ་
མས་ ིས་ཁོའ་དོན་ ་དགེ་བའི་ ་བ་དང་ ས་པ་དེས། ཁོས་ཐོག་ ངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་མཐའ་དག་
དང་ ལ་ནས་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་བ ོ་བསམ་ ་མཛད་ལ་བ ོ་མཁན་ ི་ ེས་ ས
ོ ་ ་བ་ནི།

若欲迴向亡者，思維亡者之三時所積善業，及其住處之親⼈友⼈為亡者所作善業，迴向亡者
為⾸與⼀切眾⽣，畢竟遠離輪迴痛苦⽽獲無上菩提。當隨迴向者念誦：
ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གཤིན་ཚ་ལས་

秋究那 秀⾙桑給 檔蔣秋森巴 湯界 欣策雷
住於⼗⽅之
འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

喋巴 (亡者名)鞋甲哇 拉梭巴拉 拱速梭
⼀切諸佛菩薩祈怙念(亡者名)，
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དགེ་འ ན་བ ན་པ་ མས་ཚ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་ ་བ་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། ཤིན་ཚ་ལས་

給敦尊巴南 策雷喋巴 (亡者名)鞋甲哇 拉拱速梭 欣策雷
僧伽⼤德眾等祈怙念(亡者名)，

འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་ ་བས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་ ིན་པ་ལས་ ང་བ་དང༌།

喋巴 (亡者名)鞋甲哇 讀頌獨薩⾙給威紮哇 錦巴雷炯哇檔
(某亡者)由三時所⾏布施、
ལ་ ིམས་ལས་ ང་བ་དང༌། བ ོམ་པ་ལས་ ང་བའི་དགེ་བའི ་བ་བ ིས་པ་དང༌།

處欽雷 炯哇檔 拱巴雷炯威給威紮哇吉巴檔
持戒、修⾏⽽⽣諸善，

བ ིད་ ་བ ལ་པ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌།

吉獨紮巴檔 吉巴拉 傑速 宜然威 給威紮哇檔
或教他作、⾒作隨喜諸善，

ལ་ན་མཆིས་པ་བདག་ཅག་ཉེ་ ་འ ེལ་པ་ མས་ ིས་ཚ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་ ་བའི་

秀那 棲巴達價 涅獨哲巴南基 策雷喋巴 (亡者名) 鞋甲哇
陽上我等親友為(某亡者)
དོན་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང༌།

頓獨袞秋拉 卻巴檔
供奉三寶、

དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པ་དང༌། བཀའ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ གས་པ་དང༌།

給敦拉 念固傑巴檔 嘎 些惹紀帕若度慶巴 札巴檔
承侍僧伽、奉誦波羅蜜多、
ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

ཆོས་ ོང་ལ་གཏོར་མ་ ལ་བ་དང༌། འ ང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌།

確炯拉 ⾖瑪舖哇檔 炯波拉 ⾖瑪當哇檔
供養護法⾷⼦、布施⻤魔⾷⼦、

ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་ ོན་མོ་ ངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་ ་བ་དེས།

尤⽶ 涅林拉 敦莫掌巴 拉梭巴 給威 紮哇喋
設宴遠近鄉⼈等此諸善業，
གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་གལ་ཏེ་ལས་ ་ི དབང་གིས་འ ོ་བ་རིགས་ ག་གང་དང་གང་ ་ ེས་ ང༌།

欣策雷喋巴噶迭雷紀汪吉 卓哇⽴⽵ 扛檔扛獨給姜
若(某亡者)因業投⽣六趣，

དགེ་བའི་ ་བ་དེ་དང་དེའི་ ི་བཞིན་ ་ གས་ཤིང་ ི་བཞིན་ ་འ ང་ནས་འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་

給威紮哇 喋當 喋契⾏獨秀欣 契⾏獨掌涅 卓哇⽴⽵吉
願善業隨彼遠離六道痛苦，

ག་བ ལ་མཐའ་དག་དང་ ལ་ནས་དལ་འ ོར་མི་ ས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

獨阿踏達檔 札涅 達久⽶呂 彭頌措巴 透巴久季
得獲圓具暇滿⼈⾝。
མི་ ས་ཐོབ་ནས་ ང་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ ་ཐོས་པར་ ར་ཅིག །

⽶呂透涅姜 袞秋頌 吉札退巴久季
獲⼈⾝已得聞三寶之名，

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ ་ཐོས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

袞秋頌吉札 退涅 袞秋頌拉 迭巴透巴久季
聞三寶名已願⽣信⼼。
ོ

ོ

ོ

ོ

ེ

ེ

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་དད་པ་ཐོབ་ནས་ ང་ བས་ ་འ ོ་བ་དང་སེམས་བ ེད་ ས་ནས་

袞秋頌拉 喋巴透涅姜 嘉速卓哇檔 森給傑涅
於三寶⽣信⼼已，願能皈依、發菩提⼼、

བ བ་པའི་གཞི་མཐའ་དག་ལ་བ བས་ཏེ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

拉⾙席 踏達拉 拉迭 南巴湯界虔⾙ 桑給 透巴久季
學諸學處，得成遍知佛果。
ཅེས་ལན་ག མ་ འོ། །

念誦三遍

དགེ་འ ན་བ གས་པ་ མས་ ིས་ ང་

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག

喋扣那⾏獨久季
僧伽眾當於最後⼀句誦畢⿑念：如是願成。念誦三遍

མ་ འོ། །

དེ་ ར་ཁོའ་ཆེད་ ་དགེ་བའི་ ་བ་ ས་ནས་ཁོའ་དོན་ ་བ ོས་པ་དེ་རང་གི་དགེ་བའི ་བ་ ་ཆེན་པོར་འ ར་བ་ཡིན་པས་གསོན་པོའ་དགེ་
བའི་ ་བ་ཡང་བ ོ་བ་ཡང་ ་ག ངས།

如是為亡者所作功德及為所作之迴向，亦令⾃⾝善業廣⼤。⽣者其他善業功德亦可迴向亡
者。

ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས།

〈祈願成就真⾔〉
དེ་ ར་ ོན་ལམ་ ས་ནས།

如是祈願：

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

袞秋頌拉 洽擦洛
頂禮三寶。
ཏ ་ །པ

ི་ཡ་ཨ་བ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་ ་ །

德雅他 班曾 枝雅 啊哇波達 那耶梭哈
ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས་སོ། །

此即〈祈願成就真⾔〉。
ཏ ་ ། ན་ཀྵ་ ། ས ་ཏི་ ་ན། ཤ་ ི་ན། མེ་ས་མེ་ཏ་དྷ་ནི་ ་བ ་ ་ །

德雅他 那恰札 薩哇帝他那 夏紀那 美薩美達打尼洽溫堵梭哈
དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་བོ། །

⼀切義成。

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞秋頌拉 洽擦洛
頂禮三寶，
ེ

ི

ེ

ོ

妙融法師 譯

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

喋⾏些巴 札炯巴 陽達巴
頂禮善逝應供正等覺

ོགས་པའི་སངས་ ས་ མ་པར་ ང་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་

卓⾙桑給 南巴南則拉 洽擦洛 帕巴
毘盧遮那如來，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

蔣秋森巴 千波 突傑千波檔殿巴 南卡寧波拉 洽擦洛
頂禮具⼤悲虛空藏菩薩摩訶薩。
ཏ ་ །པ

ི་ཡ་ཨ་བ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་ ་ །

德雅他 班曾枝雅啊哇波達那耶梭哈
ཆོ་ག་འདི་བ ས་བ ོད་ ས་ན། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་གནས་པར་འ ར་རོ། །

秋嘎狄喋覺傑那 帕巴些惹紀 怕洛度慶巴拉 涅巴久洛
奉誦此儀軌，願住般若波羅蜜。

བ ད་ཐམས་ཅད་དང་བགེགས་དང་ལོག་འ ེན་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །

敦湯界檔給檔洛真湯界 紀 ⽶通哇久洛
願⼀切魑魅魍魎不能⾒。

འཆི་བའི་ ས་ ེད་ན་འཕགས་པ་ཚ་དཔག་ ་མེད་པ་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །

契威 讀傑那 帕巴策巴突沒巴 通哇久洛
臨終之時得⾒無量壽與諸善逝⼀切菩薩。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །

喋⾏謝巴南檔 蔣秋森巴 湯界通哇久洛
願所作諸願其果得⾒。
ོ

ི

ི

ོ

ོ

ོན་ལམ་ཅི་ ར་བཏབ་པ་བཞིན་ ་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །

莫藍紀⼤ ⼤巴⾏獨 通哇久若
所作諸願如是成就真⾔圓滿。

ོན་ལམ་ཅི་ ར་བཏབ་པ་བཞིན་ ་འ བ་པའི་ག ངས་ ོགས་སོ། །

所作諸願如是成就真⾔圓滿。

བ ན་འབར་མ།

《⽉藏經》
་བ་ ིང་པོའ་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་བ ན་པ་ ས་པའི་བདེན་ཚག་ཇོ་བོས་མདོ་ ན་ལས་བ ས་ ་ ངས་པ་ནི།

出⾃《集學論》之《⼤⽅等⼤集經》

སངས་ ས་ མ་གཟིགས་ག ག་ཏོར་ཐམས་ཅད་ ོབ། །

桑傑 南息 族⾖ 湯界就
項禮毘婆⼫，

འཁོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ བ་འོད་ ངས་དང༌། །

擴哇 吉倘 ⾊圖 偉松倘
⼫棄毘舍浮，

་ བ་པ་གཽ་ཏམ་ ་ཡི་ ། །སངས་ ས་དཔའ་བོ་བ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

夏嘉 圖巴 果旦 蠟宜蠟 桑傑 巴窩 敦拉 恰擦羅
拘留拘那含，迦葉釋迦佛。

སེམས་ཅན་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་བ་གང་ཞིག་ ད་ ར་དང༌། །

森間 敦讀 達吉溫 嘎哇 扛息 界就倘
我昔⾏苦⾏，為諸眾⽣故，

བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

達吉 喋哇 當哇宜 滇巴 雲仍 巴就記
捨⼰⾃⾝樂，令法久熾然。
ོ

ི ེ

ི

ོ

那連提耶舍 譯

ངས་ ོན་ནད་པའི་ཆེད་དག་ ། །རང་གི་འཚ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །

涅溫 內⾙ 切達杜 攘吉 措哇 擁當威
我昔捨⾝命，為諸病⼈故，

སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བ བ་པའི་ ིར། ། ན་རིང་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །

森間 澎巴 嘉⾙企 雲仍 滇巴 拔就記
亦為貧眾⽣，令法久熾然。

་དང་ ་མོ་ ང་མ་དང༌། །ནོར་དང་ ང་ཆེན་ཤིང་ ་དང༌། །

樸倘 樸摩 聰瑪倘 諾倘 朗千 ⾏⼤倘
我昔為菩提，捨財及妻⼦，

རིན་ཆེན་ ང་ བ་ ིར་བཏང་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

仁千 蔣秋 企當威 滇巴 雲仍 巴就記
寶象⾺⾞乘，令法久熾然。

བདག་གིས་སངས་ ས་རང་སངས་ ས། །ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །

達吉 桑傑 攘桑傑 年退 帕倘 瑪倘尼
我昔供諸佛，緣覺及聲聞，

ང་ ོང་དག་ལ་མཆོད་ ས་པས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

掌松 達拉 卻傑⾙ 滇巴 雲仍 巴就記
⽗⺟諸師⻑，令法久熾然。

བ ལ་པ་ ེ་བ་ ་མར་བདག ། ག་བ ལ་ ་ཚགས་ ོང་ ར་ཅིང༌། །

嘎巴 且哇 讀瑪達 讀阿 那措 擁就淨
為聞菩提故，無量阿僧祇，
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ང་ བ་དོན་ ་ཐོས་བཙལ་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

蔣秋 敦讀 退紮威 滇巴 雲仍 巴就記
備受種種苦，令法久熾然。

བདག་གིས་ ལ་ ིམས་བ ལ་ གས་དང༌། །དཀའ་ བ་ ན་རིང་བ ེན་ ས་ཤིང༌། །

達吉 促慶 杜修倘 嘎圖 雲仍 滇傑⾏
我修戒律儀，⻑夜常勤⾏，

ོགས་བ འི་སངས་ ས་ངས་མཆོད་པས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

秋糾 桑傑 涅卻⾙ 雲仍 滇巴 拔就記
⼗⽅佛為證，令法久熾然。

བདག་ ོན་བ ོན་འ ས་དང་ ན་པས། ། ག་ ་བ ན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །

達溫 尊具 倘滇⾙ ⼤杜 滇淨 帕若倫
我昔常忍辱，忍諸惡眾⽣，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ལ་དོན་ ། །བདག་བ ན་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

森間 湯界 札敦讀 達滇 雲仍 巴就記
為眾除煩惱，令法久熾然。

བཟོད་བ ལ་ ག་ ་བ ེན་ ས་ཤིང༌། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ ིགས་མ་ཡི། །

索杜 ⼤杜 滇傑⾏ 森間 紐夢 尼瑪宜
我昔勤精進，堅固常伏他，

སེམས་ཅན་ངན་བཟོད་ ས་ ར་པས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

森間 恩索 傑就⾙ 滇巴 雲仍 巴就記
度脫諸眾⽣，令法久熾然。
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ི ེ ེ

བསམ་གཏན་ མ་ཐར་ག གས་མེད་དང༌། །ཏིང་འཛན་ག འི་ ེ་ ེད་པ། །

杉滇 南踏 俗沒倘 丁今 崗嘎 且涅巴
我修禪解脫，無⾊三摩提，

བ ོམས་པས་དེ་མ ས་བདག་གི་ནི། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

拱⾙ 喋退 達吉尼 滇巴 雲仍 拔就記
恆沙不可數，令法久熾然。

ཡེ་ཤེས་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་ བ་ནགས་དག་བ ེན་ ས་ཤིང༌། །

耶謝 敦讀 達吉溫 嘎圖 拿達 滇傑⾏
我昔為般若，住在於閑林，

བ ན་བཅོས་ ་མ་ཉེར་བ ེན་པས། །བདག་གི་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །

滇覺 獨瑪 涅滇盃 達吉 滇巴 拔就記
演說無量論，令法久熾然。

བ ེ་བའི་ ་ཡིས་ཤ་ ག་དང༌། །འཚ་བ་ཡོངས་ ་བཏང་ ར་ཅིང༌། །

則威 就宜 夏剎倘 措哇 擁速 當就淨
我昔常憐憫，捨⼰⾝⾎⾁，

ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས། །ཆོས་ ལ་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །

演拉 寧拉 當哇宜 確促 南巴 佩就記
及捨⾝⽀節，為增正法眼。

བདག་ ོན་ ིག་པའི་སེམས་ཅན་ མས། ། མས་པས་གསལ་བར་ ིན་ ས་ཤིང༌། །

達溫 迪⾙ 森間南 蔣⾙ 薩哇 ⺠傑⾏
我憫惡眾⽣，以慈⽽成熟，
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ཐེག་པ་ག མ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ ་ི ིན་མཆོག་ ས་ ར་ཅིག །

帖巴 松拉 拉貴⾙ 卻記 僅秋 給就記
安置於三乘，增⻑正法施。

བདག་ ོན་ཐབས་ཤེས་ ར་པ་ན། །སེམས་ཅན་ ་ངན་ལས་བ ལ་ཅིང༌། །

達溫 踏謝 久巴拿 森間 ⼤年 雷札淨
我昔智⽅便，度脫諸惡⾒，

ཡང་དག་ ་ལ་བཀོད་ ས་པས། །ཆོས་ནི་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །

揚達 ⼤拉 貴傑⾙ 卻尼 南巴 佩就記
安置於正慧，法⾬令不絕。

བདག་གིས་སེམས་ཅན་བ ་དངོས་བཞིས། །ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་ ས་ཤིང༌། །

達吉 森間 讀溫息 紐蒙 沒雷 踏傑⾏
我昔以四攝，救度諸眾⽣，

བདག་གིས་འཕེལ་ ིག་ཕམ་ ས་པས། །བདག་འཁོར་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །

達吉 佩迪 潘傑⾙ 達擴 雲仍 內就記
滅惡煩惱⽕，令四眾久住。

བདག་གིས་ ་ ེགས་ཅན་གཞན་དག ། ་བའི་ ་ལས་བ ལ་ ས་ཏེ། །

達吉 牡喋 間賢達 ⼤威 秋雷 札傑喋
我昔除外道，諸惡邪⾒網，

ཡང་དག་ ་ལ་བཀོད་ ར་པས། །བདག་འཁོར་ ག་ ་ ས་ ར་ཅིག །

揚達 ⼤拉 貴就⾙ 達擴 ⼤杜 舉就記
安置於正路，四眾得供養。

རིས་མེད་བ ན་འཛན་ཞབས་བ ན།

〈無分別持教⻑壽願⽂〉

第⼀世蔣貢康楚仁波切 著
妙融法師 譯

འཇམ་མགོན་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་མཛད་པའི་རིས་མེད་པའི་བ ན་འཛན་ ི་ཞབས་བ ན་ ོན་ཚག་མི་ཤིགས་ ོ་ ེའི་ ེང་བ་ཞེས་ ་
བ་བ གས་སོ། །

由蔣貢康楚羅卓泰耶所著之無分別持教⻑壽願⽂《無摧⾦剛鬘》：
ཨ་ ་ ི་སི ི ་བ་ །

嗡 梭地 ⼣地 拔哇杜
འོད་མི་འ ར་བ་ཚ་དཔག་མེད་མགོན་སོགས། ། ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །

偉⽶ 就哇 測巴 沒袞梭 秋糾 度松 嘉威 滇巴宜
不動光佛無量壽怙等，⼗⽅三時諸佛真實⼒，

སངས་ ས་བ ན་འཛན་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

桑傑 滇僅 巴滇 喇嘛南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
持聖教之具德諸上師，⾜蓮永固事業恆增⻑。

ེ་ ོད་ག མ་དང་ཐེག་པ་རིམ་ད ་ཡི། །དམ་ཆོས་ཆགས་དང་ ལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །

喋諾 松倘 帖巴 仍古宜 檔卻 恰倘 札威 滇巴宜
三藏經教並與九聖乘，正法遠離貪著真實⼒，

ཆོས་མཆོག་འ ང་གནས་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

卻秋 炯內 巴滇 喇嘛南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
聖法源處具德諸上師，⾜蓮永固事業恆增⻑。
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ལ་ ས་ ང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚགས། །དགེ་འ ན་མི་ ེད་འ ན་པའི་བདེན་པ་ཡིས། །

嘉⾊ 蔣森 年攘 帕⾙措 給敦 ⽶切 敦⾙ 滇巴宜
佛⼦菩薩聲聞諸聖眾，和合僧伽意欲真實⼒，

ཚགས་མཆོག་འ ེན་པ་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

措秋 枕巴 巴滇 喇嘛南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
聖眾導引具德諸上師，⾜蓮永固事業恆增⻑。

མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་བི་མ་མི་ ་སོགས། །རིག་འཛན་ ་བ ད་ ་མའི་ ིན་ བས་ ིས། །

措給 多傑 ⽐瑪 ⽶札梭 ⽴僅 紮舉 喇嘛 勤拉記
海⽣⾦剛與無垢友等，持明本續上師之聖化，

འ ོ་བའི་འ ེན་མཆོག་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

卓威 枕秋 巴滇 喇嘛南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
有情勝導具德諸上師，⾜蓮永固事業恆增⻑。

འཆི་བདག་བ ད་འཇོམས་རིགས་ འི་ད ལ
ི ་འཁོར་སོགས།།ཡི་དམ་ ད་ ེ་བཞི་ ག་ གས་ ེ་ཡིས།།

企達 度炯 ⽴阿 記擴梭 宜檔 舉喋 息⽵ 圖傑宜
摧滅死魔五佛壇城等，本尊四續六續之加持，

ད ལ
ི ་འཁོར་དབང་ ག་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

記擴 汪秋 巴滇 喇嘛南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
壇城⾃在具德諸上師，⾜蓮永固事業恆增⻑。

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ བ་པའི་ ལ་མོ་སོགས། །གནས་ག མ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ས་མ ་ཡིས། །

宜⾏ 擴洛 ⽵⾙ 嘉摩梭 內松 卡卓 卻炯 ⼥圖宜
如意輪與成就王⺟等，三處空⾏護法之威⼒，
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བདེ་ཆེན་ད ེས་རོལ་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

喋千 給若 巴滇 喇嘛南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
悅享⼤樂具德諸上師，⾜蓮永固事業恆增⻑。

ེས་ཐོབ་ ོར་ ང་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིས། ། ལ་བ ན་གསལ་མཛད་འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་བདག །

給透 久炯 彭松 措巴宜 嘉滇 薩則 切覺 宗⾙達
俱⽣後得之智盡圓滿，顯揚聖教說辯著之主，

ང་གི་བ ན་འཛན་མཁས་པའི་ ་མཆོག་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

隆吉 滇僅 客⾙ 丘秋南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
持教法之賢哲諸⼈傑，⾜蓮永固事業恆增⻑。

དམ་ཚག་གཙང་ཞིང་ བ་པ་ ིང་པོར་མཛད། །ཆོས་ཉིད་དོན་གཟིགས་ ར་བཅས་ག ག་གི་ ན། །

檔企 贊⾏ ⽵巴 寧波則 卻尼 屯息 蠟界 族吉間
誓戒清淨實修為精髓，⾒法性義天⼈頂上嚴，

ོགས་པའི་བ ན་འཛན་ ལ་འ ོར་དབང་ ག་ མས།།ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག

⾖⾙ 滇僅 那久 汪秋南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
總持證教諸瑜伽⾃在，⾜蓮永固事業恆增⻑。

ལ་ ིམས་གཞི་བ ན་ཏིང་འཛན་ ང་བ་གསལ། །ཤེས་རབ་ ལ་ ན་འཕགས་པའི་ནོར་ ིས་འ ོར། །

促慶 息滇 丁今 囊哇薩 謝拉 紮滇 帕⾙ 諾吉久
戒律為基禪定顯光明，具智慧⼒聖寶令豐滿，

བ་བ ན་ ོན་མེ་འ ོ་བའི་ བས་གནས་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

圖滇 準沒 卓威 加內南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
佛教燈炬有情歸命處，⾜蓮永固事業恆增⻑。
ོ

ོ

ེ

ེ

ོ

ོ

ོ

ོ

ཐོས་པས་ ད་ ོལ་བསམ་པས་ ེ་ ག་ ེད། ། ོམ་པས་དོན་ ོགས་གཞན་དོན་ ར་མཛད་པ། །

退⾙ 舉卓 杉⾙ 且札切 拱⾙ 屯⾖ 賢屯 陸則巴
聞因解脫思分別開展，修義證悟利他任運⾏，

མ ེན་བ ེ་ ས་ ན་ ལ་བའི་བ ན་འཛན་ མས།།ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག

千哲 ⼥滇 嘉威 滇僅南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
具知悲⼒諸持教聖者，⾜蓮永固事業恆增⻑。

དབང་པོར་འཚམས་པའི་ཐེག་རིམ་ ་ཚགས་ལ། །ལེགས་པར་ གས་ནས་ ལ་བཞིན་ ོད་པ་ཡི། །

汪波 倉⾙ 帖仍 那措拉 雷巴 修內 促⾏ 覺巴宜
順應諸根於諸乘次第，妙善安住如法⽽⾏持，

རིས་མེད་ ེས་ཆེན་ ོགས་ ན་བ གས་པ་ མས།།ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག

⾥沒 給千 秋袞 修巴南 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
無偏私之遍住眾⼤⼠，⾜蓮永固事業恆增⻑。

བ ན་འཛན་ཐམས་ཅད་ཕན་ ན་ གས་མ ན་ཞིང༌། ། བ་པའི་བ ན་ལ་ ོགས་ ེར་སེལ་མེད་པར། །

滇僅 湯界 篇村 圖吞⾏ 圖⾙ 滇拉 秋切 謝沒巴
⼀切持教相互意和合，置教諸⽅三昧耶無過，

དག་ ང་ཡངས་པོས་རང་བ ན་ ོང་བཞིན་ ། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

達囊 揚波 攘滇 炯⾏讀 俠⾙ 滇淨 則慶 拉佩修
寬廣淨觀⽽守護⾃宗，⾜蓮永固事業恆增⻑。

བདག་ཅག་འ ེལ་བཅས་ཡང་ ིད་ཐམས་ཅད་ ། །ནད་མེད་ ོ་ ེའི་ཚ་དང་ག གས་བཟང་སོགས། །

達價 哲皆 揚⼣ 湯界讀 內沒 多傑 測倘 俗桑梭
我等有緣及⼀切後有，無病⾦剛壽與善⾊相，
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མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བ ན་ལ་དབང་འ ོར་ནས། ། བ་བ ན་ཡོངས་ ི་ ང་ ེད་ཉིད་ ར་ཅིག །

透⾥ 元滇 敦拉 汪久內 圖滇 擁記 囊且 尼就記
善趣七功德⾃在圓滿，願成完滿釋教之太陽。

ཚ་དང་ཐར་པའི་བར་ཆད་ ན་ཞི་ཞིང༌། །ལོ་བ ་འཚ་ཞིང་ ོན་བ ་མཐོང་བ་དང །

測倘 踏⾙ 琶切 袞息⾏ 洛嘉 措⾏ 敦嘉 通哇倘
壽與解脫障礙盡息滅，⻑命百歲能享百秋⽇，

ག་པའི་བ བ་པའི་ ལ་བ ན་རིན་པོ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་ཇི་ ིད་གཞན་ ིར་འཛན་པར་ཤོག །

蠟⾙ 拉⾙ 嘉滇 仁波切 南卡 其⼣ 賢企 僅巴修
增上學之佛教⼤珍寶，乃⾄虛空為他願執持。

ལ་ ན་འ ས་ཞལ་དཔལ་ ན་ ་མ་དང༌། །རིས་མེད་བ ན་པ་འཛན་ ན་འཚ་གཞེས་ཤིང༌། །

嘉袞 度俠 巴殿 喇嘛倘 ⾥沒 滇巴 僅袞 措協⾏
諸佛總集⾯容具德師，諸無偏私持教之享年，

ཆོས་འཁོར་ ན་ཆད་མེད་པར་བ ོར་བ་ཡིས། །འཇིག་ ེན་ག མ་པོ་ ག་ ་ ང་ ེད་ཤོག །ཅེས་སོ། །

卻擴 君切 沒巴 過哇宜 吉滇 松波 ⼤杜 囊且修
法輪無有間斷⽽常轉，祈願光明恆常照三界。

ང་གཞིའི་ཤིས་བ ོད།

〈三寶吉祥⽂〉

妙融法師 譯

བ ་ཤིས་བ ོད་པ་ནི།

吉祥辭：

ན་ མ་ཚགས་པ་མངའ་བ་གསེར་ ི་རི་བོ་འ །།འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་མགོན་པོ་ ི་མ་ག མ་ ངས་པ།།

彭松 措巴 阿哇 ⾊吉 ⾥窩札 吉滇 松吉 袞波 持瑪 松繃巴
富⾜圓滿猶如⿈⾦⼭，三界怙主棄捨三垢染，

སངས་ ས་པ ོ་ ས་པ་འདབ་འ འི་ ན་མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དགེ་བའི་བ ་ཤིས་དང་པོ་འོ། །

桑傑 ⾙摩 給巴 達哲 間阿哇 迪尼 吉滇 給威 札⻄ 倘波喔
世尊妙眼猶如⼋瓣蓮，此為世間最初善吉祥。

དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བ ན་པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ།།འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ གས་ཤིང་ ་དང་མིས་མཆོད་པ།།

喋宜 涅哇 滇⾙ 秋拉 ⽶⼜哇 吉滇 松拿 札⾏ 蠟倘 ⽶卻巴
佛陀教⽰無上⽽不動，三界⿑讚⼈天所供奉，

ཆོས་ ་ི དམ་པ་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དགེ་བའི་བ ་ཤིས་གཉིས་པ་འོ། །

卻記 檔巴 給古 南拉 息且巴 迪尼 吉滇 給威 札⻄ 尼巴喔
淨妙正法寂靜諸有情，此為世間第⼆善吉祥。

དགེ་འ ན་དམ་པ་ཆོས་ ན་ཐོས་པའི་བ ་ཤིས་ ག ་དང་མི་དང་ ་མ་ཡིན་ ིས་མཆོད་པའི་གནས།།

給敦 檔巴 卻滇 退⾙ 札⻄秋 蠟倘 ⽶倘 蠟瑪 銀吉 卻⾙內
僧伽具法聞吉祥富⾜，⼈天阿修羅之供養處，

ི

ོ

ོ

ེ

ི

ི

ི ི

ི

ེ

ེ

ི

ི

ོ

ཚགས་ ་ི མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་ ི་གཞི།།འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དགེ་བའི་བ ་ཤིས་ག མ་པ་འོ།།ཞེས་དང༌།

措記 秋拉 哦擦 謝檔 巴吉息 迪尼 吉滇 給威 札⻄ 松巴喔
最上聚集知慚福之基，此為世間第三善吉祥。

ོན་མཆོག་དམ་པ་ ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །སངས་ ས་ ག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

敦秋 檔巴 蠟⽶ 卻偉巴 桑傑 恰擦 典迪 喋雷修
最聖導師⼈天所應供，願禮佛陀今時成妙善。

སེམས་ཅན་གང་དག་འ ོ་དང་མི་འ ོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

森間 扛達 卓倘 ⽶卓哇 喋達 湯界 典迪 喋雷修
有情眾⽣能⾏或不⾏，願彼⼀切今時成妙善。

ཞི་བ་ཆགས་ ལ་ ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །ཆོས་ལ་ ག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

息哇 洽札 蠟⽶ 卻偉巴 卻拉 恰擦 典迪 喋雷修
寂靜離貪⼈天所應供，願禮正法今時成妙善。

སེམས་ཅན་གང་དག་འ ོ་དང་མི་འ ོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

森間 扛達 卓倘 ⽶卓哇 喋達 湯界 典迪 喋雷修
有情眾⽣能⾏或不⾏，願彼⼀切今時成妙善。

ཚགས་མཆོག་དམ་པ་ ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །དགེ་འ ན་ ག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

措秋 檔巴 蠟⽶ 卻偉巴 給敦 恰擦 典迪 喋雷修
勝聚僧伽⼈天所應供，願禮僧伽今時成妙善。

སེམས་ཅན་གང་དག་འ ོ་དང་མི་འ ོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

森間 扛達 卓倘 ⽶卓哇 喋達 湯界 典迪 喋雷修
有情眾⽣能⾏或不⾏，願彼⼀切今時成妙善。
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ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་ ང་ལ་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

寧摩 喋雷 千喋雷 尼沒 拱拉 喋雷⾏
願晝吉祥夜吉祥，願⽇中亦具吉祥，

ཉིན་མཚན་ ག་ ་བདེ་ལེགས་པ། །དཀོན་མཆོག་ག མ་ ིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །

寧千 ⼤杜 喋雷巴 袞秋 松吉 喋雷修
晝夜六時恆吉祥，祈願三寶賜吉祥。

འ ང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ གས་ ར་ཏམ། །སའམ་འོན་ཏེ་བར་ ང་འཁོད་ ང་ ང༌། །

炯波 扛達 狄尼 蠟就旦 薩昂 溫喋 琶囊 饋將容
任何臨此諸天魔，或於地上或空住，

ེ་ད ་ མས་ལ་ ག་ ་ མས་ ེད་ཅིང༌། །ཉིན་དང་མཚན་ ་ཆོས་ལ་ ོད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་དང༌།

給固 南拉 ⼤杜 蔣且淨 寧倘 千讀 卻拉 覺巴修
恆常慈愛眾有情，願於晝夜勤修⾏。

འ ལ་བ་ ན་ ི་གཞིའི་ཤིས་བ ོད།

《根本說⼀切有部毘奈耶藥事》
གང་ལ་སེར་ ་ མ་ཆགས་པ། ། མ་འཇོམས་ ི་མ་མེད་མཛད་ཅིང༌། །

扛拉 ⾊那 南恰巴 南炯 持瑪 沒則淨
斷除諸結習，遠離諸貪愛，

གས་ཞི་གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

圖息 諾巴 ⽶阿喋 切拉 喋雷 則巴久
其⼼常寂靜，彼能安樂汝。

འ ེན་པ་གང་ཞིག་འ ོ་བ་ མས། །ཐར་པའི་ལམ་ ་འ ག་མཛད་ཅིང༌། །

枕巴 扛息 卓哇南 踏巴 朗讀 糾則淨
世間若有⼈，善住涅槃道，

ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ོན་པ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

卻南 湯界 敦巴喋 切拉 喋雷 則巴久
能說⼀切法，彼能安樂汝。

ོན་པ་འ ོ་བ་ མས་ ་ི ེན། སེམས་ཅན་ ན་ ི་དོན་ ི་ ིར། །

敦巴 卓哇 南記滇 森間 袞吉 屯吉企
⽣死流轉中，作諸皈依者，

གང་ཞིག་བདེ་བ་མངའ་མཛད་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

扛席 喋哇 阿則喋 切拉 喋雷 則巴久
利益有情類，彼能安樂汝。
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義淨法師 譯

ོབ་པ་གང་ཞིག་ མས་པ་ཡི། ། གས་ ས
ི ་འ ོ་བ་འདི་དག་ ན། །

就巴 扛息 蔣巴宜 圖記 卓哇 迪達袞
善以⼤悲⼼，養育諸有情，

་གཅིག་བཞིན་ ་ ག་བ ངས་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

樸記 ⾏讀 ⼤將喋 切拉 喋雷 則巴久
慈念如⾚⼦，彼能安樂汝。

གང་ཞིག་འཁོར་བར་འ ོ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ེན་ ར་ཅིང༌། །

扛息 擴哇 卓哇宜 森間 袞吉 滇久淨
⼀切歸依者，在於⽣死中，

ིང་དང་ད ང་གཉེན་ ར་པ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

令倘 繃年 久巴喋 切拉 喋雷 則巴久
依之獲善利，彼能安樂汝。

གང་ཞིག་ཆོས་ ན་མངོན་ མ་ ར། །གཙང་ཞིང་བ ་བ་མི་མངའ་ལ། །

扛息 卻袞 溫松久 臧⾏ ⽵哇 ⽶阿拉
證諸⼀切法，清淨無染穢，

ག མ་གཙང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

松臧 臧瑪 則巴喋 切拉 喋雷 則巴久
⾝⼝意寂然，彼能安樂汝。

དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་ ེས་པས། ། ན་ མ་ཚགས་དོན་འ ོར་ ར་ཅིང༌། །

巴窩 千波 扛給⾙ 彭松 秋敦 久就淨
勇猛出⾒時，增⻑諸財物，
ོ

ེ

ེ

ེ ེ

དོན་ བ་ཚགས་ ང་ བ་པ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

敦⽵ 措將 ⽵巴喋 切拉 喋雷 則巴久
成就諸義量，彼能安樂汝。

གང་ཞིག་ ེས་པས་ས་ མས་ནི། །ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོས་ཤིང༌། །

扛息 給⾙ 薩南尼 拿擦 界巴 拉約⾏
在昔降誕時，⼤地皆震動，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

森間 湯界 拉噶喋 切拉 喋雷 則巴久
眾⽣悉歡喜，彼能安樂汝。

ང་ བ་ ིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །ས་དག་ མ་ ག་གཡོས་ ར་ཅིང༌། །

蔣秋 寧波 謝巴拿 薩達 南⽵ 約久淨
⼤地六變動，證得菩提道，

བ ད་ཡིད་མི་བདེར་ ར་པ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

度宜 ⽶喋 久巴喋 切拉 喋雷 則巴久
魔王⽣惱⼼，彼能安樂汝。

ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ན། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་ མ་ག ངས་ཤིང༌། །

卻記 擴洛 過哇拿 帕⾙ 滇巴 南松⾏
善轉正法輪，名稱滿⼗⽅，

བ་པའི་ ན་པ་གང་ ང་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

圖⾙ 年巴 扛炯喋 切拉 喋雷 則巴久
說諸聖諦理，彼能安樂汝。
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ཡིད་འ ོག་གང་ཞིག་ ་ ེགས་ ེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ ིས་མ་མཛད་ཅིང༌། །

宜綽 扛息 牡喋且 湯界 卻記 滂則淨
演諸微妙法，摧伏諸外道，

ཚགས་ ན་དབང་ ་མཛད་པ་དེས། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །

措袞 汪讀 則巴喋 切拉 喋雷 則巴久
攝受於眾⽣，彼能安樂汝。

སངས་ ས་ ོད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །བ ་ ིན་ཚངས་པའི་ ་ མས་དང༌། །

桑傑 卻拉 喋雷則 嘉僅 倉⾙ 蠟南倘
願佛以安樂，及於帝釋天，

འ ང་པོ་ ན་ ི་བདེ་ལེགས་ནི། ེད་ལ་ ག་ ་ ིན་ ར་ཅིག །

炯波 袞吉 喋雷尼 切拉 ⼤杜 僅久記
⼀切諸⻤神，常為擁護者。

སངས་ ས་བསོད་ནམས་མ ་དག་དང༌། ། ་ མས་ ན་ ི་བསམ་པ་ཡིས། །

桑傑 索南 圖達倘 蠟南 袞吉 杉巴宜
以佛功德⼒，諸天皆歡喜，

ེད་ ་ི འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་ བ་ ར་ཅིག །

切記 對敦 扛吟巴 敦喋 喋仍 ⽵久記
所求事願者，無有不成就。

ང་གཉིས་ ེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ང་བཞི་ ེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །

岡尼 切價 喋雷修 剛息 切價 喋雷修
常護諸⼆⾜，及諸四⾜等，
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ེད་ཅག་ལམ་འ ོ་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ིར་འོང་དག་ ང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་སོ། །

切價 朗卓 喋雷修 企嗡 達將 喋雷修
去者獲安樂，來者亦安樂。

མཛད་བ འི་བ ་ཤིས།

〈⼗⼆⾏誼吉祥⽂〉

妙融法師 譯

མཛད་པ་བ ་གཉིས་ ི་བ ་ཤིས་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་མཛད་པ་ནི།

由⿓樹菩薩所著之〈⼗⼆⾏誼吉祥⽂〉

སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཕན་ ིར་ ང་ བ་མངའ་བ་པོ། །

森間 袞拉 篇企 蔣秋 阿哇波
為利⼀切眾⽣具菩提，

དོན་ མས་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་བ ལ་བ་ཡོངས་ ན་པ། །

屯南 湯界 ⽵巴 杜哇 擁滇巴
成就⼀切諸義具全勇，

ཚགས་ ་ི ལམ་ད ེས་ བ་པའི་བ ་ཤིས་གང་འ ང་བ།།བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག

措記 朗給 圖⾙ 札⻄ 扛炯哇 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
樂資糧道佛所⽣吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་ ན་ འི། །

卓拉 篇企 喋⾏ 謝巴 噶滇蠟
為利眾⽣如來由兜率，

གཞལ་མེད་ཁང་གི་ ིང་པོ་ནས་ནི་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །

俠沒 康吉 寧波 內尼 迪謝喋
越量宮殿中央⽽降臨，
ི
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དབང་བཅས་ ་ཡིས་བ ོར་བའི་བ ་ཤིས་གང་འ ང་བ། །

汪界 蠟宜 過威 札⻄ 扛炯哇
梵天王圍繞所⽣吉祥，

བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
ལོ་མ་མེ་ཏོག་འོད་འབར་ཉམས་དགའ་

ིའི་ཚལ།། ་མང་དག་གིས་བ ེན་པ་མགོན་པོ་བ མས་པ་ན།།

洛瑪 沒⾖ 偉拔 釀噶 倫⽐擦 蠟芒 達吉 滇巴 袞波 檔巴那
花葉光燦愉悅藍毗尼，眾天依處怙主誕降臨，

ིད་པ་མཐར་ ིན་པ་ཡི་བ ་ཤིས་གང་འ ང་བ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

⼣巴 踏沁 巴宜 札⻄ 扛炯哇 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
究竟三有所⽣之吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
ོང་ ེར་སེར་ འི་གནས་ནས་ ལ་པོའ་ཕོ་ ང་ ། །

炯切 瑟給 內內 嘉波 波章讀
由迦毗羅城⾄王宮殿，

མས་ནས་བ མས་པ་ ོན་པ་བདེ་གཤེགས་ཟས་གཙང་ ས། །

倫內 檔巴 敦巴 喋謝 瑟臧⾊
教主誕⽣成淨飯王⼦，

ར་བ ན་བ ད་ ིའི་ ས་གཏོར་བ་ཡིས་བ ་ཤིས་གང༌།།བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི ེད་ཤོག

紐諄 度機 秋⾖ 哇宜 札⻄扛 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
速灑⽢露⽔所⽣吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
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ོང་ ེར་དམ་པ་སེར་ འི་གནས་ཤེས་ ་བར་ནི། ། ད་ ་ གས་པ་ཆེ་བའི ་ཡིས་མངོན་བ ོད་པ། །

炯切 檔巴 ⾊給 內謝 甲哇尼 昧讀 札巴 切威 蠟宜 溫對巴
所謂迦毘羅衛之聖城，稀有稱名⼤天為頌揚，
བསམ་ཡས་དགེ་ བ་བསོད་ནམས་ ང་པོའ་བ ་ཤིས་གང༌། །

桑耶 給⽵ 索南 澎波 札⻄扛
成無邊善福蘊諸吉祥，

བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
願彼吉祥寂靜諸眾⽣。

ད ེས་ཤིང་ནམ་ ེད་ ོང་ ེར་མཆོག་ནས་མངོན་ ང་ ེ། །

給形 南切 種切 秋內 溫炯喋
因樂出離夜半離聖城，

དཀའ་ བ་ཚལ་ ་མངོན་པར་གཤེགས་ཤིང་ཚངས་ལ་སོགས། །

噶圖 擦讀 溫巴 謝⾏ 倉拉梭
親⾄苦⾏林⽽梵天等，

་ཡི་ཚགས་ ས
ི ་ཡོངས་ ་བ ོར་བའི་བ ་ཤིས་གང༌།།བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག

蠟宜 措記 擁速 過威 札⻄扛 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
天眾畢竟圍繞之吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
རབ་ ་འོད་འབར་གསེར་དང་འ ་བའི་ ་མངའ་ཞིང༌། །བཻ་

་ ར་ ོ་བའི་ ་བཏིང་ ེང་བ གས་ཏེ། །

拉杜 偉巴 ⾊倘 札威 固阿⾏ ⾙珠 雅⼤ 哦威 紮丁 登修喋
極妙光耀如⾦之⾝相，如⻘琉璃茅草墊上坐，
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ིལ་མོ་ ང་བཅས་མི་གཡོ་མཆོག་གི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

記摩 種介 ⽶⼜ 秋吉 札⻄扛 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
跏趺坐勝不動之吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。

་བོའ་འ མ་ན་ཙ་ཤའི་ ེང་གིས་ཡོངས་བ ོར་བ། །ཤིན་ ་ ད་ ་ ང་བའི་ ེད་པ་སེལ་མཛད་པ། །

秋窩 掌拿 紮夏 稱吉 擁過哇 信杜 昧讀 炯威 ⾊巴 ⾊則巴
尼連河邊紮夏⿃列繞，殊勝稀有盡消除貪愛，

་ཡི་ ལ་པོས་ ག་ ས་པ་ཡི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

露宜 嘉波 恰傑 巴宜 札⻄扛 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
⿓王所⾏頂禮之吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
ཤིང་ ལ་ ང་གཤེགས་ མས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་བ ད་ ི་ ོགས། །

⾏嘉 種謝 蔣⾙ ⾖記 度記秋
⾄菩提樹王前以慈⼒，

མང་པོ་བ ལ་ཏེ་ས་ ེང་དང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ། །

芒波 杜喋 薩登 倘尼 南卡拉
摧滅眾多魔眷由天地，

བཅོམ་ ན་བ ་ཤིས་ མ་པ་ ་ཚགས་གང་འ ང་བ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

炯滇 札⻄ 南巴 那措 扛炯哇 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
出⽣種種世尊祥瑞兆，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
ག་བ ལ་མཐའ་དག་གཞིག་ ིར་ ོ་ ེའི་གདན་བ གས་ཏེ། །

讀阿 踏達 息企 多傑 滇修喋
滅⼀切苦住於⾦剛座，
ི ོ

ི ོ

ནམ་ ི་ཐོ་རངས་བ ད་བཞི་པོ་དག་ མ་བ ལ་བ། །

南吉 透攘 度息 波達 南杜哇
於拂曉時分降伏四魔，

ོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བ ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

敦巴 喋哇 謝⾙ 札⻄ 扛迎巴 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
教主如來所有諸吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
ོང་ ེར་ ་ར་ ་ ིར་ ང་ ོང་མཆོག་བ གས་ནས། །

種切 ⽡納 那⻄ 掌松 秋修內
最上仙⼈住於⿅野苑，

ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་མཆོག་བ ན་པ་ཡི་བ ་ཤིས་གང༌།

卻記 擴洛 秋滇 巴宜 札⻄扛
教⽰最上法輪之吉祥，

་ ལ་དང་འདིར་ཤིན་ ་ ད་ ་ ང་ ར་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

蠟由 倘迪 信杜 昧讀 炯久巴 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
成為天上此界最殊勝，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
བ ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕན་ ེད་དམ་པ་དག་ ེད་པ། །

札⻄ 扛息 篇且 檔巴 達且巴
作諸淨妙利益為群⽣，

བསོད་ནམས་དག་ ེད་འཕགས་པའི་ ེ་བོས་མངོན་བ ོད་པ། །

索南 達且 帕⾙ 給窩 溫對巴
並作福德聖者親稱讚，
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བཅོམ་ ན་

་ བ་པའི་སེང་གེས་གང་ག ངས་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

炯滇 夏嘉 圖⾙ 森給 扛松巴 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
佛陀釋迦能仁獅所說，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。

་ ེགས་ ེད་པ་ མས་ ་ི ང་ ལ་གཞོམ་པ་དང༌། །འ ོ་ལ་བདེ་བ་བ ེད་ ིར་ཆོ་འ ལ་དམ་པ་དག །

牡喋 且巴 南記 昂嘉 雄巴檔 卓拉 喋哇 給企 秋初 檔巴達
除滅外道⾏者之我慢，為群⽣發利樂⽽隨⽰，

ཉེ་བར་ ོན་པའི་ ལ་བའི་བ ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

涅哇 敦⾙ 甲威 札⻄ 扛吟巴 札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
清淨神變佛之諸吉祥，願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་མཐོ་རིས་གནས་ནས་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །

卓拉 篇企 透⾥ 內內 迪謝喋
為利有情由天趣降此，

ཚངས་པ་ལ་སོགས་ ་ཚགས་ལག་ན་ ་ཡབ་ག གས། །

倉巴 拉梭 蠟措 拉那 阿雅讀
梵天神眾⼿中持種種，

་ཚགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་ ་བ ོར་བའི་བ ་ཤིས་གང༌། །

那措 透⾙ 擁速 過威 札⻄扛
拂塵傘⽽圍繞之吉祥，

བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
願彼吉祥寂靜諸眾⽣。
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་བ་མཆོག་ ་ཉེར་གཤེགས་པ། །མ ་ར་བའི་མེ་ཏོག་མང་པོས་མངོན་མཆོད་པ། །

喋⾏ 謝巴 昔哇 秋杜 涅謝巴 曼達 拉威 沒⾖ 芒波 溫卻巴
如來隨⾄最勝之寂靜，眾多曼陀羅花作供養，
་མཆོག་ མས་ ས
ི ་མངོན་པར་བ ོད་པའི་བ ་ཤིས་གང༌། །

蠟秋 南記 溫巴 對⾙ 札⻄扛
最勝諸天親讚之吉祥，

བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །

札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
願彼吉祥寂靜諸眾⽣。

་དབང་ ་དང་མི་ཡི་དབང་པོས་ ག་ ས་པ། །

蠟汪 露倘 ⽶宜 汪波 恰且巴
天王⿓王⼈王⾏頂禮，

མཁའ་ ིང་གནོད་ ིན་ ི་ཟའི་དབང་པོས་མཆོད་ ར་པ། །

卡頂 諾僅 持撒 汪波 卻久巴
鵬⿃藥叉尋⾹王供養，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ོབས་བ ་ ན་པའི་བ ་ཤིས་གང༌། །

喋⾏ 謝巴 ⾖糾 滇⾙ 札⻄扛
如來具⾜⼗⼒之吉祥，

བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །ཅེས་སོ། །

札⻄ 喋尼 給古 南拉 息且修
願彼吉祥寂靜諸眾⽣。

ས་ ས་པའི་བདེ་ལེགས་ཚགས་བཅད།

〈天⼦所問吉祥偈〉

妙融法師 譯

འཇིག་ ེན་འདི་དང་གཞན་དང་མཐོ་རིས་ན། །རིན་ཆེན་ ད་ ང་ ་ཆེན་གང་ཡོད་པ། །

吉滇 迪倘 賢倘 透⾥拿 仁千 昧炯 嘉千 扛約巴
此世間他⽅善趣，盡諸廣⼤稀妙寶，

དེ་ནི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་ལ། །ཅིས་ ང་ ངས་དང་བ ང་བ་ཆར་མི་ཕོད། །

喋尼 昨⾙ 桑傑 仁千拉 記將 掌倘 掌哇 恰⽶頗
然於正等覺佛寶，於⼀數量不能計，

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 昨⾙ 桑傑 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，正覺佛寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋那 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。
ཞི་འགོག་བ ད་ ི་ཤིན་ ་ ་ནོམ་གང༌། །

་ བ་པས་མཉམ་བཞག་ གས་ ད་པ། །

息果 度機 信杜 嘉農扛 夏嘉 圖⾙ 釀俠 圖去巴
寂滅⽢露淨妙法，能仁以定⽽悟⼊，

ཆོས་དེ་དང་ནི་མ ངས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་མངོན་ ས་ན་ ིན་ཆད་ ་ངན་མེད། །

卻喋 倘尼 聰巴 約⺠喋 喋溫 且拿 沁切 釀恩沒
此無與倫⽐正法，若現前後無憂惱。
ོ

ི

ེ

ེ

ི ོ

ི ི

ེ

ི

ེ

ོ

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 檔⾙ 卻記 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，最上法寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

ལ་བས་གང་དག་གང་ཟག་བ ད་ག ངས་པ། །དེ་དག་ མས་ནི་ ེས་ ་ ང་བཞི་ ེ། །

嘉威 扛達 扛撒 給松巴 喋達 南尼 給樸 松息喋
佛說⼋補特伽羅，彼諸⼠夫雙成四，

ིན་གནས་དེ་དག་ས་ ེང་ཤིན་ ་དཀོན། །དེ་དག་ མས་ལ་ ིན་ན་དཔག་མེད་འ ར། །

僅內 喋達 薩登 信杜袞 喋達 南拉 僅拿 巴沒久
等供處世間稀，若供彼等果無量。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴没喋 給敦 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，聖僧伽寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

དམ་པའི་གཙ་བོ་མཆོག་ ིན་ ་ནོམ་པ། །འོད་མཆོག་དཔའ་བོ་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས། །

檔⾙ 捉窩 秋僅 吉農巴 偉秋 巴窩 檔巴 秋吉內
聖者尊主妙勝施，勝光聖勇最上地，
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ཤེས་རབ་དམ་པ་མཆོག་གི་དམ་པ་མཆོག །མཆོག་མིན་མཆོག་མ ེན་འདི་ནི་བཅོམ་ ན་གཅིག །

謝拉 檔巴 秋吉 檔巴秋 秋⺠ 秋千 迪尼 炯滇記
勝慧淨妙最上聖，知世出世唯世尊。

ངོམཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 昨⾙ 桑給 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，正覺佛寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

ཏིང་འཛན་དམ་པ་བར་ཆད་མེད་པ་གང༌། །མཐའ་ཡས་ ོ་ ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་ག ངས་པ། །

丁今 檔巴 琶切 沒巴扛 踏耶 洛滇 喋⾏ 謝松巴
淨妙禪定無障礙，如來宣說無邊慧，

ཏིང་འཛན་དེ་བ ན་ ོ་ ེ་དཔེར་ ས་ ེ། །ཏིང་འཛན་དེ་དང་མ ངས་པའི་ཏིང་འཛན་མེད། །

丁今 喋滇 多傑 ⾙且喋 丁今 喋倘 聰⾙ 丁今沒
堅固禪定喻⾦剛，無定等此三摩地。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 丁涅 今吉 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，三摩地寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。
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ཇི་ ར་ ོ་གཏན་དམ་ཞིང་རབ་དམ་ ེ། ། ོབས་ཆེན་ ང་བཞི་དག་གིས་མི་བ ོད་པ། །

其⼤ 果滇 檔⾏ 拉檔喋 ⾖千 隆息 達吉 ⽶貴巴
如是善鎖極妙善，⼤⼒四⾵不能動，

བདེན་བཞི་མཐོང་བའི་མཁས་པ་དེ་ ར་གནས། །འཇིག་ ེན་ ་བ་ མས་ ིས་འདིར་མི་གཡོ། །

滇息 通威 客巴 喋⼤內 吉滇 罵哇 南記 迪⽶⼜
如是聖⾒住四諦，世間巧說不能動。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 給敦 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，聖僧伽寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。
ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་ ན་མ ེན་ཐམས་ཅད་གཟིགས། །

湯界 息倫 袞千 湯界息
統御遍智⾒⼀切，

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ོབས་ མས་ ན་དང་ ན། །

湯界 千巴 ⾖南 袞倘滇
遍知⼀切具諸⼒，

ན་ ི་དམ་པ་འཛན་པ་ ན་དང་ ལ། །བསམ་པ་ ན་མ ེན་འདི་ནི་བཅོམ་ ན་གཅིག །

袞吉 檔巴 僅巴 袞倘札 杉巴 袞千 迪尼 炯滇記
⼀切⾄聖離懼怖，知⼀切念唯世尊。
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ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 昨⾙ 桑傑 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，正覺佛寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

ིད་པ་འགོག་ཅིང་མི་གཡོ་འ ར་བ་མེད། ། ོན་མེད་འཇིགས་པ་ ན་ལས་ མ་པར་ ོལ། །

⼣巴 果淨 ⽶⼜ 久哇沒 君沒 吉巴 袞雷 南巴卓
滅有無轉無變動，無患度脫諸懼怖，

ཤིན་ ་འགོག་ཅིང་ ་ནོམ་ངེས་པར་འ ང༌། །ཤིན་ ་ ིམེད་ཞི་བ་ ོས་མི་འ ོག །

信杜 果淨 嘉濃 涅巴炯 信杜 持沒 息哇 洛⽶綽
極滅上妙⽽出離，無垢寂靜⼼不迷。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 檔⾙ 卻記 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，最上法寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

ཤིན་ ་ ག་བ ལ་ ོན་ཞིང་བདེ་ ེད་ཅིང༌། །བདེན་ མས་མཐོང་ ེ་གང་དག་བག་ཡོད་པ། །

信杜 讀阿 敦⾏ 喋且淨 滇南 通喋 扛達 拔約巴
極⽰諸苦教⾏善，⾒諸諦⽽不放逸，
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བདེན་པ་རིན་ཆེན་ མས་ལ་ ོགས་མེད་པ། །དེ་དག་ ེ་བ་བ ད་པ་ ིས་མི་ལེན། །

滇巴 仁千 南拉 ⽃沒巴 喋達 給哇 給巴 企⽶連
於諸諦寶無疑慮，彼等於⼋⽣不還。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 給敦 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，聖僧伽寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

དམ་པ་ མས་ ས
ི ་དམ་པ་དོན་དམ་མ ེན། །མཆོག་དང་མཆོག་མིན་མ ེན་ཞིང་དོན་དམ་བ ོན། །

檔巴 南記 檔巴 屯檔千 秋倘 秋⺠ 千⾏ 屯檔尊
諸聖者知勝義諦，知勝⾮勝勤勝義，

གཞན་ ིས་མི་འ ོག་དམ་པ་ གས་ ད་ ར། །ཤིན་ ་ ག་བ ལ་ མས་ ི་ད ང་གཉེན་མཆོག །

賢吉 ⽶綽 檔巴 圖去⼤ 信杜 讀阿 南記 繃年秋
他不能惑意徹悟，為諸極苦勝依歸。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 昨⾙ 桑傑 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，正覺佛寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。
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འ ན་པ་བ ེད་ནས་ ལ་འ ོར་ ན་ ར་ཅིང༌། །གོ ་ཏམ་བ ན་ལ་ ག་བ ོན་རབ་ ོལ་བ། །

敦巴 給內 那久 滇久淨 果旦 滇拉 ⼤尊 拉卓哇
發意樂⽽具瑜伽，常勤佛教靜解脫，

གཞན་ ིས་མི་བ ི་བ་དག་ཞིང་དེར་རེག །འདི་ལ་དེ་རེག་ ངས་ ་ ིན་མི་འ ར། །

賢吉 ⽶記 哇達 ⾏喋蕊 迪拉 喋蕊 掌速 沁⽶久
他不能引證寂靜，從此不落世間數。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 給敦 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，聖僧伽寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

བདེན་པ་མཐོང་བ་བ ོད་པས་བ ་ལམ་ན། །གལ་ཏེ་ ིག་པ་འགའ་ཞིག་ ས་ ར་ ང༌། །

滇巴 通哇 覺⾙ 嘉朗拿 噶喋 迪巴 噶息 且久將
⾒諦卻忘於⼀時，若作些微之罪業，

དེ་ནི་དེ་བཅབ་པ་ཡི་འོས་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་མི་གཡོ་གནས་ ིར་རོ། །

喋尼 喋價 巴宜 偉⺠喋 卻尼 迪尼 ⽶⼜ 內企若
道彼破戒⾮適宜，此法性安住不動。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 給敦 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，聖僧伽寶世間勝，
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ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

་དང་བཅས་པའི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ན། །སངས་ ས་དང་ནི ག་པའམ་མ ངས་པ་མེད། །

蠟倘 界⾙ 吉滇 湯界那 桑傑 倘尼 蠟巴 聰巴沒
⼀切世間與天⼈，無勝無等於佛陀，

་དང་མི་ཡི་ ོན་པ་ ་ན་མེད། ། ོན་པ་དེད་དཔོན་ ན་པ་ མས་ ི་མཆོག །

蠟倘 ⽶宜 敦巴 拉那沒 敦巴 喋奔 ⾯巴 南記秋
無上⼈天之教主，最上導師舵⼿醫，

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 昨⾙ 桑傑 仁千 吉滇秋
殊勝稀有與無量，正覺佛寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

སོ་གའི་ ་བ་དང་པོར་ བ་པ་ཡིས། །ནགས་ ོད་ཆོས་ ི་དམ་པ་རབ་བ ེས་ནས། །

薩噶 達哇 倘波 圖巴宜 拿卻 卻記 檔巴 拉涅內
薩噶⽉於茂林中，能仁初悟勝義法，

ཆོས་དེ་དང་ནི་ ག་པའམ་མ ངས་པ་མེད། །འདི་ལ་དེ་རེག་ ངས་ ་ ིན་མི་འ ར། །

卻喋 倘尼 蠟巴 聰巴沒 迪拉 喋蕊 掌速 沁⽶久
彼法無勝且無等，登此法不落世數。
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ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 檔卻 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，最上法寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實，真諦令世間如意。

ིག་པ་ ིང་ཟད་གསར་ ་ ས་མེད་ལ། །རིམས་ནད་མེད་པས་འཇིགས་མེད་ ་ངན་ ལ། །

迪巴 寧瑟 薩獨 且昧拉 仁內 沒⾙ 吉沒 釀恩札
窮盡舊罪不新造，無煩無懼離憂惱，

་བ་འགགས་པས་ ིད་པ་མི་ ེད་པ། །བ ན་པ་མར་མེ་བཞིན་ ་འབར་བར་འ ར། །

紮哇 嘎⾙ ⼣巴 ⽶給巴 滇巴 瑪沒 ⾏讀 拔哇久
根除煩惱不輪迴，聖教如燈⽽熾然。

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །

哦擦 信杜 昧炯 巴沒喋 給敦 仁千 扛息 吉滇秋
殊勝稀有與無量，聖僧伽寶世間勝，

ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བ

其⼤ 阿迪 喋⾏ 滇秋拿 滇⾙ 迪尼 信杜 喋雷修
如是我說若真實， 真諦令世間如意。

ོད།

ས་བ ད་ཤིས་བ ོད།

〈⼋聖物吉祥⽂〉

妙融法師 譯

མ ་ལཾ་ ་ ི་བྷ་ཝན་ །

芒嘎浪 梭地 巴彎堵
དེང་འདིར་འཛམ་ ་ ིང་ཐམས་ཅད་ ་ི ན། འཇིག་ ེན་ ན་ ི་འདོད་ འི་འ ང་གནས།

滇迪 展樸林 湯界期間 極滇 袞期 屯古 炯內
於此⼀切世間之莊嚴，⼀切世間願望之⽣處，

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི ོན་པ་ མས་ ་ི བ ེན་པའི་གཞི། ང་ བ་ ི་ ོན་པ་བཟང་པོས་བ ན་པ།

卓⾙桑給 期尊 巴南期 滇⾙息 強秋期 尊巴桑波 間巴
圓滿佛陀如意寶樹之根基，菩提樹之妙嚴飾，

་མི་ ན་ ི་བསོད་ནམས་ ་ི ཞིང་དང་མཆོད་ ོང་གཅིག་ ར་ བ་པའི་གནས་ ོ་ ེའི་

拉⽶昆期索南期⾏倘 卻敦記普⽵⾙ 內 多傑
⼀切⼈天功德⽥，唯⼀供養之主幹之聖地⾦剛座。

གདན་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བ ར་འདི་ཉིད་ ་ ལ་བ་ཉིད་ ིས་བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་

滇協桑敦巴究 迪尼篤 給⽡ 尼期 札⻄⾙界素
作諸課誦，以世尊加被聖物之⼒，
ིན་ ིས་བ བས་པ་ མས་ ་ི མ ས་བ ་ཤིས་བ ོད་པར་ ་ ེ།

錦期洛巴 南期突 札⻄訣芭恰碟
⽽念吉祥⽂。
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ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ།

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦突巴拉
往昔秘密主⾦剛⼿供養正等覺佛釋迦能仁⽩芥⼦，
གསང་བའི་བདག་པོ་ ག་ན་ ོ་ ེས་ ངས་ཀར་ ལ་ནས་

桑威達波 恰南多傑 湧噶菩內
依佛加被其吉祥聖物之⼒，

བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལ་བ ེན་ནས་

札⻄倍 則素 錦期洛巴 則倍突拉 滇內
願今時此處壇場

དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ ངས་ཀར་ ི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪 內千 迪尼篤 永噶期界期 札⻄巴久記
依芥⼦聖物⽽成吉祥。

ངས་ཀར་ ོ་ ེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ ། །བགེགས་ མས་མ་ ས་རབ་ ་འཇོམས་ ེད་ཅིང༌། །

永噶 多傑 ⽇喋 湯界篤 給南 碼呂 繞篤 炯伽⾦
⼀切⾦剛族芥⼦，極摧滅魔障無餘，

མ ་ ོབས་ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་ ར་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བགེགས་ མས་ཞི་བར་ཤོག །

突⾖ 雲滇 彭松 措久巴 札⻄ 喋將 給南 席哇秀
⼒勇功德令圓滿，願彼吉祥寂諸障。
ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ། མ་ཟེ་

་ལིས་ ་

་ ལ་ནས།

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦圖巴拉 展瑟袞達呂 紮嘟哇 樸內
往昔昆達利梵志供養正等覺佛釋迦能仁百節草，
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བ ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

札⻄倍界素 錦期拉巴 則倍兔雷
依佛加被其吉祥聖物之⼒，
དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་

འི་ ས་ ས
ི ་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪內千 迪尼篤 嘟哇界期 札⻄巴久記
願今時此處壇場依百節草聖物⽽成吉祥。

ས་ཚ་ནི་འཕེལ་བར་ ེད་པ་ ེ། ། ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་ཚ་ནི་རབ་བ བས་ནས། །

嘟哇 千尼 胚哇 伽巴碟 多傑 森⾙ 千尼 繞⽵內
以百節草令壽增，妙成⾦剛薩埵壽，

ཉོན་མོངས་ ེ་ཤི་ ན་ཆད་ ར་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ཚ་ནིའཕེལ་ ར་ཅིག །

⼥矇 給細 均切 久巴宜 札⻄ 喋將 千尼 配久記
煩惱⽣死得中斷，願彼吉祥增壽數。
ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ་ ་མོ་བ ན་མས་ལི་ ི་ ལ་ནས།

溫 洋達巴 卓⾙ 桑給夏迦突巴拉 拉莫 滇每 林企撲內
往昔地⺟天⼥供養正等覺佛釋迦能仁⿈丹，
བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

札⻄⾙界素 錦期洛巴則倍兔雷
依佛加被其吉祥聖物之⼒，

དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ལི་ ིའི་ ས་ ས
ི ་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪內千迪尼篤 林企界期 札⻄巴久記
願今時此處壇場依⿈丹聖物⽽成吉祥。
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ལི་ ི་དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཆོས་ མས་མ་ ས་དབང་ ་འ ས་ནས་ ང༌། །

林企 瑪波 汪期 壤⾏喋 卻南 碼呂 汪嘟 篤內將
紅⾊⿈丹之體性，統攝⼀切諸萬法，

ཆོས་ ་ི ལ་ ིད་རབ་ ་བ ན་ ར་པའི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ལ་ ིད་བ ན་ ར་ཅིག །

卻期 給細 繞篤 滇久⾙ 札⻄ 喋將 給細 滇久記
法之國政極堅固，願彼吉祥固國政。
ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ། ང་པོ་ཆེ་ས་ ང་གིས་གི་ཝཾ་ ལ་ནས།

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦突巴拉 啷波切 薩松期期汪樸內
往昔象王供養正等覺佛釋迦能仁象⿈，
བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

札⻄⾙界素 錦期洛巴 則倍兔雷
依佛加被其吉祥聖物之⼒，

དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་གི་ཝཾ་གི་ ས་ ས
ི ་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪 內千迪尼篤 期汪期界期 札⻄巴久記
願今時此處壇場依象⿈聖物⽽成吉祥。

གི་ཝཾ་ ག་ག མ་འཇོམས་པ་ནད་ ་ི ན། ། ན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་ ་ ོགས་ ར་ནས། །

期汪 篤松 炯巴 內期⾨ ⾨秋 卻尼 繞篤 ⾖久內
象⿈滅三毒病藥，勝藥令證悟法性，

ཉོན་མོངས་ ག་ ་མེད་པར་ ར་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ག་བ ལ་ཞི་ ར་ཅིག །

⼥矇 俗溫 每巴 久巴宜 札⻄ 喋將 篤阿 ⾏久記
無有煩惱之痛楚，願彼吉祥滅苦痛。
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ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ། ིམ་བདག་བཟང་ ོང་གིས་ཞོ་ ལ་ནས།

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦突巴拉 欽達桑⼯期 雄樸內
往昔⻑者善護供養正等覺佛釋迦能仁酥酪，
བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

札⻄倍界素 錦期拉巴 則倍兔雷
依佛加被其吉祥聖物之⼒，

དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ཡང་ཞོའ་ ས་ ས
ི ་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪內千迪尼篤洋雄界期 札⻄巴久記
願今時此處壇場依酥酪聖物⽽成吉祥。

ཞོ་ནི་ ན་ ི་ ིང་པོར་ ར་པ་ ེ། ། ིང་པོ་ མ་དག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ ོགས་ནས། །

雄尼 袞期 寧波 久巴喋 寧波 南達 耶謝 秋⾖內
酥酪為⼀切精髓，聖悟清淨智精髓，

ཡོན་ཏན་ ན་ ི་ད ིངས་ ་ ར་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ག་ག མ་ཞི་བར་ཤོག །

雲滇 袞期 英素 久巴宜 札⻄ 喋將 篤松 席哇秀
亦成⼀切功德界，願彼吉祥滅三毒。
ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ། ག གས་ ི ་མོ་འོད་འཆང་མས་

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦突巴拉 俗期拉莫 偉羌昧
往昔形⾊天⼥持光供養正等覺佛釋迦能仁銅鏡，

མེ་ལོང་ ལ་ནས་བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

每隆樸內 札⻄⾙則素 錦期臘巴 則⾙兔雷
依佛加被其吉祥聖物之⼒，
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དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ཡང་མེ་ལོང་གི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪 內千迪尼篤洋美隆期 界期 札⻄ 巴久記
願今時此處壇場依銅鏡聖物⽽成吉祥。

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་མཆོག་ ་དག་ ར་ཏེ། །

美隆 耶謝 嘉措 千波宜 耶謝 嘉措 秋篤 達久碟
以本智⼤海之鏡，清淨本智之勝海，

མ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་ ོད་པའི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ིབ་པ་དག་ ར་ཅིག །

南達 卻拉 退每 隆訣倍 札⻄ 喋將 ⽌巴 達久記
淨法無礙得受⽤，願彼吉祥淨諸障。
ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ། ཤིང་གི་ ་མོས་ཤིང་ཐོག་བིལ་བ་ ལ་ནས།

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦圖巴拉 幸期 拉莫 幸透⽪挖普內
往昔樹⽊天⼥供養正等覺佛釋迦能仁雌葫果，
བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

札⻄⾙界素 錦期臘巴 界⾙兔勒
依佛加被其吉祥聖物之⼒，

དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་བིལ་བའི་ ས་ ས
ི ་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪 內千迪尼 畢威界期 札⻄巴久記
願今時此處壇場依雌葫果聖物⽽成吉祥。

བིལ་བ་ ་ ེན་འ ས་ ར་བཅས་པའི་ཆོས། །འཇིག་ ེན་འཇིག་ ེན་འདས་པའི་ ོད་པ་ ན། །

畢哇 舉間 哲樸 界⾙卻 極滇 極滇 碟倍 訣巴袞
雌葫具因緣果法，世出世間⼀切⾏，
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ང་ བ་ ིང་པོ་མཆོག་ ་ ར་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་དོན་ ན་འ བ་ ར་ཅིག །

強秋 寧波 卻篤 久巴宜 札⻄ 喋將 屯袞 ⽵久記
得成最勝菩提藏，願彼吉祥成諸義。
ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ།

溫 洋達巴 卓⾙桑給 夏迦圖巴拉
往昔梵天王供養

འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་ ིས་ ང་དཀར་པོ་གཡས་ ་འ ིལ་བ་ ལ་ནས།

拉以汪波 給僅期 東噶波 業素期哇樸內
正等覺佛釋迦能仁右旋⽩海螺，

བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

札⻄⾙界素 僅期拉巴 界⾙突雷
依佛加被其吉祥聖物之⼒，

དེང་འདིར་ ར་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ ང་དཀར་ ི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

滇迪 內千迪尼篤 東噶期界期 札⻄巴 久記
願今時此處壇場依右旋⽩海螺聖物⽽成吉祥。

ང་ནི་ཆོས་ ་ི ་ མས་ ོགས་པའི་ ལ། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཉིད་ ་དག་ ར་ཏེ། །

東尼 卻期 札南 卓⾙促 耶謝 嘉措 尼篤 達久碟
法螺之聲所發聲，即清淨本智⼤海，

ཆོས་ མས་མ་ ས་ཡོངས་ ་ ོན་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ཚག་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །

卻南 碼呂 永素 敦巴宜 札⻄ 喋將 器汪 退巴秀
畢竟無餘⽰萬法，願彼吉祥得詞灌。

་བ ན་ཤིས་བ ོད།

〈七政寶吉祥⽂〉

妙融法師 譯

འཁོར་ལོ་ལག་ ་ཐོགས་ལ།

⼿持⾦輪寶

་ ས་ལས་ ས་ ེ་བ་ཤིན་ ་ མ། ། ིབས་ ོང་ ན་ཞིང་ ་ ད་རབ་མཉམ་བཟང༌། །

蠟則 雷且 喋哇 信杜敦 記東 滇⾏ 牡去 拉釀桑
天物所成臍⼼圓，具千幅⽽邊平善，

ང་བའི་ད ་ལས་ མ་པར་ ལ་ ར་པའི། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

當威 札雷 南巴 嘉久⾙ 擴洛 仁千 頂迪 札⻄秀
能戰勝⼀切瞋敵，輪王寶令今吉祥。
བ ད་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་བའི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་

度湯 界雷 嘉威 卻記擴洛
願戰勝⼀切魔怨之法輪具⾜，

ནམ་མཁའི་མཐས་ག གས་པར་བ ོར་ ས་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

南卡帖杜巴 過⼥⾙ 汪倘滇巴久記
並旋於盡虛空。
ནོར་ ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

⼿持神珠寶

རིན་ཆེན་ངོ་བོ་ ་ ས་བཻ་

། ། ན་ ་དཔག་ཚད་ཙམ་ ་ ང་ ེད་ཅིང༌། །

仁千 哦窩 蠟則 ⾙珠雅 袞杜 巴測 贊讀 囊且淨
寶性為天物琉璃，諸由旬光照無垢，
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ི་མེད་ཉིན་མོ་ཇི་བཞིན་མཚན་དེ་བཞིན། །ནོར་ ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

持沒 寧摩 其⾏ 千喋⾏ 諾樸 仁千 頂迪 札⻄秀
如是晝夜皆不異，摩尼寶令今吉祥。
ཚ་དཔག་ ་མེད་པའི་འོད་དང་ ན་ཞིང་ ་དང་བཅས་པའི་

測巴杜沒⾙偉倘滇⾏蠟倘界⾙
願具無量光明，

འཇིག་ ེན་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

吉滇巴湯界 攘攘吉息吉記 息吉倫⾙汪倘 滇巴久記
令⼀切世間界與天⼈，各⾃具⾜威德勝伏勢⼒。
བ ན་མོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

⼿持⽟⼥寶

ག གས་མཛས་ ་ན་ ག་ཅིང་ ལ་བཟང་བ། །པགས་པའི་མདོག་ལེགས་འཇམ་ཞིང་ ི་མཆོག་ ན། །

俗則 ⼤拿 讀淨 促桑哇 巴⾙ ⽃雷 蔣⾏ 持秋滇
妙⾊善姿⾒⽣喜，體膚澤潤具勝⾹，

ཡིད་འོང་འདོད་ད འི་རེག་ ་དང་ ན་པ། །བ ན་མོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

宜嗡 堆古 蕊甲 倘滇巴 尊摩 仁千 頂迪 札⻄秀
悅意觸受滿百欲，⽟⼥寶令今吉祥。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛན་ཞི་བའི་ ལ་ ིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་བདག་དང་

森間湯界 丁涅今 息威促吉 吉滇雷喋⾙ 達倘
願⼀切眾⽣以三摩地寂靜之理，

གཞན་ ི་དོན་བདེ་བས་བ བ་པ་ལ་ཡིད་བཞིན་ ་འ ོར་བའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

賢吉屯喋威 ⽵巴拉宜信杜 久威汪倘滇巴 久記
令出世間⾃他之利安樂成辦，具⾜如意興盛。
ོ

ོ ི

ེ

ོ

ེ

ོན་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

⼿持⼤⾂寶

གང་ཡང་ ལ་བའི་ ་ཏིག་མདངས་ ན་པ། །གསེར་སོགས་མང་པོ་ བ་ལ་ ལ་བ་ ར། །

扛揚 嘉威 ⽊滴 檔滇巴 ⾊梭 芒波 圖拉 樸哇⼤
制勝⼀切具珠光，以眾多⾦供能仁，

བཟོད་ ན་མ ངས་པའི་ ིམ་བདག་ནོར་ ན་ཏེ། ། ོན་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

索滇 聰⾙ 慶達 諾滇喋 倫波 仁千 頂迪 札⻄秀
具忍具寶之⻑者，⼤⾂寶令今吉祥。

འི་མིག་ མ་པར་དག་པ་ཐོབ་ ེ་འཕགས་པའི་ནོར་བ ན་དང་ ན་ཞིང་རང་དང་གཞན་ ི་དོན།

蠟宜密南巴達巴 透喋帕⾙ 諾敦倘滇⾏ 攘倘賢吉屯
願得清淨天眼具聖七寶，
དགོངས་པ་མ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ ིན་ནས་

拱巴瑪閭巴 湯界踏沁內
究竟⾃他之義與⼀切意趣，

ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

謝甲湯界拉 透巴沒⾙汪倘 滇巴久記
具⾜⼀切無礙智慧。
ང་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

⼿持⽩象寶

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལེགས་ ེས་ས་ལ་ནི། །རབ་གནས་རི་འ ་གངས་ཆེན་ ང་པོ་ཆེ། །

演拉 湯界 雷給 薩拉尼 拉內 扛尖 ⽇札 朗波切
四肢平穩⽴於地，猶如雪域⼭中象，
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ལ་པོ་ལ་འོས་མཁའ་ལ་རབ་འ ོ་བའི། ། ང་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

嘉波 拉偉 喀拉 拉卓威 朗波 仁千 頂迪 札⻄秀
唯王能乘⾏虛空，⽩象寶令今吉祥。
ོབས་བ ་དང་ ན་ཞིང་བ ད་བཞིའི་ ོབས་ཚར་བཅད་ནས་

⾖糾倘滇⾏ 度息宜 ⾖擦界內
願具⼗⼒消滅四魔⼒，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འ ག་ ས་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

森間湯界 帖巴千波拉 糾⼥⾙汪倘 滇巴久記
⼀切眾⽣得⼊⼤乘。
་མཆོག་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

⼿持紺⾺寶

ཐོ་རངས་ ས་ ་ ོགས་ མས་མ་ ས་པའི། །ས་ མས་བ ོར་ཏེ་ ར་ཡང་ ོག་ ར་པ། །

透攘 度松 秋南 瑪閭⾙ 薩南 過喋 蠟揚 ⾖久巴
黎明時乃於諸⽅，各地奔馳復回返，

་ འི་མ ིན་པའི་ ་ ར་ཡིད་འོང་བའི། ། ་མཆོག་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

瑪結 僅⾙ 步⼤ 宜嗡威 ⼤秋 仁千 頂迪 札⻄秀
如孔雀頸⽑悅意，勝⾺寶令今吉祥。
སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིས་འ ོ་བ་ མས་མི་གནས་པའི་

梭梭揚達巴 ⽇巴息卓哇南 ⽶內⾙
願以四正明令諸有情，

་ངན་ལས་འདས་པའི་ད ིངས་ ་ཐོགས་པ་མེད་པར་བ ལ་ ས་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

釀恩雷 喋⾙應速 透巴沒巴 架⼥⾙汪倘 滇巴久記
無礙⽽⾄無所住涅槃界。
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དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ།

⼿持將軍寶

འ ོ་དང་ ོག་དང་ ན་ནས་འོང་ ར་པ། །མ་ ས་བ ད་ད ང་འཇོམས་པར་ ེད་པ་ཡི། །

卓倘 朵倘 袞內 嗡久巴 瑪閭 度繃 炯巴 且巴宜
出征歸返盡可⾏，消滅⼀切魔軍眾，

དཔལ་ ན་འ ོར་པའི་ད ང་ཚགས་དང་བཅས་པ། །དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

巴滇 久⾙ 繃措 倘界巴 瑪奔 仁千 頂迪 札⻄秀
吉瑞圓滿之軍團，將軍寶令今吉祥。

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ ་མེད་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ ིན་ནས། འཇིག་ཚགས་ལ་

踏倘謝拉 尼速沒⾙ 拱巴踏沁內 吉措拉
願能究竟⽅便與智慧無⼆之意趣，

་བའི་རི་བོ་མཐོན་པོ་ཉི་ ་འཇོམས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ ན་ མ་ཚགས་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

⼤威⽇窩吞波 尼修炯⾏ 耶謝 彭松措⾙汪倘 滇巴久記
摧滅⼆⼗旬薩迦耶⾼⼭⽽智慧圓滿。

གས་བ ད་ཤིས་བ ོད།

〈⼋吉祥⽂〉

妙融法師 譯

འོད་འབར་རིན་ཆེན་ཏོག་གི་ ོན་ཡངས་ཤིང༌། ཁོར་ ག་ནོར་ འི་ ་བས་ མ་པར་མཛས། །

偉拔 仁千 ⾖吉 昆揚⾏ 擴優 諾樸 札威 南巴則
光燦頂寶寬廣域，周圍寶網為嚴麗，

གསེར་བཟང་མཆོག་གི་ ་བས་བ ེན་པ་ཅན། །རིན་ཆེན་ག གས་མཛས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

⾊桑 秋吉 由威 滇巴間 仁千 讀則 等迪 札⻄修
勝妙⾦柄為⽀撐，勝寶傘令今吉祥。

ི་མེད་རབ་གསལ་མངོན་པར་འ ད་པ་ཅན། ། ་འ ལ་དང་བཅས་ ་གཏེར་རབ་བ ོར་ཞིང༌། །

持沒 拉薩 溫巴 去巴間 ⾜處 倘界 秋喋 拉過⾏
無垢明耀雙相合，具神變遊繞⼤海，

དགོས་འདོད་ ན་ ོལ་དེ་དང་གནས་གཅིག་པའི། །བ ་ཤིས་ཉ་ཡིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

軌堆 袞作 喋倘 內記⾙ 札⻄ 釀已 等迪 札⻄修
與如意寶同⼀體，吉祥⿂令今吉祥。

རིན་ཆེན་བཟང་ལས་མངོན་པར་ བ་པའི་ ལ། །འདོད་ད ་མ་ ས་འ ང་བའི་རིན་ཆེན་གཏེར། །

仁千 桑雷 溫巴 ⽵⾙撲 堆古 瑪閭 炯威 仁千喋
寶銅所成之上品，百欲出⽣之寶庫，

་ ས་གོས་ ས
ི ་མཛས་པར་བ ན་པ་ཡི། ། མ་བཟང་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

蠟則 軌記 則巴 間巴移 繃桑 秋吉 登迪 札⻄修
以天布絹⽽妙嚴，勝寶瓶令今吉祥。
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དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ ེད་ཚལ་བཟང་ མས་ལས། །མངོན་པར་ ང་བའི་པ ོ་གསར་པ་ མས། །

巴杉 ⾏倘 界擦 桑南雷 溫巴 炯威 ⾙摩 薩巴南
由如意樹諸林苑，所⽣種種新蓮花，

ཡིད་འ ོག་ ི་དང་ཟེ ་འ ་འདབ་འ ེང་ ན། །པ ོ་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

宜綽 持倘 ⾊⽵ 達稱滇 ⾙摩 秋吉 登迪 札⻄修
迷⼈⾹蕊瓣鬘具，妙蓮花令今吉祥。

རབ་མཛས་གཡས་ ་ལེགས་པར་ ང་བ་ཡི། །གངས་རི་དང་འ ་མ་ ས་ ོགས་ མས་ ། །

拉則 耶速 雷巴 炯哇宜 扛⽇ 倘札 瑪閭 秋南速
極嚴麗善妙右旋，如雪⼭於諸⽅所，

ཡིད་འ ོག་ ་ ོགས་ ལ་བ་མཉེས་ ེད་པའི། ། ང་མཆོག་ མས་ ིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

宜綽 札卓 嘉哇 涅且⾙ 懂秋 南記 登迪 札⻄修
發意樂聲佛歡喜，勝海螺令今吉祥。

རབ་མཛས་ག གས་མཆོག་ཡིད་ ས
ི ་ ིས་པ་བཞིན།། མ་པར་རབ་བ ་ གས་མཚན་འདོད་ད ་ ོལ།།

拉則 俗秋 宜記 吉巴⾏ 南巴 拉乍 圖千 堆古作
妙勝⾊似意所繪，絢麗⼼誌賜所欲，

་ཡི་གཉེན་ ར་ ན་ མས་ ན་ ིས་མཛས། །དཔལ་ ི་བེ ས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

蠟宜 涅究 間南 袞吉則 巴吉 ⾙屋 登迪 札⻄修
天⼈友眾嚴飾麗，吉祥結令今吉祥。

ོགས་ལས་ མ་ ལ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་བཟང༌། ། ་ཚགས་དར་དང་ནོར་ འི་ ་བས་ ས། །

秋雷 南嘉 仁千 嘉千桑 那措 達倘 諾樸 札哇這
戰勝諸⽅妙寶幢，種種絲綢寶網飾，
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དགོས་འདོད་ ན་ ོལ་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་མཛས། ། ལ་མཚན་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །

軌堆 袞作 仁千 ⾖吉則 嘉千 秋吉 等迪 札⻄修
賜諸願求頂寶嚴，勝寶幢令今吉祥。

གསེར་ལས་ལེགས་ ས་ ེ་བ་ཤིན་ ་ མ། ། ིབས་ ོང་ ན་ཞིང་ ་ ད་མ་ཉམས་མཛས། །

⾊雷 雷且 喋哇 信讀懂 記東 滇⾏ 牡去 瑪釀則
妙善越⾦中極圓，具千幅週邊無壞，

དང་པོའ་ས་ལས་ མ་པར་ ལ་ ར་པའི། །རིན་ཆེན་འཁོར་ལོས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོ། །

倘波 薩雷 南巴 嘉究⾙ 仁千 擴洛 等迪 札⻄修
於原地⽽能戰勝，⾦輪寶令⾦吉祥。

མར་པའི་བ ་ཤིས།

〈吉祥授位道歌〉

⾺爾巴⼤師 著
張澄基 譯

དེ་ནས་ ོ་ ག་ ང་པའི་མི་མང་པོ་བསགས་ཏེ། ས་ ི་ཆེ་འདོན། གཟིམས་ཁང་གི་རབ་གནས་ ོན་མོ་བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་མཛད་
པའི་ ོན་ ལ་ ། ་མ་མར་པས་བ ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ ི་མ ར་འདི་ག ངས་སོ། །

羅札烏穀三村的⼤眾，都聚集在⼀起，⼤開酒宴，慶祝⾺爾巴上師的兒⼦成年和新宅完成。
在酒筵前，⾺爾巴上師唱了⼀⾸吉祥歌：
་མ་བཀའ་ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ང་ཡི་བ ད་པ་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། །

喇嘛 噶今 間拉 梭哇喋 昂宜 舉巴 仁千 迪尼拉
祈請承恩上師前，我此法統真堪寶，
ཉེས་ ང་མེད་པའི་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །

涅東 沒⾙ 札⻄約 札⻄ 喋將 札⻄修
無壞無漏吉祥好，更願光⼤添吉祥，

གདམས་ངག་ཟབ་མོའ་ཉེ་ལམ་ལ། །ནོར་འ ལ་མེད་པའི་བ ་ཤིས་ཡོད། །

檔阿 桑摩 涅朗拉 諾處 沒⾙ 札⻄約
捷徑能通無上道，吉祥充溢誤謬少，

བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །ང་རང་མར་པ་ལོ་ ་ལ། །

札⻄ 喋將 札⻄修 昂攘 瑪巴 羅紮拉
願更光⼤添吉祥，我乃譯師⾺爾巴，

ཟབ་མོ་གནད་ ་ི བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །

撒摩 內記 札⻄約 札⻄ 喋將 札⻄修
持有深要之吉祥，願更光⼤添吉祥。
ི
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ི

ོ

ི

ོ

་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ལ། ། ིན་ བས་དངོས་ བ་བ ་ཤིས་ཡོད། །

喇嘛 宜檔 康卓拉 勤拉 溫⽵ 札⻄約
上師本尊與空⾏，加持成就吉祥盛，

བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག ། ་ཆེན་ ོབ་མའི་འཁོར་ཚགས་ལ། །

札⻄ 喋將 札⻄修 樸千 洛沒 擴措拉
願更光⼤添吉祥。徒眾眷屬蔚成⾏，如⼦如⼥在⼀堂，
དད་པ་དམ་ཚག་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །

喋巴 檔次 札⻄約 札⻄ 喋將 札⻄修
信⼼淨戒起芬芳，吉祥光⼤嘆無疆。

ཡོན་བདག་ ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ། །མ ན་ ེན་ཚགས་གསོག་བ ་ཤིས་ཡོད། །

元達 由⽶ 涅仍拉 屯間 措梭 札⻄約
施主鄉⼈與親戚，結緣集善具吉祥，

བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །ལས་དང་ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །

札⻄ 喋將 札⻄修 雷倘 甲哇 湯界拉
願更光⼤添吉祥。⼀切事業與⾏為，

འ ོ་དོན་ ང་ བ་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །

卓敦 強秋 札⻄約 札⻄ 喋將 札⻄修
利⽣成佛交相期，願更光⼤添吉祥。

ང་ཞིང་ ིད་པའི་ ་འ ེ་ལ། །ཆད་མདོ་བཙན་པའི་བ ་ཤིས་ཡོད། །

囊⾏ ⼣⾙ 蠟哲拉 切多 增⾙ 札⻄約
天神⻤眾遍三有，威猛勇斷具吉祥，
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བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །འདིར་ཚགས་ ོམ་ ི་ ་མི་ལ། །

札⻄ 喋將 札⻄修 迪措 衝吉 蠟⽶拉
願更光⼤添吉祥，勝哉此會集⼈天，

བདེ་ ིད་ ོན་ལམ་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ག

喋記 ⾨朗 札⻄約 札⻄ 喋將 札⻄修
慶喜福德兆綿綿，願更光⼤添吉祥。

ངས་སོ།

ར་ཆེན་བ ་ཤིས།

〈嘎千吉祥⽂〉

第⼗七世噶瑪巴、堪布羅卓丹傑、妙融法師 譯

ེ་བདན་པའི་ག ང་།

以下為第七世噶瑪巴確札嘉措著：
བ ་ཤིས་ ་ི དང་པོ་བ ་ཤིས་པ། །སངས་ ས་འཇིག་ ེན་ ་ ོན་པ་ཡིན། །

札⻄紀 檔波 札⻄巴 桑傑 吉滇讀 準巴吟
吉祥初吉祥，世尊臨世間，

བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

札⻄ 喋宜 札⻄修 喋記 彭松 措巴修
願此成吉祥，安樂得滿願。

བ ་ཤིས་ ་ི གཉིས་པ་བ ་ཤིས་པ། །དམ་ཆོས་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ཡིན། །

札⻄記
尼巴 札⻄巴 檔卻 擴洛 過哇吟
吉祥次吉祥，⽰轉正法輪，

བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

札⻄ 喋宜 札⻄修 喋記 彭松 措巴修
願此成吉祥，安樂得滿願。

བ ་ཤིས་ ་ི ག མ་པ་བ ་ཤིས་པ། །ཞིང་མཆོག་དགེ་འ ན་ཚགས་ མས་ཡིན། །

札⻄記 松巴 札⻄巴 ⾏秋 給敦 措南吟
吉祥三吉祥，勝境僧伽眾，
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བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

札⻄ 喋宜 札⻄修 喋記 彭松 措巴修
願此成吉祥，安樂得滿願。

བ ་ཤིས་ ན་ ི་བ ་ཤིས་པ། །བཀའ་བ ད་ངོ་མཚར་ཅན་ མས་ཡིན། །

札⻄ 袞吉 札⻄巴 噶舉 哦擦 間南吟
吉祥普吉祥，噶舉勝妙眾，

བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

札⻄ 喋宜 札⻄修 喋記 彭松 措巴修
願此成吉祥，安樂得滿願。

ག གས་མེད་ག གས་ ་ི ཁམས་ ་ི ། །བསམ་གཏན་ནང་གི་དགའ་བདེར་ ན། །

俗沒 俗記 康記蠟 杉滇 囊記 噶喋滇
⾊無⾊天眾，具禪定喜樂，

དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་ ིད་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །

喋⾏ 達甲 喋記修 札⻄ 喋宜 札⻄修
願我等亦樂，願此成吉祥，

བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །འདོད་ཁམས་འདོད་ ་རིགས་ ག་ མས། །

喋記 彭松 措巴修 堆康 堆蠟 利⽵南
安樂得滿願。欲界六天眾，

འདོད་ཡོན་ ་ཚགས་ མས་ ས
ི ་ ེ། ། ག་ ་དགའ་དང་བདེ་བར་ ན། །

堆元 那措 南記則 ⼤杜 噶倘 喋哇滇
遊戲諸妙欲，恆時具喜樂，
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དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་ ིད་ཤོག །མི་མཆོག་འཁོར་ལོས་ ར་ ལ་ནི། །

喋⾏ 達甲 喋記修 ⽶秋 擴洛 究嘉尼
吾等亦得樂，勝⼈轉輪王，

ལ་ ིད་བ ན་ལ་སོགས་པ་ཡིས། ། ིང་བཞིར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ། །

嘉⼣ 敦拉 梭巴宜 令息 彭松 措巴拉
以諸七政寶，富貴於四洲，

ག་ ་བདེ་ཞིང་ ིད་པར་ ོད། །དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་ ིད་ཤོག །

⼤杜 喋⾏ 記巴訣 喋⾏ 達甲 喋記修
恆受⽤喜樂，願此成吉祥，

བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

札⻄ 喋宜 札⻄修 喋紀 彭松 措巴修
安樂得滿願，世嚴此聖地，

ར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་ ིང་ ན་འདིར་ནི། །ཆོས་ ལ་ ་ཚ་བ ན་པར་ཤོག །

噶千 攢令 間迪尼 卻嘉 固策 滇巴修
法王壽永固，聖教遍⼗⽅，

བ ན་པ་ ོགས་བ ར་ བ་པར་ཤོག །འ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ཤོག །

滇巴 秋糾 恰巴修 沁雷 湯界 ⽵巴修
事業皆成就。正量釋王族，
མང་པོས་བ ར་བ་

འི་ ལ་པོའ་རིགས། ། ལ་བས་ ང་བ ན་བོད་ ི་ཆོས་ ི་ ལ། །

芒播 固哇 夏迦 嘉波利 嘉威 隆滇 頗記 卻記嘉
佛授之藏王，祖孫三法王，
ེ
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ི

ི

མེས་དབོན་ མ་ག མ་སོགས་ ས
ི ་ ལ་བའི་བ ན། །

沒溫 南松 梭記 嘉威滇
迎教⼊藏地，

བོད་ ་ ན་ ངས་ ལ་ ིད་གཉིས་བ ངས་པའི། །

頗讀 間掌 嘉⼣ 尼將⾙
攝教政實⼒，

བདེན་པ་ཆེན་པོས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག ། ་གར་ ལ་པོའ་ ལ་ ིད་དང༌། །

滇巴 千播 等迪 札⻄修 嘉噶 嘉波 嘉⼣倘
於此成吉祥，天竺之國政，

་ནག་ ལ་པོའ་དཔལ་འ ོར་དང༌། །ཧོར་ ི་ ལ་པོའ་མ ་ ོབས་སོགས། །

嘉那 嘉波 巴久倘 厚吉 嘉波 圖⾖梭
漢帝之財富，蒙王威⼒等，

འཛམ་ ིང་ ན་ ི་ ན་ཚགས་བ ད། །ཐམས་ཅད་ ར་གནས་འདིར་འ ་བར་ཤོག །

攢令 袞吉 彭措居 湯界 噶迪 讀哇修
世間之精華，願聚此聖地，

བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །

喋記 彭松 措巴修 札⻄ 喋宜 札⻄修
願此成吉祥，安樂得滿願。

ར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་ ིང་ ན་ ི་ ན་འདིར་ནི། །

噶千 攢令 袞吉 間迪尼
世嚴此聖地，
ི

ི

ོ

བདག་ཅག་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །

達甲 杉巴 宜⾏ ⽵巴修
願我等如意，

བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །

喋記 彭松 措巴修 札⻄ 喋宜 札⻄修
安樂得滿願。願此成吉祥，

བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག ། ལ་དང་ ད་རིགས་མི་གཅིག་པ། །

喋記 彭松 措巴修 由倘 給利 ⽶記巴
安樂得滿願。相異國和語，

མི་རིགས་ མ་པ་ ་ཚགས་པ། །བདེ་ ིད་ཡང་ཡང་འདིར་འཚགས་ཤོག །

⽶利 南巴 那措巴 喋記 揚揚 迪措修
及諸種⺠族，喜樂復聚此，

བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

札⻄ 喋宜 札⻄修 喋記 彭松 措巴修
願此成吉祥，安樂得滿願。

འ ལ་ ིད་པ་འཇིག་ ེན་མི་ཡི་ཆོས། །དགའ་བདེ་ ོན་བཞིན་ཐོབ་པར་ཤོག །

剎 記巴 吉滇 ⽶宜卻 噶喋 ⾨⾏ 透巴修
暫樂世間法，隨願得喜樂，

ག་ ིད་པ་དམ་པའི་ ་ཆོས་ལ། ། ས་ ག་ ་འ ལ་མེད་འ ོར་བར་ཤོག །

鋪 記巴 檔⾙ 蠟卻拉 度 ⼤杜 札沒 久哇修
常樂妙善法，恆得不暫離，
ི

ི

ི

ི

ི

ི

ོ

བ ་ཤིས་ ་ི རབ་མ་འཛམ་ ིང་ ན། །འཛམ་ ིང་ ན་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །

札⻄記 拉瑪 攢令間 攢令 間吉 札⻄修
吉祥最聖地，聖地賜吉祥，

བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །ཅེས་ག

杉巴 宜⾏ ⽵巴修 喋記 彭松 措巴修
願⼼想事成，願福樂圓滿。

ངས་སོ། །

編註：
「嘎」本意指營隊帳棚，當時法王有離開楚布出巡遊牧的習慣，⼤隊⼈⾺到⼀個定點會搭建
帳棚；
「千」意為⼤，「嘎千」本意為⼤型營隊，即祈願藏地佛法興盛吉祥。

བདེན་ བ་མ།

〈成就實諦⽂〉

第七世、第⼋世噶瑪巴 著
妙融法師 譯

བདེན་པ་ བ་ཅིང་བདེན་པར་ག ངས་པ་གང༌། །མ ངས་མེད་ ོན་པ་ཉིད་ ིས་རང་གི་བ ན། །

滇巴 ⽵淨 滇巴 松巴倘 聰沒 敦巴 尼記 攘吉滇
成實諦⽽說實諦，無等教主尊親教，

འཇིག་ ེན་ཁམས་འདིར་ ན་རིང་འབར་ ར་པར། ། ོན་ལམ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ཆེར་འབར་ཤོག །

吉滇 康迪 雲仍 拔究巴 ⾨朗 則巴 喋⾏ 切拔修
於此世間⻑興盛，如是熾然所發願。

འོག་མིན་གནས་ ་ ་ནི་རབ་ བ་ནས། །དགའ་ ན་ ་ནི་ ལ་ཚབ་ས་བ འི་མགོན། །

奧⺠ 內速 固尼 拉⽵內 噶滇 讀尼 嘉擦 薩糾袞
由密嚴⼟成法⾝，現喜攝政⼗地怙，

མ་འོངས་འཛམ་ ིང་འདི་ ་ ལ་པའི་ ར། ། ང་མཛད་དེ་ཡི་ ོན་ལམ་བདག་འ བ་ཤོག །

瑪翁 攢令 迪如 住⾙固 囊則 喋以 ⾨朗 達⽵修
未來化⾝此世間，彼導師願我願成。

ལ་བ་ མས་པས་ ལ་ཚབ་ཉིད་མཛད་ནས། །བ ལ་བཟང་སངས་ ས་ ག་པ་ནས་བ ང་ ེ། །

嘉哇 蔣⾙ 嘉擦 尼則內 噶桑 桑傑 ⽵巴 內聳喋
由慈⽒⾏攝政起，即⾄賢劫第六佛，

ང་མཛད་བར་ ིས་ ལ་པའི་ ་འ ལ་ ོན། །ཀ ་པ་ཡི་ ོན་ལམ་བདག་འ བ་ཤོག །

囊則 琶吉 住⾙ 族處敦 噶瑪 巴以 ⾨朗 達⽵修
顯現化⾝⽰神變，噶瑪巴願我願成。
ེ

ི

ོ

ོ

ེ

ོ

ཅེས་པ་འདི་ ལ་དབང་ཆོས་ གས་ ་མཚས་ཆོས་ ་ ེས་ཐང་ ་ ལ་བའོ། །

以上第七世噶瑪巴確札嘉措著

དགེ་འ ན་ ེ་ ས་འཆད་ ོད་ ོམ་པ་དང༌། །ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ ་བ་ ན་འཕེལ་ཞིང༌། །

給敦 喋傑 切最 宗巴倘 退杉 拱⾙ 嘉哇 袞佩⾏
僧團興盛說辯著，聞思修⾏皆增⻑，

འ ས་པ་མ ན་དང་ཚ་རིང་ནད་མེད་སོགས། །འདོད་ད ་ ་མས་ཕོངས་པར་མ་ ར་ཅིག །

度巴 吞倘 測仍 內沒梭 堆古 讀沒 澎巴 瑪究記
⻑壽無病僧和合，諸所願求無窮盡。

འ ོར་བ་ མ་ཐོས་ ས་ ང་འ ན་མེད་ཅིང༌། །བ ན་ ལ་ཉེ་བ་འཁོར་ ར་བག་ཡོད་པར། །

久巴 南退 樸將 枕沒京 尊促 涅哇 擴⼤ 琶約巴
富裕多聞天難⽐，嚴持戒如烏婆離，

གཞན་དོན་ ན་རས་གཟིགས་ ་ི ིན་ལས་བཞིན། །ཀ ་པ་ཡི་བ ན་པ་ ས་ ེད་ཤོག །

賢敦 間瑞 息記 沁雷⾏ 噶瑪 巴宜 滇巴 傑切修
利他事業如觀⾳，願噶瑪巴教盛揚。
ཅེས་པ་འདི་མི་བ ོད་པས་སོ། །

以上第⼋世噶瑪巴⽶覺多傑著
ོགས་བ འི་ཞིང་ ་ ས་ག མ་སངས་ ས་ །ི ། ིན་ལས་མ་ ས་ བ་པའི་ཀ ་པ། །

秋糾 ⾏讀 度松 桑傑記 沁雷 瑪閭 ⽵⾙ 噶瑪巴
願於⼗⽅佛⼟⽽成辦，三時諸佛事業噶瑪巴，

ཆོས་ གས་ ་མཚ་ཞེས་ ར་ གས་དེ་ཡི། །དེང་འདིར་བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འ ང་ ར་ཅིག །

卻札 嘉措 協甲 札迪宜 登迪 札⻄ 喋雷 炯究記
稱為確札嘉措之尊者，願彼吉祥如意今時降。
ི

ི ི

ི ི

ོ ི

བ ད་བཞི་ལས་ ལ་ ལ་བའི་ ིན་ལས་པ། །ཀ ་པ་བ ན་བ ན་པའི་ ིང་པོ་ནི། །

度息 雷嘉 嘉威 沁雷巴 噶瑪 巴滇 滇⾙ 寧波尼
四魔調勝勝尊事業者，噶瑪巴教教法中精髓，

ོགས་མཐར་ ན་ བ་ བ་ཅིང་ ན་མི་འཆད། ། ག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག །

秋踏 袞恰 恰淨 君⽶切 ⼤巴 拉佩 佩威 札⻄修
諸⽅周遍遍佈無中斷，恆常興盛盛揚得吉祥。
དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌།

袞秋 松吉 滇巴倘
以三寶真實⼒，

སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ ི་ ིན་ ི་ བས་དང༌།

桑傑倘 強秋森巴湯界 記勤吉蠟巴倘
⼀切諸佛菩薩加持⼒，

ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།

措尼 擁速昨⾙ 阿湯千波倘 卻記應
⼆種資糧圓滿⼤福澤⼒，

ཆོས་ ་ི ད ིངས་ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ ོབས་ ིས་དེ་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག

南巴達淨 杉吉⽶恰⾙ ⾖記喋 喋⾏讀 ⽵巴究記
以法界清淨不思議⼒⽽如是成就。
(

以下為〈吉祥靈燃〉，⾺爾巴⼤師著)

བ ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་ ིང་ ན། །མངའ་རིས་ ལ་ཁམས་བོད་ ི་ ལ། །

札⻄ 巴哇 攢令間 阿⽇ 嘉康 頗記由
吉祥靈燃世間嚴，江⼭國界吐蕃境，
ི

ོ

ོ

ི

ཁ་བ་ཅན་ ི་ ང་ ོགས་ ། །ཆོས་ བ་བ ད་ ི་བ ན་པ་དར་བ་དང༌། །

卡哇 間吉 強秋速 卻⽵ 聚記 滇巴 達哇倘
喜瑪拉雅之北⽅，實修教法廣弘揚，

འཛམ་ ིང་བདེ་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག །འཛམ་ ་ ིང་བདེ་བར་མཛད་ ་གསོལ། །

攢令 喋威 札⻄修 攢不令 喋哇 則讀梭
祈願世間樂吉祥，願瞻部洲⻑安樂。

第三章

佛菩薩讚頌⽂集

འཇམ་ད ངས་བ ོད།

〈⽂殊菩薩禮讚⽂〉
བཅོམ་ ན་འདས་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་ ོ་ ེ་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་པའི་ ལ་ ིས་བ ོད་པ་བ གས།

以禮供形式禮讚世尊怙主⽂殊⾦剛之讚⽂

ཨ་ ་ ི་སི ། ་མ་དང་ ེ་བ ན་འཇམ་པའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

嗡 梭諦思檔 喇嘛倘 傑尊 蔣⾙揚 拉 恰擦羅
頂禮上師與⾄尊⽂殊

དཔལ་ ན་ ོ་ ོས་ ི ལས་ ང་བ་གཞོན་ འི་ ལ་འཆང་མཛས་པའི་ ། །

巴滇 洛卓 諦雷 炯哇 旋努 促羌 則⾙固
具德智慧諦⽣童⼦勝妙莊嚴⾝，

་ ེས་བསིལ་ཟེར་ཅན་ད ས་ ིལ་མོ་ ང་བཅས་རོལ་པའི་འ ིང་བག་ཅན། །

去給 ⼣⾊ 間⽟ 記摩 種界 若⾙ 景拔間
⽔⽣涼光者中結跏趺坐綽約姿，
ར་ མ་མདོག་ཅན་ ར་ ད་ ་པ་ ན་གོང་

ལ་ ིས་མཛས་ཤིང༌། །

古袞 多間 甦舖 阿巴 念拱 烏巴 吉則⾏
紅花⾊者五髻⽿上蓮華作嚴飾，

་ཚགས་རིན་ཆེན་རབ་ ས་ ་ཡི་ན་བཟའི་ ད་གཡོགས་ལེགས་པར་བགོས། །

那措 仁千 拉這 蠟宜 那瑟 昧由 雷巴軌
妙嚴各類珍寶善敷天⾐之下裙，
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薩迦班智達 著
堪布羅卓丹傑 譯

ག་གཡས་མཁའ་ ར་ ོ་བའི་རལ་ ི་ཚ་ཟེར་ཅན་འོད་རབ་འ ོས་པས། །

恰耶 卡⼤ 哦威 拉及 擦瑟 間偉 拉吹⾙
右⼿持如天藍劍發太陽之光輝，

ན་པའི་ཐིབས་པོ་ ལ་ཞིང་བ ད་བཅོམ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་ གས་ ད་ཅིང༌། །

⾨⾙ 替波 札⾏ 度炯 喋⾏ 尼敦 圖去淨
摧破黑暗稠密降魔通達真實義。
གཡོན་ ི་

ལ་འདབ་བ ད་ མ་ ས་མ ལ་པའི་ངོས་ ་རབ་ ས་པ། །

元吉 烏巴 達傑 南傑 古⾙ 哦速 拉傑巴
左⼿⼋瓣茂蓮喉頸之處廣開顯，

གེ་སར་ ིང་པོ་ ི་མེད་ ེང་ན་ ལ་བའི་ག ང་རབ་ ེགས་བམ་བ མས། །

給薩 寧波 吉沒 頂那 嘉威 松拉 雷潘南
無垢花蕊⼼髓攜放佛陀經教函。

ོད་ག ག་མི་བ ོད་ ོབ་པས་རབ་མཚན་ ོ་ ེ་ ོན་པོ་ཡི་གེ་ ག །

卻族 ⽶訣 就⾙ 拉千 多傑 倫波 宜給⽵
汝頂不動佛現銳利⾦剛六咒字，

བཞད་པའི་གད་ ངས་ཅན་ ི་ཞབས་ ལ་ཡིད་འོང་ཁོ་བོའ་ ི་བོར་ཞོག །

協⾙ 給將 間吉 俠讀 宜翁 擴窩 記窩修
喜笑聲者⾜塵意樂頂戴於吾頂。

ོད་ ་བདག་ ས་ ིང་གི་འཁོར་ལོར་ མ་བསམ་གང་གིས་ཆགས་ ང་སོགས། །

卻固 達閭 寧吉 擴洛 南杉 扛吉 恰當梭
極念尊⾝於⼰⼼輪吾之貪瞋等，
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ངན་སེམས་ཐ་ཆད་དམ་པས་ ད་པ་དེ་ ན་མགོན་པོས་བཟོད་མཛད་ཅིག །

年森 踏切 檔⾙ 昧巴 喋袞 袞波 索最記
惡⼼粗俗智者所呵祈怙能恕忍，

ལ་ ས་ ་བོའ་ མ་ཐར་ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་བདག་ལ་ཉེར་ ོལ་མཛད། །

嘉⾊ 圖窩 南踏 撒淨 嘉切 達拉 涅作最
佛⼦上⾸⾏誼深廣祈能隨賜我。

ཡབ་གཅིག་ཉིད་ལས་ ་གཞན་བདག་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་ ལ་ངན་བདག །

雅記 尼雷 蠟賢 達拉 瑞哇 瑪企 噶年達
唯⽗除尊餘天於⼰無望福薄者，

ཉིན་མཚན་ ན་ ་འཇམ་ད ངས་ ས་པས་བསམ་ ང་ ེད་ ི་ གས་ ེའི་ གས། །

寧千 袞杜 蔣揚 舉⾙ 杉將 切記 圖傑修
晝夜恆時虔敬⽂殊然尊⼤悲⼒，

ང་ཟད་མེད་ མ་འོན་ ང་ ར་ངན་རང་གི་ཉེས་པས་བ ད་པར་ཟད། །

炯瑟 沒釀 恩將 究年 攘及 涅⾙ 類巴瑟
少許亦無亦或僅是吾之惡業覆；

ད་ ང་ ོད་མཉེས་མ་ ར་བར་ ་ བས་གཞན་འཚལ་བར་མ་ ར་ཅིག །

達東 卻涅 瑪究 琶讀 嘉賢 措哇 瑪究記
乃⾄尊未歡喜之前不尋另依處。
ཅེས་པ་འདི་ས་ ་པ ི་ཏས་ ར་བའོ། །

薩迦班智達撰。

དཔལ་མོའ་འཕགས་བ ོད།

〈觀世⾳禮讚⽂〉

⽐丘尼巴莫 著
堪布羅卓丹傑 譯

ཨ་འཇིག་ ེན་མགོན་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

嗡 吉滇 袞波拉 恰擦羅
嗡 禮敬世間怙主。

འཇིག་ ེན་ ་མ་ ིད་པ་ག མ་ ིས་བ ོད་པ་པོ། ། ་ཡི་གཙ་བོ་བ ད་དང་ཚངས་པས་བ ོད་པ་པོ། །

吉滇 喇嘛 ⼣巴 松吉 對巴波 蠟宜 作窩 度倘 倉⾙ 對巴波
世間上師三界讚嘆者，天⾸魔與梵天讚嘆者，
བ་པའི་ ལ་མཆོག་བ ོད་པས་ བ་པར་མཛད་པ་པོ། །

圖⾙ 嘉秋 對⾙ ⽵巴 則巴波
能仁勝尊成讚所作者，

འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

吉滇 松吉 袞波 秋拉 恰擦羅
禮敬三世間最勝怙主。

བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་ ་ ེ་ ་བཟང་འཛན་པ་པོ། །

喋謝 巴沒 固喋 固桑 僅巴波
無量善逝善⾝持有者，

བདེ་གཤེགས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ད ་ ན་འཛན་པ་པོ། །

喋謝 囊哇 踏耶 烏間 僅巴波
彌陀善逝頂嚴持有者，
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ག་གཡས་མཆོག་ ིན་ཡི་ གས་བ ེས་ ོམ་སེལ་བ་པོ། །

恰耶 秋僅 宜達 則拱 ⾊哇波
右⼿勝施除⻤饑渴者，

ག་གཡོན་གསེར་ ི་པད་མས་ མ་པར་བ ན་པ་པོ། །

恰元 ⾊吉 ⾙沒 南巴 間巴波
左⼿⾦⾊蓮華妙嚴者，

ི་ཞིམ་རལ་པའི་འ ེང་བ་དམར་སེར་འ ག་པ་པོ། །ཞལ་རས་ ས་པ་ ་བ་ ་ ར་མཛས་པ་པོ། །

持⾏ 拉⾙ 稱哇 瑪⾊ 丘巴波 俠瑞 給巴 達哇 ⼤樸 則巴波
清⾹烏絲紅⿈閃動者，⾯容如同滿⽉美貌者，

ན་ ི་པད་མ་མཆོག་ ་བཟང་ཞིང་ཡངས་པ་པོ། །ཁ་བ་ ང་ ར་ མ་དཀར་ ི་ངད་ ན་པ་པོ། །

間吉 ⾙瑪 秋杜 桑⾏ 揚巴波 卡哇 東⼤ 南噶 持涅 滇巴波
蓮眼最勝廣妙圓滿者，珂雪⽩螺馥郁具⾹者，
ི་མེད་འོད་ཆགས་ ་ཏིག་ཚམ་ ་འཛན་པ་པོ། །

持沒 偉恰 ⽊滴 聰樸 僅巴波
無垢光顯寶聚持有者，

མཛས་པའི་འོད་ཟེར་ ་རེངས་དམར་པོས་བ ན་པ་པོ། །

則⾙ 偉⾊ 甲仍 瑪波 間巴波
妙嚴泛紅曙光莊嚴者，

པད་མའི་མཚ་ ར་ ག་ནི་དངར་བར་ ས་པ་པོ། ། ོན་ཀའི་ ིན་ ི་མདོག་དང་ ན་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །

⾙沒 措⼤ 恰尼 阿哇 且巴波 敦給 近吉 多倘 滇⾏ 旋巴波
如同蓮湖⼿臂⿑列者，具備秋雲之⾊童⾝者，
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རིན་ཆེན་མང་པོས་ད ང་པ་གཉིས་ནི་བ ན་པ་པོ། །

仁千 芒波 繃巴 尼尼 間巴波
⼆臂眾多珍寶莊嚴者，

ལོ་མའི་མཆོག་ ར་ ག་མཐིལ་འཇམ་ཞིང་གཞོན་པ་པོ།

洛沒 秋⼤ 恰替 蔣⾏ 旋巴波
勝葉⼿⼼柔軟童⾝者，

རི་ གས་ གས་པས་ ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ། ། ན་ཆ་ག ་ ས་ ེག་ཅིང་ ན་ མས་འཆང་བ་པོ། །

利達 罷⾙ 努瑪 元巴 噶巴波 年恰 讀⽟ 給淨 間南 羌哇波
野獸之⽪左乳掩蓋者，⽿飾⼿鐲莊嚴穿戴者，

ི་མ་མེད་པ་པ འི་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། ། ེ་བའི་ངོས་ནི་པ འི་འདབ་ ར་འཇམ་པ་པོ། །

持瑪 沒巴 ⾙沒 秋拉 內巴波 喋威 哦尼 ⾙沒 達⼤ 蔣巴波
於勝無垢蓮華端坐者，臍處如同蓮瓣光潤者，
གསེར་ ི་ ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་ ས་ ས་པ་པོ། །

⾊吉 噶拉 秋拉 諾布 則巴波
最勝珍寶⾦帶裝飾者，

་ ར་ད ིས་པའི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛན་པ་པོ། །

⼤甦 記⾙ 瑞桑 夏踏 僅巴波
纏繞髖⾻妙裙持有者，

བ་པའི་མ ེན་མཆོག་མཚ་ཆེན་ཕ་རོལ་ ིན་པ་པོ། །

圖⾙ 千秋 措千 帕若 沁巴波
佛慧⼤海彼岸到達者，
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མཆོག་བ ེས་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་པོ། །

秋涅 索南 芒波 涅哇 薩巴波
得勝眾多福德集聚者，

ག་ ་བདེ་བའི་འ ང་གནས་ ་ནད་སེལ་བ་པོ། །

⼤杜 喋威 炯內 噶內 ⾊哇波
恆時樂源⽼病消除者，

ག མ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་ ོད་ ོད་པ་ ོན་པ་པོ། །

松踏 則淨 卡訣 訣巴 敦巴波
盡除三者空⾏顯現者，

ས་ཅན་མཆོག་ནི་བ ད་ད ང་འ ག་ལས་ ལ་བ་པོ། །

閭間 秋尼 度繃 處雷 嘉哇波
尊⾝魔軍戰中勝利者，

གསེར་ ི་ ང་ག བ་ ་ཡིས་ཞབས་ཡིད་འོང་བ་པོ། །

⾊吉 岡讀 札宜 俠宜 翁哇波
⾦⾊⾜環聲⾜悅意者，

ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དབེན་པར་མཛད་པ་པོ། །

倉⾙ 內巴 息宜 溫巴 則巴波
以四梵住稱意之作者，

ངང་པའི་འ ོས་འ ་ ང་ཆེན་ ེགས་ ར་གཤེགས་པ་པོ། །

昂⾙ 追札 朗千 則⼤ 謝巴波
如同鵝⾏象威⾏⾛者，
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ཡོངས་ ོགས་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བ ན་པ་གཉེར་བ་པོ། །

擁昨 涅哇 薩⾏ 滇巴 涅哇波
聚集圓滿於教尋求者，

འོ་མའི་མཚ་དང་ ་ཡི་མཚ་ལས་ ོལ་བ་པོ། །

喔沒 措倘 去宜 措雷 卓哇波
從乳湖與⽔湖出離者。

གང་ཞིག་ ག་ ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་ ས་པ་ཡིས། །

港息 ⼤杜 透攘 朗內 舉巴宜
若⼈恆時拂曉起誠⼼，

ན་རས་གཟིགས་ ་ི དབང་པོ་ཡིད་ལ་སེམས་ ེད་ཅིང༌། །

間瑞 息記 汪波 宜拉 森結淨
於⼼觀想觀世⾳⾃在，

བ ོད་པའི་མཆོག་འདི་དག་ཅིང་གསལ་བར་འདོན་ ེད་ན། །

堆⾙ 秋迪 達淨 薩哇 敦結拿
清晰念誦最勝此讚⽂，

དེ་ནི་ ེས་པ་འམ་ནི་ ད་མེད་ཡིན་ ང་ ང༌། །

喋尼 界巴 昂尼 樸沒 吟將容
於其無論善男善⼥眾，

ེ་བ་འདི་འམ་མ་འོངས་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །

界哇 迪昂 瑪翁 界哇 湯界讀
此世或於未來⼀切世，
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ེ་བ་འདི་འམ་མ་འོངས་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །

吉滇 吉滇 雷喋 軌巴 袞⽵究
圓成世間出世⼀切義。

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་ལ་དགེ་ ོང་མ་དཔལ་མོས་ལི་ཁར་ཤིང་འཕེལ་ ་བ ོད་པ་མཛད་པ་ ོགས་སོ། །

⽐丘尼巴莫於利喀⾏佩處，向聖者觀世⾳⾃在所作禮讚圓滿。

མས་བ ོད་ཚངས་པའི་ཅོད་པན།

〈慈⽒讚・梵天寶冠〉
ལ་བ་ མས་པ་མགོན་པོ་ལ་ ེ་ གས་ ི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་ཞེས་ ་བ།

向怙主彌勒佛悲切讚頌之〈梵天寶冠〉
ན་མཿ ི་ ་ ་མ ་གྷོ་ ་ཡ།

那瑪 室利 咕如 曼殊 果喀雅
མཉེས་གཤིན་ མས་པས་ ག་ ་བ ན་ཡང་ནག་པོའ་ ་ལག་ ེག །

涅⾏ 強⾙ ⼤杜 連揚 那波 紮拉⾊
仁和慈⼼雖常潤，亦焚黑暗諸親友，

ཤིན་ ་བཅད་དཀའི་འཆིང་བ་བཅད་ ང་ ིང་ ེས་དམ་ ་བཅིངས། །

信杜 界給 清哇 界將 寧傑 檔讀淨
難斷繫縛雖已斷，卻為悲⼼堅繫縛。

ཞི་བའི་བཏང་ ོམས་ ན་ ་ ན་ཡང་བདག་པས་གཞན་ལ་གཅེས། །

息威 當紐 均讀 滇揚 塔⾙ 賢拉界
寂靜捨⼼雖常具，然愛他⼈勝⾃⾝，

འཇམ་ད ངས་ཞབས་ལ་ ས་པས་བ ད་ནས་མི་ཕམ་མགོན་ལ་བ ོད། །

蔣揚 俠拉 舉⾙ 杜內 ⽶潘 袞拉對
妙⾳⾜下恭敬禮，不敗怙主我讚歎。
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宗喀巴⼤師 著
仁欽曲札 譯

གདོང་བཞི་མེས་པོའ་ཞལ་ནས་རབ་ ་བ གས། ། ན་ ོང་ ན་པས་དང་བས་ ན་ ་བ ། །

懂息 沒波 俠內 拉杜阿 間東 滇⾙ 倘威 均讀⼤
四⾯梵王多⼝讚，千眼帝釋常信視，

དགའ་མའི་བདག་པོས་ ེགས་པ་བཏང་ནས་བ ད། ། ལ་ཚབ་ཞབས་ལ་ ས་པས་ ག་བ ི་འོ། །

噶沒 達波 則巴 當內度 嘉擦 俠拉 舉⾙ 恰吉喔
⼥主欲天捨慢禮，補處⾜下我敬禮。
དང་བའི་མཚ་ལ་འདབ་བ ་པ་ ེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་ཉིན་ ེད་འོད། །

倘威 措拉 達嘉 巴喋 喋尼 拉揚 您皆偉
猶如⽩晝⼤⽇光，能升澄淨湖中藍，

དག་པའི་མཁའ་ལ་ ་ ར་མགོན་ཏེ་དེས་ ང་ ན་དའི་ཚལ་ལ་བཞིན། །

達⾙ 喀拉 究噶 袞喋 喋將 袞喋 擦拉⾏
亦如淨夜空星王，令睡蓮苑花盛開。

མཚན་དཔེའི་ ེང་བས་གང་ ་མཐོང་མ་ཐག་ ་འ ོ་བའི་ཡིད་འ ོག་པ། །

千⾙ 稱威 扛固 通瑪 踏杜 卓威 宜綽巴
尊⾝相好美鬘繞，⾒已無間奪眾意，

མས་མགོན་ཞབས་པད་ ེ་ཞིང་ ེ་བར་བདག་གི་ག ག་ན་མཛས་ ར་ཅིག །

強袞 俠⾙ 界⾏ 界哇 達吉 族那 則究記
願我⼀切⽣世中，慈主⾜蓮頂上嚴。

བ ད་འཇོམས་འཁོར་ ་འཇིགས་པ་ ན་དང་ ལ། །མ ངས་མེད་དཔའ་བོ་ ིད་ག མ་ ོན་པ་མཆོག །

度炯 闊讀 吉巴 袞倘札 聰沒 巴窩 ⼣松 敦巴秋
伏魔輪中離諸畏，無等勇⼠三有怖，
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ཉམ་ངར་ ང་བའི་འ ོ་ལ་ ག་ ་གཟིགས། ། མ་འ ེན་ ོད་ ི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

釀阿 隆威 卓拉 ⼤杜息 南枕 卻記 俠拉 恰擦羅
常視險地諸有情，尊師⾜下我敬禮。

མཐའ་ཡས་ཤེས་ ར་ཐོགས་པ་མེད་འ ག་པའི། །མ ེན་པའི་ ོབས་ ིས་མ་ ངས་བ ད་ ི་ ེ། །

踏耶 謝甲 透巴 沒就⾙ 千⾙ ⾖記 瑪容 度記喋
無邊所知無礙轉，智⼒能敗惡魔軍，

གནམ་ གས་བབས་པའི་མེ་ཏོག་གཞོན་ ་བཞིན།།ཕམ་མཛད་ ོབས་བ འི་དཔལ་ ིས་བ ིད་པ་ ོད།།

南甲 拔⾙ 沒⾖ 旋努⾏ 潘則 ⾖就 巴吉 吉巴卻
所降霹靂成鮮花，⼗⼒吉祥盛嚴尊。

ཕས་ ོལ་ ང་པོ་ ེགས་པའི་ ད་འགེམས་ཤིང༌།།ལེགས་བཤད་ ་ཆེན་འཁོར་ད ས་བ གས་པ་ཡིས།།

胚茍 朗波 則⾙ 類給⾟ 雷謝 札千 闊⽟ 札巴宜
碎裂對⼿傲象腦，會中⼤吼善說聲，

་བ་ངན་པའི་ཝ་ ེས་མཐར་མཛད་པའི། །མི་འཇིགས་བཞི་ ན་མི་ཡི་སེང་གེ་ ོད། །

嗎哇 念⾙ 哇界 踏則⾙ ⽶吉 息滇 ⽶宜 森給卻
邪說野狐令絕跡，具四無畏⼈獅尊。

ཁེངས་པས་མཐོ་བའི་འཇིག་ ེན་མེས་པོ་དང༌། །ཉག་ ན་བདག་པོ་དགེ་ ོང་ མ་ཟེ་སོགས། །

坑⾙ 透威 吉滇 沒波倘 釀稱 達波 給炯 展瑟梭
⾼傲世間主梵天，箭主沙⾨梵志等，

གང་གིས་ ་བར་མ་ ས་འཁོར་ལོ་མཆོག །བ ོར་བས་འ ོ་ལ་ མས་པའི་མགོན་པོ་ ོད། །

扛吉 嗎哇 瑪⼥ 闊洛秋 夠威 卓拉 強⾙ 袞波卻
皆不能說法輪轉，慈愛眾⽣依怙尊。
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་དང་ག ང་ལ་འ ལ་པའི་མིང་ཡང་མེད། ། ན་པ་མ་ཉམས་ ག་ ་མཉམ་པར་བཞག །

固倘 松拉 處⾙ 明揚沒 枕巴 瑪釀 ⼤杜 釀巴俠
⾝語錯誤名亦無，正念不衰常住定，

ཐ་དད་འཛན་པ་མ་བ གས་བཏང་ ོམས་ ས
ི ། །དབེན་ ིར་ ོད་ ི་ ོད་པ་ཡོངས་ ་དག །

踏喋 僅巴 瑪⼤ 當紐記 溫企 卻記 訣巴 擁速達
遠離執異與漠然，⾄尊業⾏普清淨。

འ ན་པ་དང་ནི་བ ོན་འ ས་ ན་པ་དང༌། །ཏིང་འཛན་ཤེས་རབ་ མ་པར་ ོལ་བ་ལ། །

敦巴 倘尼 尊具 枕巴倘 丁今 謝拉 南巴 卓哇拉
欲樂精進與正念，禪定智慧解脫等，

ཉམས་པའི་གོ་ བས་མ་ ས་རིང་ ་མཛད། །དེ་ ིར་ ོད་ ི་ ོགས་པ་ ་ན་མེད། །

釀⾙ 茍噶 瑪履 仍讀則 喋企 卻記 ⾖巴 喇那沒
永離衰微之時故，⾄尊證德為最上。

ས་ག མ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་མ ེན། ། ་ག ང་ གས་ ི་འ ིན་ལས་ མ་པར་དག །

度松 湯界 恰透 沒巴千 固松 圖記 沁雷 南巴達
智⼦三世無希礙，⾝語意業悉清淨，

ིད་པའི་ ི་མཐའ་ཇི་ ིད་འ ོ་བའི་དོན། །མཛད་པའི་ ར་ ིས་ད ེས་བཞིན་འ ག་པ་ ོད། །

⼣⾙ 企踏 吉⼣ 卓威敦 則⾙ 庫吉 給⾏ 就巴卻
盡輪迴邊利眾⽣，樂荷事業重擔尊。

་ཆེའི་ཡོན་ཏན་ ང་པོ་རབ་ ོགས་པས། ། ་མོའ་ ོན་ཡང་འ ག་པའི་ བས་བཅོམ་པ། །

嘉切 元滇 松波 拉作⾙ 剎摩 袞揚 就⾙ 噶炯巴
廣⼤功德蘊圓滿，摧壞微細過失緣，
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ོད་ ་ི བ ེ་བའི་ ལ་ ་ ར་པ་བདག ། ེ་ གས་ ོ་ནས་ ་ལ་ ད་ཙམ་དགོངས། །

卻記 則威 由讀 究巴達 沒阿 茍內 瑪拉 余讚拱
我乃⾄尊悲憫境，哀號之語須臾念。

ག་བ ལ་ ་མཚ་ཆེ་ལས་ ོལ་བའི་ །དལ་འ ོར་ཚང་བའི་ ེན་འདི་ཡིན་ན་ཡང༌། །

讀阿 嘉措 切雷 卓威⽵ 達就 倉威 滇迪 吟那揚
能度苦海⼤寶⾈，暇滿⼈⾝雖已得，

བག་མེད་ལེ་ལོ་གཉིད་དང་ ེ་མོའ་གཏམ། ། ེད་བ ར་འདོད་པའི་ ོན་ ིས་ གས་པ་ཡིས། །

拔沒 雷洛 尼倘 則摩但 涅固 堆⾙ 裩吉 拔巴宜
然為放逸懈怠睡，綺語名利眾過等。

དོན་མེད་ ོགས་ ་བཀོལ་བས་དོན་ཆེན་པོ། །བདེ་ ག་བ བ་པའི་ ས་བཟང་ ད་གསོན་པ། །

敦沒 秋速 夠威 敦千波 喋蠟 ⽵⾙ 履桑 去松巴
易成⼤利賢妙⾝，勞無益事成虛耗，

མི་ཡི་ཤ་ གས་ གས་ ་ི འ ་ཤེས་ཅན། །བདག་ལ་ ོད་ ི་ གས་ ེས་གཟིགས་ ་གསོལ། །

⽶宜 夏促 秋記 讀謝間 達拉 卻記 圖傑 息速梭
雖具⼈形懷畜⼼，啟請⾄尊悲視我。

ེད་དཀའ་དོན་ཆེའི་དལ་འ ོར་ཐོབ་པ་ཡང༌། ། ོབས་ ིས་མི་བ ོག་འ ོས་པར་མི་ ས་པའི། །

涅噶 敦切 達就 透巴揚 ⾖記 ⽶朵 追巴 ⽶⼥⾙
難得⼤利暇滿⾝，為不能遮無法逃，

ོབས་ ན་འཆི་བདག་ཕོ་ཉ་བ ་ེ བ་དང༌། །ན་དང་ ་བས་ཟིན་པར་མཐོང་ན་ཡང༌། །

⾖滇 企達 波釀 界哇倘 那倘 噶威 醒巴 通那揚
具⼒閻魔之使者，病⽼執持雖已⾒，
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ནམ་འཆི་ངེས་མེད་འཆི་བའི་ ས་ ་ི ཚ། །ཐམས་ཅད་བོར་ནས་འ ོ་བ་མ་ ན་པར། །

南企 涅沒 企威 度記測 湯界 波內 卓哇 瑪枕巴
然不憶念死無定，乃捨⼀切孤⾝⾏，

ལོ་ ་ཞག་ མས་དོན་མེད་འདའ་ ེད་པའི། །རབ་ ོངས་བདག་ལ་བ ེ་བའི་ ས་ལ་བབ། །

洛達 俠南 敦沒 達接⾙ 拉夢 達拉 則威 度拉拔
無益癡度年⽉⽇，於我悲憫時已⾄。

ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་ ོས་ཅི་དགོས། །ལམ་ ི་ ེན་ ་ བ་པས་བ གས་པ་ཡི། །

涅巴 雷⾙ 茍龐 莫記軌 朗吉 滇讀 圖⾙ 阿巴宜
決定善位且不論，能仁所讚修道⾝，

མཐོ་རིས་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པའི་གདེང་མེད་པ། །བདག་ལ་ ེད་ ིས་བཏང་ ོམས་མཛད་ལགས་སམ། །

透瑞 讚揚 透⾙ 頂沒巴 達拉 切記 當紐 則拉散
獲增上⽣亦難定，⾄尊於我捨棄耶？

མཐོ་རིས་དཔལ་དང་ ན་པའི་ ས་ཐོབ་ ང༌། །ག ང་རབ་ ལ་བཞིན་འ ེད་པའི་ཤེས་རབ་ ིས། །

透瑞 巴倘 滇⾙ 履透將 松拉 促⾏ 結⾙ 謝拉吉
雖獲增上具德⾝，然若未以如理慧，

མ་ནོར་ལམ་བཟང་ ེད་པར་མ་ ར་ན། ། ར་ཡང་འཁོར་བའི་ ་མཚ་ཉིད་ ་ ང༌། །

瑪諾 朗桑 涅巴 瑪究那 蠟揚 闊威 嘉措 尼讀東
研習經論獲正道，仍墮輪迴⼤海中。

དེ་ ིར་གཏི་ ག་ ན་པའི་ ག་ཆེན་ ིས། ། ན་རིང་ ས་ ་བ ིབས་པས་ ང་དོར་གནས། །

喋企 諦⽊ ⾨⾙ 瑪千吉 雲仍 度速 吉⾙ 朗⾖內
由彼愚癡⼤黑暗，⻑時籠罩遍迷亂，
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ཇི་བཞིན་འ ེད་ལ་ ན་ནས་འཐོམས་ ར་པ། །བདག་ལ་ཤེས་རབ་ ོན་མེ་ ལ་ ་གསོལ། །

吉⾏ 結拉 袞內 通究巴 達拉 謝拉 準沒 紮杜梭
如實分辨取捨處，祈請賜我智慧炬。

རབ་འབར་ གས་ ་ི ས་གཞིར་མེ་ ེས་ ེག་ཅིང་ ས་ལ་མཚན་ཆའི་ཆར་བ་འབབ། །

惹拔 加記 薩息 沒界 ⾊淨 履拉 村切 恰哇拔
熾熱鐵地⽕焰燒，兵刃擊⾝降如⾬，

གཤིན་ ེའི་ ེས་ ས་གསལ་ཤིང་ལ་བ ོན་ཟངས་ ན་ ད་ཅིང་ ར་ ས་ ེ་ལ་འདེབས། །

信傑 界樸 薩⾟ 拉袞 桑尋 度淨 舖樸 界拉喋
獄卒⽭串鐵漿刑，洋銅灌⼝⾆釘釘。

གངས་རིས་བ ོར་བའི་འ ག་པའི་ བས་ ད་ ་ ག་འ བས་པའི་ ང་གིས་བཏབ་པ་ཡིས། །

扛利 過威 恰⾙ 補去 樸幼 促⾙ 隆吉 ⼤巴宜
裹⼊雪⼭冰窟中，復遭狂⾵暴雪襲，

ལ་ལར་ ་ ར་བ ་ ང་ལ་ལར་ ོལ་ཞིང་ ས་ནི་ཚལ་པ་ ་མར་གས། །

拉拉 去樸 嘉炯 拉拉 多⾏ 履尼 擦巴 讀瑪給
或⽣百瘡或潰瘍，⽪膚凍裂成多⽚。

གདོང་ནི་ ས་ཁེབས་ཁ་ནི་ མས་ཤིང་ ་ ང་མཐོང་ ེ་བ ང་ ིར་ གས་པ་ན། །

懂尼 哲客 喀尼 乾⾟ 秋隆 通喋 東企 究巴那
散發覆⾯⼝乾焦，遙⾒池沼趣欲飲，

རལ་ ི་མ ང་ མས་ཐོགས་པའི་ ེས་ ས་འགེགས་ཤིང་ ་ཡང་ ག་ ག་ཉིད་ ་མཐོང༌། །

拉吉 東南 透⾙ 界樸 給⾟ 去揚 那剎 尼讀通
為持槍劍有情遮，及⾒其⽔變膿⾎。
ི

ི ི

ི

ོ

ེ

ོ

ི

ཁ་ནི་ཁབ་ ་ི མིག་ཙམ་ ་བས་མ ིན་འགགས་ཟས་ ོམ་ ེད་ ང་ ོད་མི་ ས། །

卡尼 卡記 ⽶讚 拔威 僅噶 瑟拱 涅將 訣⽶⼥
⼝如針眼癭壓喉，雖獲飲⾷難受⽤，

ཟོས་ཤིང་འ ང་ མས་འབར་ནས་ཚག་ཅིང་བཤང་གཅིས་འཚ་ལ་རང་ཤ་བཅད་དེ་ཟ། །

隨⾏ 通南 拔內 次淨 相記 措拉 攘夏 界喋撒
若飲若⾷悉燃燒，⾷糞飲溺割⾁⾷。

ོངས་པའི་ ན་ཆེན་འཐིབས་པས་ལམ་དང་ལམ་མིན་འ ེད་ལ་ ོ་ཡི་ ས་པ་ ལ། །

夢⾙ ⾨千 替⾙ 朗倘 朗明 結拉 洛宜 ⼥巴札
為⼤癡暗所遮蔽，辨道⾮道慧⼒乏，

གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ ་མིའི་གཞན་དབང་ ར་པས་བ ེག་དང་བཀོལ་བའི་ ག་བ ལ་འབབ། །

記拉 記索 蠟⽶ 賢汪 究⾙ 喋倘 過威 讀阿拔
相互殘殺無⾃在，遭受天⼈打殺苦。

་ མས་དཔལ་ལ་འ ག་པའི་ ག་དོག་མེ་ཆེན་འབར་བས་ཡིད་བདེའི་གོ་ བས་བཅོམ། །

蠟南 巴拉 處⾙ 剎⾖ 沒千 拔威 宜喋 茍噶炯
嫉天富樂意熱惱，如⽕熾燃壞⼼樂，

འཐབ་ ོད་ལས་ ང་ ས་བཅད་ ལ་ཞིང་གཡོ་ ས་བ ད་པས་བདེན་མཐོང་ ལ་བ་མེད། །

踏最 沒炯 履界 札⾏ 由舉 類⾙ 滇通 噶哇沒
與天⾾爭⾝割裂，諂誑壞慧難⾒諦。

དེ་ ར་མཐོང་བ་ ་ཞོག་ཐོས་ན་ཡང༌། ། ིང་ལ་འཇིགས་བ ེད་ ི་ནི་གཡའ་བ་ཡི། །

喋⼤ 通哇 ⼤修 退那揚 寧拉 吉界 記尼 雅哇宜
如是未⾒但聽聞，亦⽣怖畏⽽戰慄，
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ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་ ་མིན་ ི། །གཡང་ས་ཆེན་པོ་དག་ ་ ང་འ ར་བའི། །

釀哇 宜達 度卓 蠟明吉 揚薩 千波 達杜 東究威
能墮地獄餓⻤畜，⾮天諸⼤險惡處。

དམ་པས་ ད་པའི་མི་བཟད་ ིག་པའི་ལས། །ཐོག་མེད་ ས་ནས་བསགས་ཤིང་གསོག་འ ར་བ། །

檔⾙ 沒⾙ ⽶瑟 迪⾙雷 透沒 度內 薩⾟ 梭久哇
無始所稱開將造，正⼠呵責難忍罪，

གཡང་ས་ཆེན་པོར་མངོན་ ོགས་ཉམ་ཐག་བདག །ངན་འ ོའ་འཇིགས་ལས་ ོལ་བའི་ ས་ལ་བབ། །

揚薩 千波 溫秋 釀踏達 念追 吉雷 卓威 度拉拔
險處現前我⼼怯，救惡趣怖時已⾄。

མི་ཡི་གནས་ནའང་ལོངས་ ོད་དབང་ ག་གིས། །མངོན་པར་མཐོ་ན་ཉམས་ ི་དོགས་པ་དང༌། །

⽶宜 內囊 隆訣 汪去吉 溫巴 透那 釀記 多巴倘
雖處⼈中若現獲，受⽤權威憂衰敗，

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་འ ོར་པས་ཕོངས་པ་ན། །འདོད་བདེ་འཚལ་བར་འ ར་བས་ཤ་ཐང་ངོ༌། །

透利 元滇 就⾙ 澎巴那 堆喋 措哇 究威 夏湯哦
若乏⼠流諸德財，尋求欲樂致勞苦。

བདེ་བར་འདོད་ནས་དེ་ཡི་ཐབས་ བ་པས། །བདེ་བ་ཐོབ་པ་དེ་ལས་ཆེས་ ག་པའི། །

喋哇 堆內 喋宜 踏⽵⾙ 喋哇 透巴 喋雷 切蠟⾙
為求樂故設諸法，較所獲樂重百倍，

ས་ ་ི ག་ ལ་སེམས་ ་ི ཡིད་མི་བདེ། ། མ་པ་ ་མས་ ན་ནས་མནར་བར་འ ར། །

履記 讀阿 森記 宜⽶喋 南巴 讀沒 袞內 那哇究
⾝之痛苦意不安，以眾多相⽽逼惱。
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ས་མཛས་རིན་ཆེན་ ན་ ིས་རབ་བ ན་ནས། ཁང་བཟང་དགའ་བའིཚལ་ ་གནས་བཅས་ཤིང༌། །

履則 仁千 間吉 拉間內 康桑 噶威 擦讀 內界⾟
為美寶飾善莊嚴，安住妙宮歡喜國，

ན་རིང་འདོད་པའི་བདེ་ལ་ལོངས་ ོད་པ། །མཐོ་རིས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་ ་ མས་ ང༌། །

雲仍 堆⾙ 喋拉 隆訣巴 透⽇ 巴拉 若⾙ 蠟南將
⻑時受⽤妙欲樂，享受天趣德諸天。

མི་འདོད་འཆི་བའི་ ས་ ས
ི ་ཟིན་པ་ན། །ཡིད་འ ོག་ ིང་ལ་གཅགས་པར་ ར་པ་ཡི། །

⽶堆 企威 喋記 醒巴那 宜綽 寧拉 甲巴 究巴宜
若為不欲死相執，奪意愛戀諸天⼥，

་ཡི་མཛས་མ་ཡིད་འོང་ ེད་མོས་ཚལ། །བ ད་ ི་ཁ་ཟས་གོས་བཟང་མཛས་པའི་ ན། །

蠟宜 則瑪 宜嗡 界摩擦 度記 喀瑟 軌桑 則⾙間
歡喜悅意之林苑，妙⾐美飾⽢露⾷。

་ ་གཞོན་ ་ མས་དང་ ར་ ་བདག །མི་འདོད་བཞིན་ ་འ ལ་བར་མཐོང་བའི་ཚ། །

蠟布 旋努 南倘 紐讀達 ⽶堆 ⾏讀 札哇 通威測
我⾒年輕天⼦眾，被迫迅速分離時，

གནས་དེར་ ེས་པའི་ ས་ ་ི བདེ་བ་ལས། །ཆེས་ཆེར་ ག་པའི་ཡིད་ ི་ ག་བ ལ་ ིས། །

內喋 界⾙ 履記 喋哇雷 切切 蠟⾙ 怡記 讀阿吉
轉⽣彼處之⾝樂，極重意苦所出⽣，

བ ེད་པའི་ ་ངན་མེ་ ེ་འབར་བས་བ ེག །ཚ་རབས་མང་པོར་ལེགས་པར་ ད་པའི་ལས། །

界⾙ 釀恩 沒界 拔威⾊ 測拉 莽波 雷巴 接⾙雷
憂愁⽕焰熾燃燒。宿世之中善⾏業，
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འབད་པས་བ བས་པའི་འ ས་ ་ ད་པས་ཟད། །བག་མེད་དབང་གིས་ངན་འ ོའ་ ་བ བས་པས། །

北⾙ ⽵⾙ 則布 接⾙瑟 拔沒 汪吉 年卓 究⽵⾙
勵⼒成亦果享盡，放逸故成惡趣因，

ར་ཡང་ངན་སོང་གནས་ ་ ང་བར་འ ར། །འདོད་ལ་འ ན་པའི་ མ་ ོག་གནོད་སེམས་མེད། །

蠟揚 年松 內速 隆哇究 堆拉 敦⾙ 南⾖ 諾森沒
⼜將墮⼊諸惡趣。求樂分別害⼼無，

གཉིད་དང་ཡིད་ལ་ག ང་བའི་ ོད་པ་ ང༌། ། ས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པའི་ ག་བ ལ་ ལ། །

尼倘 宜拉 東威 訣巴幫 履倘 森拉 諾⾙ 讀阿札
復捨睡眠惱意⾏，遠離損害⾝⼼苦，

ཏིང་འཛན་ ོབས་ ས
ི ་ ན་རིང་བདེར་གནས་པ། །ག གས་དང་ག གས་མེད་ ་ཡི་གནས་ཐོབ་ ང༌། །

丁今 ⾖記 雲仍 喋內巴 俗倘 俗沒 蠟宜 內透將
以三昧⼒⻑住樂。獲得⾊無⾊天處，

འ ་ ེད་ ག་བ ལ་འཆིང་ལས་མ་ ོལ་བས། ། ོན་ ི་ཏིང་འཛན་འཕེན་པ་ཟད་པ་ན། །

讀節 讀阿 清雷 瑪卓威 溫吉 丁今 偏巴 瑟巴那
未解⾏苦繫縛故，苦昔能引定⼒盡，

ིར་ཡང་འོག་ ་ ང་ནས་བ ད་མར་འཁོར། །དེ་ ར་འཁོར་བའི་གཙ་བོ་ ་མི་ཡང༌། །

企揚 歐杜 隆內 舉瑪闊 喋⼤ 闊威 作窩 蠟⽶揚
⼜將下墮作流轉。如是天⼈輪迴主，

ེ་འཆི་ན་དང་ ་ལ་སོགས་པ་ཡི། ། ག་བ ལ་ ་བོས་ ིད་པའི་མཚར་ ེར་ན། །

給企 拿倘 噶喇 梭巴宜 讀阿 去威 細⾙ 措切拿
亦為⽣⽼病死等，苦河沖⼊有海中，
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ེད་པའི་བདེ་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་མོད། །འོན་ ང་ ེད་པས་ ོ་མིག་བ ིབས་པ་ཡིས། །

歇⾙ 喋喇 洽巴 ⽶⽇摩 穏將 歇⾙ 羅⽶ 擠巴宜
故貪有樂不應理。然因貪愛障慧眼，

ག་བ ལ་བདེ་བར་འཛན་པའི་ལོག་ཤེས་ཅན། ། ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོག་པས་བ ིབས་པ་བདག །

讀阿 喋哇 謹⾙ 洛歇間 慶基 洛吉 ⾖⾙ 擠巴達
執苦為樂具邪知，我為顛倒分別障，

ིད་པའི་ ་བོ་ཆེ་ལས་བ ལ་ ་གསོལ། །འདོད་པའི་འདམ་ ་ ིང་བས་ཐར་པའི་ལམ་ལས་གོལ། །

細⾙ 去窩 切雷 札杜梭 對⾙ 黨讀 謹威 踏⾙ 浪雷茍
祈請度我出有海。沉溺欲泥離正道，
མ་རིག་འཐིབས་པོར་ གས་པས་ཤེས་རབ་མིག་དང་ ལ། །

瑪⽇ 踢玻 咻⾙ 歇惹 ⽶倘札
⼊無明筏乏慧眼，

ོས་པའི་གཟེབ་ ་ ད་པས་འཁོར་བའི་བཙན་རར་བཅིངས། །

追⾙ 諧杜 趣背 擴威 尊惹津
投戲論牢三有獄，

ལས་ ས
ི ་མནར་བ་བདག་ནི་ ེད་ ་ི གས་ ེའི་གནས། །

雷記 拿哇 達尼 切記 圖傑內
為業所逼常憫我。

འཇིགས་ ང་འཁོར་བའི་གཡང་ས་འགེགས་པ་ལ། ། ི་མེད་མང་ ་ཐོས་ལ་བ ེན་པ་ཡི། །

吉容 擴威 央薩 給巴拉 持沒 芒讀 退拉 滇巴宜
為遮可畏輪迴險，應以無垢之多聞，
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ལ་བཞིན་ད ོད་པའི་ མ་དག་རིགས་ ོབས་ ིས། །མཐའ་ཡས་ག ང་རབ་ མས་ ི་ ང་ངེས་ ལ། །

促⾏ 訣⾙ 南達 ⽇⾖記 踏耶 松拉 南記 掌涅促
如理觀察正理⼒，無邊經論權實理。

ཇི་བཞིན་ ེད་པས་གཞན་ ིང་མི་འཇོག་པའི། །མཁས་པའི་གོ་འཕང་ངེས་པར་ ེད་དགོས་ ང༌། །

其⾏ 切⾙ 賢晴 ⽶久⾙ 切⾙ 果龐 涅巴 涅軌將
如實分辨不諉他，智者之位定當獲，

ལ་བའི་དགོངས་པ་ ་མོ་ ོས་ཅི་དགོས། །འ ག་ ོག་གནས་ནི་ཤིན་ ་རགས་པ་ལའང༌། །

嘉威 拱巴 差摩 昧記果 糾⾖ 內尼 ⾏杜 拉巴朗
然微妙義不須⾔，於諸粗顯進退處。

བདག་གི་ ོ་མིག་ཆེས་ཆེར་གསལ་མ་ ར། །ད་ ང་རབ་ ོངས་ད ་འདིས་བདག་གི་ ིང༌། །

達吉 洛⽶ 切切 薩瑪究 達懂 拉蒙 札迪 達吉寧
我之慧⽬亦不明，尚且為彼極癡故，

རིང་ ་བ ིབས་ན་ ོལ་བའི་ བས་མེད་པ། ། ལ་འདི་དགོངས་ལ་ ིང་གི་ ན་པ་སོལ། །

仁讀 ⽌拿 卓威 噶沒巴 促迪 拱拉 寧吉 ⾨巴梭
久障我⼼無脫時，憶念此狀除⼼暗。

ལ་བ་ ལ་ ས་ ན་ ར་རིག་གནས་ལ། །མང་ཐོས་ ་མཚས་ ེ་བ་ ་མ་ ། །

嘉哇 嘉⾊ 間阿 ⽇內拉 芒退 嘉翠 給哇 讀瑪如
佛菩薩前諸明處，多⽣多聞海數學，

ཡང་ཡང་ ངས་པའི་བག་ཆགས་ལེགས་སད་པ། །འ ོ་ལ་ལམ་བཟང་མཚན་པའི་མིག་གཅིག་ ། །

揚揚 蔣⾙ 巴恰 雷⾊巴 卓拉 朗桑 村⾙ ⽶記部
微妙習氣善醒覺，開⽰妙道唯⼀眼。
ོ

ི

ི

ོ

ེ ི

ོ

ི ོ

ོན་ ི་དམ་པ་ མས་ ས
ི ་ཡལ་བར་དོར། །དེ་ ིར་མགོན་དང་ ལ་བའི་ཕོངས་པ་བདག །

溫吉 檔巴 南記 雅哇⽃ 喋企 袞倘 札威 澎巴達
為諸先德所拋棄，遠離依怙貪若我，

ོགས་ མས་བ ད་པའི་འ ོན་པོ་བཞིན་ ར་པས། །བ ེ་ཆེན་ ོད་ ིས་ ེས་ ་བ ང་བའི་ ས། །

秋南 類⾙ 準波 ⾏究⾙ 則千 卻記 傑速 聳威度
如為各⽅所拒客，⼤悲攝受時已⾄。

ཡང་དང་ཡང་ ་ ས་པས་བ ེན་པའི་ བས། ། མས་པ་ མས་པས་འ ོ་བ་ ོལ་བ་ ོད། །

揚倘 揚讀 舉⾙ 滇⾙嘉 蔣巴 蔣⾙ 卓哇 卓哇卻
數數恭敬歸依處，慈慈救度眾⽣尊，

ར་བ་ ར་བར་ ོན་ནས་བདག་གི་ནི། ། ེ་བ་ ེ་བར་ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་མཛད། །

紐哇 紐哇 準內 達吉尼 給哇 給哇 帖秋 謝年最
速速降臨諸⽣中，作我⼤乘善知識。

ག་ ་བ ེ་བས་ ས་ཅན་མཐའ་དག་ལ། ། ན་མི་འཆད་པར་གཟིགས་པ་ ོད་ ང་ ། །

⼤杜 則維 閭間 踏達拉 君⽶ 切巴 息巴 卻種讀
常以悲憫恆無斷，慈視⼀切有情眾，

ོད་ ་ི ཡོན་ཏན་ ན་པས་དང་བའི་ཡིད། །ཉིན་རེ་བཞིན་ ་ ེབ་པར་བ ིས་ན་ཡང༌། །

卻記 元滇 枕⾙ 倘威宜 寧瑞 信讀 類巴 吉拿揚
念尊功德具信⼼，⽇⽉欲往尊⾝前。

གནས་ ས
ི ་བ ལ་ཞིང་ ར་ཡང་དབེན་པའི་རོ། །རབ་ ་ ང་ ིར་ཐག་རིང་གནས་ ་ནི། །

內記 噶⾏ 拉揚 溫⾙若 惹杜 釀企 踏仍 內速尼
然固處遠復領受，寂靜妙味⼼雖念，
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འ ག་པར་འདོད་པས་ ས་ ས
ི ་བ ོད་མ་ ས། །དེས་ན་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་དམ་པ་ ོད། །

糾巴 對⾙ 閭記 覺瑪⼥ 喋拿 索南 ⾏吉 檔巴卻
⾝不能⾏⾄遠⽅，是故最上福⽥尊。

མཉེས་པར་བ ི་ ད་ ག་བསམ་དག་པ་ཡིས། །རིན་ཆེན་ས་ལེ་ མ་དང་ ་ཡི་དར། །

涅巴 吉類 蠟杉 達巴宜 仁千 薩雷 掌倘 蠟宜達
令歡喜故以淨⼼，珍寶⿈⾦並天⾐，

དགེ་ ོང་ མས་ལ་ བ་པས་བ གས་པ་ཡི། །ཆོས་གོས་ག མ་དང་གསིལ་ ེད་ ང་ ོང་ ོད། །

給隆 南拉 圖⾙ 阿巴宜 卻軌 松倘 ⼣且 掌松諾
於諸⽐丘佛讚處，三法⾐與錫杖缽。

གཞན་ཡང་ཏིང་འཛན་ ོན་ལམ་ ིས་ ལ་པའི། །བཀོད་ལེགས་ཡིད་འ ོག་མཆོད་པ་ནམ་མཁའི་ ོན། །

賢揚 丁僅 ⾨朗 吉⽵⾙ 貴雷 宜綽 卻巴 南開昆
以及三昧顯變化，奪意供品妙莊嚴，

ཡོངས་ ་བཀང་ ེ་ ང་གཉིས་གཙ་བོ་ལ། །ཞེན་མེད་མ་ཆགས་ ོ་ཡིས་ད ལ་བར་བ ི། །

擁速 岡喋 岡尼 作窩拉 賢沒 瑪恰 洛宜 烏哇吉
所⽣極⽩善資糧，無欲無貪淨⼼獻。

དེ་ལས་འོངས་པའི་རབ་དཀར་དགེ་བའི་ཚགས། །གང་དེས་ ིད་པར་ ན་རིང་འ མས་པ་ན། །

喋雷 翁⾙ 惹噶 給威措 扛喋 ⼣巴 雲仍 羌巴拿
遍虛空於⼆⾜尊，以此久漂三有中，

ག་བ ལ་ ེ་བས་མནར་ཞིང་བདེ་བས་ཕོངས། །མ་ ས་འ ོ་བའི་ བས་ ་བདག་ ར་ཅིག །

讀阿 且威 拿⾏ 喋威澎 瑪閭 卓威 甲速 達究記
俱胝苦逼安樂稀，眾⽣依怙我願成。
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འཇིག་ ེན་འ ེན་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་ལ། །རེག་པར་མ་ ར་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །

吉滇 枕⾙ 果龐 檔巴拉 雷巴 瑪究 給哇 湯界讀
世間導師妙果位，未抵達前諸⽣中，

ཚངས་ ོད་ཡོངས་ ་དག་པའི་རབ་ ང་ ེན། ། ེད་ནས་ཐེག་མཆོག་རིགས་ནི་སད་པར་ཤོག །

倉訣 擁速 達⾙ 惹炯滇 涅內 帖秋 ⽇尼 ⾊巴修
獲淨梵⾏出家⾝，⼤乘種姓願醒覺。

བཟོད་ ན་ ང་ཞིང་ ་ ་མེད་པ་དང༌། །མ་ མ་ ིང་ ོབས་ གས་ ག་དད་པ་དང༌། །

索滇 掌⾏ 嘉究 沒巴倘 瑪尋 寧⾖ 修札 喋巴倘
具忍正直無欺偽，不怯⼼⼒猛⼒信，

ས་དང་ ག་ ་ ོར་བའི་བ ོན་འ ས་དང༌། ། མ་ད ོད་ཤེས་རབ་ ལ་ ང་ཐོབ་པར་ཤོག །

舉倘 ⼤杜 久威 尊具倘 南訣 謝拉 樸炯 透巴修
恭敬精進恆修⾝，觀察勝慧願獲得。

ལ་བའི་དགོངས་པ་ མ་དག་རིགས་ ོབས་ ས
ི ། །ཇི་བཞིན་ ེད་ནས་རང་གིས་དགོངས་པ་ ར། །

嘉威 拱巴 南達 ⽇⾖記 其⾏ 涅內 攘吉 拱巴⼤
以正理⼒如實獲，佛陀密意如⾃念，

བ ེ་བས་ ངས་པའི་ཐབས་མཁས་ ོད་པ་ཡིས། །གཞན་ལ་ ོན་ལ་མཁས་པའི་མཐར་སོན་པའི། །

則威 掌⾙ 踏切 訣巴宜 賢拉 敦拉 客⾙ 踏松⾙
悲引⽅便善巧⾏，為他開⽰智者頂。

བཤེས་གཉེན་བ ེན་ནས་མང་ཐོས་ ་མཚ་ལ། །རིང་ ་ ངས་པས་ཐེཚམ་ ན་བཅད་ནས། །

謝年 滇內 芒退 嘉措拉 仁讀 蔣⾙ 帖聰 袞界內
依此知識多聞海，⻑時學習普斷疑，
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ཐོས་པའི་དོན་ མས་ ལ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིས།།བདེ་བར་གཤེགས་ མས་མཉེས་པར་ ེད་པར་ཤོག

退⾙ 屯南 促⾏ ⽵巴宜 喋哇 謝南 涅巴 且巴修
如理修習所聞義，願令善逝眾歡喜。

བ་པས་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང༌། ། ལ་བའི་ག ང་འཚབ་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་ ས། །

圖⾙ 界⾙ 燦雷 瑪達⾏ 嘉威 懂措 給威 謝拉舉
不越能仁所制戒，敬佛⾎統善知識，

དབང་པོ་རབ་ ོ་ལོག་ བ་ ོན་དང་ ལ། །ཡོངས་ ་དག་པའི་འཁོར་དང་ ན་པར་ཤོག །

汪波 惹諾 洛⽵ 君倘札 擁速 達⾙ 擴倘 滇巴修
利根遠離倒修過，清淨眷屬願具⾜。

ནག་པོའ་ ོགས་ ས
ི ་ཡིད་ནི་བ ོད་པ་ཡིས། །ཚགས་པའི་ཆོས་ ོད་དགའ་ ོན་ ོང་བའི་གེགས། །

拿波 秋記 宜尼 貴巴宜 措⾙ 卻訣 噶敦 紐威給
黑品惡⼼能障礙，領受⼤會法⾏宴，

བ ད་ ་ི གཉེན་ ་ ར་པའི་ ིག་ ོགས་དང༌། ། ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ ད་པར་མ་ ར་ཅིག །

度記 年讀 究⾙ 迪卓倘 給記 贊揚 切巴 瑪究記
惡魔眷屬罪友伴，願我剎那亦不遇。

བ་དབང་ ེས་ ་ ས་པས་ ོབ་པའི་ཚ། ། བས་ཆེན་ ོད་པ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་གེགས། །

圖汪 傑速 舉⾙ 洛⾙測 拉千 訣巴 昨巴 且⾙給
恭敬隨學能仁時，圓滿廣⼤⾏之障，

ལ་བ་ངན་པའི་ ེས་འ ོ་བ ད་ ་ི ལས། །བར་ ་གཅོད་པའི་མིང་ཡང་མེད་པར་ཤོག །

噶哇 年⾙ 傑卓 度記雷 琶讀 訣⾙ 明揚 沒巴修
隨⾏劣緣諸魔業，中斷名字亦願無。
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གང་དང་ ན་ན་དམ་པ་དགའ་ ེད་པ། །དགེ་ ོང་ ན་ ་འ ེན་པས་བ གས་པ་ཡི། །

扛倘 滇拿 檔巴 噶且巴 給炯 間讀 枕⾙ 阿巴宜
諸凡能令正⼠喜，沙⾨莊嚴⼤師讚，

ང་ བ་ ོད་པའི་ ེས་ ་མ ན་པའི་ ེན། །མ་ ས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འ བ་པར་ཤོག །

強秋 訣⾙ 傑速 吞⾙間 瑪閭 圖巴 沒巴 ⽵巴修
隨順菩提⾏諸緣，無餘無礙願成就。

ང་ བ་ ོད་ཚ་ག ལ་ འི་གནས་ ན་ཡང༌། ། མ་དག་བ བ་པས་བ མས་པའི་རབ་ ང་ལ། །

強秋 訣測 讀且 內袞揚 南達 拉⾙ 檔⾙ 惹炯拉
菩提⾏時諸化機，淨戒約束令出家，

འགོད་ཅིང་དེ་ལ་འོས་པའི་ཡོ ད་ མས། །བསམ་པ་ཙམ་ ིས་མ་ ས་ ོལ་བར་ཤོག །

軌淨 喋拉 偉⾙ 由且南 桑巴 贊吉 瑪閭 作哇修
彼等合宜諸資具，繫念無餘願賜予。

དེང་ནས་བ མས་ཏེ་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ། ། ས་ངག་ཡིད་ ིས་ ོམ་པ་གང་བ ིས་པ། །

丁內 贊喋 測惹 湯界讀 閭阿 宜記 鍾巴 扛吉巴
從今往後諸⽣中，我⾝語意所發動，

དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་ལ། །གནས་ བས་ ན་ ་ཕན་པའི་ ར་ ར་ཅིག །

喋達 湯界 踏耶 卓哇拉 內噶 袞杜 篇⾙ 究究記
彼等⼀切於眾⽣，諸時饒益固願成。

་ ག་ཤི་བའི་ ས་ ་ི མ་བཞིན་ ། ། ག་བ ལ་ ན་ ིས་མནར་བའི་འ ོ་བ་ ན། །

部讀 ⼣威 度記 瑪⾏讀 讀阿 袞吉 拿威 卓哇袞
猶如喪失愛⼦⺟，於眾苦逼諸有情，
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ག་ ་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་བ ེ་བ་ཡིས། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་གཏོང་བར་ཤོག །

⼤杜 宜拉 甲⾙ 皆哇宜 對巴 湯界 喋拉 東哇修
恆常慈愛⼤悲憫，所有⼀切願施彼。

མོས་ ོད་ས་ཡི་ ི་མ་ ོང་བ་ན། །འདས་དང་མ་འོངས་ད་ ར་ ང་བ་ཡི། །

昧訣 薩宜 持瑪 炯哇拿 喋倘 瑪翁 達⼤ 炯哇宜
若淨勝解⾏地垢，我於過去與未來，

་རོལ་མཐོང་བའི་ ལ་ ས་ནང་ན་བདག །གསེར་ ི་ས་འཛན་ད ས་ན་ ན་པོ་བཞིན། །

促若 通威 嘉⼣ 囊拿達 ⾊吉 薩僅 ⽟拿 倫波⾏
現在異⽣佛⼦中，猶如⾦⼭中須彌。

ན་དང་མངོན་ཤེས་མང་ ་ཐོས་པ་སོགས། །ཡོན་ཏན་ ན་ ིས་རབ་ ་མཐོ་བ་དང༌། །

間倘 溫謝 芒讀 退巴梭 元滇 袞吉 惹杜 透哇倘
眼與神通多聞等，諸般功德為最上，

ིས་པའི་ ད་པ་ ན་ལས་འདས་ ར་ཏེ། །གཞན་ ིང་མི་འཇོག་ ོབས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

其⾙ 舉巴 袞雷 喋究喋 賢謹 ⽶久 播巴 透巴修
超越凡夫諸衰敗，獨⽴辯才願獲得。

ལ་ ས་འཕགས་པའི་ས་ལ་ ོབ་པ་ན། །སར་གནས་དཔའ་བོ་ ས་ག མ་ཐམས་ཅད་ ། །

嘉⾊ 帕⾙ 薩拉 洛巴拿 薩內 巴窩 度松 湯界讀
若⾄佛⼦諸勝地，我於三世⼀切眾，

ཡོངས་ ་གཤེགས་པ་ མས་ ་ི ོད་ན་བདག ། ་ལམ་བ ོད་ལ་འདབ་བཟང་དབང་པོ་བཞིན། །

擁速 謝巴 南記 卻拿達 甲朗 覺拉 ⼤賞 汪波⾏
住地勇⼠之群中，猶如⿃中⾦翅⿃。
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ལ་ ས་གཞན་ ིས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡི། །ཤིན་ ་ ་ཆེའི་ཤེས་ འི་གནས་ མས་ལ། །

嘉⾊ 賢吉 巴巴 噶哇宜 信杜 嘉切 謝且 內南拉
其他佛⼦難測度，極其廣⼤所知處，

ི་མེད་མ ེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འ ག་ཅིང༌། ། བས་ཆེན་ ོད་པའི་གཏེར་ ་འ ར་བར་ཤོག །

持沒 千巴 透巴 沒糾京 拉千 訣⾙ 喋讀 究哇修
無垢淨智無礙轉，廣⼤⾏藏我願成。

དེ་ ར་ ད་པའི་འ ས་ ་ བ་པ་ན། ། ས་ག མ་ ལ་བ་ མས་ ི་ ་དང་ཞིང༌། །

喋⼤ 界⾙ 哲樸 ⽵巴拿 度松 嘉哇 南記 固倘⾏
如是⾏果若成就，三世諸佛⾝與剎，

འཁོར་དང་མཛད་པ་ ་ཚ་ ོན་ལམ་ མས། །གང་ཡིན་གཅིག་ ་བ ོམས་པ་དེ་དག་ ན། །

擴倘 則巴 固測 ⾨朗南 扛吟 記杜 懂巴 喋達袞
眷屬事業壽願等，總攝為⼀彼⼀切，

ཐབས་མཁས་ ོད་པས་ཡོངས་ ་ ོགས་ ར་ནས། །རིང་ནས་ཡིད་ལ་བ གས་པའི་འ ོ་བ་འདི། །

踏客 訣⾙ 擁速 昨究內 仁內 宜拉 拿⾙ 卓哇迪
⽅便善巧⾏圓滿，於此久念諸有情，

དམ་ཆོས་བ ད་ ིའི་ཆར་ཆེན་ཕབ་པ་ཡིས། ། ད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་ ོལ་བར་ཤོག །

檔卻 度記 恰千 帕巴宜 給記 記拉 達吉 卓哇修
降以正法⽢露⾬，願我剎那救度之。

་དང་བཅས་པའི་འཇིག་ ེན་ ན་ ི་ བས་གཅིག་ ་ ལ་བ་ མས་པ་མགོན་པོ་ལ་ ེ་ གས་ ི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་
ཞེས་ ་བ་འདི་ནི། མང་ ་ཐོས་པའི་ ལ་ཁམས་པ་ ོ་བཟང་ གས་པའི་དཔལ་ ིས་ ོ་ ག་ དོ ་རི་ཉི་ཤར་ ི་དབེན་གནས་ ་ ར་བ་
དགེ་ལེགས་ ་ ར་ཅིག །

於天等諸世間唯⼀歸依處、勝者慈⽒怙主前，由哀號之⾨⽽作讚，名為《梵冠》者，多聞遊
⽅僧善慧名稱吉祥，造於洛札多⽇尼夏阿蘭若，願成樂善！

ས་ ིང་བ ོད་པ་ས་གཞིའི་མཛས་ ན་བ གས།

〈⼤地妙莊嚴禮讚⽂〉

⿆彭仁波切 著
堪布羅卓丹傑 譯

༑ ས་ཡི་ ིང་པོས་འ ོ་ ན་ ེས་ ་འཛན། །ས་གཞི་བཞིན་ ་ མ་མང་ཡོན་ཏན་ ེན། །

梭 薩宜 寧波 卓袞 傑速僅 薩息 ⾏讀 南芒 元滇滇
地藏攝持⼀切眾，如同⼤地承眾德，

ས་ག མ་རེ་ ོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་ ལ། །ས་བ འི་དབང་ ག་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

薩松 雷功 宜⾏ 諾樸促 薩糾 汪秋 卻拉 恰擦對
滿三界願如意寶，禮讚⼗地⾃在尊。

ས་ནས་སར་འ ེན་ ལ་བའི་ས་ལ་འགོད། །ས་བ ད་ ི་ ན་ལོ་ཏོག་ ན་ ེལ་ཞིང༌། །

薩內 薩枕 嘉威 薩拉軌 薩具 記⾯ 洛⾖ 君⾙⾏
遷地導引置佛地，地藏補藥稼續增，

ས་འདི་ མ་མང་འ ོར་པས་ཡོངས་བཀང་བའི། །ས་ཡི་ ་མཆོག་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

薩迪 南芒 久⾙ 擁岡威 薩宜 蠟秋 卻拉 恰擦對
眾寶盛滿於此地，禮讚地之聖天尊。

མ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ ོགས་ ན་ ིན། །བ ད་ ིའི་ ་མཚ་ཇི་བཞིན་གང་གིས་ ོད། །

本桑 巴杉 ⾏倘 昨滇今 度記 秋措 其⾏ 扛吉卻
妙瓶⾦樹圓劫雲，露海如是若有⼈，

ན་པ་དེ་ལ་དཔལ་ ་ལེགས་གནས་པ། ། གས་ ེའི་བདག་ཉིད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

枕巴 喋拉 巴讀 雷內巴 圖傑 達尼 卻拉 恰擦對
憶汝安享於其地，禮讚⼤悲⾃性尊。
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རབ་འ མས་ ས་བཅས་ ལ་བའི་ཡོན་ཏན་མཆོག ནམ་མཁའ་མཛད་ ི་མངའ་བདག་ ོད་གཅིག་ །།

拉蔣 ⾊界 嘉威 元滇秋 南卡 最記 阿達 卻記樸
浩瀚佛⼦勝佛德，唯尊虛空藏之主，

ལ་ ས་ ལ་ ི་མཐའ་ཡས་ཞིང་ མས་ ། ། ལ་བའི་མཛད་པ་མཐའ་དག་ ོང་ལ་འ ད། །

嘉⾊ 促吉 踏耶 ⾏南速 嘉威 則巴 踏達 炯拉度
無量境現佛⼦相，禮敬完護佛⾏者。

དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་ནོར་ འི་འོད་ཟེར་ ིས། ། ིགས་མའི་ ད་པ་མཐའ་དག་གཏན་ ་བ ིལ། །

巴沒 元滇 諾樸 偉⾊吉 尼昧 舉巴 踏達 滇讀尼
無量德寶之光明，盡淨濁時⼀切壞，

ན་ཚགས་ ེ་བཞིའི་དཔལ་ ིས་མངོན་མཐོ་བའི། ། བས་ཆེན་ ིན་ལས་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

彭措 喋息 巴吉 溫透威 拉千 慶雷 則拉 恰擦對
四部祥瑞⼒勝⽣，禮敬廣⼤作者業。

འཇམ་ད ངས་འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ ན་ ་བཟང༌།།མི་ཕམ་པ་སོགས་ ལ་ ས་སེམས་དཔའ་མཆོག

蔣揚 吉滇 汪秋 袞杜桑 ⽶龐 巴梭 嘉⾊ 森巴秋
⽂殊觀⾃在普賢，彌勒眾等聖菩薩，

མ་མང་བ ལ་པར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་ལས། ོད་གཅིག་ ད་ཙམ་ ན་པས་རེ་འདོད་ མས། །

南芒 噶巴 卻淨 梭⼤雷 卻記 於贊 枕⾙ 雷對南
百般⻑時供祈願；頃刻憶尊諸願想，

ཡིད་བཞིན་ ོལ་ལ་ ད་པར་འཕགས་ཞེས་ ། ། ལ་བས་བ གས་པ་ ལ་ ས་ ་བོ་མཆོག །

宜⾏ 作拉 切巴 帕協速 嘉威 阿巴 嘉⾊ 圖窩秋
賜予如意更超勝，佛讚上⾸勝菩薩。
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ལ་བ་ མས་དང་ད ེར་མེད་ ོད་བ ོད་པས། །བདག་ལ་ཇི་འདོད་དཔལ་ མས་ལེགས་ ོལ་མཛད། །

嘉哇 南倘 耶沒 卻對⾙ 達拉 吉對 巴南 雷作則
禮讚諸佛無別尊，善賜我願諸祥瑞。

ས་ག མ་འ ོ་འདིས་དད་པའི་ ོབས་ ེད་ཅིང༌། །ས་ཡི་དབང་ ག་ ེད་ ིས་ ེས་ ་འཛན། །

薩松 卓迪 喋⾙ ⾖涅京 薩宜 汪秋 切記 傑速僅
三界眾⽣得信⼒，地之⾃在尊攝持，

ས་བ ད་དཔལ་འཕེལ་ས་ ེང་བདེ་བས་ བ། །ས་ནས་སར་བ ོད་ས་མཆོག་འ བ་པར་ཤོག །

薩具 巴佩 薩滇 喋威恰 薩內 薩覺 薩秋 ⽵巴修
地藏瑞增樂遍地，祈願遷地成勝地。

ཅེས་ཚགས་ ་བཅད་པ་བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ ི་ ངས་ ་སོན་པ་འདི་ནི་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་ད ེས་པས་མེ་ ་ མས་ ་འཁོར་ལོའ་
ཚས་ཉེར་བ ན་ལ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

以上偈⽂圓滿⼋吉祥物之數字。此為⿆彭絳央伽巴，作於⽕⾺年室宿⽉⼆⼗七⽇。 願善增
⻑！

ན་བཟང་བ ོད་པ།

〈讚嘆吉祥普賢菩薩發願⽂〉

第三世噶瑪巴 讓炯多傑 著
羅卓仁謙 譯

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི གསང་བའི་མངའ་བདག་

德新謝巴 湯介季 桑威盎達
頂禮⼀切如來語功德主

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

蔣秋 森巴 千波 巴袞度桑波拉 洽擦樓
吉祥普賢菩薩摩訶薩

དཔལ་ ན་གསང་བ་ ན་བདག་དཔལ། །མ ེན་པའི་ ད་ཅིག་ཤེས་ ་མ ེན། །

巴滇 桑⽡ 滾達巴 千⾙ 給季 謝甲千
吉祥秘密共主德，⼤智剎那知諸法，

མཐའ་མེད་ཡེཤེས་ གས་ ད་མངའ། །མཆོག་ ིན་ ོ་ ེ་མཆོག་ ོད་འ ད། །

他沒 耶謝 突去他 秋錦 多傑 秋缺獨
意含通曉無邊智，頂禮施願⾦剛尊。

ཞི་བའི་རང་བཞིན་ ་ཚགས་རབ་ ་ ང༌། །དཔག་ཡས་མ ེན་ ན་ཅིར་ཡང་གཟིགས་མི་མཛད། །

席威 攘欣 拿措 惹度囊 巴耶 千典 季楊 席⽶則
吉祥秘密共主德，⼤智剎那知諸法，

ལ་ ས་གཞོན་ ་ ལ་བ་ ན་པས་ ན། ། ན་དང་མི་མ ན་ ན་བཟང་ ོད་ ག་འཚལ། །

甲瑟 旋努 甲⽡ 滾⾙間 滾倘 ⽶吞 袞桑 卻洽擦
意含通曉無邊智，頂禮施願⾦剛尊。
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འདས་པའི་མཐའ་བཞིན་ མ་ ོག་ ་ངན་འདས། །མ་འོངས་མཐའ་བཞིན་ ལ་ ས་ ན་ ི་མ། །

喋⾙ 他欣 南⾖ 釀恩喋 瑪翁 他欣 甲瑟 袞吉瑪
如往昔邊妄念登涅槃，如當來邊⼀切佛⼦⺟，

གནས་པའི་མཐའ་བཞིན་མཁའ་ད ིངས་ ན་ན་གནས། ། ད་ ང་ ོད་ ི་ མ་ཐར་ ་མཚ་ ད། །

內⾙ 他欣 卡映 袞拿內 昧炯 缺季 南他 甲措昧
如現今邊住於虛空界，卓倫尊者汪洋本傳善。
ནམ་མཁའི་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ ་ ན་ ོང་པ། །

南客 他尼 巴沒 季布 袞東巴
虛空邊者無邊唯⼀悉本空，

ཆོས་ད ིངས་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ ་རབ་དག་པ། །

卻映 他尼 巴沒 季布 惹達巴
法界邊者無邊唯⼀善清淨，

སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ ་ ་འ ་བ། །

森間 康尼 巴沒 季度 久扎巴
眾⽣界者無邊⼀如幻化顯，

ོད་ ་ི མཛད་པ་དཔག་མེད་གཅིག་ ་མ་འཚལ་ཏོ། །

卻季 則巴 巴沒 季度 瑪擦⾖
尊者願⾏無邊故難得斷定。

འོན་ ང་ བ་དབང་ ད་ ང་ ང་ བ་ཤིང་ ང་ ། །

溫江 突汪 昧炯 蔣秋 星炯篤
能仁⼤王安於菩提樹王下，
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བ ད་ ་ི མ ་བཅོམ་ ད་ ང་མངོན་པར་སངས་ ས་བ ན། །

獨季 突炯 昧炯 溫巴 桑傑滇
毀魔王勢卓倫現真等正覺，

དཔག་མེད་ ལ་ ས་ ད་ ང་འ ས་པར་ ར་པའི་ཚ། །

巴沒 甲瑟 昧炯 獨巴 久⾙策
無邊卓倫佛⼦悉集會時中，

ོད་ ་ི མ་ཐར་ ད་ ང་དཔག་མེད་གསལ་བར་ གས། །

卻季 南他 昧炯 巴沒 薩⽡扎
尊者無邊勝傳清明得廣聞。

དེ་ ད་བདག་གིས་ ོད་ལ་ཐེ་ཚམ་ ེས་ ར་པས།།རབ་ ང་སེམས་ ིས་ མ་ཐར་ཆ་ལ་བ ོད་པར་བ ི།།

得類 達吉 卻拉 帖匆 介久⾙ 惹掌 森季 南他 洽拉 對巴吉
是故我今於尊⽣起猶疑想，以善澈⼼當讚尊者本傳分。
རང་ ང་དཔའ་བོ་བ ད་ ་ི ད ་གཅིག་ ལ་བའི་ ས་པོ་ ན་ ི་དཔལ། །

攘炯 巴沃 獨季 扎季 甲威 ⾊波 袞吉巴
善⽣勇⼠魔王⼀敵⼀切佛⼦吉祥賢，

ོན་ ི་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མཚར་སངས་ ས་ ་མཚ་བ ེན་ ར་ ང་། །

溫吉 噶巴 掌沒 甲措 桑傑 甲措 滇久江
往昔無量汪洋劫中依⽌海數諸佛尊，

ི་མའི་མཐར་ ག་ ་མཚར་འ ང་བའི་ ལ་བ་ ་མཚ་ ན་མཆོད་ཅིང་། །

企每 他突 甲措 炯威 甲⽡ 甲措 袞卻京
當來究竟汪洋將⽣海數諸佛悉供養，
ི

ོ

ི

བ་པའི་གསང་འཛན་ ་མཚ་ ར་ཟབ་ ོགས་བ ་ ་མཚའི་མཐར་ ག་བར། །

突⾙ 桑錦 甲措 答撒 秋究 甲翠 他突巴
持佛密意甚深若海⼗⽅海眾究竟聖，

ལ་བ་ ན་ ི་ ང་ན་ ོད་ ང་ ོད་ནི་གར་ཡང་འ ོ་འོང་ ལ། །

甲⽡ 袞吉 種拿 卻囊 卻尼 噶洋 卓翁扎
尊者顯於⼀切佛前然已遍盡離來去，

ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ ན་དང་ གས་ ི་དགོངས་པ་རབ་མཉམ་ཞིང་། །

獨松 謝⾙ 甲⽡ 袞倘 突季 拱巴 惹釀⾏
往⾏三世⼀切諸佛意趣共尊勝平等。

ལ་བ་ ན་ ི་ག ང་ད ངས་ཇི་ ེད་ ོད་ ་ི ག ང་དང་ད ེར་མེད་འ ེས། །

甲⽡ 袞吉 松央 吉涅 卻季 松倘 耶沒哲
諸佛⼀切⾳語共尊之語無別悉融合，

དེ་ མས་ ་ཡི་ ལ་པ་ཇི་ ེད་ ོད་ ་ི ལ་པའང་དེ་ ེད་དེ། །

喋南 固宜 祝巴 吉涅 卻季 祝榜 喋涅喋
⼀切諸佛所化⾝數汝尊所化亦等量，

འོན་ ང་བདག་ནི་ལམ་ལ་ ོབ་ཅེས་ ལ་ ས་འ ས་པ་ ན་ལ་ ོན། །

溫江 達尼 朗拉 樓介 甲瑟 獨巴 袞拉敦
然我等眾於修道上依⽌佛⼦集會眾，

ོད་ ་ི ་མ་རབ་ ་འཇིག་མེད་ནམ་མཁའི་ད ིངས་བས་ ་བ་འདི། །

卻季 久瑪 惹度 吉沒 南客 映威 薩⽡迪
汝尊幻化勝無毀壞乃虛空界善穩固，
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ོ་ ེ་རིན་ཆེན་དཔལ་ ན་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་ ན་ལས་འདས། །

多傑 仁千 巴滇 汪波 倔域 袞雷喋
超於⾦剛寶德⼤王種種之⾏境，

ད་ཅིག་དབང་བ ར་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ ས་ག མ་ ལ་བ་ ན་ ིས་མཛད། །

給季 汪固 唯⾊ 千波 獨松 甲⽡ 袞吉則
三世諸佛剎那授灌令⼤光明耀。

སེམས་ཅན་ཁམས་ ན་མ ན་པར་འ ག་ཅིང་ ལ་བ་ མས་དང་གཅིག་པའི་འ ལ། །

森間 康袞 吞巴 久京 甲⽡ 南倘 季⾙出
諸眾⽣界隨順涉⼊共諸佛等化⼀相，

དེ་ཡིས་ ར་མཐོང་སེམས་འདི་ ག་ནས་ཞིག་པར་མ་ ར་ ོད་ ི་མ ། །

喋宜 促通 森迪 扎內 席巴 瑪久 卻季突
以尊⼒故凡夫懼於此⼼不令得存有，

ོད་ ་ི མཛད་པ་འདི་ཤོང་ ར་པའི་ནམ་མཁའ་འདི་མ་རལ་བ་འཇིགས། །

卻季 則巴 迪兄 久⾙ 南卡 迪瑪 惹⽡吉
怖於汝尊願⾏堪含無有毀壞此虛空，

ཉན་རང་ ལ་ ས་དཔའ་བོ་ ོབས་ ན་ ན་ ང་འདི་ཡིས་ ག་མིན་ནམ། །

年攘 甲⾊ 巴沃 ⾖典 袞江 迪宜 扎⺠南
⼤⼩⼆乘諸⼤勇⼠亦復以是故懼耶？

ཨེ་མ་ངོ་མཚར་བ་ འི་ ང་ ་གཅིག་ནས་སེམས་ ི་ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ནམ་མཁའི་ ོན། །

欸瑪 哦擦 把布 空⼘ 季內 森季 給季 季拉 南客圈
⼤哉稀有⼀⽑孔中剎那現於虛空中：
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མེ་ཏོག་བ ག་པ་ ོན་མེའི་ཚགས་དང་ ི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་སིལ་ ན་དཔག་མེད་ ིན། །

每⾖ 篤巴 準沒 措倘 尺洽 俠⾊ 柔秋 ⼣蔫 巴沒真
無邊種種花⾹燈油上味飲⾷伎樂雲，

ག གས་དང་ ་རེ་ན་བཟའ་ ་ ི་རབ་བ ་ ི་མེད་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་དཔག་མེད་ ིན།

篤倘 喇熱 拿撒 達底 惹扎 尺沒 仁千 拿措 巴沒真
善陳傘蓋幢幡⾐服彩旗無垢無邊種種珍寶雲，

རིན་ཆེན་ ན་མཆོག་ད ་ ན་ད ང་ ན་ ང་ ེད་དོ་ཤལ་ཡན་ལག་ ས་པའི་ ིན། །

仁千 間秋 屋間 崩間 囊結 ⽃夏 ⾔拉 折⾙真
殊勝寶嚴頂嚴臂環光明瓔珞⽀分所飾雲，

་དང་ ་མོའ་མཛས་པའི་གར་ ེད་ད ངས་ ་ི ཡན་ལག་ ་མཚ་བ ོད་པའི་ ་ད ངས་ ིན། །

拉倘 拉末 則⾙ 噶結 央季 ⾔拉 甲措 對⾙ 扎央真
天⼦天⼥莊嚴起舞汪洋等數⽀⾳讚嘆聲語雲，

རབ་ ་ ོ་ ེད་ ལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པར་ ེད་ ར་ ས་ག མ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་མཆོད། །

惹度 卓結 甲⽡ 季拉 卻巴 結⼤ 獨松 甲⽡ 湯介卻
令之極喜如供⼀佛供養三時⼀切諸佛如來尊。

སེམས་ཅན་ཁམས་དང་མཉམ་པའི་ ལ་པ་ ་ཚགས་དཔག་ ་མེད་པའི་ ིན། །

森間 康倘 釀⾙ 祝巴 那措 巴度 沒⾙真
等同有情界數種種化⾝無量無邊雲，

་དབང་ཚངས་འ ོག་ ེད་ཞི་བ་ ས་ངན་འཇིག་ ེན་ ོང་བ་དང་། །

拉汪 倉巴 綽結 席⽡ 呂恩 吉顛 炯⽡倘
帝釋梵天遍⼊靜寂惡⾝護世之地神，
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ཉི་མ་ ་བ་དབང་ ག་ཆེན་པོ་ ་མིན་དབང་པོ་ནམ་མཁའ་ ིང་། །

尼瑪 達⽡ 汪秋 千波 拉⺠ 汪波 南卡定
⽇神⽉神⼤⾃在天阿修羅王⾦翅⿃，

འཁོར་ལོས་བ ར་དང་མཛས་པའི་མི་མོ་ ་ཚགས་ ལ་ ན་ཡིད་གཡོ་དང་། །

寇樓 久倘 則⾙ ⽶末 那措 促典 宜幽倘
轉輪聖王及諸美⼥妙相悉具令意搖。

ལ་ལར་གཤིན་ ེ་མཐར་ ེད་ ོ་ཚགས་རབ་འབར་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ ིན། །

拉拉 新結 他結 綽措 惹琶 雖巴 噶威真
復有閻魔使者忿怒尊眾勝熾難忍雲，
ལ་ལར་ཉན་ཐོས་ མ་ཐར་ཞི་བ་རང་ ལ་ ་ ་དང་། །

拉拉 年退 南踏 席⽡ 攘嘉 答⼘倘
復有聲聞解脫寂靜⼀如獨覺聖，

ལ་ལར་ས་བ འི་དབང་ ག་ ་ཚགས་ ིན་བ ་ ོད་མཛད་ཅིང་། །

拉拉 薩句 汪秋 那措 欽就 倔則京
復有⼗地⾃在修持⼗度諸加⾏。

ལ་ལར་མཆོག་གི་ ལ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་བ ་གཉིས་མཛད་པའི་ ིན། །

拉拉 秋吉 ⽵巴 千波 則巴 究逆 則⾙真
復有殊勝⼤雄化⾝開演⼗⼆⾏儀雲，

སེམས་ ་ི ད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆོས་ད ིངས་ནམ་མཁའི་མཐར་ བ་ ོན། །

森季 給季 惹惹 拉洋 確英 南客 他洽敦
⼼念⼀⼀剎那之中悉演遍滿法界空，
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ས་ག མ་གཤེགས་པའི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ཞིང་དང་འཁོར་ ་བཅས་པ་ཡང་། །

獨松 謝⾙ 桑傑 湯介 ⾏倘 寇篤 介巴洋
往⾏三世⼀切諸佛淨⼟及與眷屬眾，

རང་གི་བ་ འི་ ང་ ་གཅིག་ ་ ོན་པའི་ ་འ ལ་ ོབས་མངའ་བ། །

攘吉 琶布 空布 季杜 敦⾙ 祖出 ⾖阿⽡
悉能現於⼀⽑孔中如是神通⼒具⾜。

ག ང་གཅིག་ལ་ཡང་དེ་ ེད་ཆོས་ ན་ཚག་གཅིག་མ་ ས་ ་ད ངས་ ོན། །

松季 拉洋 喋逆 確袞 次季 瑪呂 扎央敦
⼀語之中等諸法數⼀句無餘演聲語，

ཏིང་འཛན་གཅིག་གིས་ཤེས་ འི་གནས་ མས་ ན་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་འཛན་འ ག །

定津 季吉 謝結 內南 袞倘 釀⾙ 定津究
⼀三昧⼒能⼊等同諸所知處之三昧，

ོག་པ་མི་མངའ་སེམས་ཅན་ཁམས་ ་ི མ་ ོག་ ན་དང་ ས་གཅིག་མ ེན། །

⾖巴 ⽶阿 森間 康季 南⾖ 袞倘 獨季千
無有分別然等有情諸妄念共⼀時知，

ོན་ལམ་ མ་ཐར་ ལ་འདི་མཐོང་བའི་ ལ་ ས་དཔའ་བོ་མ་ ས་པ། །

⾨浪 南踏 促迪 通威 甲瑟 巴沃 瑪呂巴
得⾒如是解脫願王無餘佛⼦勇⼠眾。

ན་བཟང་ ོད་ལ་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་ ས་ག མ་ ན་ ་དར་དིར་ ོགས། །

袞桑 倔拉 內巴 秀介 獨松 袞度 達迪卓
願能住於普賢願⾏此願三時悉振聞，
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ོད་ ་ི མཚན་ཐོས་ ད་ཅིག་ཞག་དང་ ་བ་ལོ་དང་བ ལ་བ་དང་། །

確季 參退 給季 俠倘 達⽡ 樓倘 噶巴倘
聞汝名者剎那⼀⽇⼀⽉⼀年及⼀劫，

བ ལ་པ་བ ་ ོང་ ངས་མེད་དཔག་མེད་ཡོངས་ ་ ིན་པའི་སེམས་ཅན་ཁམས། །

噶巴 甲東 掌沒 巴沒 永速 ⺠⾙ 森間康
百千數劫無量無邊悉圓成熟有情界，

ད་ཅིག་རེ་རེར་ ོང་ག མ་ ལ་ ན་ ངས་བས་མང་བ་ མ་པར་ ོལ། །

給季 惹惹 東松 獨塵 掌威 芒⽡ 南巴卓
⼀剎那中勝三千界諸微塵數令解脫，

མཆོག་གི་ ལ་པ་ ལ་བ་ ན་ ི་མཛད་མི་ ོད་པ་ ད་ཅིག་མཛད། །

秋吉 祝巴 甲⽡ 袞及 則⽶ 倔巴 給季則
殊勝化⾝剎那⾏持諸佛弗為眾加⾏。

འོན་ ང་མོས་དང་ཆོག་ཤེས་མི་མངའ་འདོད་ཆགས་འདི་འ ་ ེ་མ་མཚར། །

溫江 莫倘 秋謝 ⽶阿 堆洽 迪扎 介瑪擦
若然於諸無信慧眾起如是貪甚稀有，

བ ད་དང་ལོག་འ ེན་མ ་ཆེན་འཇོམས་པའི་ཞེ་ ང་འདི་འ ་ ེ་མ་འཇིགས། །

獨倘 樓真 兔千 炯⾙ 協檔 迪扎 介瑪吉
摧毀魔障⼤⼒邪軍如是瞋恨堪毀壞，

ོག་པའི་མཚན་མ་ ལ་ཙམ་མི་གཡོ་གཏི་ ག་ཆེན་པོར་ གས་པ་དམད། །

⾖⾙ 參瑪 獨藏 ⽶幽 地⽊ 千波 修巴昧
分別諸相塵亦無動住⼤愚癡甚稀奇，
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ས་ག མ་ ལ་དང་འ ིན་ལས་མཉམ་ཞེས་ང་ ལ་འདི་འ ་ག ངས་པ་ཐོས། །

獨松 甲倘 欽列 釀協 阿甲 迪扎 松巴退
事業等同三世勝者聞能說如是我慢。

མ་ཐར་འདི་འ ་བདག་གིས་ ོན་ཅེས་ཕ ་དོག་ཆེན་པོ་ ེད་པ་ ིད། །

南踏 迪扎 答吉 敦介 差⾖ 千波 結巴⼣
我演如是之⾏傳載亦或於此⽣⼤嫉，

འདི་འ འི་ཡེ་ཤེས་ཉོན་མོངས་མིང་ཅན་མཉམ་པར་འཛན་པ་གསང་བདག་ཅེས། །

迪折 耶謝 紐蒙 名間 釀巴 僅巴 桑達介
如是聖智具煩惱名平等持之秘密主，
ོ་ ེ་ཐེག་པ་བ ས་པར་ ེད་པ་ ོ་ ེ་ ་བ་ ི་མེད་ཅན། །

多傑 帖巴 獨巴 解巴 多傑 達⽡ 尺沒間
⾦剛⼤乘能總攝集⾦剛⽉具無垢染，
ལ་བ་ ན་ ི་ ན་ ་ ར་པ་ག ང་གི་དབང་ ག་ ོ་ ེ་ཆོས། །

甲⽡ 滾吉 年獨 久巴 松吉 汪秋多傑確
⼀切諸佛所樂聞者語之⾃在⾦剛法。

ག་པ་ཡིད་ མ་ ན་དང་འ ེས་ ར་ ན་ ་བཟང་པོ་ ལ་བའི་ གས། །

主巴 宜南 袞倘 折久 袞度 桑波 甲威突
六識意相融於種種勝者之意普賢王，

དེ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ ི་ མ་ ངས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མིང་བས་མང་། །

喋拉 梭⾙ 參吉 南掌 森間 袞吉 名威芒
如是等等名號諸相其數多過有情名，
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མ་ཐར་ ལ་འདི་ བ་པའི་དབང་པོས་ཤིན་ ་ ས་པའི་མདོ་ལས་ག ངས། །

南踏 促迪 圖⾙ 汪波 新度 結⾙ ⽃雷松
此⾏傳載能仁⼤王⼤⽅廣經中宣說，

དེ་ཡི་ ད་ ་མོས་པའི་ ལ་ ན་འཐོར་བའི་ཚག་འདི་ཆ་ཤས་ཙམ། །

喋宜 類篤 莫⾙ 獨塵 透威 次迪 洽謝藏
以如是故⽽造此少散為微塵勝解句。

ཨེ་མའོ་ ལ་ ས་ ན་ ་བཟང་། ། ོན་ ི་བ ལ་པ་ ་མཚ་ནས། །

欸莫 甲瑟 袞度桑 溫吉 噶巴 甲措內
⼤哉佛⼦普賢王，往昔劫劫汪洋始，

ས་རིང་ ེས་ ་བ ངས་ ར་ ང་། །ད་ ང་ ོད་ ེས་མི་འ ག་པའི། །

獨仁 結速 將久江 答東 卻結 ⽶久⾙
常時欲隨汝尊後，⾄今仍未隨尊⾏，

འ ོ་བའི་ ན་ ོག་མ ་དང་ ན། །སངས་ ས་ ན་ ིས་ ོད་བ གས་ ང་། །

卓威 袞⾖ 圖倘典 桑傑 袞吉 卻阿江
眾⽣思念具⼤勢，⼀切如來雖讚汝，

བ ོད་པའི་ཚག་གཅིག་མ་བ ོད་པའི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཤིན་ ་ ོངས། །

對⾙ 次季 瑪決⾙ 達架 森間 新度蒙
吾等有情極闇鈍，難詮讚嘆⼀字句。

འཇམ་ད ངས་ ན་རས་གཟིགས་སོགས་ ང་། ། ོད་ ི་ མ་ཐར་ ེས་ ོབ་ན། །

蔣央 間熱 席梭江 卻季 南他 傑樓拿
⽂殊觀⾳諸⼤⼠，若欲隨⾏汝⾏傳，
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ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་འ ག་པའི། །ཁམས་ག མ་འ ོ་བ་འདི་ཅི་ཞིག །

洽謝 臧洋 ⽶久⾙ 康松 卓⽡ 迪季席
略少分易不得⼊，何況三界諸眾⽣。

ལ་བ་ ན་ ི་ ས་ ་ི ་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་ ན་ ་བཟང་ཞེས་ ། །

甲⽡ 袞吉 瑟季 突沃巴 扛吉 名尼 袞度 桑協甲
⼀切勝者有⻑⼦，彼名號⽈普賢王，
མཁས་པ་དེ་དང་མ ངས་པ་ཡོད་མིན་ཞེས། ། བ་དབང་གིས་ག ངས་ ེས་ ་ཡི་རང་སད། །

客巴 喋倘 匆巴 ⽉⺠協 突汪 吉松 傑速 宜攘瑟
智者宣說尊無等，隨喜能仁王所教。

དེ་ ིར་ཞིང་ ན་གང་བའི་མཆོད་ ིན་དང༌། ། ས་དང་ལོངས་ ོད་ ན་ ིས་ ོད་རབ་མཆོད། །

喋器 ⾏袞 甲崔 卻真倘 呂倘 ⿓倔 袞吉 卻惹卻
是故諸⼟汪洋供養雲，⾊⾝種種受⽤善供尊，

ོན་ ི་ ིག་པ་མི་དགེ་ཅི་ཡོད་དང༌། ། ང་བའི་ཉེས་པ་ལས་ ི་ ིབ་པ་ ན། །

溫吉 底巴 ⽶給 季約倘 東威 涅巴 雷季 只巴袞
往昔所有罪業不善等，墮罪惡⾏業⼒諸障垢，

ཤིན་ ་འ ོད་པས་ ོད་ ང་བཤགས་པར་བ ི། ། ད་ཆད་ནམ་ཡང་བ ིད་པར་མ་ ར་ཅིག །

新度 倔⾙ 卻種 夏巴吉 練切 南洋 吉巴 瑪久季
極悔恨⼒尊前盡懺悔，當來悉皆不復再造作。

ོགས་ ས་ ་མཚར་བ གས་པའི་ ལ་བ་ལ། །འ ོ་བའི་ ོ་ ན་སེལ་བར་ ་བའི་ ིར། །

秋獨 甲措 休⾙ 甲⽡拉 卓威 樓夢 瑟⽡ 甲威企
住於⽅時汪洋之勝者，為能滅除眾⽣闇念故。
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ཆོས་ ལ་ ་མཚའི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ། །བ ལ་པ་ ་མཚ་དཔག་ ་མེད་པ་ ། །

卻促 甲崔 寇樓 勾⽡故 噶巴 甲措 霸度 沒巴如
求勸轉動法理汪洋輪，無以度量汪洋之劫中，

་ངན་མིའདའ་བ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས།། ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་དང༌།།

釀恩 ⽶達 修巴 梭⽡喋 近倘 促欽 雖倘 尊祝倘
祈請不⼊涅槃善常住，布施持戒忍辱及精進，

བསམ་བཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་ ད་ ང་དང༌། ། ོན་ལམ་ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཡི། །

桑滇 些熱 它客 昧炯倘 ⾨浪 ⾖倘 耶謝 甲措宜
靜慮般若卓倫善巧等，⼤願⼤⼒聖智之汪洋，

ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་ ར་ཅིག ། ང་ བ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བ ེད་མ་ ར། །

倔巴 湯介 永速 奏久季 蔣秋 森尼 南洋 傑瑪久
⼀切⾏儀願悉得圓滿，菩提⼼念諸時皆莫忘，

སངས་ ས་ ་མཚ་ ག་ ་མཐོང་བར་ཤོག །ཆོས་ ལ་ ་མཚ་ ག་ ་ཉན་པ་དང༌། །

桑傑 甲措 ⼤度 通⽡秀 卻促 甲措 ⼤度 年巴倘
願恆得⾒如來之海眾，恆時得聞法理之汪洋，

ལ་ ིམས་ ་མཚའི་ ི་བ ང་ ོམ་པ་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ ་མཚའི་རོ་ མས་ ོང་བ་དང༌། །

促欽 甲翠 尺松 弄巴倘 帖千 甲翠 柔南 雍⽡倘
得觸持戒清淨之淨⾹，得嚐⼤乘汪洋法理味，

ཏིང་འཛན་ ་མཚའི་རེག་ ་ ན་ ོང་ནས། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚའི་ ོགས་པ་ཐོབ་ ར་ཅིག །

定津 甲翠 惹甲 袞雍內 耶謝 甲翠 ⾖巴 透久季
得受三昧汪洋之諸觸，願得聖智汪洋之證量，
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ཞིང་ཁམས་ ་མཚ་ ག་ ་ ོང་བ་དང༌། ། ལ་བ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བ ིད་ཅིང༌། །

⾏康 甲措 ⼤度 炯⽡倘 甲⽡ 甲措 湯介 涅吉京
恆時得習⼀切淨⼟海，親近⼀切勝者海眾尊，

སེམས་ཅན་ ་མཚའི་ ག་བ ལ་སེལ་བ་དང༌། །བདེ་མཆོག་ ་མཚ་ ག་ ་ ིན་ ར་ཅིག །

森間 甲翠 篤阿 瑟⽡倘 喋秋 甲措 ⼤度 錦久季
能滅諸有情海之苦痛，願恆得施勝樂之汪洋。

ལ་ ས་ ་མཚ་ ན་དང་འ ོགས་པ་དང༌། །ཐེག་མཆོག་ ་མཚའི་ཐབས་ མས་ ན་བ ང་ནས། །

甲瑟 甲措 袞倘 卓巴倘 帖秋 甲翠 踏南 袞松內
共諸佛⼦海眾常助伴，勝乘汪洋諸法悉攝持，

ཉོན་མོངས་ ་མཚ་ཤིན་ ་དག་ ེད་ཅིང༌། ། མ་ཐར་ ་མཚ་ ་མ་ ར་ ོང་ཤོག །

紐蒙 甲措 新度 達結京 南踏 甲措 久瑪 ⼤炯秀
煩惱汪洋極善令清淨，解脫汪洋願如幻修習。

ཚ་རབས་ ་མཚ་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །མི་ཁོམ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་རབ་ ངས་ནས། །

策熱 甲措 皆⽡ 湯介獨 ⽶空 甲措 湯介 惹邦內
⽣世汪洋⼀切⽣世中，⼀切無暇汪洋悉捨除，

དལ་འ ོར་ ་མཚའི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ། །སེམས་ཅན་ ་མཚས་ ག་ ་ཐོབ་པར་ཤོག །

達久 甲翠 元滇 瑪呂巴 森間 甲翠 ⼤度 透巴秀
暇滿汪洋無餘之功德，有情汪洋恆時皆能得。

བདག་ནི་ ག་ ་མི་ཕམ་ ས་པོ་དང༌། ། ན་རས་གཟིཌ་དབང་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ད ངས།

達尼 ⼤度 瑪旁 瑟波倘 間熱 席汪 袞波 蔣巴央
⼀切時中吾共不敗⼦，觀⾃在主怙尊妙吉祥，
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ན་ ་བཟང་པོ་ ོད་དང་མི་འ ལ་ཞིང༌། ། མ་ཐར་ ལ་ལ་མཉམ་པར་འ ག་པར་ཤོག །

袞度 桑波 卻倘 ⽶扎⾏ 南他 促拉 釀巴 久巴秀
普賢汝尊悉無有分離，願平等趣⾏傳威儀理。

བདག་གིས་ ང་ཟད་དང་བས་གསོལ་བ་ཡིས། ། ོན་ལམ་འདི་ལ་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པས། །

達吉 炯瑟 掌威 梭⽡宜 ⾨浪 迪拉 給威 季⽉⾙
吾所微略⾄誠祈請⼒，所發此願所有少功德，

ལ་བ་ ན་ ིས་ ངས་པའི་སེམས་ཅན་ མས། །བདག་གིས་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ ར་ ར་ཅིག །

甲⽡ 袞吉 邦⾙ 森間南 達吉 朗拉 軌⾙ 糾久季
得令諸佛所捨諸有情，悉能引⾄道上因願成。

སེམས་ཅན་གང་དག་བདག་ལ་ ང་བ་དང༌། །ཆགས་པའི་ མ་ ོག་ ལ་མིན་ ེས་པ་དང༌། །

森間 扛達 達拉 檔⽡倘 洽⾙ 南⾖ 促⺠ 介巴倘
若有含識瞋怒於我者，乃⾄貪念⽣起違理想，

མཐོང་དང་ཐོས་དང་རེག་དང་ ན་ མས་ ང༌། ། ར་ ་ ིར་མི་ ོག་པ་ཐོབ་ ར་ཅིག །

通倘 推倘 惹倘 真南江 紐獨 企⽶ ⽃巴 透久季
⾒聞觸我以及思憶等，願能迅疾得獲不退位，
བདག་གི་ ོན་ལམ་ཤིན་ ་འ བ་པར་ཤོག །

達吉 ⾨浪 欣度 ⽵巴秀
願我此願得極善成就。

བཅོམ་ ན་འདས་ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་བ ོད་ཅིང་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་ ་བ། ན་ ་བཟང་པོའ་ མ་པར་ཐར་པ་ལ་མོས་པ་ལམ་ ་ དེ ་
པའི་རང་ ང་ ོ་ ེས། ན་ངག་གི་ ེབ་ ོར་མེད་པར་གོ་བདེ་བའི་ངག་ ། ནགས་ ་དཔལ་ ི་རི་ ོད་ ་ ར་བའོ། ། ེས་འ ག་ ན་ ིས་
འདོན་པ་ལ་བ ོན་པར་མཛད་པར་ ། །

〈讚嘆普賢世尊發願⽂〉是將虔敬於普賢菩薩傳記作為修持之道的讓炯多傑，不使⽤華麗詞
藻，⽽以容易理解的⽂體，編著於林⾕吉祥⼭洞中，期望後學者們能精進持誦。

ན་ ག་མཆོག་གཉིས་བ ོད་པ།

〈六嚴⼆勝禮讚⽂〉
ཨ་བདེ་ལེགས་ ་ ར་ཅིག །
嗡

願成妙善！

ཚགས་གཉིས་ ་གཏེར་གཏིང་མཐའ་ཡས། ། མ་དག་ཡོན་ཏན་ནོར་ ས་གང༌། །

措尼 秋喋 丁踏耶 南達 元滇 諾樸扛
深廣⼆資海，盛滿淨德寶，

ད་ ང་འ ིན་ལས་ ོགས་བ ར་འ ོ། ། ན་མ ེན་ བ་པའི་ཞབས་ལ་འ ད། །

昧炯 沁雷 秋究綽 袞千 圖⾙ 俠拉度
勝業遍⼗⽅，禮敬遍知佛。

མཐའ་ ལ་ཟབ་མོའ་མཚ་ལ་གནས། །གཞན་ ེ་འདབ་བཟང་ ེ་བ་ཡིས། །

踏札 撒摩 措拉內 賢喋 達桑 且哇宜
離邊深海住，餘宗萬鵬⿃，

་ཟེར་འགོག་པར་མ་ ས་པའི། །འཕགས་མཆོག་ ་ བ་ཞབས་ལ་འ ད། །

⼤瑟 果拔 瑪努⾙ 帕秋 露⽵ 俠拉度
無能遮⾒光，禮敬聖⿓樹。

མངལ་ ི་ ི་མ་རིང་ ་ ངས། །མདོ་ ད་ ན་ ི་ཕ་རོལ་སོན། །

阿吉 持瑪 仍讀邦 ⽃舉 袞吉 帕若松
遠離胎中垢，通達經續岸，
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第七世噶瑪巴 確札嘉措 著
堪布羅卓丹傑 譯

་ ེགས་ ོལ་བ་བ ོག་མཛད་པ། །

་དེ་བའི་ཞབས་ལ་འ ད། །

⽊喋 果哇 ⽃則巴 阿雅 喋威 俠拉度
迴遮外道論，禮敬提婆⾜。

ལ་བ་ཉིད་ལས་ག ང་རབ་ ན། །གསན་ནས་ ལ་བ་ཇི་བཞིན་ ། །

嘉哇 尼雷 松拉袞 先內 嘉哇 其⾏讀
親近佛親⾝，聽聞佛經教，

ལ་བའི་བ ན་པ་ ས་མཛད་པའི། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་འ ད། །

嘉威 滇巴 給則⾙ 帕巴 透沒 俠拉度
如佛廣弘教，禮敬聖無著。

སོ་སོ་ ེ་བོའ་ ལ་བ ང་ནས། །ད ་བ ་གོ་ད ་འ མ་ ེ་ཡི། །

梭梭 給窩 促聳內 古糾 果古 本喋宜
持現凡夫相，九九⼗萬偈，

ག ང་རབ་ མས་ལ་ག ངས་ ོབས་ཅན། །མཁས་མཆོག་ད ིག་གཉེན་ཞབས་ལ་འ ད། །

松拉 南拉 聳播間 客秋 ⼀年 俠拉度
經教盡憶持，禮勝智世親。

ད་ ང་ ོབས་པའི་ཚག་གཅིག་གིས། །ས་ཆེན་ མ་པ་ ག་གཡོས་ནས། །

昧炯 帕⾙ 企記吉 薩千 南巴 ⽵約內
以語殊勝⼒，⼤地六震動，

ོལ་ངན་ ོབས་པ་ ན་གཅོད་པ། ། ོགས་ ་ི ང་པོའ་ཞབས་ལ་འ ད། །

果年 播巴 君訣巴 秋記 朗波 俠拉度
徹斷辯敵⼒，禮敬陳那⾜。
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ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཡི། །འོད་ ས
ི ་འཛམ་ ིང་གང་བ་དང༌། །

秋雷 南巴 嘉哇宜 偉記 攢令 扛哇倘
遍處勝利者，光明盈世間，

མཉམ་ ་ གས་པའི་པད་དཀར་ ེ། །ཆོས་ ་ི གས་པའི་ཞབས་ལ་འ ད། །

釀讀 札⾙ ⾙噶且 卻記 札⾙ 俠拉度
稱名⽩蓮開，禮敬法稱⾜。

གས་བཟང་གསེར་ ི་རི་བོ་ལ། ། བ་པའི་བ ལ་ གས་ཉི་མ་ཤར། །

盧桑 ⾊吉 ⾥窩拉 圖⾙ 讀修 尼瑪夏
善規之⾦⼭，能仁戒⽇⽣，

ར་ ིག་འཛན་པའི་པད་ཚལ་ ས། །ཡོན་ཏན་འོད་ ི་ཞབས་ལ་འ ད། །

屋⽶ 僅⾙ ⾙擦給 元滇 偉記 俠拉度
僧⼈蓮池展，禮敬功德光。

ལེགས་པར་ག ང་བའི་ནམ་མཁའ་ལ། ། ོ་ ོས་ ་བ་ཤར་བ་ཡིས། །

雷拔 松威 南卡拉 洛卓 達哇 夏哇宜
善說之空際，智慧明⽉⽣，
ག ལ་ འི་ ་ ད་འ མ་ ེད་པ། །

་འོད་ ་ི ཞབས་ལ་འ ད། །

讀界 固昧 尊且巴 夏迦 偉記 俠拉度
徒眾睡蓮開，禮敬釋迦光。

བདག་ནི་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། ། བ་བ ན་མཛས་པའི་ ན་ ར་ཏེ། །

達尼 給哇 湯界讀 圖滇 則⾙ 間究喋
願吾⼀切⽣，莊嚴佛教法，
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བ བ་ ངས་ཡོན་ཏན་ ན་ ན་པའི། །མཆོག་ ་ ར་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

喇將 元滇 袞滇⾙ 秋讀 究巴 透拔修
具⾜淨學德，成就最殊勝。

ཅེས་འདི་ ན་ ག་མཆོག་གཉིས་ལ། །བཀའ་ ིན་ ན་པའི་ ོ་ནས་ནི། །དགེ་ ོང་ ོང་བ་ ར་ལེན་པས། ། ད་ཙམ་ཞིག་གིས་བ ོད་པ་
ཡིན། །

⼆勝六莊嚴，憶念其恩⽂，盡捨之⽐丘，須臾⽽讚誦。

འཛམ་ ིང་གསལ་ ེད་ ན་ ག་ཡོངས་ གས་ ག ད་པར་ ལ་བས་ཡང་ཡང་ ང་བ ན་པ། །

攢林 薩結 間⽵ 擁札⽵ 切巴 嘉威 揚揚 隆滇巴
明世六嚴稱名者，尤為佛所數授記，

ཤིང་ ་ཆེན་པོ་ ་ བ་ཐོགས་མེད་ནས། །བ ད་པའི་ག ང་རབ་ ་བོ་ ན་འ ས་ཏེ། །

⾏⼤ 千波 露⽵ 透沒內 舉⾙ 松拉 去窩 袞度喋
⿓樹無著⼤乘師，傳承法流悉聚集，

གཅིག་ ་འབབ་པ་བཀའ་བ ད་ཅེས་ གས་པ། ། ེ་ད འི་མགོན་ ་ ར་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

記讀 拔巴 噶舉 界札巴 給古 袞讀 究巴 湯界拉
匯集稱名為噶舉，咸成眾⽣依怙主，

ས་ངག་ཡིད་ ས
ི ་ ག་ ་ ག་འཚལ་འ ད། །ཚ་རབས་ ན་ ་ ེས་ ་འཛན་ ར་ཅིག །

閭阿 宜吉 ⼤讀 恰擦度 測拉 袞讀 傑速 僅究記
恆以三⾨恭敬禮，⽣⽣世世蒙攝受。

ཅེས་པ་འདི་ཡང་། ཅོས་ ིད་ཐང་ ། ་ཚང་གི་དགེ་འ ན་པ་ མས་ ིས་དགོངས་ཞེས་ ིས་པའོ། འདི་གཉིས་ཀ་ ེས་བ ན་པའི་ག ང་
ཡིན་ནོ། །

以上乃於法筵中，因僧眾所需⽽著。以上兩偈乃第七世噶瑪巴所撰。

ཤིང་ ་ཉེར་ འི་གསོལ་འདེབས།

〈⼆⼗五祖祈請⽂〉

蔣揚欽哲汪波 著
堪布羅卓丹傑 譯

་ག མ་ ན་འ ས་ ོབ་དཔོན་པ ་འ ང༌། །མཁན་ཆེན་ཞི་འཚ་ཆོས་ ལ་ ི་ ོང་ཞབས། །

紮松 袞度 洛奔 ⾙瑪炯 堪千 息措 確嘉 ⾚松暇
三根總集蓮華⽣⼤⼠，堪欽靜命⾚松德贊王，

ག བས་ཆེན་སངས་ ས་ཉང་ ོན་ཉི་མ་འོད། །བཀའ་གཏེར་ཤིང་ ་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

努千 桑傑 釀敦 尼瑪唯 噶喋 ⾏⼤ 阿拉 梭哇喋
努千桑傑釀敦尼瑪唯，虔⼼祈請教藏五祖師。

ོ་ ེ་འཆང་དངོས་ ་ཆེན་ ིང་པོའ་ཞབས། །བསོད་ནམས་ ེ་མོ་ གས་པ་ ལ་མཚན་དང༌། །

多傑 羌溫 喇千 寧波暇 索南 皆摩 札巴 嘉千倘
⾦剛持實上師寧波尊，索南澤莫札巴蔣參與，

ས་ ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། ། ེ་བ ན་གོང་མ་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

薩迦 班千 帕巴 仁波切 傑尊 拱瑪 阿拉 梭哇喋
薩迦班千⼤寶⼋思巴，虔⼼祈請薩迦聖五祖。

ད ེས་མཛད་ ོ་ ེ་མར་ ོན་ ོ་ ོས་ཞབས། །མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་མེད་ མ་པོ་པ། །

給則 多傑 瑪敦 洛卓暇 ⽶拉 惹千 釀每 岡波巴
喜⾦剛⾺爾巴⼤譯師，密勒惹千無⽐岡波巴，

ས་ག མ་མ ེན་པ་འ ོ་མགོན་ཕག་མོ་ བ། །བཀའ་བ ད་གོང་མ་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

杜松 虔巴 卓袞 帕莫⽵ 噶舉 拱瑪 阿拉 梭哇喋
杜松虔巴眾怙索南札，虔⼼祈請噶舉聖五師。
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འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ ན་མར་མེ་མཛད། ། ལ་བའི་འ ང་གནས་ ན་ ་ ལ་ ིམས་འབར། །

偉巴 沒袞 巴滇 瑪沒則 嘉威 炯內 間阿 促慶拔
彌陀怙主吉祥燃燈智，加委穹乃間阿楚成巴，
རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་ ་ ལ་མཚན་ཞབས། །

仁千 薩倘 旋努 嘉千暇
仁⻘賽與循努蔣采尊，

བཀའ་གདམས་བཤེས་གཉེན་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

噶當 謝年 阿拉 梭哇喋
虔⼼祈請噶當五善師。

བ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ ེ་བ ན་ཙང་ཁ་པ། ། ལ་ཚབ་ཆོས་ ེ་མཁས་ བ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །

滇⾙ 擴洛 傑尊 宗喀巴 嘉擦 卻傑 客⽵ 給雷巴
⾄尊⽂殊宗喀巴⼤師，賈曹卻傑客珠格勒巴，

དགེ་འ ན་ བ་པ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ ་ི ལ། །འཇམ་མགོན་ཡབ་ ས་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

給敦 ⽵巴 邊千 卻記嘉 蔣袞 雅⾊ 阿拉 梭哇喋
根敦⽵巴班千確吉傑，虔⼼祈請⽂殊五⽗⼦。

དེ་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ ིན་ བས་ ས
ི ། །བདག་སོགས་ཚ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་བཞིན་ ོད། །

喋⼤ 梭哇 ⼤⾙ 勤拉記 達梭 測仍 內沒 卻⾏訣
如此祈請加被之⼒故，吾等⻑壽無病如法⾏，

ཡོངས་འཛན་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གིས་ ེས་བ ང་ནས། ། ར་ ་ ང་ བ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

擁僅 謝年 秋吉 傑聳內 紐讀 強秋 果龐 透拔修
勝妙上師善知識攝持，願速證得菩提之果位。
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རིས་མེད་ བ་བ ན་འཛན་པའི་དམ་པ་ མས། །

⾥昧 圖滇 僅⾙ 達巴南
無別持有釋教⼠夫眾，

བ ལ་བ ར་ཞབས་བ ན་འ ིན་ལས་ ོགས་བ ར་འཕེལ། །

噶嘉 暇滇 沁雷 秋究佩
百劫住世事業廣弘揚，

དགེ་འ ན་ ེ་དང་བཤད་ བ་བ ན་པ་ ས། །ས་ག མ་བ ་ཤིས་ ང་བས་ བ་ ར་ཅིག །

給敦 喋倘 謝⽵ 滇巴給 薩松 札⻄ 囊威 恰究記
僧伽團與講修教增廣，祈願三地吉祥光遍滿。

ཅེས་ ་ི ལམ་ ི་ ང་ ལ་ ང་ཟད་ཅིག་ལ་བ ེན་ནས་ བ་བ ན་རིས་ ་མ་ཆད་པ་ལ་ ས་པའི་ ་ ལ་མ ་གྷོ་ཥས་ ིས་པ་དགེ །

依靠少許夢境於釋迦教無分別恭敬之出世者蔣揚欽哲汪波撰寫。妙善。

གསོལ་འདེབས་ ེ་ ེ་འཆང་ ང་མ།

〈⾦剛總持祈請⽂〉

蔣巴桑波（第七世噶瑪巴確札嘉措之根本上師） 著

ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ ་རོ་དང༌། །མར་པ་མི་ལ་ཆོས་ ེ་ མ་པོ་པ། །

多傑 羌千 帝洛 那諾倘 瑪巴 ⽶拉 卻戒 岡波巴
⾦剛總持帝洛那洛巴，⾺巴密勒法王岡波巴，
ས་ག མ་ཤེས་ ་ ན་མ ེན་ཀ ་པ། །ཆེ་བཞི་ ང་བ ད་བ ད་པར་འཛན་ མས་དང༌། །

度松 謝甲 袞千 噶瑪巴 切息 沖給 舉拔 僅南倘
普明三世遍知噶瑪巴，四⼤⼋⼩傳承持有者，

འ ི་ ག་ཚལ་ག མ་དཔལ་ ན་འ ག་པ་སོགས། །ཟབ་ལམ་ ག་ ་ཆེ་ལ་མངའ་བ ེས་པའི། །

及⼤ 擦松 巴滇 ⽵巴梭 薩朗 恰嘉 切拉 阿涅⾙
直達察派具德⽵巴等，於甚深道⼤印得⾃在，
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མཉམ་མེད་འ ོ་མགོན་ གས་པོ་བཀའ་བ ད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བ ད་ ་མ་ མས། །

釀每
卓袞 達波 噶舉拉 梭哇 喋梭 噶舉 喇嘛南
達波噶舉無⽐眾⽣怙，於諸⼝傳上師作祈請，

བ ད་པ་འཛན་ནོ་ མ་ཐར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ཞེན་ལོག་ ོམ་ ི་ ང་པར་ག ངས་པ་བཞིན། །

舉巴 僅挪 南踏 勤吉洛 賢洛 拱吉 岡巴 松巴⾏
持有傳承記述祈加持。教云離欲即為修⾏⾜，

ཟས་ནོར་ ན་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་དང༌། །ཚ་འདིའི་གདོས་ཐག་ཆོད་པའི་ ོམ་ཆེན་ལ། །

瑟諾 袞拉 恰賢 沒巴倘 測迪 堆踏 卻⾙ 拱千拉
於諸飲⾷財寶無繫念，斷離此世貪網之⾏者，

ེད་བ ར་ཞེན་པ་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །མོས་ ས་ ོམ་ ི་མགོ་བོར་ག ངས་པ་བཞིན། །

涅固 賢巴 沒巴 勤吉洛 昧舉 拱吉 果窩 松巴⾏
無著名聞利養祈加持，教云虔敬即為修⾏⾸，

མན་ངག་གཏེར་ ོ་འ ེད་པའི་ ་མ་ལ། ། ན་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ོམ་ཆེན་ལ། །

⾯阿 喋果 結⾙ 喇嘛拉 君讀 梭哇 喋⾙ 拱千拉
上師開啟教誡寶藏⾨，於諸恆常祈請之⾏者，

བཅོས་མིན་མོས་ ས་ ེ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ཡེངས་མེད་ ོམ་ ི་དངོས་གཞིར་ག ངས་པ་བཞིན། །

訣⺠ 昧舉 給哇 勤吉洛 ⾔昧 拱吉 溫昔 松巴⾏
加持⽣起無偽之虔敬。教云⽏逸即是修正⾏，

གང་ཤར་ ོག་པའི་ངོ་བོ་སོ་མ་དེ། །མ་བཅོས་དེ་ཀར་འཇོག་པའི་ ོམ་ཆེན་ལ། །

扛夏 ⾖⾙ 哦窩 梭瑪喋 瑪訣 喋噶 久⾙ 拱千拉
隨顯即悟體性⾃如如，住於任運無整之⾏者，

བ ོམ་ ་ ོ་དང་ ལ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། མ་ ོག་ངོ་བོ་ཆོས་ ར་ག ངས་པ་བཞིན། །

拱甲 洛倘 札哇 勤吉洛 南⾖ 哦窩 卻固 松巴⾏
修⾏遠離妄⼼祈加持。教云妄念體性即法⾝，
ི

ི

ི

ོ

ི ོ

ེ

ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ། །མ་འགགས་རོལ་པར་འཆར་བའི་ ོམ་ཆེན་ལ། །

記揚 瑪吟 記揚 恰哇拉 瑪噶 若巴 恰威 拱千拉
所顯⾮真宛然⽽顯現，不滅幻有顯現之⾏者，

འཁོར་འདས་ད ེར་མེད་ ོགས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ེ་བ་ ན་ ་ཡང་དག་ ་མ་དང༌། །

擴喋 耶沒 ⾖巴 勤吉洛 給哇 袞讀 揚達 喇嘛倘
證悟輪涅不⼆祈加持。 世世不離清淨上師尊，

འ ལ་མེད་ཆོས་ ་ི དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་ ི་ཡོན་ཏན་རབ་ ོགས་ནས། །

札昧 卻記 巴拉 隆訣京 薩倘 朗吉 元滇 拉昨內
受⽤殊勝吉祥之法教，五道⼗地功德悉圓滿，
ོ་ ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག །

多傑 羌吉 果龐 紐透修
願速證得⾦剛持果位。

ང་ ོམ་བ ད་འདེབས།

〈菩薩戒傳承祈請⽂〉

第七世法王噶瑪巴 確札嘉措 著
央間 譯

ལ་བའི་ག ང་རབ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་ག མ་ ིས་ལམ། འི་ཐེག་པ་གཙ་བོར་ ར་པའི་བ ད་པའི་རིམ་པ་ མས་ལ་
མདོར་བ ས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

向佛語增上⽣與決定善三乘所攝道法，因乘為主之傳承等簡略祈請：禮敬諸佛菩薩！
ོན་པ་མ ངས་མེད་བཅོམ་ ན་

་ བ། ། ལ་ཚབ་དམ་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ོབ། །

敦巴 匆沒炯滇 夏迦突 嘉察 檔巴 帕巴 透沒究
無⽐導師薄伽釋迦尊，彌勒菩薩聖者無著怙，

མཁས་པའི་ག ག་ ན་ད ིག་གཉེན་ མ་ ོལ་ ེ། །དད་པའི་སར་གནས་ ོལ་ ེ་མཆོག་གི་ ེ། །

客⾙ 祖間 亦念 南卓喋 喋⾙ 薩內 卓喋 秋吉喋
智者頂嚴世親解脫軍，⼤德解脫軍及最勝軍，

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །མཁས་མཆོག་འ ལ་བའི་ ེ་དང་ མ་ ང་མཛད། །

梭⽡ 得梭 錦吉 拉度梭 客秋 獨威 喋倘 南囊則
我今啟請祈能賜加持。最善調伏軍及遍明照，

མས་པ་མགོན་པོས་ ེས་བ ང་སེང་གེ་བཟང་། ། ་ ་ ་གཉིས་ ང་སེམས་གསེར་ ིང་པ། །

桑巴 袞波 結松 森給桑 固蘇 呂逆 蔣森 瑟令巴
彌勒菩薩攝持獅⼦賢，⼤⼩古薩利及⾦洲師，

་ཆེན་ ོད་པའི་ཤིང་ ་ཆེ་ མས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

甲千 倔⾙ 星⼤ 切南拉 梭⽡ 得梭 錦吉 拉度梭
廣⾏開派⼤乘師諸眾，我今啟請祈能賜加持。
ོ

ལ་ ས་ ་བོ་འཇམ་ད ངས་དཔལ་ ན་མཚན། །འཕགས་ ་དང་དཔལ་ ན་ ་བ་ གས། །

甲瑟 突窩 蔣央 巴典參 帕巴 拉倘 巴滇 達⽡扎
上⾸佛⼦⽂殊及⿓樹，聖天以及⽉稱菩薩等，

རིག་པའི་ ་ ག་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ ོལ་གཉིས་འཛན་མར་མེ་མཛད། །

⽇⾙ 庫究 逆拉 梭巴宜 帖千 朗梭 逆僅 瑪沒則
⼤⼩正理杜鵑論師與，⼤乘⼆教持者阿底峡，

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ོན་པ་ ལ་ ིམས་འབར། །

梭⽡ 得梭 錦吉 拉度梭 謝蔫 千波 敦巴 促欽拔
我今啟請祈能賜加持。⼤善知識仲敦巴尊者，

དེ་ ས་ ་ ལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་འབར། ། གས་རི་བ་དང་ ེ་ ར་པ་ལ་སོགས། །

喋瑟 甲域 ⽡倘 耶謝拔 佳⽇ ⽡倘 內俗 巴拉梭
⾦厄⽡⽵清巴與其⼦，賈由⽡耶謝巴嘉⽇⽡，

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

給威 謝蔫 千波 篤瑪拉 梭⽡ 得梭 錦吉 拉度梭
內素巴等諸多善知識，我今啟請祈能賜加持。

༈ཤིང་ ་གཉིས་ ་ི ལམ་ ོལ་ལས་ ང་བའི། །ག ང་རབ་ ་བོ་ ན་ ི་འ ག་པའི་ངོགས། །

星⼤ 逆季 朗梭 雷炯威 松熱 去窩 袞吉 就⾙哦
兩⼤軌轍傳承所源之，⼊佛經典瀑流之訣竅，

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ་འོད་གཞོན་ ་དང་། ། ལ་བའི་ ིན་ལས་མངའ་བདག་ ས་ག མ་མ ེན། །

達尼 千波 達唯 旋努倘 甲威 欽列 阿達 獨松千
聖者⽉光童⼦岡波巴，佛業主宰三世遍知者，
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གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། ། ངས་མེད་གོང་ནས་མངོན་པར་སངས་ ས་ ང་། །

梭⽡ 得梭 錦吉 拉度梭 掌沒 拱內 溫波 桑傑江
我今啟請祈能賜加持。無數阿僧祇前已成佛，

མ་དག་ག ལ་ འི་ ང་ངོར་ ལ་པའི་ ། །གང་ལ་གང་འ ལ་ ལ་ ིས་ ོན་མཛད་པ། །

瑪達 獨結 囊哦 住⾙固 扛拉 扛獨 促吉 敦則巴
順應所欲調伏之眾⽣，化⾝各種相應之顯相，

ཡབ་ ས་བ ད་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

亞瑟 舉巴 介巴 湯介拉 梭⽡ 喋梭 錦吉 拉度梭
⽗⼦傳承所有諸聖眾，我今啟請祈能賜加持。
ཚགས་ ང་ ་པོ་འདི་བཀྵ་བ ད་ ོན་ལམ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ ་ཡིན། མཆན།

註：此五句僅為琶洽傳承祈願。

བ་དབང་མ་ ོས་ལས་ ང་ག ང་རབ་ །ི ། ་བོ་དགེ་ལེགས་པད་ ་ ེད་ ེད་པ། །

突汪 瑪追 雷炯 松熱季 曲窩 給類 ⾙擦 介結巴
能仁無熱所源佛經流，令善樂之蓮池得增⻑，

གང་ལ་བ ད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

扛拉 舉⾙ 仁巴 湯介拉 梭⽡ 喋梭 錦吉 拉度梭
⼀切所有傳承之次第，我今啟請祈能賜加持。

དེ་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ ིན་བ བས་ །ི །མི་བཟད་ངན་འ ོའ་ ག་བ ལ་འཇིགས་ ང་གིས། །

喋⼤ 梭⽡ ⼤⾙ 錦拉季 ⽶⾊ 恩追 篤阿 ⼰容吉
依於如是祈請加持⼒，難忍惡趣痛苦極怖畏，

ཤིན་ ་ ངས་ཏེ་མཐོ་རིས་བ ེན་ ད་ ། ། ོག་ལ་བབ་ ང་ཉེས་པ་མི་ ོད་ཅིང་། །

欣度 昂喋 透⽇ 滇類篤 梭拉 琶江 涅巴 ⽶倔京
為得善趣所依之原故，命有危難亦不犯律儀，
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ར་བསགས་ལས་ མས་ ང་བར་ ིན་ ིས་ ོབས།།རབ་དཀར་དགེ་བའི་ཚགས་ མས་བ བ་བ ོན་ཏེ།།

阿薩 雷南 蔣⽡ 錦吉樓 惹嘎 給威 湊南 ⽵尊喋
昔造諸業清淨祈加持。勤奮精進修持善⽩業，

དལ་བ་བ ད་དང་འ ོར་པ་བ ་ ན་པའི། །མི་ཡི་ ེན་མཆོག་ཚ་རབས་ ན་ ་ཡང་། །

達⽡ 傑倘 久巴 究典巴 ⽶宜 滇秋 策熱 袞度洋
於⼋有暇以及⼗圓滿，具⾜暇滿之殊勝⼈⾝，

ཡང་ནས་ཡང་ ་ཐོབ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ག་བ ལ་མེ་ ེའི་ ེང་བས་བ ོར་བའི་འོབས། །

洋內 洋篤 透巴 錦吉樓 篤阿 沒則 稱威 夠威偶
⽣⽣世世屢獲祈加持。痛苦⽕⾆鬘圍之城牆，

ིད་པའི་བཙན་ར་ཐར་བར་དཀའ་བ་ལས། །ཐར་བར་འདོད་པའི་ ི་མེད་བ བ་པ་ག མ། །

斯⾙ 尊惹 他⽡ 噶⽡雷 他⽡ 堆⾙ 尺沒 拉巴松
輪迴牢籠解脫實困難，於解脫之無垢三學處，

དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་ ེ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །གང་ཞིག་ཞི་བ་དམན་པ་དོན་གཉེར་བ། །

敦涅 千波 介⽡ 錦吉樓 扛席 喜⽡ ⾯巴 敦涅⽡
⽣起⼤希求⼼祈加持。有⼼希求但寂靜低劣，

དེ་དག་ཉེར་ཞི་གཉིས་ལ་ངལ་བསོས་ནས། །རིམ་ ིས་ ང་ བ་མཆོག་ལ་འ ག་པ་ཡི། །

喋達 涅席 逆拉 阿梭內 仁吉 蔣秋 秋拉 久巴宜
彼等於寂靜⼆者休停，依次第⽽⼊殊勝菩提，

ིང་ ོབས་ཆེན་པོ་ ེ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ཐེག་མཆོག་རིགས་ ི་ ས་པ་མི་དམན་པས། །

寧⾖ 千波 介⽡ 錦吉樓 帖千 ⽇季 努巴 ⽶⾯⾙
⽣起勇氣膽量祈加持。妙乘種性之⼒不劣故，
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དེ་དག་ མས་ ་ི ག་བ ལ་མེ་འབར་བའི། །འ ོ་ལ་ ིང་བ ེས་ ང་ བ་སེམས་བ ེད་ནས། །

喋達 南季 篤阿 每拔威 卓拉 寧潔 蔣秋 森介內
於受痛苦⽕燃之眾⽣，⽣起悲憫慈愛菩提⼼，

གང་དེ་ཉམས་པ་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ང་ བ་སེམས་བ ེད་ ར་ནས་འ ོ་ མས་ ི། །

扛喋 釀巴 沒巴 錦吉樓 蔣秋 森介 久內 卓南季
所⽣之⼼不退祈加持。已發菩提之⼼為利⽣，

དོན་ མས་བ བ་ ད་ ད་ ང་ ང་ བ་ ོད། ། ོགས་བ འི་ཞིང་ ་ ས་ མས་ ན་ ་ཡང་། །

敦南 ⽵類 昧炯 蔣秋倔 秋究 ⾏篤 獨南 袞度洋
修習殊勝菩提之⾏持，⼀切時中恆於⼗⽅剎，

སེམས་ཅན་ མས་ལ་ ་ཆེར་ ོན་ ར་ཅིག །ཟབ་དང་ ་ཆེའི་ལམ་གཉིས་རབ་བ ོད་ནས། །

森間 南拉 甲切 敦久季 撒倘 甲切 朗逆 惹綴內
廣⼤教⽰⼀切有情眾。善⾏甚深廣⼤⼆道後，

ིབ་གཉིས་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ ་མེད་ ས
ི ། །གང་ལ་གང་འ ལ་དེ་ལ་མ་ནོར་ལམ། །

只逆 扎威 耶謝 拉沒季 扛拉 扛獨 喋拉 瑪諾朗
以離⼆障無上本智⼒，順應調伏彼道無錯誤，
གསལ་ ེད་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་ཉིད་ ར་ཅིག །

薩且 吉滇 準瑪 尼久季
願成普照世間之明燈。

ཅེས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་ག མ་ ིས་ལམ་ ོན་པའི་ག ང་རབ་མ་ ས་པའི་ལམ་ ིས་རིམ་པ་ མས་གང་ལས་ ད་པ་
མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་དོན་གཉེར་མང་པོས་བ ལ་ཏེ།
ཆོས་ གས་ ་མཚས་ ས་པའི་ཡིད་ ིས་
མ ོགས་པར་ ར་བའོ།། །།

因眾多需求向闡述增上⽣與決定勝三乘之⼀切佛語所攝道法次第之傳承眾等之祈請⽂，確扎
嘉措以虔誠之⼼振筆疾書。

第四章

遣除教眾障礙修法

འཕགས་མའི་ཡན་ལག་བ ན་པ།

〈救度佛⺟⼆⼗⼀種禮讚經〉
པོ་ཊ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས། ། ཾ་ཡིག་ ང་ ་ལས་འ ངས་ཤིང༌། །

波札 拉宜 涅秋涅 當宜 獎辜 雷充星
布達拉勝境，綠⾊當字⽣，

ཾ་ཡིག་འོད་ ས
ི ་འ ོ་བ་ ོལ། ། ོལ་མ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་ ་གསོལ། །

當宜 偉吉 卓哇卓 卓瑪 闊皆 謝速梭
當字光度眾，祈並眷屬臨。

་དང་ ་མིན་ཅོད་པན་ ིས། །ཞབས་ ་ི པ ོ་ལ་བ ད་དེ། །

拉堂 拉⺠ 決邊吉 暇季 ⾙莫 拉度喋
諸天⾮天頂髻嚴，恭敬跪捧兩⾜蓮，

ཕོངས་པ་ ན་ལས་ ོལ་མཛད་མ། ། ོལ་མ་ མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

砰巴 昆雷 卓則瑪 卓瑪 由拉 恰擦樓
度諸窮苦中之⺟，致禮救度佛⺟前。

ེ་བ ན་འཕགས་མ་ ོལ་མ་དང༌། ། ོགས་བ ་ ས་ག མ་བ གས་པ་ཡི། །

傑尊 帕瑪 卓瑪堂 邱久 度松 修巴宜
佛⺟尊聖救度⺟，及諸⼗⽅三世中，

ལ་བ་ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། ། ན་ནས་དང་བས་ ག་འཚལ་ལོ། །

嘉哇 瑟皆 湯皆拉 昆涅 堂威 恰擦樓
所有諸佛並弟⼦，我今⼀⼼敬讚禮。
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出⾃《⼤藏經》
⽐丘尼巴莫 著

མེ་ཏོག་བ ག་ ོས་མར་མེ་ ི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །

美兜 篤悲 瑪枚極 暇瑟 若莫 拉梭巴
花⾹燈燭及⾹⽔，妙⾷伎樂等供養，

དངོས་འ ོར་ཡིད་ ས
ི ་ ལ་ནས་འ ལ། །འཕགས་མའི་ཚགས་ ིས་བཞེས་ ་གསོལ། །

溫糾 宜吉 珠涅撲 帕沒 措吉 協速梭
實獻即於意所現，皆願眾聖樂納受。

ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ འི་བར། །མི་དགེ་བ ་དང་མཚམས་མེད་ ། །

投瑪 每涅 答搭哇 彌給 究堂 擦每阿
⾃從無始直⾄今，⼗不善及五無間，

སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་ ར་པའི། ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །

森尼 紐盟 汪就⾙ 滴巴 湯皆 下跋吉
由⼼煩惱故所造，⼀切罪惡皆懺悔。

ཉན་ཐོས་རང་ ལ་ ང་ བ་སེམས། །སོ་སོ་ ེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །

年推 攘甲 強秋森 梭梭 給窩 拉梭⾙
聲聞緣覺諸菩薩，乃⾄凡夫諸有情，

ས་ག མ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །

讀松 給哇 基薩⾙ 索南 拉尼 達宜攘
三世所積諸福善，我皆隨喜盡無餘。

སེམས་ཅན་ མས་ ་ི བསམ་པ་དང༌། ། ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཇི་ ་བར། །

森間 南吉 桑巴堂 洛宜 結札 及搭哇
隨諸有情⼀切願，宜其種種差別智，
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ཆེ་ ང་ ན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་ ་གསོལ། །

切瓊 吞盟 帖巴宜 確吉 闊洛 構篤梭
應其⼤⼩通常類，勸轉⼀切妙法輪。

འཁོར་བ་ཇི་ ིད་མ་ ོང་བར། ། ་ངན་མི་འདའ་ གས་ ེ་ཡིས། །

闊哇 極希 嗎東拔 釀恩 彌達 突戒宜
從今直⾄輪迴空，請常住世不涅槃，

ག་བ ལ་ ་མཚར་ ིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་གཟིགས་ ་གསོལ། །

篤阿 甲措 勤哇宜 森間 南拉 昔速梭
為苦海中諸眾⽣，悉願聖⺟慈眼觀。

བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ ར་ ར་ནས། །

答吉 索南 記薩巴 湯皆 強秋 就就涅
我今所集諸福善，皆成無上菩提因，

རིང་པོར་མི་ཐོགས་འ ོ་བ་ཡི། །འ ེན་པའི་དཔལ་ ་བདག་ ར་ཅིག །

仁波 彌投 卓哇宜 珍⾙ 巴篤 答究基
惟願不久於眾⽣，證得無上引導師。
ཅེས་པ་དགེ་ ོང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པར་ གས་སོ། །

據傳，此⽂為⽐丘尼巴莫所著。

ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག །

〈度⺟讚⽂〉
ོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བ ོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་བ གས་སོ། །

度⺟讚⽂與利益

ཨ༑ ེ་བ ན་མ་འཕགས་མ་ ོལ་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

嗡 傑尊瑪 帕瑪 卓瑪拉 恰擦洛
唵 敬禮尊聖救度⺟，

ག་འཚལ་ ོལ་མ་ ར་མ་དཔའ་མོ། ། ན་ནི་ ད་ཅིག་ ོག་དང་འ ་མ། །

恰擦 卓瑪 紐瑪 巴莫 間尼 給基 洛堂 札瑪
敬禮救度速勇⺟，⽬如剎那電光照，

འཇིག་ ེན་ག མ་མགོན་ ་ ེས་ཞལ་ ི། །གེ་སར་ ེ་བ་ལས་ནི་ ང་མ། །

極滇 松裩 秋給 暇吉 給薩 結哇 雷尼 迥瑪
三世界尊蓮華⾯，從妙華中現端嚴。

ག་འཚལ་ ོན་ཀའི་ ་བ་ ན་ ། །གང་བ་བ ་ནི་བ ེགས་པའི་ཞལ་མ། །

恰擦 敦嘎 達哇 袞篤 扛哇 甲尼 皆⾙ 暇瑪
敬禮百秋朗⽉⺟，普遍圓照無垢⾯，

ར་མ་ ོང་ ག་ཚགས་པ་ མས་ ས
ི ། །རབ་ ་ ེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །

噶瑪 東插 措巴 拿吉 惹篤 切偉 偉喇 跋瑪
如千星宿俱時聚，殊勝威光超於彼。
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出⾃《⼤藏經》

ག་འཚལ་གསེར་ ོ་ ་ནས་ ེས་ །ི །པ ས་ ག་ནི་ མ་པར་བ ན་མ། །

恰擦 ⾊哦 秋涅 界吉 ⾙沒 恰尼 南巴 間瑪
敬禮紫磨⾦⾊⺟，妙蓮華⼿勝莊嚴，

ིན་པ་བ ོན་འ ས་དཀའ་ བ་ཞི་བ། །བཟོད་པ་བསམ་གཏན་ ོད་ ལ་ཉིད་མ། །

勤巴 尊居 噶途 昔哇 索巴 散滇 具由 尼瑪
施精勤⾏柔善靜，忍辱禪定性無境。

ག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ག ག་ཏོར། །མཐའ་ཡས་ མ་པར་ ལ་བར་ ོད་མ། །

恰擦 喋⾏ 謝⾙ 族兜 踏耶 南巴 甲哇 覺瑪
敬禮如來頂髻⺟，最勝能滿無邊⾏，

མ་ ས་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ཐོབ་པའི། ། ལ་བའི་ ས་ ིས་ཤིན་ ་བ ེན་མ། །

瑪呂 帕若 欽巴 透⾙ 甲威 ⾊吉 幸篤 滇瑪
得到彼岸盡無餘，勝勢佛⼦極所愛。

ག་འཚལ་ ་ར་ ྃ་ཡི་གེས། །འདོད་དང་ ོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །

恰擦 篤搭 拉吽 宜給 讀堂 秋堂 南卡 扛⿇
敬禮怛囉吽字⺟，聲愛⽅所滿虛空，

འཇིག་ ེན་བ ན་པོ་ཞབས་ ས
ི ་མནན་ཏེ། ། ས་པ་མེད་པར་འ གས་པར་ ས་མ། །

極滇 敦波 暇吉 年喋 呂巴 沒跋 古跋 ⼥瑪
運⾜遍履七世界，悉能鉤召攝無餘。

ག་འཚལ་བ ་ ིན་མེ་ ་ཚངས་པ། ། ང་ ་ ་ཚགས་དབང་ ག་མཆོད་མ། །

恰擦 甲慶 枚拉 倉巴 ⿓拉 拿措 汪秋 卻瑪
敬禮釋梵⽕天⺟，⾵神⾃在眾俱集，
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འ ང་པོ་རོ་ལངས་ ི་ཟ་ མས་དང༌། །གནོད་ ིན་ཚགས་ ིས་མ ན་ནས་བ ོད་མ། །

迥波 若朗 即灑 南堂 年勤 措吉 屯涅 堆瑪
部多起屍尋⾹等，諸藥叉眾作稱歎。

ག་འཚལ་ ད་ཅེས་ ་དང་ཕཊ་ ས
ི ། །ཕ་རོལ་འ ལ་འཁོར་རབ་ ་འཇོམས་མ། །

恰擦 齋界 甲堂 配吉 帕若 出闊 喇篤 迥瑪
敬禮特囉胝發⺟，於他加⾏極摧壞，

གཡས་བ མ་གཡོན་བ ངས་ཞབས་ ས
ི ་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འ གས་པ་ཤིན་ ་འབར་མ། །

耶辜 運江 暇吉 年喋 枚跋 初巴 幸篤 跋瑪
展左踡右作⾜踏，頂髻熾盛極明耀。

ག་འཚལ་ ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས། །བ ད་ ི་དཔའ་བོ་ མ་པར་འཇོམས་མ། །

恰擦 督雷 級巴 千摩 讀季 巴窩 南巴 迥瑪
敬禮都哩⼤緊⺟，勇猛能摧怨魔類，

་ ེས་ཞལ་ནི་ ོ་གཉེར་ ན་མཛད། །ད ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ ས་གསོད་མ། །

秋給 暇尼 綽涅 滇折 札窩 湯界 瑪呂 雖瑪
於蓮華⾯作顰眉，摧壞⼀切冤家眾。

ག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་ག མ་མཚན་ ག་ འི། །སོར་མོས་ གས་ཀར་ མ་པར་བ ན་མ། །

恰擦 裩秋 松村 恰甲 梭昧 突噶 南跋 間瑪
敬禮三寶嚴印⺟，⼿指當⼼威嚴相，

མ་ ས་ ོགས་ ་ི འཁོར་ལོས་བ ན་པའི། །རང་གི་འོད་ ིས་ཚགས་ མས་འ གས་མ། །

瑪呂 秋吉 闊略 間⾙ 攘吉 偉吉 措南 處瑪
嚴飾⽅輪盡無餘，⾃⾝熾盛光聚種。
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ག་འཚལ་རབ་ ་དགའ་བས་བ ིད་པའི། །ད ་ ན་འོད་ ི་ ེང་བ་ ེལ་མ། །

恰擦 拉篤 噶威 極⾙ 烏間 偉吉 稱哇 倍瑪
敬禮威德歡悅⺟，寶光珠鬘眾光飾，

བཞད་པ་རབ་བཞད་ ་ར་ཡིས། །བ ད་དང་འཇིག་ ེན་དབང་ ་མཛད་མ། །

協巴 喇協 篤搭 拉宜 讀堂 極滇 汪篤 折瑪
最極喜笑 怛哩，鎮世間魔作懾伏。

ག་འཚལ་ས་གཞི་ ོང་བའི་ཚགས་ མས། །ཐམས་ཅད་འ གས་པར་ ས་པ་ཉིད་མ། །

恰擦 撒昔 炯威 措南 湯界 古跋 ⼥巴 尼瑪
敬禮守護眾地⺟，亦能鉤召諸神眾，

ོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ ྃ་གིས། །ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོལ་མ། །

綽涅 幽威 宜給 吽吉 砰巴 湯界 南巴 卓瑪
搖顰眉⾯吽聲字，⼀切衰敗令度脫。

ག་འཚལ་ ་བའི་ མ་ ས་ད ་བ ན། །བ ན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་འབར་མ། །

恰擦 達威 屯⽟ 烏間 間巴 湯界 幸篤 跋瑪
敬禮頂冠⽉相⺟，冠中現勝妙嚴光，

རལ་པའི་ ོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། ། ག་པར་ཤིན་ ་འོད་ནི་མཛད་མ། །

惹⾙ 綽拿 偉巴 昧雷 答跋 ⾏篤 偉尼 則瑪
阿彌陀佛髻中現，常放眾妙寶光明。

ག་འཚལ་བ ལ་པ་མཐའ་མའི་མེ་ ར། །འབར་བའི་ ེང་བའི་ད ས་ན་གནས་མ། །

恰擦 嘎巴 它昧 枚達 跋威 稱威 悟拿 涅瑪
敬禮如盡劫⽕⺟，安住熾盛頂髻中，
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གཡས་བ ངས་གཡོན་བ མ་ ན་ནས་བ ོར་དགའ། །ད ་ཡི་ད ང་ནི་ མ་པར་འཇོམས་མ། །

耶將 運辜 裩涅 過嘎 札宜 崩尼 南跋 迥瑪
普遍喜悅半趺坐，能摧滅壞惡冤輪。

ག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ ག་གི །མཐིལ་ ིས་བ ན་ཅིང་ཞབས་ ིས་བ ང་མ། །

恰擦 薩昔 溫拉 恰吉 踢吉 ⼥徑 暇吉 東瑪
敬禮⼿按⼤地⺟，以⾜踐踏作鎮壓，

ོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ ྃ་གིས། །རིམ་པ་བ ན་པོ་ མས་ནི་འགེམས་མ། །

綽涅 間則 宜給 吽吉 仁巴 屯波 南尼 根瑪
現顰眉⾯作吽聲，能破七險鎮降伏。

ག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། ། ་ངན་འདས་ཞི་ ོད་ ལ་ཉིད་མ། །

恰擦 得瑪 給瑪 昔瑪 釀恩 得昔 覺⽟ 尼瑪
敬禮安穩柔善⺟，涅槃寂滅最樂境，

་ ་ཨ་དང་ཡང་དག་ ན་པས། ། ིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །

梭哈 嗡堂 揚達 滇⾙ 迪巴 千波 迥巴 尼瑪
莎訶命種以相應，善能消滅⼤災禍。

ག་འཚལ་ ན་ནས་བ ོར་རབ་དགའ་བའི། །ད ་ཡི་ ས་ནི་རབ་ ་འགེམས་མ། །

恰擦 裩涅 過拉 噶威 札宜 呂尼 拉篤 根瑪
敬禮普遍極喜⺟，諸怨⽀體令脫離，

ཡི་གེ་བ ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །རིག་པ་ ྃ་ལས་ ོལ་མ་ཉིད་མ། །

宜給 究⾙ 阿尼 軌⾙ ⽇巴 轟雷 卓瑪 尼瑪
⼗字咒句妙嚴布，明咒吽聲常朗耀。
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ག་འཚལ་ ་རེའི་ཞབས་ནི་བ བས་པས། ། ྃ་གི་ མ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །

恰擦 篤雷 暇尼 搭⾙ 吽吉 南⾙ 薩溫 擬瑪
敬禮都哩巴帝⺟，⾜躡相勢吽字種，

རི་རབ་མ ་ར་དང་འབིགས་ ེད། །འཇིག་ ེན་ག མ་ མས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །

⽇拉 曼札 拉堂 ⽐且 即滇 松南 幽哇 擬瑪
彌嚕曼陀結辣薩，於此三處能搖動。

ག་འཚལ་ ་ཡི་མཚ་ཡི མ་པའི། །རི་ གས་ གས་ཅན་ ག་ན་བ མས་མ། །

恰擦 拉宜 措宜 南⾙ ⾥達 搭間 恰拿 那瑪
敬禮薩囉天海⺟，⼿中執住神獸像，

་ར་གཉིས་བ ོད་ཕཊ་ ་ི ཡི་གེས། ། ག་ མས་མ་ ས་པ་ནི་སེལ་མ། །

搭拉 擬具 配吉 宜給 讀南 瑪呂 巴尼 ⾊瑪
誦⼆怛囉作發聲，能滅諸毒盡無餘。

ག་འཚལ་ ་ཡི་ཚགས་ མས་ ལ་པོ། ། ་དང་མི་འམ་ཅི་ཡིས་བ ེན་མ། །

恰擦 拉宜 措南 嘉波 拉堂 彌昂 基宜 滇瑪
敬禮諸天集會⺟，天緊那羅所依愛，

ན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བ ིད་ ས
ི ། ། ོད་དང་ ི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །

裩涅 茍洽 噶威 極記 最堂 彌朗 恩巴 瑟瑪
威德歡悅若堅鎧，滅除鬪諍及惡夢。

ག་འཚལ་ཉི་མ་ ་བ་ ས་པའི། ། ན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །

恰擦 尼瑪 達哇 給⾙ 間擬 波拉 偉拉 撒瑪
敬禮⽇⽉廣圓⺟，⽬睹猶勝普光照，
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ཧ་ར་གཉིས་བ ོད་ ་ར་ཡིས། །ཤིན་ ་ ག་པོའ་རིམས་ནད་སེལ་མ། །

哈惹 擬具 督搭 拉宜 新篤 札波 忍涅 ⾊瑪
誦⼆喝囉咄怛哩，善除惡毒瘟熱病。

ག་འཚལ་དེ་ཉིད་ག མ་ མས་བཀོད་པའི། །ཞི་བའི་མ ་དང་ཡང་དག་ ན་མ། །

恰擦 喋擬 松南 軌⾙ 昔威 途堂 揚達 滇瑪
敬禮具三真實⺟，善靜威⼒皆具⾜，

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་ ིན་ཚགས་ མས། །འཇོམས་པ་ ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །

屯堂 若朗 諾勤 措南 炯巴 督雷 拉秋 擬瑪
藥叉執魅尾怛辣，都哩最極除災禍。

་བའི་ གས་ ་ི བ ོད་པ་འདི་དང༌། ། ག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ ་ ་གཅིག །

紮威 阿季 堆巴 迪堂 恰擦 哇尼 尼休 紮記
若有智者勤精進，⾄⼼誦此⼆⼗⼀。
ཕན་ཡོན་ནི།

利益

་མོ་ལ་ ས་ཡང་དག་ ན་པའི། ། ོ་ ན་གང་གིས་རབ་ ང་བ ོད་པས། །

拉莫 拉⿎ 揚答 滇⾙ 樓滇 扛吉 拉堂 具⾙
救度尊處誠信禮，是故讚嘆根本咒。

ོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་ ས་ཏེ། ། ན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་ ེར། །

雖堂 投讓 朗跋 結喋 珍⾙ ⽶記 湯界 拉喋
每晨早起⼣時禮，憶念施諸勝無畏，

ིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་བ། །ངན་འ ོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །

滴巴 湯界 拉篤 昔哇 恩卓 湯界 迥巴 擬多
⼀切罪業盡消除，悉能超越諸惡趣。
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ལ་བ་ ེ་བ་ ག་བ ན་ མས་ ས
ི ། ། ར་ ་དབང་ནི་བ ར་བར་འ ར་ལ། །

甲哇 結哇 岔屯 南記 紐篤 汪尼 辜哇 就拉
此等速能得聰慧，七俱胝佛所灌頂，

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༌། །སངས་ ས་གོ་འཕང་མཐར་ ག་དེར་འ ོ། །

滴雷 切哇 擬尼 透經 桑傑 果龐 踏突 喋卓
現世富貴壽延安，當來趣向諸佛位。

དེ་ཡི་ ག་ནི ག་པོ་ཆེན་པོ། །བ ན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འ ོ་བ། །

喋宜 篤尼 札波 千波 滇拉 涅巴 賢揚 卓哇
有時誤服諸毒物，或⾃然⽣或合成，

ཟོས་པ་དང་ནི་འ ངས་པ་ཉིད་ ང༌། ། ན་པས་རབ་ ་སེལ་བ་ཉིད་འཐོབ། །

索巴 堂尼 通巴 擬將 珍⾙ 拉篤 ⾊哇 擬透
憶念聖尊真實⼒，諸惡毒藥盡消滅。

གདོན་དང་རིམས་དང་ ག་གིས་གཟིར་བའི། ། ག་བ ལ་ཚགས་ནི་ མ་པར་ ོང་ ེ། །

屯堂 仁堂 篤吉 昔威 篤阿 措尼 南跋 崩喋
或⾒他⼈遭⻤魅，或發熱病受諸苦，

སེམས་ཅན་གཞན་པ་ མས་ལ་ཡང་ངོ༌། །གཉིས་ག མ་བ ན་ ་མངོན་པར་བ ོད་ན། །

森間 賢巴 南拉 揚哦 擬松 屯篤 溫跋 具拿
若轉此讚⼆三七，彼諸苦惱悉蠲除。

་འདོད་པས་ནི་ ་ཐོབ་འ ར་ཞིང༌། །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་ མས་ཉིད་འཐོབ། །

晡堆 ⾙尼 晡透 究形 諾堆 ⾙尼 諾南 尼透
欲乞男⼥得男⼥，求財寶位獲富饒，
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འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། །བགེགས་ མས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འ ར། །

對巴 湯界 透巴 究喋 給南 梅淨 梭梭 炯究
善能圓滿隨意願，⼀切障礙不能侵。

ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བ ོད་པ་འདི་ནི་ མ་པར་ ང་མཛད་ཆེན་པོས་ག ངས་པ་ ེ་ ད་ལས་ ང་བའོ། །

此⼆⼗⼀度⺟禮讚由⼤⽇如來宣說出⾃續典。

ོལ་བ ོད་ བས་བ ན་མ།

〈七救護祈請⽂〉
མ་ ེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ད ིངས་ན། ། མ་ ེ་བ ན་ ་མོ་ ོལ་མ་བ གས། །

瑪 戒哇 美⾙ 卻應南 由 節尊 拉摩 卓瑪修
⺟於無⽣法界中，安住尊聖之度⺟，

དེ་སེམས་ཅན་ ན་ལ་བདེ་ ེར་མ། །བདག་འཇིགས་པ་ ན་ལས་བ བ་ ་གསོལ། །

喋 森間 袞喇 喋得瑪 達 及巴 袞雷 架杜梭
予諸有情安樂⺟，祈救護我出怖畏。

རང་ཆོས་ ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར། །སེམས་ཉོན་མོངས་དབང་ ་ ར་པ་ཡི། །

攘 卻固 寅巴 瑪歇巴 森 ⼥蒙 汪讀 就巴宜
不識⼰即法⾝故，⼼為煩惱⼒所縛，

མ་འཁོར་བར་འ མས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། ། མ་ ་མོ་ ོད་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

瑪 擴哇 嗆⾙ 森間喇 由 拉莫 確基 架杜梭
流轉輪迴如⺟眾，懇請佛⺟慈救護。

ཆོས་ ིང་ནས་ ད་ལ་མ་ ེས་པར། །ཐ་ ད་ཚག་གི་ ེས་འ ངས་ནས། །

卻 寧涅 舉喇 瑪戒巴 塔涅 契吉 節掌涅
法義於⼼未⽣際，唯隨名⾔及⽂句，

བ་མཐའ་ངན་པས་བ ས་པ་ལ། ། མ་ཡང་དག་གི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། །

⽵踏 恩背 呂巴喇 由養達吉 拉莫 架杜梭
下劣宗義所矇騙，清淨佛⺟祈救護。
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直貢開⼭祖師 著
林⽣茂 譯

ོགས་པར་དཀའ་བ་རང་གི་སེམས། །མཐོང་ནས་གོམས་པར་མི་ ེད་པར། །

⾖巴 嘎哇 攘吉森 通涅 拱巴 ⽶潔巴
難能了悟⾃⼼性，⾒已於彼未修持，

་བ་ངན་པས་གཡེངས་པ་ལ། ། མ་ ན་པའི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། །

洽哇 恩背 ⾔巴喇 由診⾙ 拉莫 架杜梭
為諸惡⾏所散亂，正念佛⺟祈救護。

སེམས་རང་ ང་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ། །གཉིས་ ་འཛན་པའི་བག་ཆགས་ ིས། །

森 攘炯 尼美 耶謝喇 尼蘇 緊⾙ 拔洽基
⾃⽣無⼆之本慧，執為⼆之習氣故，

ཇི་ ར་ ས་ ང་བཅིངས་པ་ མས། ། གས་གཉིས་མེད་ ི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། །

吉⼤ 節將 津巴南 突尼美基 拉磨 架杜梭
⼀切所作皆繫縛，⼼無⼆⺟祈救護。

ཡང་དག་གི་དོན་ལ་གནས་ ས་ ང༌། ། ་འ ས་ ེན་འ ེལ་མི་ཤེས་པས། །

仰 達吉 屯喇 涅節將 就折 滇哲 ⽶歇⾙
雖安住於清淨義，不識因果緣起故，

ཤེས་ འི་དོན་ལ་ ོངས་པ་ལ། ། མ་ ན་མ ེན་ ི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། །

謝節 屯喇 蒙巴喇 由袞千吉 拉莫 架杜梭
於所知義起愚矇，遍智佛⺟祈救護。

ོས་ ལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་ད ེར་མེད་ ིས། །

珠折 南切 千尼間 湯界 喋倘 葉昧吉
離戲具⾜虛空性，⼀切與彼無別故，
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ད་ ང་ ོབ་མའི་གང་ཟག་ལ། ། མ་ ོགས་སངས་ ས་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

塔懂 落梅 扛灑喇 由卓桑 傑基 架杜梭
現今弟⼦有情眾，圓滿佛⺟祈救護。

ཞེས་པ་ཨེ་ ང་ ག་ ་ཁམས་ག མ་ཆོས་ ི་ ལ་པོ་ ལ་བ་འ ི་ ང་པ་ ོབ་པ་ ེ་འཇིག་ ེན་ག མ་ ་ི མགོན་པོས་འཕགས་མ་ ོལ་
མ་བ ན་ཞལ་གཟིགས་ ས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ བས་བ ན་མར་ གས་པ་ ིན་ བས་ཤིན་ ་ཆེ་བར་ གས་སོ། །

以上為三界法王直貢怙主吉天頌恭，於耶芎岩洞親⾒七位聖度⺟時所作之祈請，名為〈七救
護祈請⽂〉，以具⼤加持⽽聞名。

ོལ་བ ོད་ལེགས་ ིས་མ།
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第⼀世達賴喇嘛 著
妙融法師 譯

ན་མོ་ཨ ་ འ་ར་ཡེ། ེ་བ ན་བཅོམ་ ན་འདས་མ་སེང་ ེང་ན་གས་ ི་ ོལ་མ་ལ་བ ོད་པ་མཁས་པའི་ག ག་ ན་ཞེས་ ་བ།

南無 阿惹亞 達惹耶！
⾄尊薄伽梵⺟紫檀度⺟之〈智者頂嚴讚⽂〉：

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་ གས་ ེའི་གཏེར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

帕巴 間熱習汪秋 突藉宜喋喇 洽擦落
頂禮聖觀世⾳⾃在⼤悲藏！

ལེགས་ ིས་དཔལ་ ི་བདག་པོ་གསེར་ ི་མངལ། ། ་ཡི་ ་མ་ ང་གདོང་དཔལ་ ི་མ ིན། །

類⾄ 巴吉 達缽 ⾊吉阿 拉宜 喇嘛 朗懂 巴吉真
天⼈祥瑞之主與梵天，值⽇天財神天⾃在天，

པ ོའ་གཉེན་སོགས་ ་བ འི་ག ག་ ན་ ིས། །ཞབས་པད་ ས་མཆོད་ ོལ་མའི་ཞབས་ལ་འ ད། །

⾙莫 年梭 拉傑 助堅吉 瑕⾙ 估卻 卓昧 瑕喇度
蓮親⽇等百天之頂嚴，虔奉度⺟⾜蓮我頂禮。

གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ གས་ ེའི་ མ་འ ལ་ ིས། ། ས་ག མ་ ལ་བའི་མ ེན་བ ེ་ ས་པ་ མས། །

突界 千缽 突節 南處吉 度松 甲威 千界 ⼥巴南
⼤慈悲之⼤悲所化現，三時諸佛之德悲智⼒，

རབ་མཛས་འ ིན་ལས་ ་མོའ་ ར་བ ན་ནས། །ཕོངས་པ་ ན་ ོབ་ ོལ་མའི་ཞབས་ལ་འ ད། །

惹則 欽雷 拉磨 估滇涅 蓬巴 袞軸 卓昧 瑕喇讀
以秀麗事業天⼥⾝相，救諸貧苦度⺟我頂禮。
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ད ིངས་རིག་ མ་དག་པ འི་གདན་ ེང་ན། །མར་གད་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་མ། །

應⽇ 南達 ⾙瑪 典登拿 瑪給 ⽃間 瑕吉 洽尼瑪
界⼼清淨坐於蓮墊上，⾝⾊碧綠⼀⾯與⼆臂，

ལང་ཚ་རབ་ ས་གཡས་བ ངས་གཡོན་བ མས་ཞབས།།ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

朗措 惹給 耶將 運裩瑕 踏歇 聳折 瑪喇 洽擦落
韶年之⾝腿右展左踡，頂禮⽅便智慧雙運⺟。

་འ ར་རབ་ ས་ཟག་མེད་བདེ་བའི་གཏེར། །ཞལ་རས་ ་བ་ ས་པའི་འ མ་དཀར་ཅན། །

弩不 惹給 灑美 疊威碟 瑕雷 達哇 給⾙ 總嗄間
豐滿雙乳無漏樂之藏，⾯如滿⽉嫣然⽽微笑，

ཞི་བའི་ཉམས་ ན་ གས་ ེའི་ ན་ཡངས་མ། །སེང་ ེང་ནགས་ ི་མཛས་མ་ ོད་ལ་འ ད། །

息威 釀典 突節 堅洋瑪 森點 拿基 節瑪 確喇讀
寂靜神韻廣⼤悲眼⺟，妍麗紫檀度⺟尊前禮。

ག ་ཡི་ ོན་ཤིང་ཡལ་ག་བ ངས་འ ་བའི། །འཇམ་མཉེན་ ག་གཡས་མཆོག་ ིན་ ག་ ་ནི། །

油宜 俊興 雅噶 將札威 講年 洽耶 秋謹 洽甲尼
宛如⽟⽯樹枝⽽伸展，以柔軟右⼿伸勝施印，

མཁས་ མས་དངོས་ བ་མཆོག་གི་དགའ་ ོན་ལ། །མ ོན་ ་འབོད་འ ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

客南 溫助 秋吉 噶敦喇 準讀 樸札 確喇 洽擦落
於諸賢者勝悉地饗宴，如迎賓客尊前我頂禮。

ག་གཡོན་དཀོན་མཆོག་ག མ་མཚན་ བས་ ིན་ ིས།།འཇིགས་པ་བ ་ ག་མཐོང་བའི་ ེ་བོ་ མས།།

洽運 袞秋 松村 峽緊吉 吉巴 甲差 通威 給窩南
左⼿以表三寶勝施印，於諸遇⾒成百懼怖者，
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མ་འཇིགས་ང་ཡིས་ ར་ ་བ བ་བོ་ཞེས། །གསལ་བར་མཚན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

瑪吉 阿宜 紐讀 峽窩協 薩哇 村巴 確喇 洽擦落
我當速速救護勿懼怕，明晰⽽⽰尊前我頂禮。
ག་གཉིས་

ལ་ ོན་པོས་མཚན་པ་ནི། །འ ོ་ ན་ ིད་པའི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར། །

洽尼 嗚巴 溫播 參巴尼 卓袞 細⾙ 趺喇 嘛洽巴
⼆⼿捻持⻘隖巴拉花，表諸有情無貪輪迴樂，

ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ ོང་ ་ གས་ཤིག་ཅེས། །བ ོན་པའི་ ག་གིས་བ ལ་འ ་ ོད་ལ་འ ད། །

踏巴 千缽 種讀 咻細皆 尊⾙ 架吉 估札 確喇讀
⽽得住於解脫⼤城⾢，如策精進之鞭尊前禮。

པ ་ ་ག་མདངས་ ན་འོད་དཔག་མེད། །མཉམ་བཞག་བ ད་ ིས་གང་བའི་ ང་བཟེད་བ མས། །

⾙瑪 拉噶 檔典 偉巴美 釀瑕 度基 扛威 ⿓協南
紅蓮寶⽯光澤無量光，禪定⼿印持滿⽢露缽，

འཆི་མེད་དངོས་ བ་ ོལ་བས་ ི་བོར་བ ན། །བདག་གི་འཆི་བདག་འཇོམས་པ་ ོད་ལ་འ ད། །

漆美 哦住 桌威 紀窩堅 達吉 漆達 炯巴 確喇讀
賜無死成就佛頂嚴飾，滅我死魔⽽於尊前禮。

ཚགས་གཉིས་མཐོ་རིས་བཟོ་བོའ་འ ་ ེད་ ས
ི ། །གཞལ་མེད་ ་ཡི་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ མས། །

措尼 透⽇ 梭威 讀節基 瑕美 拉宜 宜醒 諾布南
⼆資糧得善趣功巧作，越量天之如意摩尼寶，

མཛས་མཛས་གཅིག་ ་བ ས་པའི་ཡིད་འ ོག་ ན། ། ན་ ིས་བ ན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

節節 吉杜 讀⾙ 宜綽堅 袞吉 堅巴 確喇 洽擦落
總攝豔麗迷⼈之莊嚴，善能莊嚴⼀切尊前禮。
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མར་གད་རི་བོས་འཇའ་ཚན་ ོན་པ་བཞིན། ། ་ ོད་ ་ ས་གོས་ ི་ག་ཤ་ཅན། །

⿇給 ⽇窩 甲村 娟巴⾏ 估度 拉節 估基 噶夏間
宛如綠寶⽯⼭佩虹彩，上⾝穿戴天絲之披⾐，

་ཞིང་ ེམ་ལ་མཛས་པའི་ ེད་ བས་ནི། །པ ་ལི་ཀའི་ཤམ་ཐབས་འཛན་ལ་འ ད། །

差⾏ 典喇 節⾙ 給嗄尼 班紮 麗嘎 鄉塔 緊喇讀
纖細婀娜娟麗之纖腰，編紮黎嘎下裙我頂禮。

གཡས་ན་ ་ངན་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན། །ཞི་བའི་ཉམས་ ན་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་འ ོ། །

耶拿 釀恩 美⾙ 唯⾊間 息威 釀典 塞⾖ 尼唯綽
右⽅住有無憂光天⼥，寂靜之姿⾦⾊放⽇光，

གཡོན་ན་རལ་གཅིག་ནམ་མཁའི་མཛས་པ་འ ོག ོ་ཆགས་བ ིད་པའི་མཛས་མ་དེ་ལ་འ ད། །

元拿 惹吉 南客 節巴綽 綽洽 吉⾙ 節瑪 喋喇讀
左⽅⼀髻天⼥奪天⾊，怒相莊嚴瑰麗向彼禮。

ག་ ན་ ་དང་མཛས་པའི་གར་ལ་མཁས། །ག གས་དཀར་ ་ཡབ་པི་ཝང་ ིང་ ་སོགས། །

⽵典 路倘 節⾙ 噶喇客 讀嗄 阿雅 必王 鈴布梭
具六歌藝與曼妙舞姿，⽩傘拂⼦琵琶笛⼦等，

རབ་འ མས་མཆོད་ ས་འཛན་པའི་ ་མོའ་ཚགས། །ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

惹講 卻則 緊⾙ 拉磨措 南卡 扛威 卻喇 洽擦落
持握廣⼤供品眾天⼥，遍滿虛空供養我頂禮。

དཔལ་མོ་ལེགས་བ ོད་མ་དང་རི་ ེས་སོགས། །ཡིད་འོང་འཆི་མེད་ ་མོ་ ོང་དག་གིས། །

巴磨 類具 瑪倘 ⽇給梭 宜翁 漆美 普磨 東達吉
天⺟善⾔⺟與⼭⽣⺟，悅意無死少⼥縱百千，
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ོད་ ང་ ན་མོ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་དཀའ་བ། །མཛས་ ག་ ་མོའ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

確種 枕磨 藏洋 透嗄哇 節讀 拉磨 估喇 洽擦落
於尊之前服侍亦難得，娟麗天⼥尊⾝我頂禮。

གས་ ེའི་ ་འཛན་ ས་པའི་ ོང་ཡངས་ནས། །ག ང་ ན་ཚངས་ད ངས་ ིན་ ི་ ་ ་ཅན། །

突節 秋緊 給⾙ ⿓洋涅 松念 蒼央 謹幾 阿札間
⼤悲祥雲茂盛⽽廣⼤，悅⽿梵⾳如雲⿎雷⾳，

ག ལ་ འི་འཛན་མར་ཡན་ལག་བ ད་ཆོས་ཆར། ། ན་ ་འབེབས་མཁས་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

讀節 緊瑪 演喇 給卻洽 袞杜 北客 瑪喇 洽擦落
遍化⼤地⼋功德法⾬，善巧普降尊⺟我頂禮。

ཤེས་ ་ ན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་གཏེར། །ཇི་བཞིན་མ་ ས་བ ོད་པར་ ་ཡིས་ ས། །

歇恰 袞習 雲滇 甲措喋 吉醒 瑪旅 具巴 蘇宜⼥
觀諸所知功德⼤海藏，如是無餘詮說誰能及，

ོ་ ོས་ཐོགས་མེད་ ོབས་བ ་མངའ་བའི་ གས། །མ ེན་རབ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

羅⽵ 透美 ⾖究 阿威圖 堪熱 他欽 瑪喇 洽擦落
智慧無礙⼼意具⼗⼒，究竟智慧尊⺟我頂禮。

ཞི་བ་བ ེས་ ང་ གས་ ེའི་གཞན་དབང་གིས། ། ག་བ ལ་ ་མཚར་ ིང་བའི་འ ོ་བ་ མས། །

息哇 涅鏘 突節 閒汪吉 讀阿 甲措 謹威 卓哇南
雖得寂滅依⼤悲他⼒，沈沒痛苦⼤海之群⽣，

གས་ ེའི་ ག་གིས་ ར་ ་འ ེན་མཛད་མ། །བ ེ་བ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

突節 洽吉 紐讀 貞潔瑪 皆哇 踏欽 瑪喇 洽擦落
以⼤悲⼿旋即救拔⺟，究竟慈愛尊⺟我頂禮。
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ཞི་ ས་དབང་དང་ ག་པོའ་འ ིན་ལས་ མས། ། ་མཚའི་ བས་བཞིན་ ས་ལས་མི་འདའ་བར། །

息給 汪倘 札缽 慶雷南 甲措 拉⾏ 讀雷 ⽶達哇
息增懷誅⼀切諸事業，猶如⼤海浪淘不逾時，

ན་ བ་ ན་མི་འཆད་པར་འ ག་མཛད་མ། །མཛད་པ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

輪珠 君⽶ 切巴 久節瑪 節巴 踏欽 瑪喇 洽擦落
任運無間斷之趨⼊⺟，事業究竟尊⺟我頂禮。
འཇིགས་ཆེན་ ག་བ ལ་བ ད་དང་འ ང་པོའ་གདོན། །

吉千 讀阿 給倘 炯缽屯
⼤恐懼⼋苦及魑魅魔，

ཉོན་མོངས་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་འཇིགས་པ་ མས། །

⼥蒙 歇切 指⾙ 吉巴南
所知煩惱障等諸懼怖，

ེད་ཞབས་ ན་པའི་མོད་ལ་ ོབ་མཛད་མ། ། ས་པ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

切瑕 診⾙ 牡喇 究則瑪 ⼥巴 他欽 瑪喇 洽擦落
僅憶尊⾜隨即救護⺟，究竟威⼒尊⺟我頂禮。

དེ་ ར་ བས་འོས་ ོད་ ས
ི ་ ས་ཅན་ མས། །ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་ ས་མིན་འཆི་བ་དང༌། །

喋達 價唯 確基 旅間南 涅仁 屯給 度銘 器哇倘
如是皈處尊令諸眾⽣，瘟疫魔障並與⾮時死，

ི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་སོགས། །འཇིགས་པ་ ན་ལས་ ར་ ་བ བ་ ་གསོལ། །

⽶朗 恩倘 參瑪 恩巴梭 吉巴 袞雷 紐讀 價杜梭
以及噩夢或不祥惡兆，祈願迅速救護離恐懼。
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འཇིག་ཚགས་ ་བའི་རི་ ལ་གནས་བཅས་ཏེ། །གཞན་ལས་མཆོག་ ་འཛན་པས་སེམས་ཁེངས་ཤིང༌། །

吉措 ⼤威 ⽇輸 涅界喋 閒雷 秋杜 緊背 森肯興
薩迦耶⾒如丘壑伏獅，⼼執勝於他⼈⽽驕慢，

ཕ་རོལ་ ད་ ་གསོད་པའི་ ར་ ིམ་ཅན། །ང་ ལ་སེང་གེའི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

帕弱 切讀 雖⾙ 拔欽間 阿甲 森給 吉巴 價杜梭
輕蔑藐視彼⽅之獅⽖，祈願救出我慢獅懼怖。

ན་ཤེས་ གས་ ་ ོན་པོས་མ་བ ལ་ཞིང༌། །འདོད་ཡོན་ ོས་ ་འ ངས་པས་འཐོམས་པའི་མ ས། །

珍歇 架就 輪缽 瑪杜⾏ 對雲 ⼥秋 通⾙ 通⾙圖
正知念之尖勾不調伏，飲妙欲酒⽽昏醉之⼒，

ལོག་པའི་ལམ་ གས་གནོད་འཚའི་མཆེ་བ་གཙགས།།གཏི་ ག་ ང་པོའ་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ།།

落⾙ 朗咻 諾切 切哇吉 滴⽬ 朗缽 吉巴 價杜梭
住於邪道危害之獠⽛，祈願救出愚癡象懼怖。

ལ་མིན་ཡིད་ ེད་ ང་གིས་བ ལ་བ་ལས། །ཉེས་ ོད་ ད་ ིན་འ ིགས་པའི་ ོང་ད ིལ་ན། །

促銘 宜茄 ⿓吉 估哇雷 涅具 度真 斥⾙ ⿓奇拿
⾮理作意之⾵所吹動，惡⾏烏雲密佈之中央，

དགེ་བའི་ནགས་ཚལ་བ ེག་པའི་ ས་པ་ཅན། །ཞེ་ ང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

給威 哪擦 ⾊⾙ ⼥巴間 協檔 美宜 吉巴 價杜梭
能作焚燒善業茂林⽕，祈願救出瞋恨⽕懼怖。

མ་རིག་འཐིབས་པོའ་ ང་ ་མངོན་ཞེན་ཅིང༌། །གཞན་འ ོར་ ན་ཚགས་མཐོང་ཚ་མི་བཟོད་པར། །

瑪⽇ 替缽 空讀 溫閒津 閒久 彭措 通測 迷俗巴
無明黯昧⽳中起貪著，⾒他富裕之時極難忍，
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ག ག་པའི་ ག་གིས་ ར་ ་ བ་ ེད་པའི། ། ག་དོག་ ལ་ ི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

讀⾙ 讀吉 紐讀 恰茄⾙ 差⽃ ⽵吉 吉巴 價杜梭
暴惡之毒迅即⽽擴散，祈願救出嫉妒蛇懼怖。

བ ལ་ གས་དམན་པའི་འ ོག་དགོན་འཇིགས་ ང་དང༌། ། ག་ཆད་ ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་ ་ཞིང༌། །

嘟咻 ⾯⾙ 卓袞 吉融倘 ⼤切 釀阿 湯喇 惹就⾏
下劣斷⾏可怖荒郊處，徘徊常斷荒穢曠野中，

ཕན་བདེའི་ ོང་དང་དགོན་པ་ ན་འཇོམས་པའི། ། ་ངན་ ན་པོའ་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

篇喋 種倘 袞巴 袞炯⾙ ⼤安 裩缽 吉巴 價杜梭
毀壞⼀切利樂之城鄉，祈願救出惡⾒賊懼怖。

མི་བཟད་ ིད་པའི་བཙན་ཁང་ར་བ་ ། ། ས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་འཆིང་ ེད་ཅིང༌། །

⽶瑟 細⾙ 尊康 惹哇汝 旅間 讓汪 美巴 慶茄津
難忍三有牢獄之圍牆，⾊⾝不得⾃主為捆縛，

ེད་པའི་ ོ་ གས་ད ེ་དཀས་འ ད་པ་ཡི། །སེར་ འི་ གས་ ོག་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

⾊⾙ 苟架 葉給 趣巴宜 瑟那 架卓 吉巴 價杜梭
愛之⾨鎖難啟緊相扣，祈願救出慳吝鍊懼怖。

ཤིན་ ་བ ལ་དཀའ་ ིད་པའི་ ན་ ོགས་ ེར། །ལས་ ང་ ག་པོའ་ ེན་དང་ཉེ་བ་ལས། །

欣杜 噶嘎 細⾙ 均秋切 雷⿓ 札缽 健倘 涅哇雷
極難越渡三有流捲席，猛烈業⾵之緣⽣近業，

ེ་ ་ན་འཆིའི་ ་ ོང་རབ་འ ག་པའི། །འདོད་ཆགས་ ་བོའ་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

給噶 拿漆 拔⿓ 惹處⾙ 對洽 秋窩 吉巴 價杜梭
⽣⽼病死浪⾵極惑亂，祈願救出貪欲河懼怖。
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ན་ ་ ོངས་པའི་མཁའ་ལ་རབ་ ་ཞིང༌། །ངེས་པ་དོན་ ་གཉེར་ལ་ ག་པར་འཚ། །

袞杜 蒙⾙ 卡喇 惹就⾏ 演巴 屯讀 涅喇 拉巴測
徘徊於諸癡眛之虛空，尤為迫害追尋諸了義，

ཐར་པའི ོག་ལ་ ོལ་བའི་ག ག་པ་ཅན། །ཐེ་ཚམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །

踏⾙ 梭喇 苟威 讀巴間 特聰 夏⾊ 吉巴 價杜梭
攻擊解脫命之兇惡者，祈願救出懷疑⻤懼怖。

ོད་ལ་བ ོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མ ས། །དམ་ཆོས་ བ་པའི་འགལ་ ེན་ཞི་བ་དང༌། །

確喇 度津 梭哇 ⼤⾙圖 檔卻 助⾙ 噶健 習哇倘
願以讚嘆以及祈請⼒，修⾏正法違緣能息滅，

ཚ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འ ོར་པ་སོགས།།མ ན་པའི་ ེན་ མས་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་མཛད།།

切倘 索南 巴倘 久巴梭 吞⾙ 健南 宜⾏ 主巴族
壽命福德吉祥圓滿等，善順因緣如意⽽成辦。

ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འ ོ་བ་ ན། །འ ེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པས་ ེས་བ ང་ནས། །

⾏秋 喋哇 間趺 卓哇袞 診巴 唯巴 美⾙ 節松內
於彼最上極樂之佛⼟，導引群⽣無量光佛攝，

དཀའ་བ་བ ་ ག་ ད་པ་མེད་པར་ཡང༌། ། ར་ ་སངས་ ས་ས་ལ་རེག་ ར་ཅིག །

嗄哇 甲差 皆巴 美巴洋 紐讀 桑給 薩喇 雷就基
無需⾏持百千之苦⾏，願得迅速登⾄正覺果。

བདག་ ང་ ག་ ་ཚ་རབས་ ན་པ་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འ ལ་ཞིང༌། །

達將 ⼤度 測惹 診巴倘 強秋 森倘 南洋 ⽶札⾏
⽣⽣世世吾能恆憶持，與菩提⼼恆時不暫離，
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ལ་ ས་ ོད་པ་ བས་ཆེན་འཚལ་བ་ལ། །བ ོན་འ ས་ ་བོའ ན་བཞིན་བ ེན་པར་ཤོག །

甲瑟 具巴 拉千 措哇喇 尊住 秋窩 均⾏ 滇巴秀
於尋求佛⼦廣⼤之⾏，願精進流相續⽽堅固，

རང་དོན་ བ་ལ་ནམ་ཡང་མི་རེ་ཞིང༌། །གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ བ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །

讓屯 ⽵喇 南洋 ⽶雷⾏ 閒屯 拔息 ⽵喇 秀哇倘
無有希求於成辦⾃利，唯獨⼊住勤⾏修利他，

ན་དང་མངོན་ཤེས་ ་མཁས་བཟོད་པ་སོགས། །གཞན་དོན་ ེད་པའི་ ེན་ མས་ཚང་བར་ཤོག །

間倘 溫歇 ⿇客 ⽔巴梭 閒屯 茄⾙ 健南 蒼哇秀
五眼六通善⾔忍辱等，⾏利他諸因緣願具⾜。

རབ་འ མས་ཞིང་ ་ ལ་བའི་དམ་ཆོས་ ན། ། ས་པར་ ེད་ལ་ནམ་ཡང་མི་ མ་ཞིང༌། །

惹講 ⾏讀 甲唯 檔卻袞 給巴 茄喇 南洋 ⽶雄⾏
廣⼤國⼟如來諸正法，興盛弘揚恆時無衰敗，

ག་ ་སེམས་ཅན་ ན་དོན་བ བ་པའི་ ིར། ། ལ་བའི་གོ་འཕང་བདེ་ ག་ཐོབ་ ར་ཅིག །

⼤杜 森間 袞屯 ⽵⾙契 夾威 苟滂 趺喇 透就記
恆常成辦諸眾⽣義故，願能安樂易適成佛果。

ེ་བ ན་བཅོམ་ ན་འདས་མ་སེང་ ེང་ནགས་ ི་ ོལ་མ་ལ་བ ོད་པ་མཁས་པའི་ག ག་ ན་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི།
འི་དགེ་ ོང་དགེ་
འ ན་ བ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་ ན་རིང་ ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ།
ང་ བ་ཆེན་པོའ་དབེན་གནས་ཐེག་ཆེན་ཕོ་ ང་ ་ལེགས་པར་ ར་
བའོ། །

此⽂為讚頌⾄尊薄伽梵⺟紫檀度⺟之〈智者頂嚴讚⽂〉，乃釋迦⽐丘根敦祝巴吉祥賢(第⼀世
達賴喇嘛)，經⻑久祈請，於⼤菩提阿蘭若⼤乘宮中善著。

ོལ་དཀར་བ ོད་པ།

〈⽩度⺟讚⽂〉

遍知⾙瑪嘎波 著
林茂⽣ 譯

ེ་བ ན་ ོལ་མ་དཀར་མོའ་བ ོད་པ་ ན་མ ེན་པ ་དཀར་པོས་མཛད་པ་བ གས།

此篇⾄尊⽩度⺟讚頌⽂，為遍知⾙瑪嘠波所著：

འཇིག་ ེན་མགོན་པོའ་ གས་ ེའི་བ ད་ ི་ཡི། ། ་གཏེར་ ིས་ ོས་ ་བ་ ལ་བའི་ མ། །

吉滇 袞缽 突節 篤紀宜 秋喋 吉⽵ 達哇 甲威擁
世間怙主⼤悲之⽢露，⽔藏所化如⽉諸佛⺟，

ོངས་པའི་ ན་འ ོག་ ིང་ ོབས་ ་ ་ཏ། །མ་ ས་འ ེད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

蒙⾙ ⾨綽 寧⾖ 估⽬⼤ 瑪旅 節巴 確喇 洽擦落
奪無明黯勇氣如睡蓮，無餘開展於尊虔敬禮。

ི་མེད་ ་ཤེལ་ནོར་ འི་འ ི་ཤིང་ནི། །ཧ་རི་ཙན་དན་དོག་པས་འ ད་འ ་བའི། །

擠昧 秋歇 諾布 契興尼 哈⽇ 間典 ⽃⾙ 曲札威
無垢⽔晶珍寶如意樹，⽩栴檀⽊環繞如交抱，

རབ་དཀར་ཡིད་འ ོག་ ེག་མོའ་ག གས་འཛན་མ། །བ ་ ག་ལང་ཚ་ ས་པར་ ག་འཚལ་ལོ། །

惹嘎 宜綽 給磨 叔謹瑪 究⽵ 朗措 給巴 洽擦落
潔⽩攝意曼妙⾝形⺟，⼗六妙齡豐腴虔敬禮。

་འ ར་ ས་པའི་དཔལ་འ ས་ ས
ི ་ ད་པའི། ། ས་ ་མཛས་ ག་གསར་པའི་འ ི་ཤིང་ནི། །

努布 給⾙ 巴哲 基篤⾙ 旅剎 則讀 薩⾙ ⾚興尼
雙乳豐盈似果豐碩垂，體態纖細貌美如新樹，
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ག་ཞབས་ ་ ེས་ ོད་པའི་གེ་སར་ལ། །མིག་གི་ ང་བ་གཡོ་བར་ ག་འཚལ་ལོ། །

洽瑕 秋給 軌⾙ 給薩喇 ⽶吉 繃哇 優哇 洽擦落
蓮花莊嚴⼿⾜似蓮莖，眼睛如蜂⾶曳虔頂禮。

རིན་ཆེན་མཐིང་གི་ ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཁོངས། ། ས་འ འི་འོད་ཅན་ ན་ག མ་རི་ གས་མོ། །

仁千 聽吉 牡滴 ⽃夏空 這札 唯間 間松 ⽇達磨
藍寶鑲於珍珠瓔珞中，光芒燦耀三⽬如⿅眸，

འ ིང་བའི་འ ོས་ ས
ི ་ ང་པོ་དམན་ ེད་པ། །ཡིད་འོང་མཛས་པའི་ ིང་པོར་ ག་འཚལ་ལོ། །

緊威 追基 啷缽 ⾯茄巴 宜翁 節⾙ 寧缽 洽擦落
傲視睥睨象群亦卑微，歡悅美麗⾵華虔頂禮。

ག་པར་འ མ་པས་མ ་ཡི་ཡལ་འདབ་ལ། ། ་ཏིག་འ ས་ ་ཆགས་པའི་ ་ འི་འོད། །

⼤巴 尊背 秋宜 雅達喇 ⺟地 哲不 洽⾙ 久如偉
慈顏微笑雙唇如枝葉，如珍珠般透珊瑚光澤，

མཛས་པར་འགོད་ལ་ཤངས་ ད་ཡིད་རིས་ ས
ི ། །འབད་པས་བཟོས་འ ་གང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

節巴 軌喇 ⾹舉 宜⽇基 北背 ⽔札 港喇 洽擦落
貌美莊嚴宛如⼯畫師，百般繪製所成虔頂禮。

རིན་ཆེན་ མས་དང་མེ་ཏོག་གིས་བ ན་པའི། །ལན་ ་གཅིག་པའི་ ར་ ད་མཐོན་མཐིང་གིས། །

仁千 南倘 美⾖ 吉健⾙ 練不 紀⾙ 叔舖 吞聽吉
種種珍寶花朵所莊嚴，髮辮編綴深藍之頂髻，

ིན་གསར་ཚགས་ལ་གདེངས་པ་ ་ ་ཡི། །མ ག་མའི་མཛས་ ག་འཛན་ ག་འཚལ་ལོ། །

津薩 措喇 丁巴 瑪甲宜 久昧 節讀 緊喇 洽擦落
如望雲彩展翼之孔雀，美豔如同雀屏虔頂禮。
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ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ ན་པའི་ཅོད་པཎ་ ིས། །ལེགས་ ས་ ན་གོང་

ལ་མཐིང་ཁའི་ ན། །

寧昧 唯⾊ 典⾙ 具班吉 列這 年拱 烏巴 聽客健
如⽇璀璨冠冕飄帶飾，於⽿際上⻘蓮花飾品，

་ཤེལ་ ོན་པའི་ཡལ་ག་ ་ ག་གི །གཤོག་པ་བ ངས་པས་མཛས་འ ར་ ག་འཚལ་ལོ། །

秋歇 卷⾙ 雅噶 枯究吉 秀巴 將背 節札 洽擦落
宛如⽔晶樹⽊之枝脈，杜鵑展翅美姿虔頂禮。

་ ན་རིན་ཆེན་རབ་འབར་འ མ་པ་ལ། །ཡ་མཚན་འོད་རིས་ཅི་ཡང་ ི་བ་ནི། །

那健 仁千 惹拔 掌巴喇 雅千 唯⽇ 基洋 及哇尼
⽿飾珍寶璀璨臉頰上，稀有光澤盡彩繪於上，

མ ར་ཚས་དཀར་དམར་མདངས་ ས
ི ་ཡིད་འོང་ལ། །ངལ་བས་འ ན་པར་བ ིད་དེར་ ག་འཚལ་ལོ། །

枯促 嘎瑪 檔基 宜翁喇 阿威 剪巴 吉喋 洽擦落
臉頰粉紅光澤極悅意，百般相互⾾妍虔頂禮。

མ ལ་ན་ ་ཏིག་ ན་པོའ་ ན་དག་ནི། །ཤིན་ ་རགས་པས་མཚན་མོའ་དཔལ་ ར་པའི། །

⿎那 ⽬滴 村缽 舉達尼 欣杜 若背 千磨 巴就⾙
頸上珍珠串鍊之裝飾，極碩⼤故宛如夜明珠，

་བའི་དཀར་བ་མ་ ས་འ ོག་པ་ ས། །བ ན་ཅིང་བ ན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

達威 嘎哇 瑪旅 綽巴喋 健津 健巴 確喇 洽擦落
奪攝皎潔明⽉盡無餘，種種莊嚴於尊虔頂禮。

ད ང་ ན་ག ་ ་ ར་བའི་འ ེང་ ་བ། །དོ་ཤལ་ག འི་ ་བ་རབ་གསལ་ ིས། །

崩健 讀不 吾威 稱久哇 ⽃夏 岡給 不哇 惹薩吉
臂飾釧鐲鵝⿈珠鬘旋，瓔珞恆河⽔泡般明晰，
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མཛས་ཤིང་ ོད་པ་ ་ཡི་རི་བོ་ནི། །གཟི་ ིན་མ ངས་མེད་པ་དེར་ ག་འཚལ་ལོ། །

節興 軌巴 拉宜 ⽇窩尼 習謹 聰美 巴喋 洽擦落
美妙莊嚴宛如須彌⼭，威赫無與倫⽐虔頂禮。

ཛ ་ན་ འི་ ིལ་ ང་ ་འ ིན་པའི། །འོད་ཟེར་རབ་ ས་ནོར་ འི་ ་རགས་དང༌། །

斬部 拿喋 擠瓊 札謹⾙ 唯⾊ 惹給 挪不 嘎若倘
瞻布那達⼩鈴聲震響，光芒燦爛珍寶之腰帶，

མཛས་འ མ་ བས་ ་ི ག གས་བ ན་གོས་བཟང་གིས། ། མ་མཛས་ ོལ་མ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

傑尊 臘基 叔年 軌桑吉 南節 卓瑪 喋喇 洽擦落
美麗含笑如波之⾝形，妙顏度⺟於尊虔頂禮。
ག་གཡས་མཆོག་ ིན་གཡོན་པ་

་ལའི། ། ོང་ ་འཛན་ཅིང་ ིལ་ ང་ངང་མོ་ནི། །

洽耶 秋緊 元巴 烏巴列 懂不 緊津 基種 阿磨尼
右勝施印左⼿⻘蓮花，蓮莖持已雙⾜跏趺坐，

པད་དཀར་ ་ ས་མཚན་པའི་ ་བ་མཚར། །མཛས་པས་ མ་པར་རོལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾙嘎 紐⿎ 稱⾙ 達哇措 節⾙ 南巴 柔喇 洽擦落
⽩蓮翠⽵綴飾之⽉湖，莊嚴⾃在受⽤虔頂禮。

ས་མིན་འཆི་བ་ནད་དང་འཇིགས་པ་བ ད། ། ན་པས་ ད་ཙམ་ཉིད་ལ་སེལ་བ ིད་པའི། །

篤⺠ 漆哇 涅倘 吉巴給 珍背 余暫 寧喇 些吉⾙
疾病⾮時死及⼋怖畏，念彼須臾頃刻即淨除，

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ གས་ཀ་ མ་མཛས་པའི། ། ས་ག མ་ ལ་བའི་ མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

宜醒 擴羅 突嘎 南節⾙ 篤松 甲威 永喇 洽擦落
如意寶輪⼼間極莊嚴，三世諸佛之⺟虔頂禮。
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ོགས་ ་ི ཁོངས་ མས་ ི་མེད་འོད་ཟེར་ ི། །བ ད་ ིའི་ ་ བས་ ིས་འགེངས་བཅོམ་ ན་མ། །

秋基 空南 及昧 偉⾊吉 篤紀 拔臘 基健 炯典瑪
於諸⽅分無垢之光芒，⽢露波濤充滿諸佛⺟，

ོད་ ་ི བཀའ་ ིན་དག་གིས་བདག་ཅག་གི །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་མཛད། །

確基 嘎緊 達吉 達架吉 宜喇 對巴 湯界 ⽵巴最
以尊無⽐恩德為我等，⼼中所有願求令成辦。

དད་པའི་ཐལ་ ར་མཆི་མས་མིག་བ ན་ཅིང༌། །ག ང་བས་ཡིད་བ ལ་གསོལ་འདེབས་ང་རོ་ནི། །

喋⾙ 踏甲 漆咩 ⽶練津 懂威 宜估 梭疊 阿挪尼
虔信合掌淚⽔潤眼眸，悲切勸請嗚咽虔祈禱，

་ར་རི་བཞིན་ ོག་ལ་ གས་ ེའི་ ན། །གཟིགས་ལ་ལེ་ལོ་མ་མཛད་བཅོམ་ ན་མ། །

估若 ⽇醒 卓喇 突節間 習喇 類洛 瑪節 烔典瑪
咕拉利般懇請⼤悲眼，薄伽梵⺟護佑莫懈怠。
ཞེས་ཆོ་འ ལ་ ི་ ས་ཆེན་ལ་དད་པའི་ ོས་ ར་བའོ།། །།

於神變⽇虔信⽽作。

ད ངས་ཅན་མའི་བ ོད་པ་ ནི ་ བས་ ང་བ།

〈妙⾳天⼥讚偈・加持靈光〉

珀東班禪 著
林茂⽣ 譯

མ ེན་བཟང་རབ་ ་ ས་པའི་པ ་དང༌། ། གས་ ེ་ ི་མེད་ ་བའི་གདན་ལ་འ ིང༌། །

堪桑 若杜 給⾙ ⾙瑪倘 突節 及昧 達威 典喇緊
妙慧盛⼤開展之蓮花，⼤悲無垢⽉墊上鉅座，

་ད ངས་ ་མཚའི་པི་ཝང་ག ང་ ན་ ིས། ཁམས་ག མ་ད གས་ ིན་ ་མོ་ ོད་ལ་འ ད། །

札央 甲措 必汪 松恩吉 康松 污謹 拉莫 確喇篤
汪洋妙⾳悅⽿之琴韻，三界施命天⼥虔敬禮。

རབ་མཛས་ ་མོ་གངས་རིའི་མདངས་འ ོག་མ། །ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་ ི་ཟའི་པི་ཝང་ ེང༌། །

若節 普莫 港⽇ 檔綽⿇ 瑕紀 洽匿 濟寫 必汪珍
妍麗天⼥奪攝雪⼭澤，⼀⾯⼆臂⾷⾹琵琶彈，

ང་བ་གཞོན་ ་གཡོ་བའི་པད་ཚལ་ ི། །ངང་པའི་ ་མོ་དང་འ ་ ོད་ལ་འ ད། །

普哇 旋弩 優威 ⾙擦吉 昂⾙ 普莫 倘札 確喇篤
⻘壯雄蜂⾶曳之蓮園，宛如天鵝之⼥虔頂禮。

ཤེལ་ ི་འ ི་ཤིང་ ང་གིས་བ ོད་འ ་མ། །མཐོ་རིས་མཛས་མ་ ོང་ ག་འཚགས་ན་ཡང༌། །

歇吉 漆興 ⿓吉 決札瑪 透⽇ 則瑪 東差 措拿洋
⽔晶樹般隨⾵⽽搖曳，縱聚數千善趣之美⼥，

གང་གི་མ ན་ན་ ན་མོ་ ར་ ོད་པའི། །ཡིད་འོང་མིག་གི་བ ད་ ི་ ོད་ལ་འ ད། །

港吉 屯拿 剪莫 ⼤噘⾙ 宜翁 ⽶吉 度紀 確喇篤
於尊之前⾏為同奴僕，悅意眼之⽢露虔敬禮。
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ི་མེད་ ་ཞལ་འ མ་པའི་མདངས་དཀར་ཅན། །མ ར་ཚས་ཉི་མ་འཆར་བའི་མདངས་དམར་ཞིང༌། །

持昧 達瑕 尊⾙ 檔嘎間 窟卻 尼瑪 洽威 倘瑪醒
無垢⽉容笑顏⾊⽩晰，臉頰紅潤如⽇出光澤，
མཐོན་མཐིང་མིག་གི་

ལ་ད ས་རིང་མ། །རབ་བ འི་ ར་མིག་གཡོ་མཛད་ ོད་ལ་འ ད། །

吞聽 ⽶吉 烏杯 居仁瑪 若這 叔⽶ 優節 確喇篤
眼睛深藍細⻑如⻘蓮，眨眼斜望飄曳虔頂禮。

རིན་ཆེན་ ར་ ད་ ་ ན་རབ་འབར་ཞིང༌། ། ི་ཞིམ་མེ་ཏོག་ ེང་བས་མཛས་ ས་པས། །

仁千 叔舖 拿健 若巴⾏ 吉⾏ 美⾖ 稱威 節結背
珍寶頂髻⽿飾光燦燦，芬芳花朵綴鬘極妍麗，

ཡིད་འོང་མིག་ ན་མདོག་ཅན་ ས་མ་ནི། །འོད་གསལ་ ་ འི་མདོག་མཛས་ ོད་ལ་འ ད། །

宜翁 ⽶⾯ ⽃間 黑瑪尼 偉薩 ⿇節 ⽃節 確喇篤
悅意眼⾊如藥師髮辮，光亮如孔雀⾊虔頂禮。
ཡོངས་འ འི་ཚལ་ནས་དེ་རིང་འོངས་ ར་པའི། །

ལ་ ོན་པོས་ ན་གོང་བ ན་པ་ནི། །

勇篤 擦涅 喋仁 翁就⾙ 污巴 溫波 念拱 健巴尼
天神林園今⽇新擷取，⻘⾊蓮花裝飾於⽿際，

་ཤེལ་ ོན་པའི་ཡལ་འདབ་ ་ ག་གི །གཤོག་པ་བ ངས་པས་མཛས་འ ་ ོད་ལ་འ ད། །

秋歇 尊⾙ 雅達 庫久即 秀巴 將⾙ 節札 確喇篤
⽔晶樹之枝葉如杜鵑，伸展⽻翼貌美虔頂禮。

རིན་ཆེན་ ་ཆ་མ་ ས་ ོལ་ ས་ནས། ོད་ ་ི ན་ ི ང་ ་འཁོད་པ་ན། །

仁千 拿洽 瑪旅 卓節涅 確基 念吉 種讀 魁巴拿
無盡珍寶⽿飾懸垂飾，於尊雙⽿之前作莊嚴，
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མ ལ་པ་དང་ནི་མ ིན་པའི་ ན་ མས་ །ི །ལག་ ེལ་ ེང་བས་རབ་བ ོར་ ོད་ལ་འ ད། །

⿎巴 倘尼 緊⾙ 健南基 喇澤 稱威 若勾 確喇篤
頸部以及喉嚨諸莊嚴，連成串鍊圍繞虔頂禮。

་འ ར་ མ་ ས་གངས་རི་ མ་གཉིས་ །ི ། ེང་ནས་ ོད་གཡོགས་རབ་དཀར་ ་འཛན་གཡོ། །

弩布 懂給 港⽇ 南尼基 丁涅 對右 若嘎 秋謹優
雙乳豐圓如同⼆雪⼭，其上潔⽩上⾐如雲飄，

ངོས་ནས་ ་ཏིག་དོ་ཤལ་ ན་པོ་འབབ། ། ་ཡབ་དང་བས་རབ་བ ེན་ ོད་ལ་འ ད། །

哦涅 ⽊第 ⽃夏 村缽拔 阿雅 倘威 若滇 確喇篤
臉上珍珠瓔珞串鍊垂，倚持悅意拂塵虔頂禮。

ལ་ ི ན་ ེ་བའི་ ིང་ འི་འ མ། །གསེར་ ི་ ་རགས་ནོར་ འི་ ེང་བས་མཛས། །

烏巴 吉典 喋威 僅布掌 些吉 嘎若 諾布 稱威節
芳⾹⻘蓮臍間⽔塘邊，⾦⾊腰帶珍寶珠串飾，

རབ་བ ་ནོར་ ས་མཚན་པའི་ཤམ་ཐབས་ནི། །དལ་བར་འཛན་མཛད་མཛས་མ་ ོད་ལ་འ ད། །

若札 諾布 千⾙ 鄉塔尼 達威 謹節 結瑪 確喇篤
璀璨珍寶鑲綴之下裙，鬆緩⾏儀曼妙虔頂禮。

འོག་ནས་ ་མོས་ཆབ་ ་ི ་མཚས་མཆོད། །ངོས་ནས་ བ་པས་མཛས་པའི་ ་ཡབ་གཡོབ། །

歐涅 路磨 洽基 嘉翠確 哦涅 ⽵背 節⾙ 阿雅優
下有⿓⼥獻上供⽔海，從旁成就者搧妙拂塵，

མ ན་ནས་རིག་འཛན་ ་མོས་སིལ་ ན་འ ོལ། ། ིན་ལེགས་ ན་ ི་གཙ་མོ་ ོད་ལ་བ ོད། །

屯涅 ⽇謹 補昧 希念綽 明類 袞及 桌磨 確喇對
前⽅持明⼥⼦奏銅鈸，⼀切秀麗之主禮讚尊。
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གཡས་ནས་མི་འམ་ཅི་ཡིས་ ་ད ངས་ལེན། །གཡོན་ནས་ ི་ཟའི་དགའ་མས་པི་ཝང་ ེང༌། །

耶涅 ⽶昴 基宜 路央練 元涅 擠鞋 噶咩 必王貞
從右緊那羅⼥妙歌吟，左⽅⾷⾹⽟⼥奏琵琶，

བ་ནས་འཆི་མེད་ ་མོས་ག གས་དཀར་འཛན། ། ས་ ན་ ན་ ི་གཙ་མོ་ ོད་ལ་བ ོད། །

甲涅 漆美 補昧 讀嘎謹 旅典 袞吉 捉摩 確喇對
後有無死空⾏持⽩傘，⼀切具⼒之主禮讚尊。

བ ་ ག་ལང་ཚ་ཆགས་པའི་ཉམས་ ན་མ། ། ་བས་མི་ངོམས་ཡེ་ཤེས་ ་མའི་ ། །

就⽵ 啷措 洽⾙ 釀典瑪 ⼤威 ⽶翁 耶謝 就美固
⼗六妙齡歡悅之姿具，百看不厭智慧幻化⾝，

ན་པ་ཙམ་ ིས་བདེ་བ་ ན་ ེར་མ། ། ག་པའི་ ་མོ་ད ངས་ཅན་མ་ལ་འ ད། །

珍巴 暫吉 喋哇 袞德瑪 拉⾙ 拉莫 央間 瑪喇篤
僅憶念即賜諸喜樂⺟，特別天⼥妙⾳佛⺟禮。

འ ོ་བ་ ན་ལ་ག ང་རབ་མ་ ས་པ། །གསལ་བར་འཆད་པའི་ ོབས་པ་བདག་ལ་ ོལ། །

桌哇 袞喇 松若 瑪旅巴 薩拔 切⾙ 撥巴 達喇捉
為諸眾⽣於無量經典，清楚解說之⼒祈賜我，

མཁས་པའི་མ ན་སར་ ིར་ ོལ་ཕམ་ ེད་པའི། ། མ་ ལ་ ོད་པའི་ ོབས་པ་བདག་ལ་ ོལ། །

客⾙ 屯薩 契茍 滂結⾙ 南嘉 追⾙ 撥巴 達喇捉
智者匯集擊敗敵論者，論辯遍勝之⼒祈賜我。

ཚག་དང་ངག་གི་ ོར་བ་ ི་མེད་པའི། །ག ང་བ ་ ོམ་པའི་ ོབས་པ་བདག་ལ་ ོལ། །

漆倘 阿吉 久哇 擠美⾙ 雄加 宗⾙ 撥巴 達喇桌
結合⽂詞⾔語無垢之，編撰百論之⼒祈賜我，
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དེ་ ར་བ ོད་པའི་དགེ་བ་གང་ཡིན་པས། །བདག་ནི་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བར་ཤོག །

喋⼤ 對⾙ 給哇 港瑩⾙ 達尼 秋雷 南巴 嘉哇秀
如是禮讚所有之善業，願我戰勝制伏諸⽅所，

ཚ་རབས་ ན་ ་ ེད་ ས
ི ་ ེས་བ ང་ནས། །འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག །

切若 坤度 切基 結松涅 蔣巴 揚基 茍滂 紐透秀
⽣⽣世世為尊所護持，⽂殊菩薩果位願證得，

འདི་ནི་འཛན་ནམ་འཆང་ངམ་ ོག་ ང་ ང༌། །དགེ་ལེགས་ཡར་ངོའ་ ་ ར་ ས་ ེད་ཤོག །

迪尼 緊南 槍阿 洛江融 給類 雅哦 達⼤ 給結秀
於此記持解說或讀誦，善業願如上弦⽉增盛。

ཅེས་པ་འདིའང་དཔལ་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་པ ི་ཏ་ད ངས་ཅན་དགའ་བས་མཛད་པའོ། །

以上頌⽂亦為戰勝⼀切之班智達楊⾒噶⽡所撰。

་ ་པ འི་ཚག་བ ན་གསོལ་འདེབས།

〈蓮師七句祈請⽂〉

ྃ ། ཨོ་ ན་ ལ་ ི་ བ་ ང་མཚམས༔ པ ་གེ་སར་ ོང་པོ་ལ༔

吽 烏簡 由吉 努江參 ⾙瑪 給薩 董波拉
鄔⾦剎⼟⻄北隅，蓮花花莖胚芽上，

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་ བ་བ ེས༔ པ ་འ ང་གནས་ཞེས་ ་ གས༔

雅千 秋及 恩⽵耶 ⾙瑪 炯內 協屬札
獲證殊勝妙成就，得⼤名稱蓮花⽣，

འཁོར་ ་མཁའ་འ ོ་མང་པོས་བ ོར༔ ེད་ ་ི ེས་ ་བདག་ བ་ ༔ི

擴篤 康卓 芒杯夠 凱基 傑屬 達⽵基
周圍空⾏眾圍繞，我隨本尊勤修持，
ིན་ ིས་བ བ་ ིར་གཤེགས་ ་གསོལ༔

錦吉 拉契 謝屬梭
祈賜加持祈降臨，
་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

咕嚕 ⾙瑪 悉地吽

妙融法師 譯

གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།

〈蓮花⽣⼤⼠消除障道祈請⽂〉

秋久林巴⼤師 伏藏
永殿侶握、吉美切林 譯

ཨ་ ༔ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ ཆོས་ ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 卻故 囊哇 踏耶 拉梭 哇喋
法⾝阿彌陀佛我祈請，
ལོངས་ ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལ་ ་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

隆故 圖傑 千波 拉梭 哇喋 住故 ⾙瑪 炯內 拉梭 哇喋
報⾝⼤悲觀⾳我祈請，化⾝蓮花⽣我敬祈請。

བདག་གི་ ་མ་ངོ་མཚར་ ལ་པའི་ ༔ ་གར་ ལ་ ་ ་འ ངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔

達奇 拉瑪 哦擦 住⾙故 甲噶 由讀 故衝 退散則
我之上師殊勝應化⾝，⽣於印度修習聞思法，

བོད་ ལ་ད ས་ ་ཞལ་ ོན་ ེགས་པ་བ ལ༔ ཨོ་ ན་ ལ་ ་ ་བ གས་འ ོ་དོན་མཛད༔

⽪由 ⽟速 俠準 者巴度 烏堅 由讀 故修 著敦則
親臨⻄藏中部伏眾魔，⾝住鄔⾦境中⾏利⽣。

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
祈尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 哦⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就，以尊威⼒消除我等障。
ི ི

ི

ོ

ི

ོ

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
秘密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚ༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 故宜 哦擦 通威測
觀⾒蓮師⾝之殊勝時，
གཡས་པས་རལ་ ིའི་ ག་ ་མཛད༔ གཡོན་པས་འ གས་པའི་ ག་ ་མཛད༔

耶⾙ 拉吉 洽甲則 元⾙ 古⾙ 洽甲則
於右⼿結寶劍之⼿印，於左⼿結勾召之⼿印，

ཞལ་བ ད་མཆེ་གཙགས་ ེན་ལ་གཟིགས༔ ལ་བའི་ག ང་འཛན་འ ོ་བའི་མགོན༔

俠者 切記 簡拉息 甲威 懂僅 著威袞
張⼝露⽛眼睛向上視。具諸佛傳承眾⽣怙主，

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
祈尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 哦⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就。以尊威⼒消除我等障，
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ི

ོ

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
祕密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚ༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 檔卻 仁千 仙⾙測
聽聞蓮師珍寶正法時，
་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ ན༔ ག་གཡས་ ེ་ ོད་ ེགས་བམ་བ མས༔

故薩 偉⾊ 檔倘滇 洽耶 喋諾 雷旁南
⾝形明晰放光具光采，右⼿執持三乘之經藏，

གཡོན་པས་ ར་པའི་ ་ ི་བ མས༔ ཟབ་མོའ་ཆོས་ མས་ གས་ ་ ད༔

元⾙ 鋪⾙ 不地南 撒摩 卻南 圖速去
甚深密法⼼中皆通達，左⼿執持普巴之密續。
ཡང་ལེ་ཤོད་ ་ི པ ི་ཏ༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

揚雷 ⽳記 班智達 圖傑 達拉 勤記洛
「揚雷學」地⽅之班智達，祈尊運悲於我賜加持，
བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

則威 達梭 朗那種 拱⾙ 達拉 哦⽵作
以關愛引導我等⼊道。以尊密意賜予我成就，
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ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

⼥⾙ 達梭 拔切梭 企宜 拔切 企如梭
以尊威⼒消除我等障，外來障礙於外界消除，
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

囊奇 拔切 囊讀梭 桑威 拔切 應速梭
內發障礙於內境消除，密秘障礙於法界淨除，
ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

舉⾙ 洽擦 嘉速企 嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽
尊前恭敬頂禮⽽皈依。
དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚ༔ ི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔

檔堅 檔拉 ⼤⾙測 持沒 內秋 釀瑞噶
調伏約束護法神眾時，於彼無垢勝地極歡悅，
་གར་བོད་ ལ་ས་མཚམས་ ༔ ིན་ ིས་བ བས་ནས་ ོན་པའི་ཚ༔

甲噶 ⽪由 薩燦速 勤記 拉內 準⾙測
於印度⻄藏之邊境處，垂賜加持之後降臨時，
ི་བ ང་ ོས་ངད་ ན་པའི་རི༔ མེ་ཏོག་པ ་ད ན་ཡང་ ེ༔

持松 ⾙涅 滇⾙利 沒⾖ ⾙瑪 袞揚界
於「氣味芬芳⾹積⼭」中，蓮花雖於冬⽇亦出⽣，
་མིག་ ང་ བ་བ ད་ ིའི་ ༔ བདེ་ ན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ ༔

秋蜜 強秋 度記秋 喋滇 喋宜 內秋度
「秋密江秋」之泉⽢露⽔，於彼具勝樂之聖地中，
ེ
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ེས་མཆོག་ ལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔ ག་གཡས་ ོ་ ེ་ ེ་ད ་བ མས༔

界秋 促桑 卻軌梭 洽耶 多傑 則古南
殊勝⼤⼠相妙披法⾐，右⼿執持九鈷⾦剛杵，
གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ ར ་བ ད་ ིས་ནང་ ་གཏམས༔

元⾙ 仁千 撒瑪⾖ 拉⼤ 度記 囊讀檔
左⼿執持珍寶製寶盒，寶盒之內盛滿⾎⽢露，
མཁའ་འ ོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་ བ་བ ེས༔

喀著 檔間 檔拉⼤ 宜檔 俠息 哦⽵涅
調伏約束空⾏護法眾，親⾒本尊獲證勝成就，

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
祈尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 哦⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就，以尊威⼒消除我等障，
ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
秘密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ི ི

ི

ི

ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ ལ་བའི་བ ན་པ་བ གས་པའི་ཚ༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 甲威 滇巴 ⾜⾙測
樹⽴佛陀教法之幢時，
གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་ བ་པ་མཛད༔ བ ེན་ ར་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་འཕང༔

雅利 拿拉 ⽵巴則 年鋪 南客 應速旁
於「⽚⽯⼭」林中作修持，將其修橛擲⼊虛空界，
ོ་ ེའི་ ག་ ས་ ངས་ཤིང་བ ིལ༔ བ ིལ་ཞིང་ཙ ན་ནགས་ ་འཕང༔

多傑 洽傑 浪⾏吉 吉⾏ 堅滇 拿速旁
以⾦剛印引領且搓動，搓動爾後拋⼊旃檀林，
མེ་འབར་འ གས་ཤིང་མཚ་ཡང་ ེམ༔ ིབ་ ་ི ་ ེགས་ས་གང་བ ེགས༔

沒拔 處⾏ 措揚健 ⼣記 ⽊喋 薩扛瑟
⽕燄熾然密佈海亦枯，昏闇外道徒眾遍地燒，
ཡ ་ནག་པོ་ ལ་ ་བ ག༔ འ ན་ ི་དོ་མེད་བ ད་ ི་གཤེད༔

雅洽 拿波 讀讀洛 診奇 多沒 度記謝
所有藥叉焚盡成灰燼，無可匹敵降魔之尊者，
གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
祈尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 吾⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就，以尊威⼒消除我等障，
ི ི

ི

ོ

ི

ོ

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
秘密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ ིན་པོའ་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚ༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 信波 喀倫 則⾙測
蓮師調伏羅剎諸眾時，
ེ ་ ང་ ལ་ འི་ཆ་ གས་ཅན༔ ཡ་མཚན་ག གས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔

衝 住故 洽露間 雅千 俗桑 喀⾖雷
現孺童⾝⽽著化⾝服，⾝形巧妙⾊善極稀有，

ཚམས་འ ིགས་ད ་ ་སེར་ལ་མཛས༔ ད ང་ལོ་བ ་ ག་ལོན་པའི་ ལ༔

趁吉 烏乍 ⾊拉則 拱羅 就⽵ 倫⾙促
⿒⽛均勻髮⿈澤甚美，如同適滿⼗六歲形相，

རིན་ཆེན་ ན་ཆ་ ་ཚགས་གསོལ༔ ག་གཡས་འཁར་བའི་ ར་པ་བ མས༔

仁千 健洽 拿措梭 洽耶 喀威 舖巴南
⾝上穿戴種種珍寶飾，右⼿執持⻘銅普巴杵，

བ ད་དང་ ིན་པོའ་ཁ་གནོན་མཛད༔ གཡོན་པས་སེང་ ེང་ ར་པ་བ མས༔

度倘 信波 喀倫則 元⾙ 森頂 舖巴南
於邪魔羅剎眾作調伏，左⼿執持檀⾹普巴杵，
ོ

ི

ོ

ི

མོས་པའི་ ་ལ་ ང་ ོབས་མཛད༔ མ ལ་ན་ གས་ ི་ ར་པ་བ མས༔

摩⾙ 僕拉 送菊則 古拿 甲記 舖巴南
於虔敬弟⼦眾作救護，頸上佩帶鐵製普巴杵，
ཡི་དམ་ ་དང་གཉིས་ ་མེད༔ གཉིས་མེད་ ལ་ ་འཛམ་ ིང་ ན༔

宜檔 蠟倘 尼速沒 尼沒 住故 攢另間
實與本尊天眾無差別，無⼆化⾝瞻部莊嚴者，
གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
祈尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 哦⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就，以尊威⼒消除我等障，
ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
秘密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ འ ེ་ཡི་ ལ་ ་དགོངས་པའི་ཚ༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 哲宜 由讀 拱⾙測
前往調伏⻤域之地時，
ེ

ོ

ི

ི

ི

མེ་ད ང་ཤོད་ ་ི ས་གཞི་ལ༔ མདའ་ ང་གང་གི་མཚ་ནང་ ༔

沒繃 ⽳記 薩息拉 達將 扛奇 措囊讀
於彼熾烈⽕堆地基上，化現⼀箭遠寬之湖泊，
པ འི ེང་ ་བསིལ་བསིལ་འ ༔ པ འི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔

⾙沒 頂讀 ⼣⼣札 ⾙沒 囊拿 拱巴則
端坐蓮花上狀似清涼，於蓮花中猶垂視眷念，
མཚན་ཡང་པ ་འ ང་གནས་ཞེས༔ ོགས་པའི་སངས་ ས་དངོས་ ་ ོན༔

千揚 ⾙瑪 炯內協 作⾙ 桑傑 哦速準
此時名號亦稱蓮花⽣，乃是正覺尊親⾃降臨，
དེ་འ འི་ ལ་ ་ཡ་མཚན་ཅན༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

喋哲 住故 雅千間 圖傑 達拉 勤記洛
如此化⾝稀有誠稀有，請尊運悲於我賜加持，
བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

則威 達梭 朗那種 拱⾙ 達拉 哦⽵作
以關愛引導我等⼊道，以尊密意賜予我成就，
ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

⼥⾙ 達梭 拔切梭 企宜 拔切 企如梭
以尊威⼒消除我等障，外來障礙於外界消除，
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

囊奇 拔切 囊讀梭 桑威 拔切 應速梭
內發障礙於內境消除，秘密障礙於法界淨除，
ི

ི ི

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

舉⾙ 洽擦 嘉速企 嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽
尊前恭敬頂禮⽽皈依。
བོད་ ་ི ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚ༔ དད་ ན་འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དཔལ༔

⽪記 尼瑪 則⾙測 喋滇 著哇 診⾙巴
蓮師作為藏地之⽇時，於具信眾⽣作引導主，
གང་ལ་གང་འ ལ་ ར་བ ན་ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ ༔

扛拉 扛讀 故滇內 臧喀 拉宜 拉透度
隨所應化⽽顯現其⾝，於那章卡⼭之⼭頂上，
ད ་ འི་དགེ་བ ེན་དམ་ལ་བཏགས༔ ལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་ ༔

札蠟 給年 檔拉⼤ 由尼 擦威 擦⽳讀
調伏約束「居⼠⾝戰神」，於「差威」境之「差謝」地⽅，
་ཡི་དགེ་བ ེན་ ེགས་པ་ཅན༔ ཉི་ ་ ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔

蠟宜 給年 者巴間 尼修 匝記 檔拉⼤
極為⾼傲之天神居⼠，⼆⼗⼀位皆悉受調伏，
མང་ ལ་དེ་ཡི་ མས་ ིན་ ༔ དགེ་ ོང་བཞི་ལ་དངོས་ བ་གནང༔

莽由 喋宜 強盡讀 給隆 息拉 哦⽵囊
於「芒油」境之「強⾦」地⽅，賜予四⽐丘悉地成就，
ད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛན་མཆོག༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

切巴 帕⾙ 利今秋 圖傑 達拉 勤記洛
極為殊勝之持明聖尊，祈尊運悲於我賜加持，
ེ

ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

則威 達梭 朗那種 拱⾙ 達拉 哦⽵作
以關愛引導我等⼊道，以尊密意賜予我成就，
ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

⼥⾙ 達梭 拔切梭 企宜 拔切 企如梭
以尊威⼒消除我等障，外來障礙於外界消除，
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

囊奇 拔切 囊讀梭 桑威 拔切 應速梭
內發障礙於內境消除，秘密障礙於法界淨除，
ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

舉⾙ 洽擦 嘉速企 嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽
尊前恭敬頂禮⽽皈依。
དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་ ༔ བ ན་མ་བ ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔

巴摩 湯奇 巴湯讀 滇瑪 就尼 檔拉⼤
於「巴莫」境之「巴堂」地⽅，調伏約束⼗⼆位地⺟，
བོད་ ལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ ༔ གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔

⽪由 喀拉 拉透度 港噶 夏沒 檔拉⼤
於⻄藏卡列⼭峰頂上，調伏約束「岡嘎下美」神，
འདམ་ཤོད་ ་ འི་ ིང་ ང་ ༔ ཐང་ ་ཡར་བ ད་དམ་ལ་བཏགས༔

檔⽳ 蠟僕 寧種讀 湯蠟 雅徐 檔拉⼤
於「淡謝拉布」之「寧中」境，調伏「湯拉雅薛」⼭神眾，
ོ ི ི
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ི

ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་ ༔ ་ ིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔

黑波 利宜 揚拱讀 蠟信 湯界 檔拉⼤
於那嘿伯⼭之⼭頂上，調伏所有男⼥⻤神眾，
ཆེ་བའི ་འ ེ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ༔ ལ་ལས་ ོག་གི་ ིང་པོ་ ལ༔

切威 蠟哲 湯界記 拉雷 梭奇 寧波舖
該等主要⻤神眷屬中，或能供獻⽣命之精髓，
ལ་ལས་བ ན་པ་བ ང་བར་ ས༔ ལ་ལས་ ན་ ་ཁས་ ངས་ ས༔

拉雷 滇巴 送哇且 拉雷 診讀 切朗且
或祈願為佛教之護法，或能應允俯⾝為僕役，
མ ་དང་ ་འ ལ་ ོབས་པོ་ཆེ༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

吐倘 ⾜處 ⾖波切 圖傑 達拉 勤記洛
威能神變⼒極具威者，祈尊運悲於我賜加持，
བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

則威 達梭 朗那種 拱⾙ 達拉 哦⽵作
以關愛引導我等⼊道，以尊密意賜予我成就，
ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

⼥⾙ 達梭 拔切梭 企宜 拔切 企如梭
以尊威⼒消除我等障，外來障礙於外界消除，
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

囊奇 拔切 囊讀梭 桑威 拔切 應速梭
內發障礙於內境消除，密秘障礙於法界淨除，
ི

ི ི

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

舉⾙ 洽擦 嘉速企 嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽
尊前恭敬頂禮⽽皈依。
དམ་པ་ཆོས་ ་ི བ ན་པ་ནི༔ ལ་མཚན་ ་ ར་བ གས་པའི་ཚ༔

檔巴 卻記 滇巴尼 甲千 ⼤僕 ⾜⾙測
殊勝佛陀正法之顯揚，如同勝利幢幡樹⽴時，
བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ ན་ ིས་ བ༔ ལ་པོའ་དགོངས་པ་མཐར་ ིན་མཛད༔

散耶 瑪咸 倫奇⽵ 甲波 拱巴 踏沁則
任運興建完成桑耶寺，國王意願皆令能達成，

ེས་མཆོག་ག མ་ ི་མཚན་ཡང་གསོལ༔ གཅིག་ནི་པ ་འ ང་གནས་ཞེས༔

界秋 松奇 千揚梭 記尼 ⾙瑪 炯內協
此時尊奉⼤⼠三勝名，其⼀名號稱為「蓮花⽣」，
གཅིག་ནི་པ ་ས ་ཝ༔ གཅིག་ནི་མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་ཞེས༔

記尼 ⾙瑪 散巴哇 記尼 措界 多傑協
⼀名稱為「⾙⾺桑巴⽡」，⼀名稱為「海⽣⾦剛」者，
གསང་མཚན་ ོ་ ེ་ ག་པོ་ ལ༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

桑千 多傑 札波雜 圖傑 達拉 勤記洛
密秘名稱「威猛⾦剛」尊，請尊運悲於我賜加持，
བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

則威 達梭 朗那種 拱⾙ 達拉 哦⽵作
以關愛引導我等⼊道，以尊密意賜予我成就，
ོ

ོ

ི ི

ི

ོ

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

⼥⾙ 達梭 拔切梭 企宜 拔切 企如梭
以尊威⼒消除我等障，外來障礙於外界消除，
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

囊奇 拔切 囊讀梭 桑威 拔切 應速梭
內發障礙於內境消除，密秘障礙於法界淨除，
ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

舉⾙ 洽擦 嘉速企 嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽
尊前恭敬頂禮⽽皈依。
བསམ་ཡས་མཆིམས་ ར་ བ་པ་མཛད༔ ེན་ངན་ ོག་ཅིང་དངོས་ བ་གནང༔

散耶 企舖 ⽵巴則 間年 羅淨 哦⽵囊
桑耶親普寺中修⾏時，遮卻諸惡之源賜成就，

ེ་ ོན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔ གདོན་ག གས་བོན་ ི་བ ན་པ་བ བས༔

傑倫 踏⾙ 朗拉軌 敦俗 奔奇 滇巴努
安置王⾂於彼解脫道，毀滅魔像以及苯教法，
ཆོས་ ་ ི་མེད་རིན་ཆེན་བ ན༔ ལ་ ན་སངས་ ས་ས་ལ་བཀོད༔

卻故 持沒 仁千滇 噶滇 桑傑 薩拉軌
開⽰法⾝無垢寶教法，安置諸具緣者登佛地，
གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
祈尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，
ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 哦⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就，以尊威⼒消除我等障，
ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
秘密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ དེ་ནས་ཨོ་ ན་ ལ་ ་ ོན༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 喋內 烏堅 由讀準
然後前往鄔⾦淨⼟境，
ད་ ་ ིན་པོའ་ཁ་གནོན་མཛད༔ མི་ལས་ ག་ ར་ཡ་མཚན་ཆེ༔

達⼤ 信波 喀倫則 迷雷 蠟究 雅千切
此時師正調伏羅剎眾，實為⼈中之尊極稀有，
ོད་པ་ ད་ ང་ངོ་མཚར་ཆེ༔ མ ་དང་ ་འ ལ་ ོབས་པོ་ཆེ༔

訣巴 每瓊 哦擦切 吐倘 ⾜處 ⾖波切
⾏事殊勝神妙難思議，威能神變之⼒具威者，
གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

圖傑 達拉 勤記洛 則威 達梭 朗那種
請尊運悲於我賜加持，以關愛引導我等⼊道，
ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

拱⾙ 達拉 哦⽵作 ⼥⾙ 達梭 拔切梭
以尊密意賜予我成就，以尊威⼒消除我等障，
ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔

企宜 拔切 企如梭 囊奇 拔切 囊讀梭
外來障礙於外界消除，內發障礙於內境消除，
གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

桑威 拔切 應速梭 舉⾙ 洽擦 嘉速企
秘密障礙於法界淨除，尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ ་ག ང་ གས་ ན་འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དཔལ༔

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽 故送 圖滇 著哇 診⾙巴
具佛三密眾⽣引導主，
ིབ་པ་ ན་ ངས་ཁམས་ག མ་ས་ལེར་མ ེན༔ དངོས་ བ་མཆོག་བ ེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་ ༔

吉巴 袞幫 康松 薩雷千 哦⽵ 秋涅 喋千 秋奇故
諸障悉斷三界洞然知，得勝成就殊勝⼤樂⾝，

ང་ བ་ བ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

強秋 ⽵⾙ 拔切 涅巴⾊ 圖傑 達拉 勤記洛
修菩提道障礙定消除，祈尊運悲於我賜加持，

བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

則威 達梭 朗那種 拱⾙ 達拉 哦⽵作
以關愛引導我等⼊道，以尊密意賜予我成就，
ོ

ོ

ི ི

ི

ོ

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

⼥⾙ 達梭 拔切梭 企宜 拔切 企如梭
以尊威⼒消除我等障，外來障礙於外界消除，
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

囊奇 拔切 囊讀梭 桑威 拔切 應速梭
內發障礙於內境消除，秘密障礙於法界淨除，
ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

舉⾙ 洽擦 嘉速企 嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 悉地吽
尊前恭敬頂禮⽽皈依。
ཨ་

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་ཐོད་ ེང་ ལ་བ ་ས་མ་ཡ་ཛཿ སི ི་ཕ་ལ་ ྃ་

嗡啊吽 班札 咕如 ⾙瑪 退稱 乍 邊雜薩瑪雅雜 ⼣諦帕拉吽啊
ལ་པའི་གཏེར་ ོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ ར་བདེ་ཆེན་ ིང་པས་ ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་ ོའ་དཔལ་ཆེན་པོའ་ཞབས་འོག་ལས་ ན་ ངས་པའི་ ་
མའི་ གས་ བ་བར་ཆད་ ན་སེལ་ ི་ཞལ་གདམས་ ིང་ ང་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ལས། ི་གསོལ་འདེབས་ ི་ བ་པ་ལས་ཁོལ་ ་ ང་
བའོ། །

གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ ན་ བ།

〈願望任運⾃然成就祈請頌〉

桑波札巴 伏藏
永殿侶握、吉美切林 譯

ཨེ་མ་ཧོ༔ བ་ ོགས་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་ ༔

噯瑪霍 努秋 喋哇 間奇 ⾏康速
奇妙哉！⻄⽅具⾜安樂剎⼟中，

ང་བ་མཐའ་ཡས་ གས་ ེའི་ ིན་ བས་གཡོས༔ ལ་ ་པ ་འ ང་གནས་ ིན་བ བས་ཏེ༔

囊哇 踏耶 圖傑 勤拉約 住故 ⾙瑪 炯內 勤拉喋
無量光佛⼤悲所加持，加持化⾝蓮花⽣⼤⼠，

འཛམ་ འི་ ིང་ ་འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ོན༔ འ ོ་དོན་ ན་ཆད་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔

贊僕 另讀 著威 敦拉準 準敦 君切 沒⾙ 圖傑間
為利瞻部洲眾⽽到來。具⾜不斷利⽣之⼤悲，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་ ལ་ག ང་བ ད་མཐའ་ལ་མ་ ོང་བར༔

甲波 企送 喋千 ⾯切內 卻甲 懂舉 踏拉 瑪⾖哇
乃⾃法王⾚松德贊始，法王嗣統未斷絕之間，

ས་ག མ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བོད་ ི་ཆོས་ ོང་ ལ་པོའ་གཉེན་གཅིག་ ༔

度松 君切 沒巴 勤記洛 ⽪記 卻炯 甲波 念記不
三時恆常不斷賜加持，⻄藏護法國王唯⼀友，
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ལ་པོ་ཆོས་ ོད་ ོང་བའི་ གས་ ེ་ཅན༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

甲波 卻訣 炯威 圖傑間 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
護持國王法⾏具⼤悲，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ་ནི ོ་ བ་ ིན་པོའ་ཁ་གནོན་མཛད༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 故尼 洛努 信波 喀倫則
加持願望⾃然獲成就。⾝處⻄南調伏羅剎境，

གས་ ེས་བོད་ ་ི སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འ ེན་པའི་དཔལ༔

圖傑 ⽪記 森間 擁拉息 瑪利 羅⾙ 森間 診⾙巴
悲⼼普視藏⼟諸眾⽣，無明顛倒眾⽣引導主，

ི ་འ ལ༔ བ ེ་ག ང་ ན་ཆད་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔
ཉོན་མོངས་ག ལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ ས

紐夢 讀給 森堅 踏記讀 則東 君切 沒⾙ 圖傑間
⽅便調治愚癡難調眾，恆具關愛⼼之⼤悲者，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

ས་ངན་ ིགས་མའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་ཚ༔ ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ ི་དོན་ལ་ ོན༔

度恩 尼沒 踏拉 圖⾙測 囊瑞 拱瑞 ⽪記 敦拉準
乃⾄惡世劫濁末期時，每⽇晨昏為利藏⽽來，

ཉི་ཟེར་འཆར་ ད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་ ོན༔ ཡར་ངོ་ཚས་བ འི་ ས་ ་དངོས་ ་ ོན༔

尼⾊ 洽度 倘拉 記喋準 雅哦 測就 度速 哦速準
騎乘旭⽇光束⽽到來，上弦初⼗⽇親⾃降臨，
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འ ོ་དོན་ ོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

著敦 ⾖千 則⾙ 圖傑間 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
具⾜⼤⼒利⽣⼤悲者，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ་བ འི་ཐ་མ་ ོད་ ས་ ིགས་མ་ལ༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 阿給 踏瑪 最度 尼瑪拉
加持願望⾃然獲成就。五百劫末諍劫混濁時，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ ག་ ་རགས༔ ཉོན་མོངས་འཆོལ་ཉོག་ ག་ ་རང་ ད་ ོད༔

森間 湯界 紐夢 讀阿拉 紐夢 久紐 篤阿 攘舉訣
眾⽣悉皆煩惱五毒粗，煩惱粗重五毒⾏⼊⼼，

དེ་འ འི་ ས་ན་ ེད་འ འི་ གས་ ེས་ ོབས༔ དད་ ན་མཐོ་རིས་འ ེན་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔

喋哲 度拿 咕如 圖傑菊 喋滇 透利 診⾙ 圖傑間
此時惟有蓮師慈悲護，具信導⼊善趣⼤悲者，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བ ོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ ག་པའི་ཚ༔

霍梭 集⾙ 檔奇 踏過內 卻擴 年波 集拉 圖⾙測
「霍說」可怖軍隊圍繞時，教乘法輪將遭崩毀 ，

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ་ ིན་ ེ་བ ད་འཁོར་ ིས་བ ོར༔

宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋 烏堅 蠟信 喋傑 擴倘界
⼼無疑慮專⼀⽽祈請，鄔⾦天⿓⼋部眷環繞，
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ཧོར་སོག་དམག་ད ང་བ ོག་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

霍梭 檔繃 洛巴 帖聰沒 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
「霍說」軍隊必定遭擊退，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ སེམས་ཅན་ ་ ས་འཇིག་པའི་ནད་ ང་ཚ༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 森間 究閭 集⾙ 內炯測
加持願望⾃然獲成就。衰壞有情幻軀病起時，

མི་བཟོད་ ག་བ ལ་ནད་ ས
ི ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

⽶索 讀阿 內記 年巴拿 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
痛苦難忍之病所侵害，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，

ཨོ་ ན་ ན་ ི་ ་དང་ད ེར་མེད་པས༔ ཚ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔

烏堅 ⾯奇 拉倘 耶沒⾙ 測瑟 瑪吟 拔切 涅巴⾊
鄔⾦與藥師佛無⼆別，若⾮壽盡障礙必消除，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

འ ང་བ་ད ར་ལངས་ས་བ ད་ཉམས་པའི་ཚ༔ སེམས་ཅན་ ་གེའི་ནད་ ིས་ཉེན་པ་ན༔

炯哇 札朗 薩就 釀⾙測 森間 ⽊給 內記 年巴拿
五⼤相剋地精敗壞時，有情若為飢荒患所害，

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་མཁའ་འ ོ་ནོར་ འི་ཚགས་དང་བཅས༔

宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋 烏堅 喀著 諾蠟 措倘界
⼼無疑慮專⼀⽽祈請，鄔⾦與諸空⾏財神眾，
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ད ལ་ཕོངས་བ ེས་ ོམས་སེལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

烏澎 這共 ⾊哇 帖聰沒 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
必定消除貧困與飢渴，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ལས་ཅན་འ ོ་བའི་དོན་ ་གཏེར་འདོན་ན༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 雷間 著哇 敦讀 喋敦拿
加持願望⾃然獲成就。具緣者為利⽣取藏時，

དམ་ཚག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

檔企 梭梭 沒⾙ 巴丁奇 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
以無虛偽誓願之⼤勇，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，

ཨོ་ ན་ཡི་དམ་ ་དང་ད ེར་མེད་པས༔ ཕ་ནོར་ ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔

烏堅 宜檔 蠟倘 耶沒⾙ 帕諾 僕宜 倫巴 帖聰沒
鄔⾦與本尊天無別故，⽗財無疑可令⼦取得，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

ས་ ལ་ནགས་ ོད་དབེན་ས་ ོགས་པའི་ཚ༔ ཁ་ཆར་ ་ ག་འ བས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔

北由 拿綽 溫薩 紐⾙測 喀洽 僕由 促⾏ 朗噶拿
尋覓密淨深林蘭若時，若暴⾵雪瀰漫⽽阻道，

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་གཞི་བདག་གཉན་པོའ་འཁོར་ ིས་བ ོར༔

宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋 烏堅 息達 年波 擴奇過
⼼無疑慮專⼀⽽祈請，鄔⾦周繞威猛地祇眷，
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ཆོས་མཛད་ལམ་ ་འ ེན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

卻則 朗拿 診巴 帖聰沒 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
定可導⼊修⾏之正道，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ག་གཟིག་དོམ་ ེད་ ག་ ལ་མཆེ་བ་ཅན༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 ⼤息 懂者 讀住 切哇間
加持願望⾃然獲成就。⻁豹熊羆毒蛇具⽛者，

འ ོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འ ང་ལ་འ ིམས་པའི་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

著千 集⾙ 昌拉 僅⾙測 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
曠野可怕隘道漫遊時，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，

ཨོ་ ན་དཔའ་བོ་གིང་དང་ ང་མར་བཅས༔ ག ག་པའི་སེམས་ཅན་ ོད་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔

烏堅 巴窩 景倘 送瑪界 讀⾙ 森間 最巴 帖聰沒
鄔⾦勇⼠使者護法眾，必可驅除惡毒之有情，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

ས་ ་མེ་ ང་འ ང་བའི་བར་ཆད་ ས
ི ༔ ་ ས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་ ས་ ང་ཚ༔

薩秋 沒隆 炯威 拔切記 究閭 年敬 集拉 圖⾙測
地⽔⽕⾵四⼤起障礙，乃⾄損害危及幻軀時，

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་འ ང་བ་བཞི་ཡི་ ་མོར་བཅས༔

宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋 烏堅 炯哇 息宜 蠟摩界
⼼無疑慮專⼀⽽祈請，鄔⾦與四⼤之佛⺟等，
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འ ང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

炯哇 攘薩 息哇 帖聰沒 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
必將四⼤平息於當下，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ལམ་ ང་འཇིགས་པའི་འ ང་ལ་འ ིམས་པའི་ཚ༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 朗送 集⾙ 昌拉 僅⾙測
加持願望⾃然獲成就。⾏經恐怖隘道狹⾕時，

བསད་ ེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

⾊切 甲巴 衝⾙ 年巴拿 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
若為殺劫盜匪所迫害，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，

ཨོ་ ན་ ག་ ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ ན༔ ཙ་ར་མི་ ོད་ མ་སེམས་བ ག་པར་ ེད༔

烏堅 洽甲 息宜 拱巴滇 最拉 ⽶軌 阿森 拉巴且
鄔⾦具四⼿印之密意，摧毀盜賊野⼈之貪狠，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བ ོར་ནས༔ མཚན་ཆ་ ོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔

扛息 謝沒 瑪奇 踏過內 村洽 倫⾙ 喋⾏ 年巴拿
任何殺奪軍眾所圍困，以利兵器攻擊迫害時，

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ོ་ ེའི་ ར་དང་ ན་པ་ཡིས༔

宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋 烏堅 多傑 古倘 滇巴宜
⼼無疑慮專⼀⽽祈請，鄔⾦與其所具⾦剛帳，
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གཤེད་མ་ ེད་ཅིང་མཚན་ཆ་འཐོར་བར་འ ར༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

謝瑪 者淨 村洽 透哇究 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
定令殺⼿驚懼兵器脫，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ནམ་ཞིག་ཚ་ཟད་འཆི་བའི་ ས་ ང་ཚ༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 南息 測瑟 企威 度炯測
加持願望⾃然獲成就。⼀旦壽盡死期來臨時，

གནད་གཅོད་ ག་བ ལ་ ག་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

內最 讀阿 札波 年巴拿 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
若畏強烈肢解苦所逼，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，
ཨོ་ ན་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ ལ་པ་ ེ༔ བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ ་ངེས་པར་ ེ༔

烏堅 囊哇 踏耶 住巴喋 喋哇 間奇 ⾏讀 涅巴界
鄔⾦為無量光之化現，定令往⽣極樂之淨⼟，
ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

་ ས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་ ༔ འ ལ་ ང་ཉིང་འ ལ་ ག་བ ལ་ཉེན་པ་ན༔

究閭 雅波 息⾙ 拔多如 處囊 寧處 讀阿 年巴拿
借⽤幻軀既壞中陰中，為幻象幻中幻苦所逼，

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་ གས་ ེ་ཡིས༔

宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋 烏堅 度松 千⾙ 圖傑宜
⼼無疑慮專⼀⽽祈請，鄔⾦以其知三世悲⼼，
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འ ལ་ ང་རང་སར་ ོལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

處囊 攘薩 著哇 帖聰沒 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
定令幻象當下⾃解脫，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ གཞན་ཡང་ལས་དང་ ེན་ ི་དབང་ ར་ཏེ༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 賢揚 雷倘 間奇 汪究喋
加持願望⾃然獲成就。復因業與緣之⼒所致，

འ ལ་ ང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་ ག་བ ལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

處囊 哦波 賢淨 讀阿拿 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
執幻為實且⽣痛苦時，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，

ཨོ་ ན་བདེ་ཆེན་ ལ་པོའ་ངོ་བོ་ ེ༔ ག་བ ལ་འ ལ་པ་ ད་ནས་གཞིག་པར་ ེད༔

烏堅 喋千 甲波 哦窩喋 讀阿 處巴 則內 息巴且
鄔⾦為⼤樂王之體性，定令痛苦迷惑連根除，

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
鄔⾦蓮花⽣前我祈請，加持願望⾃然獲成就。

འ ོ་ ག་ ག་བ ལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང༔ ད་པར་བོད་ ི་ ེ་འབངས་ ག་བ ལ་ན༔

著⽵ 讀阿 千波 年巴倘 切巴 ⽪記 傑榜 讀阿拿
若六道眾⽣為⼤苦逼，尤其藏地君⺠痛苦時，

དད་ ས་མོས་པའི་ག ང་ གས་ ག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

喋舉 摩⾙ 東修 札波宜 宜尼 帖聰 沒巴 梭哇喋
當以極勝解敬信渴求，⼼無疑慮專⼀⽽祈請，
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ཨོ་ ན་ གས་ ེས་འཕོ་འ ར་མེད་པར་གཟིགས༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

烏堅 圖傑 迫究 沒巴息 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
鄔⾦⼤悲無變永垂視，鄔⾦蓮花⽣前我祈請，

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ཨོ་ ན་ ེས་འ ག་འཁོར་བ་ ོང་འདོད་ མས༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛 烏堅 傑就 擴哇 繃堆南
加持願望⾃然獲成就。鄔⾦信眾欲棄輪迴者，

ེ་གཅིག་ག ང་བས་ག ང་ གས་ ག་པོ་ཡིས༔ ེ་ ས་ཕ་མར་འབོད་འ འི་ག ང་ད ངས་ ིས༔

則記 東威 東森 札波宜 企烏 帕瑪 ⽪哲 東央記
當以專⼀熱望⼤渴切，如⼦呼求⽗⺟悲號聲，

ཉིན་མཚན་ ས་ ག་ནམ་ ང་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

寧千 度⽵ 南炯 梭哇透 烏堅 ⾙瑪 炯內拉 梭哇喋
晝夜六時隨時皆祈請，祈請鄔⾦蓮花⽣⼤⼠，
བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
加被願望任運⽽成就。
ང་གཏེར་ལས་སོ། །

出⾃北藏

ས་ག མ་སངས་ ས་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ༔ དངོས་ བ་ ན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ཞབས༔

督松 桑傑 咕魯 仁波切 哦⽵ 袞達 喋哇 千波俠
三時如來上師仁波切，⼀切悉地普主⼤樂⾜，

བར་ཆད་ ན་སེལ་བ ད་འ ལ་ ག་པོ་ ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ༔

拔切 袞⾊ 督讀 札波匝 梭哇 喋梭 勤記 拉度梭
滅諸障礙⼤能降魔眾，虔敬祈請祈求賜加持，
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ི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

企囊 桑威 拔切 息哇倘 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
寂滅內外密⼀切障礙，加被願望任運⽽成就。

ལ་ ན་བ ེད་ མ་ཆོས་ད ིངས་ ན་བཟང་མོ༔ བོད་འབངས་ ོབས་པའི་མ་གཅིག་ ིན་མོ་ཆེ༔

甲袞 界優 卻應 袞桑摩 ⽪榜 菊⾙ 瑪記 僅摩切
諸佛⽣⺟法界普賢⼥，拯救藏⺠唯⼀⼤恩⺟，

དངོས་ བ་མཆོག་ ོལ་བདེ་ཆེན་མཁའ་འ ོའ་གཙ༔ ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

哦⽵ 秋作 喋千 喀著作 耶謝 措甲 俠拉 梭哇喋
賜勝悉地⼤樂空⾏主，耶喜措嘉尊⾜前祈請。

ི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔ ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

企囊 桑威 拔切 息哇倘 拉沒 故測 滇巴 勤記洛
寂滅內外密⼀切障礙，加被上師⾝壽得堅固，

ནད་ ག་མཚན་ ལ་ཞི་བར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ད་ ར་ ོད་གཏོང་ཞི་བར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

內⽊ 村噶 息哇 勤記洛 且舖 北東 息哇 勤記洛
加被病旱戰爭得息滅，加被咒詛蠱害得寂滅，

ཚ་དཔལ་ཤེས་རབ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

測巴 謝拉 給巴 勤記洛 散巴 倫奇 ⽵巴 勤記洛
加被壽福智慧得增⻑，加被願望任運⽽成就，

པ ་འ ང་གནས་ ེད་ ་ཅི་འ ་དང་། །འཁོར་དང་ ་ཚ་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །

⾙瑪 穹涅 切沽 記札倘 闊倘 估切 測倘 ⾏康倘
猶如蓮花⽣⼤⼠尊⾝，眷屬⾝壽量與佛⼟等，
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ེད་ ་ི མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འ ་བ། །དེ་འ ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འ ར་བར་ཤོག །

切幾 曾秋 桑波 記札哇 笛札 闊那 打梭 揪哇秀
勝妙相好猶如蓮師尊，我等願能唯此⽽如尊。
(

以下四句，妙融法師 譯)
ོད་ལ་བ ོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མ ས། །བདག་སོགས་གང་ ་གནས་པའི་ས་ ོགས་ །

卻喇 堆京 梭哇 ⼤悲菟 達漱 扛篤 內悲 薩丘素
敬信祈請尊⾝之⼒故，吾等無論居於何⽅所，

ནད་གདོན་ད ལ་ཕོངས་འཐབ་ ོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བ ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་ ་གསོལ། །

內較 屋彭 踏最 息哇倘 卻偏 札⻄ 配哇 澤篤梭
疾病貧窮戰亂悉平息，佛法吉祥祈令俱增⻑。

第五章
善業迴向祈願菩提⽂集

བདེན་འ བ་ ོན་ལམ།

《實語成就祈願⽂》

吉美林巴⼤師 著
妙融法師 譯

བདེན་ཚག་འ བ་པའི་ ་ཎི་དྷ་ མ་མ ེན་ ོང་འ ག་ཅེས་ ་བ་བ གས།

《佛說護國尊者所問⼤乘經》讚佛頌云：

དངོས་ བ་ ་མཚའི་འ ང་གནས་ ་མ་དང་མཆོག་ག མ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་

哦⽵甲措 炯內喇嘛倘 秋松強秋森巴 南拉
皈依頂禮真實成就⼤海之源上師
ག་འཚལ་ཞིང་ བས་ ་མཆིའ།ོ ། ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ།

恰擦⾏嘉速企喔 今吉拉杜索
及諸三勝菩薩，祈求加持。

མི་ངའི་ ེ་བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དལ་འ ོར་བཅོ་བ ད་ཚང་བའི་མི་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ ེ་

明阿 給哇內 測惹湯界杜 達久究給 倉威⽶履仁波切 圖喋
願我⽣⽣世世獲得⼗⼋暇滿⼈⾝寶，
ེ་བ ན་ ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པའི་ག ལ་ ར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག །

傑尊喇嘛 千尼倘滇⾙ 讀甲究哇 修記
並成為具德尊者之弟⼦。

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འ ང་ ངས་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་རང་ ད་བ ལ་ཏེ་

溫透倘 涅雷踏達吉 炯空 推桑拱松吉 攘舉度喋
願我能以⼀切增上⽣與決定勝之來源：聞思修三學，
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ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ེས་ ་ ོབ་པར་ཤོག་ཅིག །

嘉威滇巴仁波切 傑速洛巴修記
調伏⾃⼼，並追隨學習世尊聖教。

ཆོས་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་ངེས་འ ང་དང་ ོ་ ོག་ མ་པ་བཞི་ ད་ལ་ངམ་ངམ་ གས་ ིས་ ེས་ནས་

卻拉 久⾙ 紮哇涅炯倘 洛多南巴息 舉拉昂昂修記 界內
願我能將出離⼼與轉⼼四思維此⼊法之根本，
འཁོར་བ་མཐའ་མེད་ ་ི ་བ་ལ་བཙན་དོང་དང་མེ་འོབས་ ་ ར་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །

闊哇踏沒記 甲哇拉尊懂倘 梅藕⼤不 通哇修記
⾃然⽽然⽣於⼼間，且視輪迴無邊⾏業如地牢、如⽕坑。
ལས་འ ས་བ ་བ་མེད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་ནས་

雷哲 露⽡沒巴拉 宜切涅內
願我能確信因果不爽，

དགེ་ ིག་གི་ལས་ ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་འ ག་ ོག་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག །

給迪吉 雷剎摩讚拉揚 久朵 界巴修記
並知如何取捨乃⾄極微細之善惡業。

གནས་ ོགས་འ ་འཛ་ལ་སོགས་པ་ ང་ བ་བ བ་པའི་བར་ཆད་ ི་དབང་ ་མི་འ ོ་བར་

內卓 讀吉拉梭巴 強秋 ⽵⾙琶切記 汪讀⽶卓哇
願我不隨順住處友伴放逸等成就菩提之障礙，

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ བས་འོག་ ་ ད་དེ་ ེས་ ་ག མ་ ི་ལམ་ལ་ ོབ་པར་ཤོག་ཅིག །

袞秋松吉 嘉偶杜 去喋 界樸松吉 朗拉 洛巴修記
能於三寶救護之下⽽學習三⼠道。
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བདེ་གཤེགས་ ན་འ ས་ ་ི ངོ་བོ་བཀའ་ ིན་ཅན་ ི་ ་མ་དམ་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་དང་

喋謝 袞篤記哦窩 噶勤間吉 喇嘛倘巴拉 帖聰倘
願我於如來總集之體性⼤恩尊聖上師不起疑念，

མཉམ་འ ོགས་ ས
ི ་མི་ ་བ ང་བའི་ལོག་ ་ ངས་ཏེ་སངས་ ས་དངོས་ ་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །

釀卓記 ⽶如松威 洛⼤幫喋 桑傑 哦速通哇修記
⻑久同⾏結伴之時，捨邪⾒，視上師即佛。
དེའི་མ ་ལས་མཚན་ ེད་དཔེའི་དབང་བཞིས་ ོ་ག མ་ ིན་པར་ ས་ཏེ་

喋宜 圖雷 村傑 ⾙宜 汪息 茍松命巴傑喋
願以此等⼒，以徵喻之四灌頂成熟我等(⾝語意)三⾨，
དེའི་མ ་ལས་མཚན་ ེད་དཔེའི་དབང་བཞིས་ ོ་ག མ་ ིན་པར་ ས་ཏེ་

每炯 多傑帖⾙ 桑朗拉 久巴修記
⽽⼊稀有殊勝之⾦剛乘捷徑道。

གསོལ་འདེབས་དང་མོས་ ས་ ་ི མཚམས་ ོར་ལམ་ ་ལོངས་ནས་

索喋倘摩固記 燦久 朗讀隆內
願取祈請虔信之連結道，

མཚན་ ་དོན་ ི་དགོངས་ ད་བདག་ལ་འཕོས་ཏེ་ ོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ཤོག་ཅིག །

村甲 敦吉拱舉 達拉 頗喋 ⾖巴 南卡倘釀巴 修記
令我得獲名相義之密趣，證悟等似虛空。

བ ེད་པ་མ་ ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ ིན་ནས་ ོད་བ ད་ད ིལ་འཁོར་ག མ་ ་ཤེས་ཤིང་

界巴 瑪哈優給 釀連踏沁內 諾就 記闊聳讀 謝⾏
願⽣起次第瑪哈瑜伽之修持究竟，⽽知曉情、器、壇城三者，
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རིག་འཛན་ མ་པ་བཞིའི་ས་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ ས་པ ་དང་བི་མ་ལ་ ་ ར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག །

仁津 南巴息宜 薩拉 卓巴嘉⾊ ⾙瑪倘 ⽐瑪拉⼤樸
並⾏進於四持明地⽽成如蓮花菩薩與毗瑪拉。

ང་ཨ་ ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ ིན་ནས་འཁོར་འདས་ ི་འཛན་ ོག་བདེ་ ོང་གཉིས་ ་

究哇修記 隆 阿努瑜給 釀連踏沁內 闊喋記 錦⾖ 喋東尼速
願教法阿努瑜伽之修持究竟，輪涅之執念，

མེད་པའི་ངོ་བོར་སངས་ ས་ཏེ་འོག་མིན་ ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་བ ར་བར་ཤོག་ཅིག །

沒⾙ 哦窩桑傑喋 偶名杜波皈⾙⾏康拉 汪究哇修記
覺醒於樂空不⼆之本質中，⽽統御密嚴剎⼟。

ོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ ིན་ནས་ཆོས་ཅན་ ི་ ང་བ་ཆོས་ཉིད་ ི་ ོང་ ་ཟད་ནས་

佐千 阿底優給 釀連 踏沁內 卻間吉 囊哇 卻尼記隆讀瑟內
願⼤圓滿阿底瑜伽之修持究竟，有法之相窮盡於法性界中，
གཞོན་ ་ མ་ ར་ ོལ་བ་རིག་འཛན་དགའ་རབ་ ོ་ ེ་ ་ ར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག །

⽞努本固 卓哇 仁錦 噶惹多傑 ⼤樸 究哇修記
成如童⼦瓶⾝解脫持明歡喜⾦剛。

མདོར་ན་བདག་གིས་ ང་ བ་ ་ི ོད་པ་ལ་བ བ་པ་ནས་བ ང་ ེ་ ོ་ག མ་ ིས་ ་བ་ཅི་བ ིས་

朵那達吉 強秋記 訣巴拉 臘巴內聳喋 茍速吉嘉哇 記吉
總之，願我由學習菩提⾏起，三⾨⼀切所作，
ཐམས་ཅད་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ ་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག །

湯界 帕瑪森間湯界記 敦讀 究哇修記
皆是為如⽗⺟之⼀切有情眾⽣。
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ས་དང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་དམ་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་ ེན་མ ན་འ ག་གི་བསམ་པ་

篤倘 南巴湯界讀 檔⾙卻 瑪吟⾙吉滇 吞久 吉桑巴
願⼀切時與⾏⽌中，⾮正法之迎合世俗之念，
ད་ཅིག་མ་ཙམ་ཡང་སེམས་ལ་མི་ ེ་བར་ཤོག་ཅིག ། གལ་ཏེ་ལས་དང་

給記瑪藏揚 森拉 ⽶界哇修記 卡喋 雷倘
⼀剎那亦不⽣於⼼。

བག་ཆགས་དབང་བཙན་པར་ ར་ནས་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོ་ ེས་ནའང་དེ་ཉིད་མི་འ བ་པར་ཤོག་ཅིག །

拔恰汪增巴究內 慶記洛吉洛界囊 喋尼 ⽶⽵巴修記
設若隨業⼒與串習所使⽽⽣顛倒⼼，願彼⼼亦無所成。
གཞན་དོན་ ་འ ར་ན་ ས་ ོག་འདོར་བ་ལ་ཡང་

賢敦讀究拿 履梭朵哇拉揚
願成辦利他⽽捨⾝性命時，

ཉམ་ང་མེད་པ་གཞོན་ ་དོན་འ བ་ ་ ར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག །

釀阿沒巴 ⽞努屯⽵⼤樸 究哇修記
亦無悲淒猶如悉達童⼦。

དོན་གཉིས་ ན་ བ་ ་ི ས་ལ་ ིན་ནས་ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ་མཚ་དོང་ནས་

敦尼 倫⽵記 薩拉慶內 康速闊威 嘉措懂內
願達⼆利任運之地，⼒斷三界輪迴⼤海，

གས་ ས་པ་ ོབས་བ ་མི་འཇིགས་ མ་བཞིའི་ ལ་ཅན་ ་ ར་ཅིག །

住努巴⾖就 ⽶吉南息宜 雜間讀究記
成⼗⼒四無所畏之能。
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འདོད་པ་དང་ ལ་བའི་ ོན་ལམ་དེ་ ་ ་ཡོངས་ ་འ བ་པའི་མ ན་འ ར་མཛད་པར་ ལ་བ་ ས་བཅས་ མས་ ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་
པ་ཡིན་ནོ། །

如同此離欲祈願，諸菩薩等承諾助作畢竟成就之裨益。
ང་ ོང་བདེན་པར་ ་བ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

漲松 滇巴⿇哇南拉 恰擦羅
南無實語者。
ཨ་དྷ་རེ་དྷ་རེ་བྷ ་རེ་བྷ ་རེ ་ །

唵達惹達惹 班達惹 班達惹 梭哈
དགེ་བ་ ོབས་ཆེ་བར་ ར་ཅིག ོན་ལམ་མ ་བཙན་པར་ ར་ཅིག ིག་པ་འདག་ ེན་པར་ ར་ཅིག

給哇 ⾖切哇 究記 莫朗 圖間巴究記 迪巴 達間巴究記
願善⼒增，祈願猛⼒，罪業確淨。
ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སི ི་སི ི་ཕ་ལ་ཕ་ལ། འཿཨཿཧཿཤཿསཿམཿ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མ ། །

紮雅紮雅 悉地悉地 帕拉帕拉 雅阿哈夏薩瑪 瑪瑪茍林薩曼達
རིག་འཛན་འཇིགས་མེད་ ིང་པའི་ག ང་ཡིན་ནོ། །

以上為持明吉美林巴所著。

འདོད་གསོལ་འ ོ་ལ་བདེ་ ིད་མ།

〈祝禱有情福樂⽂〉

喔千昆嘎桑波 著
妙融法師 譯

འ ོ་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བའི་ ོ་གཅིག་ ། ། ན་མ ེན་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

卓拉 喋記 炯威 茍記不 袞千 嘉威 滇巴 仁波切
有情福樂唯⼀源，遍知佛教⼤珍寶，

ལ་ ས་གནས་ བས་ ན་ ་མི་ཉམས་པ། ། ོགས་མཐར་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

由讀 內噶 袞杜 ⽶釀巴 秋踏 達⾏ 給巴 則讀梭
時地分際皆不衰，祈令興盛於各⽅。

ཚད་མེད་མ ེན་དང་བ ེ་བའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌། ། ལ་བའི་བ ན་པ་ ོག་བས་གཅེས་འཛན་པའི། །

測沒 千倘 則威 霸阿⾏ 嘉威 滇巴 梭威 界錦⾙
無量知與具德悲，以命愛重佛教法，

མ ངས་མེད་ ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ མས། ། ་ཚ་རིང་ཞིང་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

聰沒 喇嘛 給威 謝唸南 固測 仍⾏ 給巴 則讀梭
無等上師善知識，祈令⻑壽並增⻑。

འ ོ་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་ ང་མཛད་ཅིང༌། །འཆད་དང་ བ་པའི་ ་བ་ ར་ལེན་པའི། །

卓拉 給威 朗桑 囊則淨 切倘 ⽵⾙ 甲哇 露連⾙
⽰現有情善妙道，承擔講說與修持，

ཆོས་ ེད་དགེ་འ ན་འདི་དག་ཞབས་བ ན་ཅིང༌། ། ིན་ལས་ ོགས་བ ར་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

卻且 給敦 迪達 俠滇淨 慶雷 秋究 給巴 則讀梭
修法僧伽此佛事，祈令事業遍⼗⽅。
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མི་ མས་ན་ ་འཆི་བའི་འཇིགས་མེད་ཅིང༌། །འཇིག་ ེན་ཡང་དག་ ་བ་དང་ ན་པས། །

⽶南 拿噶 企威 吉沒淨 吉滇 揚達 ⼤哇 倘滇⾙
⼈⼈無病⽼死懼，具⾜世間清淨⾒，

ཕན་ ན་ མས་པའི་ཡིད་དང་ ན་ ར་ཅིང༌། །ཚད་མེད་དགའ་བ་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

偏村 強⾙ 宜倘 滇究淨 測沒 噶哇 給巴 則讀梭
彼此皆具慈愛意，祈令無量喜增盛。

ོང་ མས་འཇམ་པོའ་ ང་གིས་གཡོ་བ་ཡིས། །བ་དན་དཀར་པོའ་ ེང་བས་རབ་མཛས་ཤིང༌། །

種南 蔣波 隆吉 ⼜哇宜 巴滇 噶波 稱威 惹則興
微⾵輕拂諸聚落，⽩⾊⾶幡羅列嚴，

གོས་བཟང་རིན་ཆེན་ ན་དང་ ན་པ་ཡི། །འ ོར་ ན་ ེ་བོས་གང་བར་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

軌桑 仁千 間倘 滇巴宜 就滇 界窩 扛哇 則讀梭
珍寶妙⾐莊嚴具，祈令遍滿富裕者。

མཁའ་ལ་ ོག་ ེང་འ ར་བའི་ ིན་མཛས་ཤིང༌། །ས་ལ་ ་ ་དགའ་བའི་གར་མཛས་པ། །

喀拉 洛稱 究威 近則興 薩拉 瑪甲 噶威 噶則巴
空中麗雲雷霆繞，地上孔雀舞曼妙，

ཟིམ་ ་དལ་ ིས་འབབ་པའི་ཆར་ ན་ ིས། །འ ོ་ མས་དགའ་བ་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

醒樸 達吉 拔⾙ 恰均吉 卓南 噶哇 給巴 則讀梭
濛濛細⾬緩緩降，祈令有情喜悅增。

རི་ མས་ ་དང་མེ་ཏོག་འབབ་ ས་བ ན། ། ང་ མས་ ་ཚགས་ གས་དང་འ ་ཡིས་གང༌། །

瑞南 紮倘 沒⾖ 拔去間 隆南 那措 秋倘 ⽵宜扛
⼭川溪流飾草花，平川牲畜稼⽲豐，
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མི་ མས་རབ་ ་དགའ་བའི་ ་ལེན་ཞིང༌།། ེགས་དང་འཐབ་ ོད་མེད་པར་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ།།

⽶南 惹杜 噶威 露連⾏ 這倘 踏最 沒巴 則讀梭
眾⼈極喜⽽歡唱，祈令無驕無爭戰。

ལ་པོའ་ཆབ་ ིད་ཞི་བས་ལེགས་ ོང་ཞིང༌། །འབངས་ མས་ ལ་པོའ་བཀའ་ ང་ ས་ལེན་པས། །

嘉波 恰⼣ 息威 雷炯⾏ 榜南 嘉波 噶隆 舉連⾙
王者和平善執政，百姓敬奉王教敕，

ི་དང་ནང་གི་འ གས་ ོད་ཉེར་ཞི་ནས། ། ོགས་ ན་བཞིན་ ་བདེ་བར་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

企倘 囊吉 處最 涅息內 作滇 ⾏讀 喋哇 則讀梭
內外混亂⾾爭滅，祈令福樂如圓劫。

ག ག་ལག་ཁང་ མས་ ལ་བའི་ ་ག གས་དང༌། །དམ་ཆོས་ ེགས་བམ་ ་མས་རབ་མཛས་པ། །

族拉 康南 嘉威 固俗倘 檔卻 雷龐 讀每 惹則巴
諸經殿中如來像，正法經卷富嚴置，

་ ས་མཆོད་པའི་ ིན་ཚགས་དཔག་མེད་ ས
ི ། །མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

拉則 卻⾙ 淨措 霸沒記 卻⾙ 恰千 給巴 則讀梭
無量神物供養雲，祈令供養⼤霖盛。

དགོན་གནས་ཐམས་ཅད་ བ་བ ན་ ོང་ ེད་པ། །བཤེས་གཉེན་ ར་ ིག་འཛན་པས་ཡོངས་ བ་ ེ། །

袞內 湯界 圖滇 炯且巴 謝唸 吾密 錦⾙ 擁恰喋
⼀切梵剎興佛教，僧⼈善友盡遍佈，

འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་ ་བས་ ས་འདའ་ཞིང༌། ། ོག་དང་ཁ་ཏོན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

切最 宗⾙ 甲威 槌達⾏ 洛倘 喀敦 給巴 則讀梭
講辯著⾏以為命，祈令讀誦廣增⻑。
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དགེ་བ ེན་དགེ་ ལ་དགེ་ ོང་ཕ་མ་ མས། ། ི་མ་མེད་པའི་ ལ་ ིམས་དང་ ན་ཞིང༌། །

給唸 給促 給隆 帕瑪南 持瑪 沒⾙ 促慶 倘滇⾏
善男⼥諸僧俗眾，具⾜無垢戒律儀，

མ་དག་ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ ་བ་ཡིས། །བདེ་གཤེགས་བ ན་པ་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

南達 退散 拱⾙ 甲哇宜 喋謝 滇巴 給巴 則讀梭
聞思修之清淨⾏，祈令佛教廣弘揚。

བ་པ་པོ མས་གཡེང་བ་ ན་ ངས་ནས། །འཚ་བ་ ན་ ལ་འ ་འཛས་ མ་དབེན་པའི། །

⽵巴 缽南 應哇 袞幫內 測哇 袞札 讀吉 南溫⾙
諸⾏者盡棄散亂，離⼀切害將放逸，

ཞི་བའི་གནས་ ་ ོང་བ་ ར་ལེན་པའི། ། ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

息威 內速 繃哇 露連⾙ ⾖⾙ 元滇 給巴 則讀梭
於寂靜處⼒捨卻，祈令了悟功德興。

ག་པར་དང་བས་གསོལ་བ་འདེབས་ ེད་པ། ། བ་པོ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་ མས་ལ། །

拉巴 倘威 梭哇 喋且巴 ⽵缽 達架 闊倘 界南拉
清淨勝意⾏祈願，我等⾏者眷屬眾，

ལོག་འཚ ལ་བའི་དཔལ་འ ོར་ ན་ཚགས་དང༌། །ཚ་དང་དམ་ཆོས་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

洛措 札威 霸究 彭措倘 測倘 檔卻 給巴 則讀梭
富裕圓滿離邪命，祈令壽命正法增。

ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ ་ན་མེད་སོགས་ ིས། །

今倘 促慶 索倘 尊具倘 散滇 謝惹 拉拿 沒梭記
布施戒忍及精進，禪定無上智慧等，
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རང་ལ་སངས་ ས་ཆོས་ ན་ཡོངས་ ོགས་ནས། ། ང་ ོགས་ཡོན་ཏན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

攘拉 桑傑 卻袞 擁作內 隆⾖ 元滇 給巴 則讀梭
⾃⾝圓滿諸佛法，祈令教證功德圓。

ིན་དང་ ན་པར་ ་བས་འཁོར་བ ས་ནས། །དོན་ ོད་དམ་ཆོས་ ལ་བཞིན་བཤད་པའི་མ ས། །

今倘 年巴 瑪威 闊讀內 敦訣 檔卻 促⾏ 謝⾙退
布施攝與愛語攝，利⾏如法宣說⼒，

རང་གཞན་དོན་མ ན་ཆོས་ལ་ལེགས་ ར་ནས། །གཞན་དོན་ཆོས་བཞིན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

攘賢 敦吞 卻拉 雷甲內 賢敦 卻⾏ 給巴 則讀梭
以法⾃他同事攝，祈令如法利他增。

ཆོས་ ་ི འགལ་ ེན་མཐའ་དག་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །མ ན་ ེན་མ་ ས་ ན་ མ་ཚགས་ ར་ནས། །

卻記 噶間 踏達 涅息⾏ 吞間 瑪履 彭松 措究內
法之違緣畢竟滅，順緣無餘盡圓滿，

གང་དང་གང་ལ་ བ་པས་རབ་བ གས་པའི། །དགེ་བ་དེ་དག་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

扛倘 扛拉 圖⾙ 拉阿⾙ 給哇 喋達 給巴 則讀梭
隨能仁所極稱嘆，祈令彼等善增⻑。

དཔལ་ ན་ ་མའི་ གས་ ེ་ ིན་ བས་དང༌། །ཆོས་ ན་དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་བདེན་པ་དང༌། །

霸滇 喇沒 圖傑 勤蠟倘 卻袞 喋⾏ 尼記 滇巴倘
具德師⼤悲聖化，萬法如如之實諦，

བདག་གི་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པའི་མ ས། །ཇི་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འ བ་ ར་ཅིག །

達吉 蠟散 南巴 達⾙退 吉⼤ 梭哇 ⼤⾏ ⽵究記
我以清淨勝意⼒，如所發願⽽成就。
ཅེས་པ་ས་ འི་ཆོས་ ོད་ལས་བ ས་པའོ། །

收錄⾃《薩迦課誦》。

ལམ་རིམ་ ོན་ལམ།

〈菩提道次第祈願⽂〉

宗喀巴⼤師 著
侯⽣禎 譯

དེར་ནི་རིང་ ་འབད་ལས་ཚགས་གཉིས་ནི། །མཁའ་ ར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །

喋尼 仍讀 北雷 措尼尼 喀⼤ 揚巴 扛息 薩巴喋
⻑期勤奮⼆資糧，聚積如廣虛空者，

ོ་མིག་མ་རིག་གིས་ ོངས་འ ོ་བ་ ན། ། མ་འ ེན་ ལ་བའི་དབང་པོར་བདག་ ར་ཅིག །

洛密 瑪瑞 吉懂 卓哇袞 南枕 嘉哇 汪波 達究記
無明智盲諸眾⽣，我願成佛去接引。

དེར་མ་སོན་པའི་ཚ་རབས་ ན་ ་ཡང༌། །འཇམ་པའི་ད ངས་ ིས་བ ེ་བས་ ེས་བ ང་ ེ། །

喋瑪 蓀⾙ 測惹 袞杜揚 蔣⾙ 應記 則威 則聳喋
未登佛位⽣⽣世，⽂殊師利慈攝持，

བ ན་པའི་རིམ་པ་ ན་ཚང་ལམ་ ི་མཆོག ། ེད་ནས་ བ་པས་ ལ་ མས་མཉེས་ ེད་ཤོག །

滇⾙ 仍巴 袞倉 朗吉秋 涅內 ⽵⾙ 甲南 涅且修
聖教次第⼤道全，諸佛歡喜願修⾏，

རང་གིས་ཇི་བཞིན་ ོགས་པའི་ལམ་ ི་གནད། ། གས་ ག་བ ེ་བས་ ངས་པའི་ཐབས་མཁས་ ིས། །

攘吉 吉⾏ ⾖⾙ 朗吉內 秀札 則威 漲⾙ 踏客記
⾃我如實證道義，善巧⽅便勇猛慈，

འ ོ་བའི་ཡིད་ ་ི ན་པ་བསལ་ ས་ནས། ། ལ་བའི་བ ན་པ་ ན་རིང་འཛན་ ར་ཅིག །

卓威 宜記 ⾨巴 薩且內 嘉威 滇巴 雲仍 錦究記
清除眾⽣蒙昧垢，惟願永持佛聖教，
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བ ན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ བ་པའམ། བ་ ང་ཉམས་པར་ ར་པའི་ ོགས་དེར་ནི། །

滇巴 仁千 秋吉 瑪恰榜 恰將 釀巴 究⾙ 秋喋尼
佛教⾄寶未普及，或普及後⼜衰沈，

ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བ ོད་པ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་ ེད་པར་ཤོག །

寧傑 千波 宜惹 訣巴宜 偏喋 喋喋 薩哇 且巴修
以⼤慈悲動⼼意，惟願能明利樂藏。

ས་བཅས་ ལ་བའི་ ད་ ང་འ ིན་ལས་ལས། །ལེགས་ བ་ ང་ བ་ལམ་ ི་རིམ་པས་ ང༌། །

⾊界 嘉威 每炯 沁雷雷 雷⽵ 強秋 朗吉 仍⾙將
佛弟⼦等殊勝事，善修菩提道次第，

ཐར་འདོད་ མས་ ་ི ཡིད་ལ་དཔལ་ ེར་ཞིང༌། ། ལ་བའི་མཛད་པ་རིང་ ་ ོང་ ར་ཅིག །

踏對 南記 宜拉 霸喋⾏ 嘉威 則巴 仍讀 炯究記
賜吉祥與解脫眾，為願永護佛本⾏，

ལམ་བཟང་ བ་པའི་མ ན་ ེན་ བ་ ེད་ཅིང༌། །འགལ་ ེན་སེལ་ ེད་མི་དང་མི་མིན་ ན། །

朗桑 ⽵⾙ 吞間 ⽵且淨 噶間 ⾊且 ⽶倘 ⽶名袞
能撰善道藉順緣，能除逆緣⼈⾮⼈，

ཚ་རབས་ ན་ ་ ལ་བས་བ གས་པ་ཡི། ། མ་དག་ལམ་དང་འ ལ་བར་མ་ ར་ཅིག །

測惹 袞杜 嘉威 阿巴宜 南達 朗倘 札哇 瑪究記
惟願世世不脫離，佛陀稱讚菩提道。

གང་ཚ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཆོས་ ོད་བ ས། ། ལ་བཞིན་ བ་ལ་བ ོན་པ་དེ་ཡི་ཚ། །

扛測 帖巴 秋拉 卻訣具 促⾏ ⽵拉 尊巴 喋宜測
於無上乘⼗法⾏，如儀精進修⾏時，
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མ ་ ན་ མས་ ས
ི ་ ག་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། །བ ་ཤིས་ ་མཚས་ ོགས་ ན་ བ་ ར་ཅིག །

圖滇 南記 ⼤杜 卓且淨 札⻄ 嘉措 秋袞 恰究記
諸具威⼒常作助，願吉祥海遍各處。
ཅེས་པ་འདི་ནི་ ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའོ། །

宗喀巴⼤師造。

ཤངས་ཆོས་ ོན་ལམ།

〈⾹法願⽂〉

第⼀世卡盧仁波切 著
妙融法師 譯

ོ་ ེ་འཆང་དང་ཡེ་ཤེས་ འ་ཀི་གཉིས། ང་པོ་ ལ་འ ོར་ ་བ ད་ ་མ་དང༌། །

多傑 羌倘 宜謝 札記尼 空波 那就 紮舉 啦嘛倘
持⾦剛與⼆本智空⾏，瓊波南覺根本續上師，

བདེ་ད ེས་གསང་ག མ་ ་འ ལ་ཆེན་མོ་དང༌། །འཇིགས་ ེད་ ་མཆོག་ལ་སོགས་ཡི་དམ་ ། །

喋給 桑松 究出 千莫倘 吉且 ⼤秋 拉梭 宜檔蠟
樂喜密三及⼤幻化網，⼤威德⾺頭等本尊眾，

མཁའ་འ ོ་ ེ་ ་ ར་མཛད་རེ་མ་ཏི། །བཀའ་ ོད་བཞི་སོགས་དམ་ཅན་ ་མཚའི་ཚགས། །

喀卓 喋阿 紐則 惹瑪蒂 噶對 息梭 檔間 嘉措措
五部空⾏迅⾏惹瑪蒂，四護法等護法海會聚，
བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་བ་ག མ། །

嘉內 袞秋 松倘 匝哇松
皈處最上三寶三根本，

མི་མངོན་ད ིངས་ནས་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། །

⽶溫 應內 達拉 拱速梭
祈由無顯界⽽憶持我，

ེད་ མས་ ིན་ བས་ གས་ ེའི་བདེན་མ ་དང༌། ། ས་ག མ་བསགས་པའི་དགེ་ ་ཇི་ ེད་མ ས། །

切南 勤拉 圖傑 滇圖倘 讀松 薩⾙ 給紮 記涅退
尊等加被⼤悲真實⼒，三時所積⼀切善業⼒，
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ེ་བ་འདི་དང་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ། ། ོན་ལན་གང་བཏབ་ ར་ ་འ བ་མཛད་གསོལ། །

給哇 迪倘 測啦 湯界讀 ⾨連 扛⼤ 紐讀 ⽵則梭
此⽣乃⾄⽣⽣世世中，願所發願迅即得成辦。

ཤིན་ ་ ེད་དཀའི་དལ་འ ོར་རིན་ཆེན་འདི། ། ད་ཟོས་མི་ ་ ིང་པོ་ལེན་པར་ཤོག །

信杜 涅給 達就 仁千迪 去索 ⽶甲 寧波 連巴修
此極難得暇滿⼈⾝寶，願無虛度使其具意義。

མི་ ག་མི་བ ན་འ ར་བའི་ཆོས་ཅན་ལ། །བསམ་ཞིང་ལོང་མེད་ ོ་ ་ ང་བར་ཤོག །

⽶⼤ ⽶滇 究威 卻間拉 散⾏ 隆沒 洛那 通哇修
無常無堅變動之有法，思已無暇願無⻑遠計。

དགེ་ ིག་ལས་འ ས་ཆེ་ ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡིད་ཆེས་ ེ་ཞིང་ ་འ ས་ ང་ ས་ཤོག །

給迪 雷差 切剎 湯界拉 宜切 給⾏ 究哲 送⼥修
於⼀切善惡粗細業果，願⽣信⼼具⼒護因果。
ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །

康松 闊威 讀阿 惹通⾏
極⾒三界輪迴之痛苦，

འཁོར་བའི་གནས་ནས་ངེས་པར་འ ང་བར་ཤོག །

闊威 內內 涅巴 炯哇修
祈願決定出離輪迴處。

བདག་སོགས་འདི་ ི་བར་དོ་ཐམས་ཅད་ ། །དཀོན་མཆོག་ ་ག མ་ བས་འོག་ ད་པར་ཤོག །

達梭 迪企 拔朵 湯界讀 袞秋 紮松 嘉偶 去巴修
我等此⽣來世與中陰，願得三根本尊之救護。
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མཁའ་མཉམ་ཕ་མ་འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་ལ། ། མས་དང་ ིང་ ེ་གཏིང་ནས་ ེ་བར་ཤོག །

喀釀 帕瑪 卓處 森間拉 強倘 寧傑 丁內 界哇修
於等虛空如⺟六道眾，願能由衷⽣起慈與悲。

མ ན་ ེན་ ན་འཛམས་དབེན་པའི་རི་ ོད་ ། ། ེ་གཅིག་བ བ་ནས་ཉམས་ ོགས་མཐར་ ིན་ཤོག །

吞間 袞宗 煙⾙ 利脆讀 紮記 ⽵內 釀⾖ 踏沁修
順緣盡具寂靜⼭居處，祈願專⼀修持究竟證。

ཚ་རབས་ ན་ ་ཡོན་ཏན་ ན་ ན་ ི། ། ་མ་དམ་པས་ ེས་ ་འཛན་པར་ཤོག །

測惹 袞杜 元滇 袞滇吉 喇嘛 黨⾙ 傑速 錦巴修
願我⽣⽣世世能承蒙，具德淨妙上師所攝受。

སངས་ ས་ ན་དངོས་ ་བའི་ ་མ་ལ། །བཅོས་མིན་མོས་ ས་ ིང་ནས་ ེ་བར་ཤོག །

桑傑 袞溫 紮威 喇嘛拉 炯明 末舉 寧內 界哇修
於即⼀切佛之根本師，祈願無作虔敬由⼼⽣。

ཡེ་ནས་རང་ ང་ ་ཡི་ད ལ
ི ་འཁོར་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་གསལ་ ང་བ ན་པར་ཤོག །

耶內 攘炯 蠟宜 記闊拉 吟巴 謝興 薩囊 滇巴修
本然⾃⽣本尊之壇城，知彼即是顯明⽽堅固。

་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ཚགས། ། བ་ཙམ་ཉིད་ནས་མངོན་ མ་ཞལ་མཐོང་ཤོག །

喇嘛 宜檔 喀卓 卻炯措 ⽵讚 尼內 溫松 俠通修
上師本尊空⾏護法眾，隨修即得親⾒本尊⾯。

ས་ལ་བདེ་ ོད་བཟོད་མེད་རབ་འབར་ཞིང༌། །སེམས་ལ་བདེ་ ོང་ཏིང་འཛན་བ ན་པར་ཤོག །

履拉 喋綴 索沒 惹拔⾏ 森拉 喋東 丁今 滇巴修
祈願⾝之樂暖極熾然，⼼之樂空三昧極堅固。
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ཆོས་ མས་ ་མ་ ི་ལམ་ ་ ་ལ། །བདེན་འཛན་འ ལ་པ་ ད་ནས་ཞིག་པར་ཤོག །

卻南 究瑪 密朗 ⼤樸拉 滇今 處巴 則內 息巴修
願於萬法如夢亦如幻，實執迷惑從根⽽寂靜。

མཚན་མོ་ ོལ་མེད་ ི་ལམ་རབ་ཟིན་ཅིང༌། ། ོང་ ེལ་ ལ་ ར་ ལ་ ང་ཕེབས་པར་ཤོག །

千摩 作沒 密朗 惹⾏淨 炯倍 住究 由囊 佩巴修
夜間無勤極能持睡夢，祈願觀增變化悟夢境。

མ་རིག་གཏི་ ག་གཉིད་ ་ི ན་ཁོང་ལ། ། བ་མ ག་འོད་གསལ་ངོ་ཤེས་ཟིན་པར་ཤོག །

瑪瑞 滴⽊ 尼記 ⾨空拉 薩圖 偉薩 哦謝 ⾏巴修
願於無明愚癡眠黯中，善能識別厚薄之光明。

ཆོས་ ་ ་མ་ཡི་དམ་ ར་ ང་མ། །མཁའ་ ོད་ལ་སོགས་འཕོ་བ་འ ོངས་པར་ཤོག །

卻固 喇嘛 宜檔 噶空瑪 喀訣 拉梭 迫哇 炯巴修
法⾝上師本尊天靈蓋，祈願嫻熟遷移空⾏⼟。

་ག མ་རང་ཤར་འ གས་མེད་ལ་སོགས་ ས
ི ། ། ིད་པ་བར་དོའ་ ་ག མ་མངོན་ ར་ཤོག །

固松 攘夏 秋沒 拉梭記 ⼣巴 拔朵 固松 溫究修
願以三⾝⾃⽣無停歇，令有中陰三⾝⽽現前。

ོན་བཞི་རང་ ོལ་ ་བཞི་ ན་ བ་ལ། ། ག་ཆེན་གནས་ གས་ཚ་འདིར་ ོགས་པར་ཤོག །

涓息 壤卓 固息 倫⽵拉 恰千 內露 測迪 ⾖巴修
四過⾃解四⾝任運成，此⽣願悟⼤印之實相。

་མ་མོས་ ས་ ང་ གས་ ་དང་ གས། ། ང་སེམས་ ་མ་ ི་ལམ་ལམ་ ེར་ཤོག །

喇嘛 摩居 囊札 蠟倘阿 囊森 究瑪 ⽶朗 朗切修
虔敬上師相與本尊咒，願相與⼼成夢幻道⽤。
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བདེ་ ོང་མཁའ་ལ་ ོད་པའི་ ེ་བ ན་མས། །བ ེད་ ོགས་ལམ་ བ་མཁའ་ ོད་བ ོད་པར་ཤོག །

喋東 喀拉 訣⾙ 傑尊沒 界作 朗⽵ 喀訣 綴巴修
⼤樂空性⾄尊空⾏⺟，成⽣圓道⼊空⾏剎⼟。

ས་ཉིད་བེམས་པོ་སེམས་ནི་ ེ་འཆི་ ལ། །འ ས་ ་འཆི་མེད་འ གས་མེད་དོན་ ོགས་ཤོག །

履尼 邊缽 森尼 界企札 哲樸 企沒 秋沒 敦⾖修
悟⾝為物⼼離⽣死繫，願悟無死無謬之意義。

་མ་མགོན་པོའ་ཞལ་བཟང་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །ལས་བཞི་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ཤོག །

喇嘛 袞波 俠桑 惹通⾏ 雷息 秋吉 溫⽵ 透巴修
極⾒上師怙主之妙顏，願得現前成就四勝業。

སེམས་ཅན་ མས་ ནི ད་དང་ ག་བ ལ་ ན། །ཞི་བའི་མ ་ ིན་སངས་ ས་ ་ ར་ཤོག །

森間 南記 內倘 讀阿袞 息威 圖勤 桑傑 ⼤樸修
⼀切眾⽣疾病與痛苦，得寂滅聖化⼒⽽如佛。

ཚ་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་དང་ ོགས་པ་སོགས། །ད ར་ ི་ ་བོ་ ་ ར་ ས་པར་ཤོག །

測索 汪湯 釀倘 ⾖巴梭 訝吉 秋窩 ⼤樸 傑巴修
壽福權勢覺受證悟等，願如夏⽇流⽔之豐沛。

བ ན་དང་འ ོ་ལ་མཆོག་ ་ཕན་པའི་ ིར། ཁམས་ག མ་ ིད་ག མ་དབང་ ་འ ་བར་ཤོག །

滇倘 卓拉 秋杜 偏⾙企 康松 ⼣松 汪讀 讀哇修
為勝利益佛教與眾⽣，願能統攝三界及三有。

ཞིང་བ ་ཚང་བའི་ད ་བོ་ ོལ་ ས་ ིར། ། ག་ གས་ ས་མ ་མེ་བཞིན་འབར་བར་ཤོག །

⾏就 倉威 札窩 卓⼥企 札阿 ⼥圖 沒⾏ 拔哇修
為能度化⼗惡之怨敵，願憤怒咒⼒如⽕奮燃。
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བདག་སོགས་སེམས་ཅན་བཅས་དང་རང་བཞིན་སོགས། ། ིག་པ་གང་མཆིས་མ་ ས་ ང་བར་ཤོག །

達梭 森間 界倘 攘⾏梭 迪巴 扛企 瑪履 強哇修
我等與諸有情⾃性等，所作罪業無餘願清淨。

ཟང་ཟིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་ ིན་པ་ཡིས། ། ེ་ ་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འགོད་ ས་ཤོག །

桑⾏ 卻倘 ⽶吉 錦巴宜 給古 湯界 喋拉 軌⼥修
願以財施法施無畏施，能令⼀切有情住喜樂。

སོ་ཐར་ ང་སེམས་གསང་ གས་དམ་ཚག་སོགས། །དགེ་བའི་ ིམས་ མས་ ས་ ན་ ང་ ས་ཤོག །

梭踏 強森 桑阿 檔次梭 給威 沁南 讀袞 松⼥修
別解脫菩薩咒誓⾔等，願任何時⼒持諸善戒。

སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ ིར་ཡང་བ ལ་བ ་ ། །བདག་ ས་ ེ་བར་ག བས་ ང་བཟོད་པར་ཤོག །

森間 記吉 氣揚 噶嘉如 達履 且哇 杜將 索巴修
為⼀有情吾亦於百劫，忍受億萬肢截⾃⾝苦。

བདག་གཞན་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ བ་པ་ལ། ། བ་པའི་དབང་པོའ་བ ོན་འ ས་མ ངས་པར་ཤོག །

達賢 踏⾙ 朗秋 ⽵巴拉 圖⾙ 汪波 尊具 聰巴修
⾃他修最勝解脫道時，願精進如釋迦能仁王。

མཐའ་ ལ་འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཆོས་ ་ི ། །ཞི་ ག་ཏིང་འཛན་མི་གཡོ་བ ན་པར་ཤོག །

踏札 偉⾊ 森尼 卻記固 息蠟 丁今 ⽶右 滇巴修
願離邊光明⼼性法⾝，寂靜尊禪定不動堅固。

འཁོར་འདས་ཆོས་ མས་མ་ ས་ཐམས་ཅད་ལ།།མ ེན་རབ་འཇམ་པའི་ད ངས་དང་མ ངས་པར་ཤོག

闊喋 卻南 瑪履 湯界拉 千惹 蔣⾙ 揚倘 聰巴修
於諸⼀切輪迴涅槃法，願等如智慧⽂殊菩薩。
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མདོ་ ད་གསར་ ིང་ཆོས་ མས་མ་ ས་ ན། །ཉམས་ ་གང་ ངས་མཐའ་ ་ ིན་པར་ཤོག །

朵舉 薩寧 卻南 瑪履袞 釀速 扛朗 踏如 沁巴修
⼀切顯密新舊之諸法，隨所起修皆得⾄究竟。
ག གས་མཛས་ད ངས་ ན་ཚ་དཔལ་ ོབས་འ ོར་ ན། །

俗則 揚念 測霸 ⾖就滇
相好⾳美瑞壽⼒圓具，

གང་མཐོང་ཡིད་འོང་བ ེ་བའི་སེམས་ཐོབ་ཤོག །

扛通 宜嗡 則威 森透修
隨⾒悅意願得愛護⼼。

ལ་བ ན་ ི་དང་ཤངས་བ ད་བ ན་པ་ལ། །འཛམ་ ིང་ ན་དང་ཤིང་ ་བ ད་ ར་ཤོག །

嘉滇 記倘 鄉居 滇巴拉 攢拎 間倘 興⼤ 給⼤修
於佛教與⾹巴之傳承，願成六嚴⼆勝⼋祖師。

འཆི་བའི་ ས་ ་གནད་གཅོད་མི་འ ང་ཞིང༌། །འཇའ་འོད་རིང་བ ེལ་འ ོ་བ་འ ེན་ ེད་ཤོག །

企威 讀速 內訣 ⽶炯⾏ 甲偉 仍⾊ 卓哇 枕且修
臨終之時無肢截惡死，願虹光舍利導引眾⽣。

བདག་གཞན་འཕོས་མ་ཐག་ ་བདེ་བ་ཅན། ང་པོ་ཡབ་ ས་ཞབས་ ང་ ེ་བར་ཤོག །

達賢 迫瑪 踏杜 喋哇間 空波 雅⾊ 俠中 界哇修
⾃他命終旋即⾄淨⼟，願往⽣瓊波⽗⼦⾜前。

ེས་མ་ཐག་ ་ས་བ ་རབ་ཐོབ་ ེ། ། ་མེད་ ོགས་པའི ང་ བ་ཐོབ་པར་ཤོག །

界瑪 踏杜 薩就 惹透喋 喇沒 作⾙ 強秋 透巴修
⽣已迅即得⼊於⼗地，願得無上圓滿之菩提。
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ིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་འ ོ་བའི་དོན། ། ལ་བ་ ས་བཅས་ ན་དང་མ ངས་པར་ཤོག །

⼣息 踏拉 ⽶內 卓威敦 嘉威 ⾊界 袞倘 聰巴修
不住有寂但為眾⽣義，願與諸佛佛⼦眾同等。

མཐོང་ཐོས་ ན་རེག་ཟས་ཆོས་འ ེལ་བ་ ན། །ག ལ་ ་འཁོར་ ི་ཐོག་མར་ ེ་བར་ཤོག །

通退 枕瑞 瑟卻 札哇袞 讀甲 闊吉 透瑪 界哇修
⾒聞憶持觸⾷諸法緣，願⽣為⾸弟⼦諸眷眾。

ག ལ་ ་ མས་ལ་ཉེ་ལམ་གསང་ གས་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ ི་ཆར་པ་ཕབ་པར་ཤོག །

讀甲 南拉 涅朗 桑阿倘 帖千 卻記 恰巴 帕巴修
於諸弟⼦捷徑密乘道，及⼤乘法⾬⽔願淋灑。

མཐར་ ག་སེམས་ཅན་གཅིག་ ང་མ་ ས་པ། །བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་སངས་ ས་སར་བཀོད་ཤོག །

踏圖 森間 記將 ⾺旅巴 達尼 扣內 桑傑 薩軌修
究竟無餘⼀切有情眾，我願令置彼等⼊佛地。

བདག་གཞན་སངས་ ས་ས་ལ་མ་བཀོད་བར། །ཆོས་འགལ་བར་ཆད་ ད་ཅིག་མི་འ ང་ཤོག །

達賢 桑傑 薩拉 瑪貴哇 卻噶 琶切 給記 ⽶炯修
乃⾄令⾃他⼊佛果前，違法障礙剎那願不⽣。

བདག་གི་བདེ་དང་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་ ན་ ིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

達吉 喋倘 給哇 記企巴 卓⽵ 森間 袞吉 透巴修
願我所造喜樂與善業，六道⼀切有情咸獲得。

དེ་ཐོབ་བདེ་དང་དགེ་བ་ལ་བ ེན་ནས། ། ས་ མ་ ན་ ་བདེ་ ིད་འ ང་བར་ཤོག །

喋透 喋倘 給哇 拉滇內 讀南 袞杜 喋記 炯哇修
得已因依喜樂與善業，願於⼀切時中⽣福樂。
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འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ིག་ ིབ་ཅི་མཆིས་པ། །བདག་ཐིམ་བདག་གིས་ ག་བ ལ་ ོང་བར་ཤོག །

卓威 讀阿 迪吉 記企巴 達替 達吉 讀阿 紐哇修
眾⽣所造痛苦與罪障，願我代受其苦我承擔，

དེ་ ོང་ ོབས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་མ་ ས་པ། ། ག་བ ལ་ ིག་ ིབ་གཏན་ནས་མི་འ ང་ཤོག །

喋紐 ⾖記 森間 瑪履巴 讀阿 迪吉 滇內 ⽶炯修
以代受⼒令無餘眾⽣，苦痛罪障從此不復⽣，

དཀོན་མཆོག་ ་བ་ག མ་ ི་ ིན་ བས་དང༌། །མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ང་མའི་ ས་མ ་དང༌། །

袞秋 紮哇 松吉 勤蠟倘 喀卓 卻炯 送沒 ⼥圖倘
願以最上三寶之聖化，空⾏護法守者眾威⼒，

དོན་དམ་འ ར་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ། ན་ ོབ་ ེན་འ ེལ་བ ་བ་མེད་པའི་མ ས། །

敦檔 究哇 沒⾙ 滇巴倘 袞作 滇哲 露哇 沒⾙退
勝義無異轉之真實諦，世俗因緣無錯謬之⼒，

ཇི་ ར་བཏབ་པའི་ ོན་ལམ་དེ་དག་ ན། ། ར་བ་ཉིད་ ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །

吉⼤ ⼤⾙ ⾨朗 喋達袞 紐哇 尼讀 宜⾏ ⽵巴修
如是所發⼀切諸祈願，祈願迅速如意⽽成就。

དེ་ ར་ ོན་པའི་དགེབའི་ ་བ་དེ། །མ་ ར་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་ ན་ལ་བ ོ། །

喋⼤ ⾨⾙ 給崴 紮哇喋 瑪究 南客 踏釀 袞拉哦
如是我發⼤願諸善根，迴向如⺟等虛空眾⽣，

ག་བ ལ་ ན་ ལ་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། ། མ་གཅིག་སངས་ ས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

讀阿 袞札 喋哇 秋透內 恰記 桑傑 果龐 透巴修
離諸痛苦得獲最勝樂，平等共同獲達正覺果。
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ཅེས་པའང་དཔལ་ ན་ཤངས་པའི་ ལ་མཐར་འཁོད་པ་ཀ ་རང་ ང་ ན་ བ་པས་ས་ཕོ་འ ག་གི་ལོར་ ས་པ་འདིས་ ང་འ ོ་ཕན་ ་
ཆེར་འ ང་བའི་ ར་ ར་ཅིག །མ ་ལཾ།

具德⾹巴噶舉傳承末座者噶瑪讓穹昆恰陽，⼟⿓年作，依此⽽成利益廣⼤有情之因。 芒噶
浪！

དམ་པའི་ ོན་ལམ་ མ་ ་པ།

〈三⼗願⽂〉

帕當巴桑傑 著
妙融法師 譯

ཕ་ཅིག་དམ་པ་སངས་ ས་ ིས་མཛད་པའི་ ོན་ལམ་ མ་ ་པ་ནི།

此〈三⼗願⽂〉為祖師帕當巴桑傑所著：

བདག་གཞན་ མས་ ་ི ད་ལ་བ ད་ ན་ ་མའི་ ིན་ བས་འ ག་པར་ ར་ཅིག །

達賢 南吉 舉喇 舉典喇昧 謹拉 久巴久基
願諸⾃他⼼續契⼊傳承上師之加被，

དོན་ ི་ངོ་ ོད་གནད་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ད་ལ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

屯吉哦訣 涅讀 去巴久基 ⾖巴吉⼤哇 醒讀舉喇 給哇久基
願解要義之指引，願證悟如是於⼼⽣，
ོབས་བ ་མི་འཇིགས་ ང་བ ན་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

⾖就 ⽶吉 ⿓單 透巴久基
願得⼗⼒無畏與授記，

་ ངས་ བ་ཅིང་ ེན་འ ེལ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

⼤當 ⽵津 滇哲 洽哇久基
願成神視⽽出⽣緣起，

འ ོ་ མས་ ིན་ ོལ་ ི་ལམ་ལ་འགོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །

卓南 銘卓吉 朗喇 軌⼥巴久基
願能安置群⽣⾄成熟解脫道，
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ས་ལམ་གདན་ཐོག་གཅིག་ ་བ ོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །

薩朗 典透 基杜 噘⼥巴久基
願於⼀座墊上⾏進地與道，

ཤེས་རབ་ ་ི ན་ ིས་ཆོས་ཉིད་ ་ི བདེན་པ་མཐོང་བར་ ར་ཅིག །

歇若基 間吉 卻尼基 典巴通哇久基
願慧眼照⾒法性之真實。
ཡོན་ཏན་ལོ་འདབ་བཞིན་ ་ ས་པར་ ར་ཅིག །

元滇 樓達 ⾏讀 給巴久基
願功德枝繁葉茂，

འ ས་ ་དཔག་བསམ་བཞིན་ ་ ིན་པར་ ར་ཅིག །མོས་ ས་རི་རབ་བཞིན་ ་བ ན་པར་ ར་ཅིག །

哲不 巴桑 ⾏讀 銘巴久基 昧古 ⽇若 ⾏讀 滇巴久基
願善果似如意樹般成熟，願虔敬如須彌⼭堅固，
ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཐེ་ཚམ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །

恩⾙ 歇巴 貼聰倘 札哇久基
願具確信離疑慮，

ལས་ ་ི འ ོ་སད་ནས་ ོན་ལམ་ མ་པར་དག་པར་ ར་ཅིག །

雷基綽 些內 ⾨朗南巴 達巴久基
願發宿世善根諸願清淨，
གོ་ཆས་འཇིག་ ེན་ ི་ ི་མ་དག་པར་ ར་ཅིག །

茍切 吉滇吉 擠嗎 達巴久基
願披甲精進淨世間垢，
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བ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་དཀའ་ བ་བཙན་པར་ ར་ཅིག །

主巴喇 琶切美京 嗄突 簪巴久基
願修⾏無障嚴峻苦⾏，

་ ང་ཐིག་ལེ་ལས་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག ། ག་ ་བསམ་པ་ མ་པར་དག་པར་ ར་ཅིག །

紮⿓ 替雷 雷蘇 融哇久基 ⼤杜 桑巴 南巴 達巴久基
願氣脈明點任運，願思維恆常清淨，

ང་སེམས་ལ་ཉམས་པ་མེད་པར་ ར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་ ི་ ་ ོམ་ཉམས་ ་ ོང་བར་ ར་ཅིག །

講森拉 釀巴 美巴久基 貼千吉 ⼤拱 釀蘇 紐哇久基
願菩提⼼無退壞，願體證⼤乘⾒修，

གཉིས་ ང་གི་ཤེས་པ་རང་སར་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །རིགས་ ད་པར་ཅན་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

尼囊吉 歇巴 讓薩卓哇 久基 ⽇切巴間讀 給哇久基
願能所⼆現識⾃地解脫，願得⽣殊勝種性，

བ ད་ ན་ ་མའི་ ེས་ ་འཛན་པར་ ར་ཅིག །ལས་ ི་མཐའ་མི་ལོག་པར་ ར་ཅིག །

舉典 喇昧 節蘇 謹巴久基 雷基踏 ⽶樓巴 久基
願得傳承上師攝受，願離邪途障難，

ཤེས་རབ་ག མ་ལ་ ོ་ ོང་བར་ ར་ཅིག །དབང་གི་ ིན་ བས་འ ག་པར་ ར་ཅིག །

歇若 松拉 羅炯哇久基 汪吉 緊拉 久巴久基
願以三慧修⼼，願⼊灌頂加被，

བདེ་བ་ ོ་ ེ་ ་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། མ་ཤེས་ ་ ང་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

疊哇朵借 ⼤不 透巴久基 南歇 紮⿓拉 讓汪 透巴久基
願得如⾦剛之樂，願於識、氣、脈⾃在，
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རང་ ས་ག གས་ ར་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

讓旅 速估 主巴久基 卻估 溫松讀 ⾖巴久基
願⾃⾝成佛⾝，願現證法⾝，
ལ་ ་ ིན་ལས་ ་ི གཞན་དོན་མཐར་ ིན་པར་ ར་ཅིག །

朱估 欽雷基 閒屯 踏欽巴久基
願能究竟化⾝利他事業。

ག་ཆེན་ ོན་ལམ།

〈了義⼤⼿印祈願⽂〉

第三世噶瑪巴 讓炯多傑 著
東嘎仁波切、敬安仁波切 合譯

ན་མོ་ ་ །

南摩咕如
་མ་ མས་དང་ཡི་དམ་ད ལ
ི ་འཁོར་ ། ། ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས། །

喇嘛 南倘 宜檔 記闊⼤ 秋就 讀松 嘉哇 ⾊倘界
上師本尊壇城諸聖眾，⼗⽅三世諸佛及佛⼦，
བདག་ལ་བ ེར་དགོངས་བདག་གི་ ོན་ལམ་ མས། །

達拉 借拱 達吉 ⾨朗南
悲念於我及我所發願，

ཇི་བཞིན་འ བ་པའི་མ ན་འ ར་ ིན་བ བས་མཛད། །

吉⾏ ⽵⾙ 吞究 勤蠟最
願皆如意成就祈加持。

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ །ི །བསམ་ ོར་ མ་དག་གངས་རི་ལས་ ེས་པའི། །

達倘 踏耶 森間 湯界記 散就 南達 扛瑞 雷界⾙
我及無邊⼀切有情眾，意樂加⾏清淨雪⼭⽣，

འཁོར་ག མ་ ོག་མེད་དགེ་ཚགས་ ་ ན་ མས། ། ལ་བ་ ་བཞིའི་ ་མཚར་འ ག་ ར་ཅིག །

闊松 紐沒 給措 秋均南 嘉哇 固息 嘉措 就究記
三輪無著善業⻑流⽔，願皆匯⼊四⾝佛海中。
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ཇི་ ིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ ིད་ ། ། ེ་དང་ ེ་བ་ཚ་རབས་ ན་ ་ཡང༌། །

吉⼣ 喋瑪 透巴 喋⼣讀 界倘 界哇 測惹 袞杜揚
乃⾄未得如此果位時，所有⼀切⽣⽣世世中，
ིག་དང་ ག་བ ལ་ ་ཡང་མི་ ག་ཅིང༌། །བདེ་དགེ་ ་མཚའི་དཔལ་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

迪倘 讀阿 札揚 ⽶札京 喋給 嘉措 霸拉 訣巴修
不聞罪業苦惱之⾳聲，願常受⽤善樂福德海。
དལ་འ ོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བ ོན་ཤེས་རབ་ ན། །

達就 秋透 喋尊 謝惹滇
具信智慧精進及暇滿，

བཤེས་གཉེན་བཟང་བ ེན་གདམས་པའི་བ ད་ཐོབ་ནས། །

謝念 桑滇 檔⾙ 具透內
侍善知識得授極⼼要，

ལ་བཞིན་ བ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །ཚ་རབས་ ན་ ་དམ་ཆོས་ ོད་པར་ཤོག །

促⾏ ⽵拉 拔切 瑪企巴 測惹 袞杜 黨卻 訣巴修
如法⾏持無諸中斷障，願修勝法⽣⽣世世中。

ང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་ ིབ་ལས་ ོལ། །མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚམ་ ན་ནག་བཅོམ། །

隆瑞 退⾙ ⽶謝 吉雷卓 ⾯阿 散⾙ 貼聰 ⾨那炯
聞思教理無知遮障離，⼝傳抉擇滅諸疑惑闇，

ོམ་ ང་འོད་ ས
ི ་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་གསལ། །ཤེས་རབ་ག མ་ ི་ ང་བ་ ས་པར་ཤོག །

拱炯 偉記 內露 吉⾏薩 謝惹 松吉 囊哇 界巴修
修⽣光明鮮明顯實相，願令三智明照更增勝。
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ག་ཆད་མཐའ་ ལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། ། ོ་ ར་མཐའ་ ལ་ཚགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །

⼤切 踏札 滇尼 息宜敦 卓固 踏札 措尼 朗秋吉
離有無邊⼆諦之基義，離增損邊勝道⼆資糧，

ིད་ཞིའི་མཐའ་ ལ་དོན་གཉིས་འ ས་ཐོབ་པའི། །གོལ་འ གས་མེད་པའི་ཆོས་དང་ ད་པར་ཤོག །

⼣息 踏札 敦尼 哲透⾙ 茍秋 沒⾙ 卻倘 切巴修
離輪涅邊⼆利獲勝果，願遇正法無錯無誤導。

ང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་ ོང་ ང་འ ག་ལ། ། ོང་ ེད་ ག་ཆེན་ ོ་ ེ་ ལ་འ ོར་ཆེས། །

強息 森尼 薩東 聳就拉 炯且 恰千 多傑 那就切
淨基⼼性明空本雙運，能淨⼤印⾦剛⼤瑜伽，

ང་ ་ ོ་ ར་འ ལ་པའི་ ི་མ་ མས། ། ངས་འ ས་ ི་ ལ་ཆོས་ ་མངོན་ ར་ཤོག །

強甲 洛樸 處⾙ 持瑪南 強哲 持札 卻固 溫究修
所淨忽爾迷幻之垢染，願淨之果無垢法⾝現。

གཞི་ལ་ ོ་འདོགས་ཆོད་པ་ ་བའི་གདེངས། །དེ་ལ་མ་ཡེངས་ ོང་བ་ ོམ་པའི་གནད། །

息拉 卓朵 卻巴 ⼤威頂 喋拉 瑪煙 宮哇 拱⾙內
於基斷諸增益決定⾒，守護於此無散為修要，

ོམ་དོན་ ན་ལ་ ལ་ ོང་ ོད་པའི་མཆོག ། ་ ོམ་ ོད་པའི་གདེངས་དང་ ན་པར་ཤོག །

拱敦 袞拉 紮炯 訣⾙秋 ⼤拱 訣⾙ 頂倘 滇巴修
精通於修即是最勝⾏，願於⾒修⾏三得決定。

ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་སེམས་ ་ི མ་འ ལ་ཏེ། །སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ ི་ངོ་བོས་ ོང༌། །

卻南 湯界 森記 南處喋 森尼 森沒 森記 哦窩東
⼀切諸法皆⼼所幻顯，⼼亦無在⼼之體性空，
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ོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་ ང་བ་ ེ། །ལེགས་པར་བ ག་ནས་གཞི་ ་ཆོད་པར་ཤོག །

東⾏ 瑪噶 記揚 囊哇喋 雷巴 ⼤內 息紮 卻巴修
空⽽無礙⼀切皆顯現，願善觀察斷增益深根。

ཡོད་མ་ ོང་བའི་རང་ ང་ ལ་ ་འ ལ། །མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ ་འ ལ། །

約瑪 紐威 攘囊 由讀處 瑪瑞 汪吉 攘瑞 達杜處
⾃顯無實迷執為外境，以無明故執⾃明為我，

གཉིས་འཛན་དབང་གིས་ ིད་པའི་ ོང་ ་འ མས། །མ་རིག་འ ལ་པའི ད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །

尼今 汪吉 ⼣⾙ 隆讀⽋ 瑪瑞 處⾙ 則達 卻巴修
被⼆執驅漂泊諸有界，願破無明總斷惑幻源。

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ ལ་བས་ ང་མ་གཟིགས། །མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ ན་ ི་གཞི། །

約巴 瑪吟 嘉威 將瑪息 沒巴 瑪吟 闊喋 袞吉息
⾮有以⾄諸佛亦未⾒，⾮無此乃輪涅⼀切基，

འགལ་འ ་མ་ཡིན་ ང་འ ག་ད ་མའི་ལམ། །མཐའ་ ལ་སེམས་ ི་ཆོས་ཉིད་ ོགས་པར་ཤོག །

噶讀 瑪吟 聳就 烏沒朗 踏札 森記 卻尼 ⾖巴修
⾮悖此即雙運中觀道，願能領悟離邊⼼法性。

འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚན་པ་མེད། །འདི་མིན་ཞེས་ ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །

迪吟 協巴 扛吉 村巴沒 迪明 協甲 扛吉 噶巴沒
無有任何可指此即是，亦無任何反證此⾮是，

ོ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འ ས་མ་ ས། །ཡང་དག་དོན་ ི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །

洛雷 喋⾙ 卻尼 讀瑪且 揚塔 敦吉 踏尼 涅巴修
法性超越⼼識本無作，願能確定圓滿真實際。
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འདི་ཉིད་མ་ ོགས་འཁོར་བའི་ ་མཚར་འཁོར། །འདི་ཉིད་ ོགས་ན་སངས་ ས་གཞན་ན་མེད། །

迪尼 瑪⾖ 闊威 嘉握闊 迪尼 ⾖那 桑傑 賢那沒
不悟此故流轉輪迴海，若悟此者證覺⾮他處，

ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་ཉིད་ ན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །

湯界 迪吟 迪明 扛揚沒 卻尼 袞息 倉尼 瑞巴修
⼀切諸法無有是與⾮，願⾒法性阿賴耶之患。

ང་ཡང་སེམས་ལ་ ོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། ། ོགས་ ང་སེམས་ལ་འ ལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །

浪揚 森拉 東揚 森吟喋 ⾖將 森拉 處揚 攘吉森
顯現是⼼空寂亦是⼼，了悟是⼼惑幻亦⾃⼼，

ེས་ ང་སེམས་ལ་འགགས་ ང་སེམས་ཡིན་པས། ། ོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །

界將 森拉 噶將 森吟⾙ 卓朵 湯界 森拉 卻巴修
⽣起是⼼滅者亦是⼼，願斷⼀切增益於⾃⼼。

ོས་ ས་ ོལ་བའི་ ོམ་ ིས་མ་བ ད་ཅིང༌། །ཐ་མལ་འ ་འཛའི་ ང་གིས་མ་བ ོད་པར། །

略且 作威 拱吉 瑪類淨 踏瑪 讀吉 隆吉 瑪訣巴
未經刻意造作修所染，未遭世俗散亂所動搖，

མ་བཅོས་ག ག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་ ོང་བར་ཤོག །

瑪訣 紐瑪 攘拔 就謝⾙ 森敦 釀連 客興 炯哇修
了知安住本然⽽無作，願善修習護持⼼要義 。
注：善謂具⾜智慧與精進。)

(

མ་བཅོས་ག ག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་ ོང་བར་ཤོག །

剎惹 ⾖⾙ 哇蠟 攘薩息 右沒 森記 秋窩 昂吉內
粗細分別波浪⾃消歇，平緩⼼河漸漸歸停息，
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ིང་ གས་ ོག་པའི་ ི་མ་དང་ ལ་བའི། །ཞི་གནས་ ་མཚ་མི་གཡོ་བ ན་པར་ཤོག །

緊⽊ 拗⾙ 持瑪 倘札威 息內 嘉措 ⽶右 店巴修
離卻昏沉掉舉之渾濁，願得安寧堅固寂⽌海。

བ ར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བ ས་པའི་ཚ། །མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ ག་གེར་མཐོང༌། །

⼤沒 森拉 揚揚 喋⾙測 通沒 盹尼 吉⾏ 蠟給通
數數觀察無可⾒之⼼，洞⾒本然不可⾒之義，

ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚམ་ཆོད་པ་ཉིད། །འ ལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །

吟明 敦拉 帖聰 卻巴尼 處沒 攘哦 攘吉 謝巴修
永斷是耶⾮耶之疑慮，願此無謬⾃性⾃顯現。

ལ་ལ་བ ས་པས་ ལ་མེད་སེམས་ ་མཐོང༌། །སེམས་ལ་བ ས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་ ོང༌། །

由拉 喋⾙ 由沒 森速通 森拉 喋⾙ 森沒 哦窩東
觀察境時無境唯⾒⼼，尋找⼼時無⼼⼼性空，
གཉིས་ལ་བ ས་པས་གཉིས་འཛན་རང་སར་ ོལ། །

尼拉 喋⾙ 尼緊 攘薩卓
觀察⼆者⼆執⾃解脫，

འོད་གསལ་སེམས་ ་ི གནས་ གས་ ོགས་པར་ཤོག །

偉薩 森記 內露 ⾖巴修
願能了悟光明⼼實相。

ཡིད་ ེད་ ལ་བ་འདི་ནི་ ག་ ་ཆེ། །མཐའ་དང་ ལ་བ་ད ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །

宜切 札哇 狄尼 恰嘉切 踏倘 札哇 烏瑪 千波吟
此離作意即是⼤⼿印，此離邊者即是⼤中觀，
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འདི་ནི་ ན་འ ས་ ོགས་ཆེན་ཞེས་ ང་ ། །གཅིག་ཤེས་ ན་དོན་ ོགས་པའི་གདེངས་ཐོབ་ཤོག །

迪尼 袞讀 作千 協將甲 記謝 袞敦 ⾖⾙ 頂透修
此攝⼀切亦名⼤圓滿，願由知⼀得悟⼀切義。

ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་ ན་ཆད་མེད། །མཚན་འཛན་མེད་པའི་འོད་གསལ་ ིབ་གཡོགས་ ལ། །

賢巴 沒⾙ 喋千 均切沒 千謹 沒⾙ 偉薩 吉右札
無貪著故⼤樂續不斷，無執相故光明離遮障，

ོ་ལས་འདས་པའི་མི་ ོག་ ན་ ིས་ བ། ། ོལ་མེད་ཉམས་ ོང་ ན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །

洛雷 喋⾙ ⽶⾖ 倫吉⽵ 作沒 釀紐 均切 沒巴修
無念超思任運⾃顯現，願⽣離勤修受無間斷。

བཟང་ཞེན་ཉམས་ ་ི འཛན་པ་རང་སར་ ོལ། །ངན་ ོག་འ ལ་པ་རང་བཞིན་ད ིངས་ ་དག །

桑賢 釀記 謹巴 攘薩卓 恩⾖ 處巴 攘⾏ 應速達
善妙覺受貪著當下解，惡念迷惑⾃性界中淨，

ཐ་མལ་ཤེས་པ་ ང་ ང་ ལ་ཐོབ་མེད། ། ོས་ ལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་ ོགས་པར་ཤོག །

踏瑪 謝巴 幫朗 札透沒 追札 確尼 殿巴 ⾖巴修
平常⼼無取捨與得失，願悟離戲法性真實諦。
འ ོ་བའི་རང་བཞིན་ ག་ ་སངས་ ས་ ང༌། །

卓威 然⾏ ⼤度 桑給姜
眾⽣⾃性恆常圓滿覺，

མ་ ོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འ མས། །

瑪⾖ 汪吉 踏沒 扣哇⽋
未悟此故無盡漂輪迴，
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ག་བ ལ་ ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །བཟོད་མེད་ ིང་ ེ་ ད་ལ་ ེ་བར་ཤོག །

篤阿 姆踏 沒⾙ 森間拉 索沒 寧傑 舉拉 給哇修
於諸痛苦無邊有情眾，願我⼼續⽣起強烈悲。

བཟོད་མེད་ ིང་ ེའི་ ལ་ཡང་མ་འགགས་པའི། །བ ེ་ ས་ངོ་བོ་ ོང་དོན་ ེན་པར་ཤར། །

索沒 寧傑 紮陽 瑪噶⾙ 哲讀 哦窩 動敦 簡巴夏
悲時難忍⼤悲震撼⼒，空性⾚裸閃耀現於前，

ང་འ ག་གོལ་ས་ ལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི། །འ ལ་མེད་ཉིན་མཚན་ ན་ ་བ ོམ་པར་ཤོག །

松久 苟薩 札威 藍秋狄 札沒 寧千 袞杜 拱巴修
於此最勝雙運之⼤道，願我晝夜修習永不離。

ོམ་ ོབས་ལས་ ང་ ན་དང་མངོན་ཤེས་དང༌། །སེམས་ཅན་ ིན་ ས་སངས་ ས་ཞིང་རབ་ ངས། །

拱⾖ 雷炯 堅檔 溫些檔 森間 明傑 桑給 ⾏惹獎
修⼒所⽣眼等諸神通，成熟有情清淨諸佛剎，
སངས་ ས་ཆོས་ མས་འ བ་པའི་ ོན་ལམ་ ོགས། །

桑給 確南 ⽵⾙ 莫藍⾛
願以成就踐⾏諸佛法，

ོགས་ ིན་ ངས་ག མ་མཐར་ ིན་སངས་ ས་ཤོག །

⾛明 獎頌 踏欽 桑給修
圓滿成熟清淨成正覺。

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ས་བཅས་ གས་ ེ་དང༌། ། མ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་ ེད་ཡོད་པའི་མ ས། །

秋究 甲哇 歇皆 突戒檔 南嘎 給哇 吉念 閱⾙退
⼗⽅諸佛佛⼦⼤悲⼒，所有⼀切清淨善業⼒，
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དེ་ ར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ །ི ། ོན་ལམ་ མ་དག་ཇི་བཞིན་འ བ་ ར་ཅིག །

喋⼤ 達檔 森間 湯界紀 莫藍 南達 吉⾏ ⽵久季
願我以及⼀切諸有情，所有淨願如意皆成就。
ཅེས་ ེ་རང་ ང་ ོ་ ེས་མཛད་པའོ། །

法王 讓炯多傑所著。

ན་རས་གཟིགས་ ི་ ོན་ལམ།

〈直貢噶舉觀⾳願⽂〉

直貢昆秋仁千 著
妙融法師 譯

ན་མོ་ལོ་ཀེ་ ་ ་ཡེ། །

南無 洛給 修惹耶
ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་མ ེན་བ ེ་གཅིག་བ ས་པ།།འོད་དཔག་མེད་པས་ ིན་བ བས་ ལ་པའི་ །།

讀頌 喋謝 虔界 季讀巴 偉巴 沒杯 錦拉 住⾙估
三時善逝悲智之總攝，無量光佛加被之化⾝，

ོན་ལམ་མཛད་འ ིན་ གས་ ེ་ ལ་ ང་བ། ། ལ་བ་ ས་དང་ ོབ་མ་ད ་བཅོམ་བཅས། །

莫藍 則慶 突戒 撲炯哇 甲哇 ⾊檔 洛瑪 札炯皆
⼤願事業悲⼼超絕倫，諸佛菩薩弟⼦阿羅漢，

ཡི་དམ་ཆོས་ ོང་དཀོན་མཆོག་ བས་ ་ི མཆོག །འ ོ་བའི་དོན་ ་ གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ཚགས། །

宜黨 確炯 袞秋 嘉紀秋 卓威 敦獨 突戒 千波措
本尊護法尊勝勝救護，為眾⽣義⼤悲之匯聚，

ཞིང་གི་ ལ་མཉམ་དཔག་མེད་ཡོན་གནས་ མས།། ག་བསམ་ ོན་ལམ་འ བ་པའི་དཔང་ ་བ གས།།

⾏吉 獨嚴 巴沒 元內南 拉散 莫藍 ⽵⾙ 頒獨秀
等國⼟塵無量福⽥眾，成就勝意祈願為證明。

བདག་དང་བདག་གི་ཉེ་འ ེལ་འཁོར་ ོབ་འབངས། །གཞན་དག་དད་པའི་འ ོ་བ་ཤི་གསོན་ མས། །

達檔 達吉 涅哲 扣洛榜 賢達 喋⾙ 卓哇 ⻄蓀南
我與我之親眷弟⼦⺠，其他信我眾⽣與亡者，
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ཐར་འདོད་བདེ་ཐོབ་ ིར་ ་རེ་བ་དང༌། ། ོས་པས་དཔག་མེད་ ི་ ་ བ་པ་དང༌། །

踏對 喋透 契獨 蕊哇檔 兌盃 巴沒 ⼣秀 ⽵巴檔
為求解脫得樂⽽期望，於我無量恭敬與承侍，

མ་བཞིའི་དཀོར་དང་བདག་གི་གནས་ ལ་མཁར། །ཟས་གོས་བ ང་བ་ཡོ་ ད་ ོ་ག མ་ ི། །

南習 構檔 達吉 內由卡 協軌 東哇 友傑 苟松吉
四信施眾繞我住處地，⾐⾷資具以三⾨業因，

ལས་ ར་ ན་ ་བཀོལ་དང་བ ོས་ཤ་ཟོས། །འཚ་ ིར་ ོག་བཅད་འདོད་ ིར་བ ིགས་ ོག་བ ིས། །

雷久 真獨 構檔 哦夏學 措契 梭皆 對契 狄措吉
遣使為僕或⾷迴向⾁，續命⽽殺為欲⾏搶罵，

བདག་ལ་ཕན་ ོགས་མ ན་ ོར་གནོད་ ེད་བགེགས། །བར་མས་གཙ་ ས་མཐོང་ཐོས་ ན་རེག་དང༌། །

達拉 偏卓 吞久 諾傑給 拔沒 奏傑 通退 真蕊檔
調順益友或作障害者，及無記等⾒聞憶觸我，

་ཚགས་གང་འ ེལ་ཁམས་ག མ་འ ོ་བ་ མས། །ཚ་ཟད་འཆི་བདག་གཤིན་ ེའི་ ང་ ེབས་ཏེ། །

那措 扛哲 康頌 卓哇南 策協 契達 欣傑 炯列喋
任何有緣三界之眾⽣，命終⽽⾄死主閻王前，

ན་ ིས་མི་ ོངས་ ིག་ ས་འ ོད་གནོང་ཚ། །བར་དོའ་ ང་བ་ ་མར་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། །

袞吉 ⽶動 狄吉 軌農策 拔奪 囊哇 久瑪 哦謝興
萬般無益於罪愧悔時，於中陰境相知為幻相，

མཚམས་ ོར་ངན་པའི་བར་ཆད་ ོག་པ་དང༌། །འཕོ་བའི་བ ་མ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

參久 研⾙ 把切 ⾖巴檔 頗威 速瑪 覺季 間瑞⼣
除遣惡劣連結之障礙，願尊遷識相迎觀世⾳！
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དེ་ལས་བར་དོའ་ ང་བ་འཆར་ ིད་དེ། །མཐོང་ ང་ཐམས་ཅད་ད ་ ་ ང་བའི་ཚ། །

喋雷 拔奪 囊哇 洽⼣喋 通囊 湯界 札如 檔威策
於彼中陰境相或現起，⼀切所⾒如敵瞋恨時，

ཡོན་པོ་ལམ་ལ་ ོང་བའི་འཁར་བ་བཞིན། །འ ལ་མེད་ ེལ་མ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

元波 藍拉 松威 卡哇⾏ 札沒 給瑪 覺季 間瑞⼣
於歪斜道具能扶正棍，願能不離護送觀世⾳！

ཆགས་ ང་དབང་གིས་གནས་ངན་བཟང་མཐོང་ ེ། །མཐོང་ ང་ཐམས་ཅད་ཆགས་པར་ ང་བའི་ཚ། །

洽檔 汪吉 內研 桑通喋 通囊 湯界 洽巴 檔威策
貪瞋⼒故⾒惡以為善，中陰貪瞋⼀切所⾒時，

ངན་འ ོ་ ིན་མོའ་ ིང་ ོ་འགོག་པ་དང༌། །དལ་འ ོར་ནོར་དང་ ོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

研卓 欣莫 林苟 夠巴檔 達久 諾檔 綴季 間瑞⼣
阻斷惡趣羅剎⼟之⾨，祈賜暇滿珍寶觀世⾳！

ལ་ལ་ད ལ་བར་ཚ་ ང་བཙ་ ེག་གིས། །མི་བཟད་འཇིགས་མེས་བ ལ་མང་མནར་ ར་ཚ། །

拉拉 釀哇 擦掌 奏謝吉 ⽶瑟 吉美 嘎芒 那久策
或⼊地獄受冷熱燒煮，難忍懼⽕多劫逼惱時，

གས་ ེའི་ ་དང་ ིང་ ེའི་ག་ ར་ཆར། །ཕབ་ནས་ཞེ་ ང་སོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

突戒 秋檔 寧傑 噶布洽 帕涅 協檔 雖季 間瑞⼣
以⼤悲⽔慈憫冰⽚⾬，願降滅除瞋恨觀世⾳！

ལ་ལ་ཡི་ གས་གནས་ ་བཟའ་བ ང་གིས། །བ ེས་ཕོངས་མེ་མཚན་ཟ་ལ་ ག་གི་མཐིལ། །

拉拉 宜達 內速 撒洞吉 哲彭 美村 撒拉 洽吉替
或⼊餓⻤道⽽缺飲⾷，飢渴⾷⽕兵器等諸苦，
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མས་པའི་ ན་གཏེར་ ིས་ཚམ་ ག་སོར་ ིས། །སེར་ འི་མ ད་པ་ ོལ་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

獎⾙ 君喋 吉慶 洽梭吉 ⾊那 讀巴 綽季 間瑞⼣
掌⼼慈流寶藏令滿⾜，妙指解慳吝結觀世⾳！

ལ་ལ་ ད་འ ོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ་ཞིང༌། །བཀོལ་ ོད་ཤ་པགས་དབང་ ་གསོད་ ེད་ཚ། །

拉拉 讀卓 季吉 季撒⾏ 構覺 夏巴 汪獨 索傑策
或⼊畜⽣道⽽互殺戳，奴役或因⽪⾁⽽被殺，

གཏི་ ག་ ན་པ་འཐིབས་པའི་ ག་ མ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ ོན་མེ་ ོར་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

滴幕 ⾨巴 替⾙ ⿇潤拉 耶謝 準美 伯季 間瑞⼣
願於癡愚厚稠之黑暗，點燃本智燈⽕觀世⾳！

ལ་ལ་ ་མིན་ ལ་ ་འཐབ་ ོད་ ས
ི ། །ག ལ་འ གས་ལས་ ིས་དབང་མེད་ ཁ་ལ། །

拉拉 拉明 由獨 踏覺紀 優處 雷紀 汪沒 獨卡拉
或⼊⾮天道⽽相爭⾾，以戰爭業受苦⾮⾃主，

ན་ ོམས་རི་བོ་ཆེན་པོའ་ ིབ་བསིལ་ ིས། ། ག་དོག་ ང་ ོ་ཆོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

袞勇 ⽴窩 千波 吉細吉 剎奪 隆苟 卻季 間瑞⼣
願以平等⼤⼭之涼蔭，斷除嫉妒⾵⾨觀世⾳！

ལ་ལ་ ་གནས་ལོངས་ ོད་བདེ་བ་ལ། །གཡེང་བས་ལོ་འདས་མི་ ན་འཆི་འཕོ་ ང༌། །

拉拉 拉內 隆覺 喋哇拉 煙威 洛喋 ⽶真 契頗冬
或⼊天⼈道⽽受⽤樂，散逸不知⽇逝死驟臨，

གས་ ེ་ ད་ ་ ང་བའི་ ་ ིངས་ ས
ི ། །འདོད་ཆགས་ ་ལས་ ོལ་ཞིག་ ན་རས་གཟིགས། །

突戒 沒獨 炯威 ⽵錦紀 對洽 秋雷 卓席 間瑞⼣
願以⼤悲殊妙⼤船筏，渡脫貪欲⼤河觀世⾳！
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མི་ མས་ ེ་ ་ན་འཆིའི་ ་བོ་བཞིར། ། ག་བ ལ་ག མ་ ི་ ་གཏེར་ནང་ ་ ། །

⽶南 給噶 那契 秋窩習 篤阿 松吉 秋喋 囊獨久
⼈等⽣⽼病死四⼤河，匯流⽽⼊三苦⼤海中，

གཉིས་འཛན་ ་ལ་འ ོ་བའི་གར་མཁན་ཚགས།། གས་ ེའི་ གས་ ས་ ོངས་ཤིག་ ན་རས་གཟིགས།།

尼錦 拔拉 秋威 噶虔措 突戒 價居 種席 間瑞⼣
⼆執波濤隨波逐流眾，⼤悲勾為引導觀世⾳！

བདག་འཛན་ཕ་མས་བ ེད་པའི་ ིས་པའི་ཚགས། །གཉིས་འཛན་གོ་ བ་དམ་པོས་ ས་བགོས་ནས། །

達錦 帕沒 給⾙ 吉⾙措 尼錦 苟察 黨背 呂軌涅
我執⽗⺟所⽣⼩童眾，⼆執鎧甲緊捆著於⾝，

ག་ འི་མཚན་ཆར་འབེབས་པའི་ ེ་བོ་ཡི། །བ ད་ ེ་ཆོས་ལ་ ར་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

毒阿 村洽 北⾙ 給窩宜 讀喋 確拉 久季 間瑞⼣
揮持五毒兵器之⼠夫，願魔眾轉為法觀世⾳！

དཔེར་ན་མི་གཙང་བ་ལ་ ང་ ་བཞིན། །འཁོར་བ་བདེ་བར་མཐོང་ནས་དེར་ ོ་ག མ། །

倍那 ⽶藏 哇拉 掌布⾏ 扣哇 喋哇 通涅 喋苟松
猶如圍繞汙穢之蚊蠅，視輪迴為樂並以三⾨，

དལ་མེད་ ག་བ ལ་བ བ་པའི་ ་བ་ཡི། །དོན་མེད་ལས་འདི་ ངས་ཤིག་ ན་རས་གཟིགས། །

達沒 篤阿 ⽵⾙ 甲哇宜 敦沒 雷狄 冬席 間瑞⼣
無閒暇⽽造作諸痛苦，願減無義之業觀世⾳！

འདི་དག་ཆོས་ ན་ ས་ཐོབ་མཚན་ ན་ ི། །བཤེས་གཉེན་མཆོག་བ ེན་ ས་མཆོད་དེས་ག ང་གི །

狄達 確滇 呂透 千殿吉 謝尼 秋殿 舉卻 喋頌吉
願獲此等具法之⾝已，並能依敬供養善知識，
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གདམས་པས་ ད་ ིན་སངས་ ས་དངོས་ཉིད་ ། །ངེས་པའི་ ོ་དང་ ོར་ཞིག་ ན་རས་གཟིགས། །

黨盃 舉明 桑給 溫尼獨 耶⾙ 洛檔 久席 間瑞⼣
彼之宣說成熟於⼼續，賜予決定之⼼觀世⾳！

ཐོས་པས་ ང་ངེས་ཆོས་ མས་དོན་འདོམས་ཤིང༌། །བསམ་པས་ཞི་ ག་ཏིང་འཛན་མངོན་ ར་ནས། །

退盃 掌耶 確南 敦董興 散盃 習蠟 盯錦 溫久涅
聞⽽總攝了不了義法，思⽽現前⽌觀三摩地，

བ ོམས་པས་མཐའ་ ལ་ ་བ་ ོགས་པར་ ན། །སེམས་ཉིད་མ་དང་ ོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

拱盃 踏札 ⼤哇 ⾖巴滇 森尼 瑪檔 墜季 間瑞⼣
修⽽了悟離邊之⾒地，願指引⺟⼼性觀世⾳！

ངེས་འ ང་ ོ་ཡིས་ ལ་ ིམས་ས་བོན་ཐེབས། །གཞན་ཕན་འདོད་པའི་ ང་སེམས་ལོ་འདབ་ ས། །

耶炯 洛宜 促欽 薩奔替 賢篇 對⾙ 獎森 洛達給
願出離⼼成戒律種⼦，欲利他菩提⼼枝葉茂，

དེ་ལས་གསང་ གས་བ ེད་ ོགས་མེ་ཏོག་བ །།བ བ་ག མ་འ ས་ ་ ེད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས།།

喋雷 桑阿 給奏 美⾖札 拉松 哲布 給季 間瑞⼣
由彼⽣圓次第開妙花，能⽣三學之果觀世⾳！

་འ ས་ ང་དོར་ ལ་བཞིན་བ བ་པ་དང༌། །ཚགས་གཉིས་འཕེལ་ཁ་ཕར་ ིན་ ག་ ོད་པར། །

久這 瀾奪 促⾏ ⽵巴檔 措尼 佩卡 帕慶 ⽵覺巴
願能如理取捨因與果，為增⻑⼆資糧⾏六度，

ཆེ་ གས་རེ་ ོན་ཆོས་བ ད་དམ་པོ་ཡི། །ཞེན་པའི་ཐག་པ་ཆོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

切札 瑞⾨ 確給 黨波宜 賢⾙ 踏巴 卻季 間瑞⼣
名望欲求⼋法之緊縛，斬斷貪執之繩觀世⾳！
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ས་དང་ལམ་ ིས་ ོ་འདོགས་ ན་ ོགས་ནས། ། ོན་ ན་ ངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་མཆོག་ ན་པའི། །

薩檔 欄吉 卓奪 袞⾛涅 娟袞 邦興 元殿 秋滇⾙
願能斷除虛造地與道，棄諸過患具最勝功德，

ལ་བའི་གོ་འཕང་མངོན་ཐོབ་ ལ་ ་ཡིས། །གཞན་དོན་ ན་ བ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

甲威 苟胖 溫透 住辜宜 賢敦 倫⽵ 覺季 間瑞⼣
現得佛果⽽以諸化⾝，任運成就利⽣觀世⾳！

བདག་ལ་འ ེལ་ཐོགས་བཟང་ངན་གང་མཆིས་ ང༌། །ཕ་མས་གཙར་ ས་འཁོར་བ་སངས་ ས་བར། །

達拉 哲透 桑研 扛契姜 帕沒 奏傑 扣哇 桑給哇
願於我結善惡因緣者，⽗⺟為主⾄彼未成佛，

དེ་ ིད་བདག་འཚང་མི་ ་དེ་དག་གི །དོན་བ ིད་ཉིད་ ར་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

喋⼣ 達倉 ⽶甲 喋達吉 頓吉 尼⼤ 覺季 間瑞⼣
為彼眾⽣我亦不成佛，願如尊利眾⽣觀世⾳！

མ་རིག་ལམ་གོལ་ ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བའི། །ག ལ་དཀའ་ ོན་ ི་ ལ་འ ལ་ཞིང་མིན་པའི། །

瑪⽴ 欄苟 讀阿 吉習威 獨嘎 溫吉 甲獨 ⾏明⾙
⼊無明謬道受諸痛苦，難伏如昔佛亦未伏者，

ེ་བོ་འ ལ་ལ་ ས་ག མ་ ལ་ གས་བ ེད།།མཛད་ལས་ ད་འཕགས་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས།།

給窩 獨拉 讀松 甲突給 則雷 切帕 覺季 間瑞⼣
於彼以三時佛之⼤願，事業賜更殊勝觀世⾳！

བདག་ ག་ ང་ ས་འ ོ་ ན་ ག་བ ལ་ཆེའི། །གོ་ཆོད་གཏོང་ ར་བདག་དགེ་ ན་ཚགས་ མས། །

達讀 芎威 卓袞 篤阿切 苟卻 動久 達給 彭措南
我之⼩苦眾⽣之⼤苦，⽤以布施圓滿我善業，
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སེམས་ཅན་ ན་འ ལ་དེ་དོན་ཕན་རང་ ོག ། ིན་ལ་ ོབས་པ་ ེད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

森間 袞不 喋盹 篇然梭 錦拉 波巴 給季 間瑞⼣
盡與眾⽣成彼之利益，願⽣捨命之勇觀世⾳！

མཆོག་དམན་བར་ ི་འ ོ་བ་ ན་ ོམས་སེམས། །རབ་བ ན་གང་ཞིག་ཞེ་ ང་གནོད་ ོར་བའི། །

秋⾯ 拔吉 卓哇 袞勇森 惹滇 扛席 協檔 諾久威
於勝劣中平等⼼堅固，眾⽣瞋恨為害如毒蛇，

ག་ ལ་བཞིན་ ་དངོས་བ ད་འཚ་བའི་ལས། ། ང་ནས་ མ་ ོལ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

篤⽵ ⾏獨 哦舉 策威雷 獎涅 南卓 覺季 間瑞⼣
直接間接所造傷害業，賜清淨⽽全解觀世⾳！

བདག་སོགས་ མ་ ན་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལས། །ཞི་བདེའི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་མི་འ ང་ཞིང༌། །

達梭 南袞 賢盹 扣那雷 習喋 散巴 給季 ⽶炯⾏
願我等任何時唯利他，剎那⾃⾝寂樂念不⽣，

ཆོས་མིན་ལས་གཞན་མི་དགེ་ ེ་ ིད་ན། །ཆོས་ ན་གནས་ ་འཕོར་ ག་ ན་རས་གཟིགས། །

確明 雷賢 ⽶給 給⼣那 確滇 內速 頗秋 間瑞⼣
⾮法業等不善若⽣時，願轉為具法處觀世⾳！

ཆོས་ད ིངས་ མ་དག་བ ་མེད་རིན་ཆེན་ག མ། ། ང་ ོང་ ་དང་ ག་བསམ་འཁོར་འདས་དགེའི། །

確⾳ 南達 陸沒 仁千松 掌松 拉檔 拉散 扣喋給
法界清淨無誤三⼤寶，仙⼈天與勝意輪涅善，

བདེན་པ་མཆིས་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་འདི་དག །མི་ཐོགས་ ར་ ་ བས་ཤིག་ ན་རས་གཟིགས། །

滇巴 契⾙ 莫藍 ⼤狄達 ⽶透 紐獨 ⽵悉 間瑞⼣
發意此等具真實祈願，不久迅即成就觀世⾳！
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འདི་ཡིས་ཚ་རབས་དཔལ་ ན་ ་མ་དང༌། ། ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་ ག་ན་པ ོ་མཆོག །

狄宜 策惹 巴滇 喇嘛檔 讀松 喋謝 洽那 ⾙莫秋
以此善願⽣世具德師，三時如來尊勝⼿持蓮，

གཡེལ་བ་མེད་པར་ ེས་ ་འཛན་པའི་ ར། །འ ར་བར་ ར་ ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །

耶哇 沒巴 傑速 錦⾙久 久哇 紐獨 覺季 間瑞⼣
攝持納受於我不遺忘，迅速賜此成就觀世⾳！

ཞེས་པ་འཕགས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་ ོན་ལམ་ ེ་ གས་ ི་ཚག་འདི་རང་གཞན་ ི་དོན་ ་འ ི་ ང་པ་ ོ་ ེ་འཆང་ཆོས་ ི་ ལ་པོས་
ེས་ ་བ ང་བ་དགེ་ ོང་ ན་ ་དཀོན་མཆོག་ར ས་ ར་བ་དགེ་ཞིང་དར་བར་ ར་ཅིག །

向觀世⾳聖者祈願哀求之詞，為⾃他之義，直貢巴持⾦剛法王攝持者，⽐丘間阿昆秋熱那所
作，願善弘揚。頂禮諸淨妙上師，於⾏七⽀法⾏之上⽽誦。

ག་ ང་ཐང་པ་ཆེན་པོའ་ ོན་ལམ།

〈達隆噶舉⼆⼗祈願⽂〉

達隆湯巴千波 著
妙融法師 譯

ར ་ ་ །

惹那古如
རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་ ེད་མི་འ ལ་འ ས་མ་ ས་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 ⽶切 ⽶札 讀瑪 傑巴堪
仁波切尊知萬法，無變無分與無為，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་ ོག་ ོག་མེད་ནམ་མཁའ་ ་ ར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 ⽶兜 兜沒 南咖 搭部堪
仁波切尊知萬法，無別無念如虛空，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་འ ལ་མི་འ ལ་འ ལ་པ་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪初 ⽶初 初巴 沒巴堪
仁波切尊知萬法，無惑無疑無迷惘，
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དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。(於三時皆無迷惑)

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་དམིགས་མི་དམིགས་དམིགས་པ་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪密 ⽶密 密巴 沒巴堪
仁波切尊知萬法，無著無得無所緣，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。(於三時皆無所得)

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་གཡོས་མི་གཡོ་གཡོ་བ་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪約 ⽶優 優哇 沒巴堪
仁波切尊知萬法，無移無遷無動搖，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。(於三時皆無動轉)

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་ ར་མི་འ ར་འ ར་བ་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪玖 ⽶玖 玖哇 沒巴堪
仁波切尊知萬法，無轉無改無變異，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。(於三時皆無變化)
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རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་ ས་མི་ ེད་ ེད་པར་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪傑 ⽶傑 傑巴 沒巴堪
仁波切尊知萬法，無為無⾏無造作，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願定知。(於三時皆無⾏作)
རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཤེས་དང་ཤེས་ ་

ོལ་ ལ་བར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 謝倘 謝甲 甲鄒 札哇堪
仁波切尊知萬法，能所知⽤離諍辯，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་ ེས་མི་ ེ་ ེ་བ་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪皆 ⽶皆 皆哇 沒巴堪
仁波切尊知萬法，不⽣無⽣無有⽣，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜秀
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。(於三時皆無有⽣)

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་འགགས་མི་འགགས་འགགས་པ་མེད་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 瑪噶 ⽶噶 噶巴 沒巴堪
仁波切尊知萬法，無礙無滅無阻滯，
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དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。(於三時皆無滯礙)

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།།ག གས་སོགས་གཉིས་མེད་གཅིག་ ་མིན་པར་མ ེན།།

仁千 切基 確南 湯界尼 俗梭 尼沒 計部 銘巴堪
仁波切尊知萬法，⾊等無⼆亦⾮⼀，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ཁ་དོག་ད ིབས་ ལ་ངོ་བོ་ མ་དག་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 咖⾖ 意札 哦窩 南達堪
仁波切尊知萬法，離形離⾊本性淨，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མིན་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 約倘 約波 沒巴 銘巴堪
仁波切尊知萬法，⾮有亦是⾮⾮有，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。
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རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ོས་པའི་མཚན་མ་རབ་ ་ཞི་བར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 追⾙ 千瑪 惹督 習哇堪
仁波切尊知萬法，戲論之相妙寂滅，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ་ལམ་འ ས་ ་ མ་པར་དག་པར་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 玖藍 哲部 南巴 達巴堪
仁波切尊知萬法，因道果皆為清淨，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森界 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ང་ ང་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ ་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 邦朗 沒巴 釀巴 尼讀堪
仁波切尊知萬法，無取無捨為平等，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ས་ག མ་ ིད་ག མ་མ་རིག་ མ་དག་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 讀松 希松 瑪⾥ 南達堪
仁波切尊知萬法，三時三有無明淨，
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དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །གཉིས་མེད་གཉིས་ ་མེད་པར་རོ་མཉམ་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 尼沒 尼俗 沒巴 柔釀堪
仁波切尊知萬法，無⼆⾮⼆別⼀味，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 攘⾏ 迴撒 耶謝 蔻樓堪
仁波切尊知萬法，⾃性光明本智輪，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。

རིན་ཆེན་ ེད་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་མཉམ་མཉམ་མཛད་ག ལ་ ་ ིན་མཛད་མ ེན། །

仁千 切基 確南 湯界尼 ⽶釀 釀則 讀甲 命則堪
仁波切尊知萬法，未等令等熟所伏，

དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །

喋堪 喋哲 確南 湯界尼 達甲 森間 南基 涅兜修
如尊了知諸萬法，我等群⽣願得知。
ོན་ལམ་ཉི་ ་པ་ ོགས་སོ། །

⼆⼗願⽂畢。

ོ་ འི་ ོན་ལམ་རིན་ཆེན་སིལ་མ།

〈卓普零星寶祈願⽂〉

卓普羅紮⽡ 著
妙融法師 譯

ེ་བ ན་ མས་པ་མགོན་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

傑尊 蔣巴 袞波拉 洽擦洛
頂禮⾄尊慈⽒怙主，

ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌།

秋究那 秀⾙ 桑給檔 蔣秋森巴 湯界檔
祈請住於⼗⽅之諸佛菩薩，
ོབ་དཔོན་དང་དགེ་འ ན་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

洛本檔 給敦達拉 拱速梭
與阿闍梨及僧伽眾憶持我。

བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ས་ག མ་ ་བསགས་པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས།

達檔 扣喋湯界紀 讀松獨 薩巴檔閱⾙ 給威紮哇狄
願我於⼀切輪涅三時所積聚之善根，
བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ར་ ་

達檔森間湯界 紐獨
令我及⼀切眾⽣，

་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

喇那沒巴 陽達巴奏⾙ 蔣秋仁波切 透巴 久季
迅速獲證無上正等覺圓滿菩提寶。
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དེ་མ་ཐོབ་ ་ི བར་ འང་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་

喋瑪透紀拔篤昂 策惹涅策惹湯界獨 黨⾙確仁波切
直⾄未證前，願我⽣⽣世世，
བ བ་པའི་དོན་ ་ ེས་ ་ ་དང་མིའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

⽵⾙敦獨 戒布拉檔 ⽶呂切巴間 透巴久季
為修正法寶⽽得天、⼈殊勝⾝。
རིགས་མཐོ་བ་དང་བཙན་འཇིང་ཆེ་བའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

⽇透哇檔 堅錦切威 秋度久季
願得⾼善種性，

ཚ་རིང་བ་དང་ནད་མེད་པའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

策仁哇檔 涅沒⾙ 秋度久季
願成最勝⻑壽無病，

ག གས་མཛས་པ་དང་གཟི་བ ིད་ཆེ་བའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

俗則巴檔 席吉切威 秋度久季
相好端嚴，富裕無害，

ལོངས་ ོད་ཆེ་བ་དང་འཚ་བ་མེད་པའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

隆覺切哇檔 策哇沒⾙ 秋度久季
六⼊淨潔，

ེ་མཆེད་གཙང་བ་དང་དབང་པོ་ ོ་བའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

戒切贊哇檔 汪波諾威 秋度久季
諸根猛利，
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ོ་བ་དམ་པ་དང་ ན་ཞིང་སེམས་ལས་ ་ ང་བའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

卓哇黨巴檔巔⾏ 森雷速榮威 秋度久季 給威謝念
淨妙喜樂，⼼善調柔，

རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་ཞིང་ ོགས་དམ་པ་དང་ཚངས་པར་མ ངས་པར་ ོད་པར་ ར་ཅིག །

仁波切檔 甲⾏ 卓黨巴檔 倉巴匆巴 覺巴久季
遇善知識，友伴賢善，梵⾏清淨，

གདམས་པ་དང་ ེས་ ་བ ན་པ་ཟབ་མོ་ཐོས་ཤིང་དེའི་དོན་ ལ་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

黨巴檔 傑速滇巴 薩莫退欣 喋敦促⾏獨 ⽵巴久季
依隨⼝訣，聞甚深法，如理修持。

བ་པ་ལ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང་མ ན་ ེན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

⽵巴拉 契囊吉 拔切 湯界倘札⾏ 屯間 彭頌 措巴 透巴 久季
願諸⾏者離⼀切內外障礙，順緣具⾜。

རང་ཇི་ ར་འདོད་པ་ ར་ བ་པ་མཐར་ ིན་ཅིང་བ བས་པའི་འ ས་ ས་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

嚷吉⼤對巴⼤ ⽵巴踏慶淨 ⽵⾙哲布 卓哇湯界拉
願如⼰願修持究竟其果，
་ཆེར་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས།

甲切篇透巴久季 賢陽 給威紮哇狄
廣⼤利益⼀切有情。復以此善根，

བདག་དང་སེམས་ན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ེན་དལ་བ་ ན་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

達檔森間湯界紀 滇 達哇彭措巴 透巴久季
願我與⼀切眾⽣，圓滿獲得⼋無暇之⾝。
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བསམ་པའི་ ེན་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་གོམས་པར་ ར་ཅིག །

桑⾙滇 給哇拉 陽達巴 拱巴久季
願能正修⾏⼼所依之善法，

ོད་པ་བ བ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་ ་ལེན་པར་ ར་ཅིག །གཞི་དད་པ་བ ན་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

覺巴 拉巴 仁波切 釀速蓮巴久季 席德巴 滇波檔 殿巴久季
願起修諸⾏學處珍寶，願基之信⼼堅固，

ད་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་བ ོན་འ ས་བཟང་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

舉寧傑千波檔 殿巴久季 桌遵居桑波檔 殿巴久季
願⼼續具⼤悲，願友伴具善精進，
ངོ་བོ་ཤེས་རབ་ མ་པར་དག་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

哦窩 謝惹 南巴達巴檔 殿巴久季
願本質具清淨智慧，

ས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པས་ ་མ་དང་ ག་པའི ་མཉེས་པར་ ེད་པར་ ར་ཅིག །

估巴 桑吉⽶洽⾙ 喇嘛檔 拉⾙ 涅巴傑巴久季
願以不可思議之虔敬，令上師及天中天歡喜。

ཏིང་ངེ་འཛན་ ་མཐའ་མེད་པས་ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་ ང་ ་འ ེལ་བར་ ར་ཅིག །

定耶錦 畝踏沒⾙ 習內檔 拉通松獨 哲哇久季
願以無際三摩地定，使⽌、觀合⼀。

ཐབས་ ད་ ་ ང་བས་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་པར་ ར་ཅིག །

踏梅獨炯威桑給紀⾏ 勇速炯哇 傑巴久季
願以殊勝⽅便，清淨諸佛國⼟。
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ིན་ལས་གཞལ་ ་མེད་པས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཁམས་ག མ་མ་ ས་པ་ ིན་ཅིང་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །

慶雷 俠獨沒⾙ 森間吉敦 康頌瑪呂巴 明淨 卓哇久季
願以無量事業，為眾⽣利，成熟解脫三界無餘。

དེ་བཞིན་ ་ ིམ་ནས་ ིམ་མེད་པར་རབ་ ་ ང་ཞིང་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་པ་བ ང་ ས་པར་ ར་ཅིག

喋⾏獨 ⻘涅⻘沒巴 惹度炯⾏ 處欽 南巴達巴 松⼥巴久季
願能捨家出離，⽽⼒持清淨⼫羅。

ང་ བ་ ་ི སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་འ ལ་ཞིང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ བས་པོ་ཆེ་

蔣秋紀森仁波切檔 ⽶札⾏ 蔣秋森⾙覺巴 拉波切
願不離菩提⼼寶，⽽⾏弘廣菩薩⾏。

ེད་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི གནས་ གས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་ཤིང་

傑巴久季 確湯界紀 涅陸 吉⼤哇⾏獨 ⾖幸
願能如實了悟⼀切萬法實相，
གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཉི་མ་ཤར་བ་ ར་ ོན་པར་ ར་ཅིག །

賢拉 陽達⾙敦 尼瑪 夏哇⼤ 敦巴久季
⽽如⽇東昇，⽰予眾⽣真實義。

ེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཅིང་ཐོབ་ ང་ཆོག་ཤེས་པར་ ར་ཅིག །རང་གི་འ ོར་པས་

涅巴 瑪透巴拉 堆巴梅淨透姜 秋謝巴久季 嚷吉久⾙
願於尋⽽不得無欲求，於既得已知⾜。

ེགས་པ་དང་ང་ ལ་མེད་ཅིང་གཞན་ ི་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ་སེམས་དགའ་བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

遮巴檔 阿甲梅淨 賢吉 彭頌措巴拉 森噶哇 透巴久季
願於⾃⾝財富無驕傲我慢，⽽於他⼈之圓滿具⾜⼼⽣歡喜。
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ེད་པ་དང་ གས་པ་ཐམས་ཅད་ གས་པ་ ར་གོ་ཞིང་

涅巴檔 札巴湯界 居巴⼤ 苟⾏
願知⼀切資財名聲如嘔穢，

བ ོད་པ་དང་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བཙན་ ས་པ་ ར་ཡིད་ཆེས་པར་ ར་ཅིག །

兌巴檔 喋哇湯界 遵傑巴⼤ 宜切巴久季
⽽信⼀切稱嘆世樂如繫牢獄。

ག གས་ ་བ་ ་ ་དང་ཚར་བ་ འི་ ་ ར་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

俗普哇⼤布檔 措哇秋宜秋布⼤ ⾖巴久季
願悟⾊如氣泡、受如⽔沫，

འ ་ཤེས་ ིག་ ་ ་ ་དང་འ ་ ེད་ ་ཤིང་གི་ ོང་པོ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

篤謝 彌久⼤布檔 獨傑秋幸 吉董波⼤ ⾖巴久季
願悟想如陽焰、⾏如芭蕉，

མ་པར་ཤེས་པ་ ི་ལམ་ ་ ་དང་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

南巴謝巴 彌朗⼤布檔 汪波湯界 久瑪⼤布 ⾖巴久季
願悟識如夢、諸根如幻，

ལ་ཐམས་ཅད་ ་ ་ ་ ་དང་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་པ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

由 湯界 秋達⼤布檔 錦巴湯界 珠巴⼤ ⾖巴久季
願悟⼀切境如⽔⽉、⼀切執幻化。

གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་འདི་ལ་བ ེན་ནས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་

賢陽 給威紮哇 狄拉滇涅 達檔森間湯界紀
復次，以此善根，願我及⼀切眾⽣，
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འ ་ ེད་ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

篤傑吉確湯界 久瑪⼤ ⾖巴久季
願我及⼀切眾⽣，證悟⼀切有為法如幻。
འཇིག་ ེན་ ི་ཆོས་བ ད་མཉམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ་མ་ ་ འི་

吉滇吉確給 釀巴尼 透巴久季 久瑪 ⼤布
願證世間⼋法平等，

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ ར་ ོགས་པས་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ད ིངས་མངོན་ ་ ེད་པར་ ར་ཅིག

確湯界 南卡⼤ ⾖⾙釀研雷喋⾙ ⾳溫獨 傑巴久季
願悟如幻萬法如虛空，⽽開顯涅槃界。
་ངན་ལས་མ་འདས་པ་ མས་ལ་ ིང་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་

釀研雷 瑪喋巴南拉 寧則哇千波
願於未離憂苦者，能以⼤悲憫，

ཕན་བདེ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་བ བ་པར་ ར་ཅིག །

遍喋 桑吉 ⽶洽巴 ⽵巴久季
⽽予不可思議利樂。

བ་པ་མས་ཅད་ ་ ལ་ ་ ོགས་པས་ ་ ེད་རང་སར་དག་པར་ ར་ཅིག །

⽵巴湯界甲札獨 ⾖⾙ 甲傑 朗薩達巴久季
願⼀切⾏者明瞭，出世令諸作為⾃地清淨。

དེ་ ར་ ར་ནས་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ་མ་མཉེས་པར་ ེད་པ་ལ་

喋⼤久涅 策惹涅策惹湯界獨 給威謝念 獨瑪涅巴傑巴拉
如是成辦已，⽣⽣世世令無數善知識歡喜，
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མཁས་པ་ཚང་དཔོན་ ི་ ་ནོར་བཟང་ ་ ར་ ར་ཅིག །མཉེས་པར་ ས་ནས་

客巴 聰本吉布 諾桑⼤布 久季 涅巴傑涅
⼀如福城⻑者之⼦善財。

དམ་པའི་ཆོས་ཚལ་བ་ལ་བ ལ་ཕོད་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ག་ ་ ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

黨⾙確 措哇拉 度波巴 蔣秋森巴 ⼤度無⼤布久季
願作歡喜已，於尋正法堅毅，猶如常啼菩薩。
བཙལ་ནས་ཐོས་པའི་ཆོས་མི་བ ེད་པ་ ོ་ ོས་ ་མཚ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

紮涅 推⾙確 ⽶傑巴 洛卓甲措 ⼤布久季
願尋得正法已，不忘失所聞正法，⼀如慧海菩薩。
མི་བ ེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ ལ་ ས་ནམ་མཁའ་མཛད་ ་ ར་ ར་ཅིག །མཉམ་པར་

⽶傑⾙敦拉 釀巴久巴 甲⾊南卡覺 ⼤布久季 釀巴
願等持於無忘失之義，猶如虛空藏。

བཞག་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་ ་ ོན་ལམ་ཡང་དག་པར་ བ་པ་ ོ་ ེ་ ལ་མཚན་ ་ ར་ ར་ཅིག །

俠巴雷 瑪越⾏篤 莫藍陽達巴⽵巴 多傑甲 千⼤布 久季
願住等持已，⽽於不動中成辦祈願，猶如⾦剛幢。
ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པས་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི

莫藍 踏耶盃黨巴湯界紀
願以無邊祈願，

དགོངས་པ་ཡོངས་ ་ བ་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

拱巴 勇速⽵巴 袞度桑波 ⼤布久季
令⼀切聖賢之意趣畢竟成就，猶如普賢。
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དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ ེན་རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པ་ ེ་བ ན་འཇམ་ད ངས་ ་ ར་ ར་ཅིག །

拱巴湯界拉 虔惹紀踏慶巴 傑遵蔣揚⼤布久季
願於⼀切意趣，智慧究竟，猶如⽂殊。

མ ེན་རབ་དང་ གས་ ེའི་བདག་ཉིད་རོ་མཉམ་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་ ་ ར་ ར་ཅིག །

虔惹檔 突戒達尼 若釀巴 間瑞⼣汪秋 ⼤布久季
願智慧與慈悲之體性⼀味，猶如觀世⾳。

གས་ ེ་ ོས་པས་འ ོ་བ་མ་ ངས་པ་འ ལ་བ་ ག་ན་ ོ་ ེ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

突戒卻⾙ 卓哇瑪隆巴獨哇 洽那多傑⼤布久季
願以慈悲之怒，調伏粗惡有情，猶如⾦剛⼿。

ག ལ་ ་འ ལ་བའི་ ིན་ལས་ ་ན་མེད་པ་ ལ་བ་ མས་པ་མགོན་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག ། ་ན་མེད་པའི་

篤甲 獨威 慶雷 喇那梅巴 甲哇蔣巴袞波 ⼤布久季 喇那梅⾙
願於調伏弟⼦之無上事業，猶如聖者慈⽒怙主(彌勒菩薩)。
ཐབས་ལ་མཁས་པས་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེའཛན་པ་འཕགས་པ་ཆོས་འཕགས་ ་ ར་ ར་ཅིག །

踏拉 客⾙ 滇巴仁波切錦巴 帕巴確帕⼤布 久季
願以無上權巧⽅便，執持佛教珍寶，猶如聖者法聖。

དེ་ ་ འི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ ང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ག་བ ལ་ ི་ ་བོ་ ོལ་བར་

喋⼤布 苟旁 透涅姜 達檔森間湯界紀 篤阿吉秋窩 卓哇
願如是得果已，⽽成我及⼀切眾⽣，渡痛苦河海之⾈筏。

ེད་པའི་ ་བོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་པའི་ ག་ ་འ ིན་པའི་ ན་མཆོག་ ་ ར་ ར་ཅིག །

傑⾙ ⽵窩⼤布 久季 紐蒙⾙俗溫錦⾙ ⾯秋⼤布久季
願我成為拔除煩惱疼痛之良藥，
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མ་པར་ ོག་པའི་ཚད་ག ང་སེལ་བར་ ེད་པའི་ ིན་ ག་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

南巴⾖⾙ 切敦⾊哇 傑⾙ ⾦度波 ⼤布 久季
願我成為消除妄念熱惱之密雲，

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ ་ི གཞི་ ེན་ ེད་པ་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

元滇仁波切 湯界紀席滇 傑巴嘉措千波 ⼤布久季
願我成為⼀切功德寶之⼤海基地。

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་ ན་ ག་པ་རིའི་ ལ་པོ་རི་རབ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

索南倘耶謝吉 輪杜巴 ⽇嘉波 ⽇若⼤布久季
願我福智密積⾼廣，猶如須彌⼭王。

ོ་ ོས་ཡངས་ཤིང་ ི་མ་མེད་པ་ ོན་ཀའི་ ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ ར་ ར་ཅིག །

洛卓揚欣 ⽀瑪美巴 敦給達威 基闊⼤部 久季
願我聰慧廣⼤無垢，如秋⽉壇城。

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ་ི གཟི་བ ིད་དང་དཔལ་འབར་བ་ཉི་མ་དང་ ་བ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

它倘歇惹 吉習記倘 巴拔哇 尼瑪倘 達哇⼤部久季
願我⽅便智慧之威嚴，靈燃如⽇⽉。

དགོས་འདོད་མ་ ས་པ་ཡིད་བཞིན་ ་ ེར་བ་དངོས་ བ་ ི་ ས་ ་ཚགས་ ་ ར་ ར་ཅིག །

茍對 瑪旅巴 宜醒讀 喋哇 哦⽵吉則 那措⼤部久季
願我無餘如意，能施予諸需求，亦如種種成就寶物。
མདོར་ན་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་ ེན་དང་

⽃拿 達倘 森間湯界 吉滇倘
總歸，願我及⼀切眾⽣，
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འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ ད་པ་མཐའ་དག་དང་ ལ་ཞིང༌།

吉滇雷喋⾙ 軌巴蹋達倘札醒
離世間出世間所有衰損。

ེ་བ་དང༌། ་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌།

戒哇倘 噶哇倘 拿哇倘 漆哇倘
願⽣⽼病死、

་ངན་དང༌། ེ་ གས་འདོན་པ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌།

釀年倘 昧阿屯巴倘 宜⽶喋哇倘
憂悲苦惱等

འ གས་པ་ལ་སོགས་པ་ ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ ར་ ་ ེམ་པར་ ར་ཅིག །

初巴喇梭巴 讀阿吉嘉措千缽 紐讀健巴久季
痛苦⼤海迅即乾枯。

འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ཡང་དག་པར་ ན་ཞིང་གཙང་བ་དང༌།

吉滇倘 吉滇雷喋⾙ 彭松措巴倘 洋達巴典興 藏哇倘
願成世間出世間具正圓滿、淨潔常樂

དག་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། ག་པ་དང༌། དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་

達巴倘 喋哇倘 ⼤巴倘 給⾏雷巴喇梭⾙ 元滇仁波切
及諸妙善之⼀切功德珍寶源起處

ཐམས་ཅད་ ་ི འ ང་གནས་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་ ལ་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །

湯界吉炯涅 宜⾏吉諾布仁波切 汪吉嘉波⼤部久季
如同如意寶⾃在王。
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དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །དེ་ལས་གཞན་ ་མ་ ར་ཅིག །ཅི་ནས་ ང་དེ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །ཅེས་སོ།

喋喋闊拿 ⾏讀久季 迪雷 賢讀瑪久季 基涅江迪 ⾏讀久季
願如實成辦，願不轉異，願無餘成就。

ཡེལ་པའི་ ོན་ལམ།

〈耶巴噶舉祈願⽂〉

耶巴依喜澤 著
妙融法師 譯

འ ོ་མགོན་ཡེལ་པས། ཡང་སེམས་ ི་ངོ་བོ་སེམས་ ིས་ཅེར་རེ་བ ས་ལ་དེའི་ངང་ ་བཞག་པ་ ན་གཅིག་དེ་ ར་རེས་འཇོག་ ་བ ོམ་
པའི་འ ོ་འཇོག་པའི་ ས་ །

怙主耶巴云：復次⼼性，以⼼凝觀，安住本然，為⼀座法。以此輪換⽽修。於修畢時， 念誦
此⽂。
བདག་གིས་ཟབ་མོའ་དོན་བ ོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་བ ིས་པའི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་དེ།

達吉 灑莫屯 鞏巴拉梭⾙ 給吉⾙哲普 湯皆喋
願我以修習甚深義等所作善業之⼀切果，

བདག་ཉིད་གཅིག་ ་ལ་མི་ ིན་པར་བདག་དང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།

達擬基布拉彌命巴 達堂南卡堂釀⾙ 森間湯皆
不僅成熟於⾃⾝，願⾃他等虛空之⼀切眾⽣，
ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་ལས་ ར་ ་ཐར་ནས་

康松闊威 篤阿吉 嘉措雷 紐篤它涅
迅即解脫三界輪迴苦海
ཆོས་ འི་དོན་ ོགས་པའི་ ར་ ར་ཅིག །

確辜屯兜⾙久久季
⽽證法⾝之義。

ཅེས་བ ོད། དེ་ནས་བ ོ་ས་སངས་ ས། བ ོ་ ་དགེ་བ། ཆེད་ ་ ་བ་སེམས་ཅན། བ ོ་མཁན་རང་ཉིད་ མས་རང་གི་སེམས་ཡིན་
མ་ ་སེམས། སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་ ན་གཅིག་བ ོམ། །

此後，迴向「境」菩提，迴向「因」善業，迴向「事」眾⽣，迴向「者」⾃⾝，皆觀為⾃
性。⼼無造作⽽安住，修⼀座法。

ོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ །

〈如意寶願⽂〉

瑪巴些若耶喜 著
堪布羅卓丹傑 譯

ཨ་ ་ ི།

嗡梭諦
ས་ག མ་སངས་ ས་ད ེར་མེད་ ོ་ ེ་འཆང་། ། མས་པ་ལ་སོགས་ ལ་ ས་འཁོར་ མས་ལ། །

迪松 桑傑 耶每 朵介羌 蔣巴 喇梭 甲瑟 闊囔喇
三時諸佛無別持⾦剛，彌勒諸等菩薩之眷眾，

ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

薩京 甲切 卻幾 闊洛郭 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
轉動甚深廣⼤之法輪，祈願吾亦速能如是成。

འཁོར་འདས་གཉིས་ ེད་ ལ་ ་ཏེ་ལོ་པ། །འ ོ་དོན་ ིན་ བས་ཉི་མ་མཁའ་ལ་ཤར། །

闊得 尼美 珠咕 帝洛巴 卓敦 請臘 尼嗎 咖喇夏
輪涅無⼆化⾝帝洛巴，利⽣加持旭⽇昇於空，

མཉམ་གཞག་ངང་ལ་ ོས་མེད་ ོད་པ་མཛད། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

釀夏 昂喇 卓美 具巴則 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
等持性中無作⽽⾏持，祈願吾亦速能如是成。

ས་ ོག་ ོས་མེད་ ་མའི་བཀའ་བཞིན་བ བ། ། ིན་ བས་ ོབས་ ིས་འཇའ་ ས་ཆོས་ ར་ ར། །

屢搜 對枚 啦枚 嘎⾏⽵ 請臘 ⾖幾 甲閭 卻咕就
不顧⾝命圓滿師之囑，依於加持虹光法⾝成。
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་ལ་ཧ་རིར་ ལ་ ས་འ ོ་དོན་མཛད། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

⼘啦 哈⽇ 珠咕 卓敦則 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
普啦哈⾥化⾝利有情，祈願吾亦速能如是成。

དག་ ང་དཔལ་ ི་རི་ལ་ ལ་པའི་ ས། ། ང་བ ན་ས་ར་ཧ་པས་ ིན་ ིས་བ བ། །

達囊 巴幾 ⽇喇 珠悲咕 屢滇 薩惹 哈悲 晴幾臘
淨觀吉祥⼭上幻化⾝，授記薩惹哈尊賜加持，

ིང་པོའ་དོན་ ོགས་མངའ་བདག་ ལ་བའི་ ས། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

寧波 敦⾖ 阿達 甲威瑟 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
證悟精髓之主佛陀⼦，祈願吾亦速能如是成。

གས་ ་ི ས་མཆོག་ ེ་བ ན་ ོ་ ག་པ། །མཉམ་བཞག་ངང་ལ་ ང་སེམས་ ོང་འ ག་མཛད། །

兔幾 瑟秋 解尊 洛札巴 釀夏 昂喇 ⿓森 種就則
最勝⼼⼦⾄尊洛札巴，定中⾏持氣⼼奪舍法，

གཞན་ཕན་མཆོག་གི་ བ་ཐོབ་ ་ ན་བཞིན། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

顯篇 秋幾 主透 秋均⾏ 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
利他勝成就者如續流，祈願吾亦速能如是成。

རང་ ང་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་རི་བོ་ལ། ། ེ་བ ན་མི་ལ་ཡོན་ཏན་ ོན་ཤིང་འ ངས། །

嚷穹 也謝 忍千 ⽇沃喇 解尊 密勒 雲滇 君新充
⾃⽣本智珍寶⼭之處，⾄尊密勒功德樹⽊⽣，

བ་ཐོབ་ ལ་ ས་ཡལ་འདབ་འ ས་ ་ ས། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

主透 甲瑟 也達 者樸傑 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
成就佛⼦枝葉果繁茂，祈願吾亦速能如是成。
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འ ེན་པ་ ་འོད་གཞོན་ འི་ ལ་པ་དེ། ། ོད་ ན་ ས་ ་འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ོན། །

枕巴 打於 尋駑 珠巴喋 作滇 底蘇 卓威 敦喇群
導師⽉光童⼦之化⾝，為於⾾爭時劫利眾⽣，

གཞན་དོན་མ ངས་མེད་ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

顯敦 聰枚 達波 仁波切 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
無⽐利他⾏持岡波巴，祈願吾亦速能如是成。

ིབ་པའི་ ིན་ ལ་ཆོས་ ་ནམ་མཁའ་ལ། །གཞན་དོན་ཡེ་ཤེས་མ ེན་པའི་ཉི་ ་གསལ། །

只悲 真哲 卻咕 囔咖喇 顯敦 也謝 千悲 你達瑟
覆雲消散法⾝於虛空，利他本智⼤慧⽇⽉明，

ེ་བ ན་ཁམས་པ་ཆོས་ ེ་བ ེ་བ་ཅན། །བདག་ ང་རིང་པོར་ ི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །

解尊 切巴 卻傑 則哇間 達將 忍波 ⽶透 喋⾏秀
⾄尊康巴法主⼤悲者，祈願吾亦速能如是成。

ོ་ ེ་འཆང་དང་བཀའ་བ ད་ ིན་ བས་ལ། །བདག་སོགས་ ོབ་འབངས་གསོལ་བ་གང་འདེབ་པ། །

朵介 羌倘 嘎居 請臘啦 達梭 洛滂 梭哇 扛喋巴
持⾦剛與噶舉加持眾，吾等徒眾所有之祈請，

ཐར་པ་བ བ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །མ་འོངས་ ས་ ་འ ོ་བ་འ ེན་པར་ཤོག །

他巴 主喇 琶切 枚巴倘 瑪嗡 笛蘇 卓哇 枕巴秀
解脫道上無有中斷障，未來際中導引利眾⽣。
ོན་ལམ་འདི་ནི་ ར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ ིས་མཛད་པའོ། །

此祈願⽂由些若耶喜所著。

དགེ་ ོར་བ ན་པའི་ ོན་ལམ།

〈七妙⾏祈願⽂〉

臧巴嘉惹 著
施⼼惠 譯

དགེ་ ོར་བ ན་པའི་ ོན་ལམ།
ོན་ལམ་རིང་མོ་འདི་ནི་རང་འདོད་ ི་འ ི་བ་མེད་པར་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པས།
མཆོག་ མས་ ང་ ོན་ལམ་ལ་ གས་གཏོད་ཅིང་ ིན་ ིས་ ོབ་པར་བསམ་ལ་ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

་མ་གཀོན་

⼼懷無有私欲貪著之清淨熱忱，誦此⻑篇願⽂，⼼中思維上師及三寶，亦專注其上並賜予加
持，如此作祈願。
བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ ་ི ས་ག མ་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

達賢 湯介 季 篤孫吉 給威 紮⽡迪 南咖 倘 釀⾙
以⾃他⼀切眾⽣三時之善根，
འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ ་བདག་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་

闊喋湯皆季敦篤 達 策熱 湯皆 篤
為利益等虛空輪涅⼀切眾⽣，

དལ་འ ོར་ ི་མི་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ ན་ཆད་མེད་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

答久吉 ⽶呂 仁波切 沒巴 透巴久季
願我於⼀切⽣世皆能不間斷獲得暇滿⼈⾝寶。
ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དད་པ་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

策熱湯介篤 得巴切⽡南季 秋篤久季
於⼀切⽣世，願成具⼤信⼼者中之最勝者。
མོས་ ས་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

莫古切⽡南季 秋度久季
願成具⼤虔敬⼼者中之最勝者。
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བ ོན་འ ས་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

尊朱切⽡南季 秋度久季 些熱切⽡南季 秋度久季
願成具⼤精進者中之最勝者。願成具⼤智慧者中之最勝者。
ོབས་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

播巴切⽡南季 秋度久季 元顛切⽡南季 秋度久季
願成具⼤氣概者中之最勝者。願成具⼤功德者中之最勝者。
ཚ་རིང་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ནད་མེད་པ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

策仁⽡南季 秋度久季 內沒巴南季 秋度久季
願成⻑壽者中之最勝者。願成無病者中之最勝者。

གཟི་བ ིད་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ག གས་བཟང་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

席季切⽡南季 秋度久季 速桑⽡南季 秋度久季
願成具⼤威嚴者中之最勝者。願成⾝形美好者中之最勝者。
རིགས་མཐོ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ལོངས་ ོད་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

⽇透⽡南季 秋度久季 ⿓倔切⽡南季 秋度久季
願成出⾝⾼貴者中之最勝者。願成具⼤資財者中之最勝者。
གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག ། ིང་ ེ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

東波切⽡南季 秋度久季 寧潔切⽡南季 秋度久季
願成⼤好施者中之最勝者。願成具⼤悲⼼者中之最勝者。
གོ་ཆ་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག ། ིང་ ས་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

苟洽切⽡南季 秋度久季 寧如切⽡南季 秋度久季
願成具⼤鎧甲者中之最勝者。願成具⼤堅毅者中之最勝者。
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གཉིན་པོ་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ད ངས་ ན་པ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

年波切⽡南季 秋度久季 央蔫巴南季 秋度久季
願成具⼤對治者中之最勝者。願成具美聲者中之最勝者。
བཙན་ཞིང་ཆེ་བ་ མས་ ་ི མཆོག་ ་ ར་ཅིག །

間⾏切⽡南季 秋度久季
願成強⼤者中之最勝者。

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ས
ི ་བ ན་པ་ ོ་ ེའི་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

策熱 湯介篤 參倘⾙介季 間巴多傑 固透巴久季
於⼀切⽣世，願得以相好為莊嚴之⾦剛⾝。
ཡན་ལག་ ག་ ་དང་ ན་པ་ཚངས་པའི་ད ངས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

元臘 主究倘 典巴 倉⾙央 透巴久季
願得具六⼗功德之梵⾳。

ཤེས་ ་ ན་ལ་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི གས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

些熱 袞拉 客⾙耶謝季 突倘典巴久季
願具有通達⼀切所知法之智慧⼼。

ེས་མ་ཐག་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ མས་དང་མཇལ་བར་ ར་ཅིག །

皆瑪沓度 帖巴千波 給威些年南倘 傑巴久季
願出⽣即會遇⼤乘善知識眾。
མཇལ་ནས་མཉེས་པ་ག མ་མཐར་ ིན་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

傑內 涅巴松 他欽巴 ⽵巴久季
願會遇已能圓滿善知識之三歡喜。
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མི་མཉེས་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

⽶涅巴 給季江 ⽶炯⽡久季
願剎那皆不令善知識不歡喜。

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གི་ ་ག ང་ གས་ ི་ ིན་ བས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་བདག་གི་

給威些年 得達吉 固松突季 錦樓倘 元滇瑪呂巴 達吉
願善知識眾⾝、語、意之加持及功德，
ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་འ ག་ཅིང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

呂阿 宜松拉 究京 永速奏巴久季
悉皆⼊我⾝、語、意且完全圓滿。

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ་མ་སངས་ ས་ ་ི ཞབས་ ང་ ་གཞོན་ ་ལ་རབ་ ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

策熱 湯介篤 喇嘛桑傑季 俠衷篤 旋努拉 惹度炯⽡久季
於⼀切⽣世，願年少時即來到上師佛之⾜前。
ལ་ ིམས་དང་དམ་ཚག་མཐར་ ིན་པར་ ང་ ས་པར་ ར་ཅིག །

促欽倘 檔次 他欽巴松 努巴久季
願能究竟持守戒律及誓戒。

བ བ་པ་ག མ་ ི་གཞི་བ ང་ནས་དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་ལ་ ལ་བཞིན་ ་ ོད་པར་ ར་ཅིག །

拉巴松吉 席聳內 檔⾙卻他達拉 促欣篤 倔巴久季
願持三學之根基已如理⾏持⼀切正法。

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་མཐར་ ིན་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

帖巴千波 卻湯介拉 退桑拱松 他欽巴⽵巴久季
願究竟圓滿聞、思、修所有⼤乘法。
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དམ་པའི་ཆོས་ བ་ཅིང་ཉམས་ ་ལེན་པ་ལ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

檔⾙卻⽵京 釀速連巴拉 企囊吉 琶切給季江 ⽶炯⽡久季
願於⾏持及實修正法，⼀剎那亦不⽣內外之障礙。
ཡོན་ཏན་ ི་ ལ་ཁ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །བ ད་པའི་ ོལ་ཁ་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །

元滇吉紮咖 奏巴久季 久⾙蒐咖 欣巴久季
願圓滿功德之⼒。願執持傳續之道統。

ཕ་ ེས་ ས་སོབས་པར་ ར་ཅིག ། ོང་ཉིད་དང་ ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

帕傑⽟ 蒐巴久季 東尼倘寧潔 炯巴久季
願⽗傳⼦繼。願練達空性與慈悲。

རང་གཞན་ ི་དོན་གཉིས་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

攘賢吉敦逆 ⽵巴久季 ⾖⾙耶謝 洽⽡久季
願成就⾃他⼆利。願⽣起證悟之本智。
མ་རིག་པའི་ ན་པ་སངས་པར་ ར་ཅིག །

瑪⽇⾙ ⽊巴 桑巴久季
願驅散無明闇昧。

ེན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་སངས་ ས་ ་ི ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་

間 桑恩湯介 桑傑季朗篤 ⿓巴久季 給威紮⽡迪
願將所有善、惡緣轉為佛道。以此善根，

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་དོན་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

策惹湯介篤 些熱千波 卻逆典⾙敦 ⾖巴久季
於⼀切⽣世，願以⼤智慧了悟法性實義。
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ིང་ ེ་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ལ་མི་བཟོད་པར་ ར་ཅིག །

寧潔千波 賢吉篤阿拉 ⽶隨巴久季
願以⼤悲⼼不忍他⼈之苦。

ིན་ བས་ཆེན་པོས་བཞན་ ི་ ང་བ་ ར་ ས་པར་ ར་ཅིག །

錦拉千波 賢吉囊⽡久 努巴久季
願以⼤加持，得能轉變他⼈之看法。

གདམས་ངག་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ ད་ལ་ཡོན་ཏན་འཁོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །

檔阿千波 賢吉舉拉 元滇潰 努巴久季
願以⼤⼝訣，得能令他⼈⼼續納⼊功德。

ཉམས་ ོང་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ལམ་ ་འ ིད་ ས་པར་ ར་ཅིག ོགས་པས་བདག་ ོལ་བར་ ར་ཅིག

釀雍千波 賢吉朗 那⾚ 努巴久季 ⾖⾙答 卓巴久季
願以⼤體驗，得能帶領他⼈之道。願以了悟，令⾃⾝解脫。
གས་ ེས་གཞན་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །ག ལ་ ་ ས་ལ་བབ་པར་ ར་ཅིག །

突介賢 卓⽡久季 獨甲獨拉 琶巴久季
願以悲⼼，令他⼈解脫。願弟⼦時機成熟。

ེན་འ ེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་ ར་ཅིག །ག ང་འཛན་མཁའ་ ར་དག་པར་ ར་ཅིག །

滇哲踏拉 客巴久季 松錦咖答 達巴久季
願通達緣起⽅便。願能所如虛空般清淨。

བཟོད་མེད་ ་ི ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །ལས་འ ས་ ི་ ེན་འ ེལ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

雖沒季寧潔 炯巴久季 雷哲幾滇哲 洽⽡久季
願練達不忍悲⼼。願⽣起業、果之緣起。
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རང་འདོད་ ་ི ་བ་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །རིགས་ ག་ལ་བ ོམ་ ོགས་མེད་ ་ཐེབས་པར་ ར་ཅིག །

攘對季紮⽡ 卻巴久季 ⽇⽵拉 拱秋沒篤 帖巴久季
願斷除私欲之根。願於六道遍傳禪修。

ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་ ི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་ག མ་སངས་ ས་ ི་

康松森間吉 呂阿宜松 篤松桑傑季
願於剎那間認出三界眾⽣之⾝、語、意

་ག ང་ གས་ ་ ད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་ངོ་འ ོད་པར་ ར་ཅིག དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་

固松突速 給季瑪尼拉 哦吹巴久季 給威紮⽡迪
即三世諸佛之⾝、語、意。以此善根，

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ་མ་ལ་སངས་ ས་ ་ི འ ་ཤེས་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

策惹湯介篤 喇嘛拉 桑傑季 篤謝 介⽡久季
於⼀切⽣世，願⽣上師即佛之想。

མོས་ ས་ལ་ ེམས་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །དད་ ས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

昧舉拉 殿江 ⽶炯⽡久季 得舉拉 滇巴 透巴久季
願虔敬⼼無有起伏。願得穩固之敬信。

ཡིད་ཆེས་ལ་ ན་ཆད་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། གས་ཡིད་གཅིག་ ་འ ེ་བར་ ར་ཅིག །

宜切拉 均切 ⽶炯⽡久季 突宜季度 者⽡久季
願信解無有中斷。願師⼼我⼼合⼀。

་མ་སངས་ ས་ ་ི ིན་ བས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་འ ག་པར་ ར་ཅིག །

喇嘛桑傑季 錦拉倘 元滇瑪呂吧 究巴久季
願悉數領受上師之加持及功德。
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ོན་དག་ཡོན་ཏན་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །ཚ་འདི་ ོ་ཡིས་ཐོངས་པར་ ར་ཅིག །

涓達 元滇 奏巴久季 策迪 樓宜 通巴久季
願清淨過患具⾜功德。願捨下此⽣。

དགོས་མེད་ ད་ལ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ ོག་པར་ ར་ཅིག །

軌沒 舉拉 皆⽡久季 賢巴 定內 ⽃巴久季
願⼼中⽣起無需求。願由衷厭離。

འ ི་བ་ ད་ནས་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །འདོད་ཡོན་ལ་ ོ་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །

⾚巴 則內 卻巴久季 對淵拉 樓⽶ 究巴久季
願根除貪戀。願⼼不涉妙欲。

་བ་ལ་ལག་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །འཁོར་བ་ལ་ཡིད་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །

甲⽡拉 喇 ⽶究巴久季 寇⽡拉 宜 ⽶究巴久季
願⼿不涉事務。願意不涉輪迴。

གཞན་ ོད་ལ་སེམས་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །བ ོག་ ོམ་གནད་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག །

賢倔拉 森 ⽶究巴久季 ⽃拱內篤 去巴久季
願⼼不涉他⼈⾏為。願趨⼊逆修之要點。

གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །རོ་ ོམས་གདེང་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག །

念波拉 汪透巴久季 柔紐殿篤 去巴久季
願於對治法得⾃主。願於平等味得定⾒。

ཆོས་བ ད་མགོ་བོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །བདེ་ ག་རོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །

卻傑苟窩 紐巴久季 得篤柔 紐巴久季
願制伏⼋法。願苦樂成平等味。
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ེན་ངན་ ོགས་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། མ་ ོག ིན་ལས་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

間 恩卓速 洽⽡久季 南⾖ 欽雷速 洽⽡久季
願逆緣現為友伴。願妄念現為事業。

རེ་དོགས་ ་ི གཡང་ས་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །དགག་ བ་ ང་ ང་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །

柔⽃季央薩 卻巴久季 達⽵邦浪倘 扎⽡久季
願阻絕希求與恐懼之淵。願遠離破⽴取捨。
ེན་ ང་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ ་རོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །

間囊 桑恩湯介 卻尼篤 柔紐巴久季
願⼀切善惡緣之顯現於法性中成平等味。
ཞིང་ཁམས་ ོགས་མེད་ ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

⾏康秋沒篤 炯巴久季
願普淨⼀切⽅所。

དག་ ང་ ོགས་མེད་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ ་མར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

達囊 秋沒篤 皆⽡久季 囊⽡ 喇嘛 洽⽡久季
願普⽣淨觀。願顯相現為上師。

ང་བ་ཡི་དམ་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ཆོས་ ར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

囊⽡ 宜檔篤 洽⽡久季 囊⽡ 卻固 洽⽡久季
願顯相現為本尊。願顯相現為法⾝。

ང་བ་ ་ག མ་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་བདེ་བར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

囊⽡ 固松篤 洽⽡久季 囊⽡ 得⽡ 洽⽡久季
願顯相現為三⾝。願顯相現為樂。
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ང་བ་ ་མར་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ ེན་འ ེལ་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

囊⽡ 久瑪 洽⽡久季 囊⽡ 滇哲篤 洽⽡久季
願顯相現為幻相。願顯相現為緣起。

ང་བ་ནོར་ ར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །བཟང་ངན་འ ིང་ག མ་ ི་བོར་འ ར་ ས་པར་ ར་ཅིག །

囊⽡ 諾布 洽⽡久季 桑恩 竟松 季窩庫 努巴久季
願顯相現為珍寶。願能頂戴善、惡、中三者。
རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འོང་གི་ མས་པ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

攘賢 湯介拉 宜翁吉 蔣巴 炯巴久季
願⾃他⼀切眾⽣練達悅意之慈⼼。

ཚད་མེད་ ་ི ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག ག་པའི་བསམ་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག

策沒季 寧潔 炯巴久季 拉⾙ 桑巴 蔣秋季森 炯巴久季
願練達無量之悲⼼。願練達殊勝意樂菩提⼼。

བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །བདེ་ ག་བ ེ་ ས་པར་ ར་ཅིག །

達賢湯介 釀巴尼篤 ⾖巴久季 得獨傑 努巴久季
願悟⾃他⼀切為平等性。願能交換苦樂。

གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དགའ་བཞིན་ ོ་བཞིན་ ་འ ར་ ས་པར་ ར་ཅིག །

閒吉 篤恩湯介 噶欣卓欣篤庫 努巴久季
願能欣喜承擔他⼈⼀切痛苦。
ར་ནས་ ོད་ ས་པའི་ ིང་ ེ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

庫內 覺努⾙ 寧潔倘 典巴久季
願承擔已，具備能⾏持之悲⼼。
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ིང་ ེའི་ ོ་ནས་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ོང་ཉིད་ ི་དོན་ལ་རོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །

寧潔 苟內 朗篤 ⿓巴久季 東尼季敦拉 柔紐巴久季
願以悲⼼轉其為修道。願於空性之義具平等味。

ག་བ ལ་ ི་རང་བཞིན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

篤阿吉 攘欣灑巴沒⾙ 得⽡千波 洽⽡久季
願苦之⾃性無漏⼤樂展現。

བདག་གི་བདེ་ ིད་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་དགའ་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་ ེར་ ས་པར་ ར་ཅིག །

達吉 得季湯介賢拉 噶卓倘介喋 喋努巴久季
願懷欣喜將⾃⾝所有喜樂給予他⼈。

ིན་ནས་ ང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ ་ཉིད་ ་ ིན་ཅིང་ བ་པར་ ར་ཅིག །

錦內江 寇喋湯介拉 達答 尼篤⺠京 洽巴久季
願給予已，當下即成熟且遍滿⼀切輪涅。

དེས་ ོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་ནས་

喋袞湯介達京 元滇湯介 永速奏內
願清淨所有過患，具⾜⼀切功德已，

ད་ ་ཉིད་ ་དོན་གཉིས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

達答 尼篤 敦尼噴孫湊巴 奏沒篤 ⽵巴久季
當下即無勤圓滿成就⼆利。
ཆིག་ཆོག་གནད་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག །

企秋內篤 去巴久季
願趨⼊以⼀抵百之要點。
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མཉམ་གཞག་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཞི་གནས་མཐར་ ིན་པར་ ར་ཅིག །

釀夏拉 滇巴 透巴久季 喜內 他欽巴久季
願得穩固之平等住。願「⽌」達究竟。

བདེ་གསལ་མི་ ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་མཆོག་ ་ ར་པ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

得撒 ⽶⾖⾙ 丁恩今 秋度久巴 炯巴久季
願練達殊勝樂、明、無念之禪定。

མངོན་ཤེས་དང་ ་འ ལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

溫謝倘 祖出 拉梭⾙ 元滇 巴度沒巴 皆⽡久季
願⽣起神通與神⾜等無量功德。

རིག་པའི་ ་བ་ཆོད་པར་ ར་ཅིག ། མ་ ོག་ཆོས་ ར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

⽇⾙ 紮⽡ 卻巴久季 南⾖ 卻固 洽⽡久季
願斷除覺知之根。願妄念現為法⾝。

ོན་ཡོན་ཏན་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འ ལ་པ་ཡེ་ཤེས་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

袞元滇篤 ⿓巴久季 處巴 耶謝速 洽⽡久季
願引過患為功德。願迷惑現為本智。

འཁོར་བ་ ང་འདས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ག་བ ལ་བདེ་བར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

寇⽡釀喋速 ⾖巴久季 篤阿得⽡ 洽⽡久季
願悟輪迴即涅槃。願苦現為樂。

བར་ཆད་དངོས་ བ་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག ། ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

琶切 約⽵度 篤巴久季 洽加千波 秋吉約⽵ 透巴久季
願障礙攝於成就。願得殊勝⼤⼿印之成就。
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ང་བ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །ལས་འ ེལ་ ོགས་མེད་ ་གཞོག་པར་ ར་ཅིག །

囊⽡汪篤 獨巴久季 雷哲 秋沒篤 秀巴久季
願能攝服顯相。願普為結緣。
འ ེལ་ཚད་དོན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

哲策敦倘 典巴久季
願所結緣具義。

བདག་གིས་གཞན་ལ་ ས་ག མ་ ་ཕན་གནོད་ ་ི ལས་ཅི་ ས་པ་དང་། །

達季賢拉 獨松篤 ⽚諾季 雷季解巴倘
願我對他⼈三時所作⼀切利害之⾏，

གཞན་ ིས་བདག་ལ་ ས་ག མ་ ་ཕན་གནོད་ ི་ལས་ཅི་ ས་པ་

賢吉達拉 獨松篤 ⽚諾季 雷季解巴
以及他⼈對我三時所作⼀切利害之⾏，

དེ་ མས་ཐམས་ཅད་ལམ་ལོག་པ་དང་བཏང་ ོམས་ ་ ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །

得南湯介 朗樓巴倘 當紐速 給季藏洋 ⽶卓⽡久季
⼀剎那亦不成顛倒與無記之道。

ནང་གི་ ་ ིའི་ ེན་བར་ ི་མཚམས་ ོར་ལ་སོགས་པའི་ ས་ག མ་ ི་ལས་ངན་

囊吉 久企間⽡吉 倉久拉 梭⾙ 獨松吉 雷恩
願內因、外緣、中間之連結等⼀切三時之惡業、

་འ ས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ ་ཉིད་ ་ ང་ཞིང་དག་པར་ ར་ཅིག །

久哲 薩奔倘介巴 湯介達答尼篤 江⾏達巴久季
因、果、種⼦，當下即清除淨化。
ོ

ེ

ི

ན་ཆད་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་ ང་དང་། གཏི་ ག་དང་།

練切堆洽倘 斜檔倘 地⽊倘
願今後貪欲、瞋恨、愚痴、

ང་ ལ་དང་། ཕ ་དོག་དང་། ེད་པ་དང་བ ར་ ི། གས་འདོད་དང་

阿架倘 差⽃倘 涅巴倘估滴 扎堆倘
我慢、嫉妒，希望獲得榮譽、尊敬、

ོམ་སེམས་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བའི་བསམ་ ོར་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

⿓森拉梭巴 ⽶給威桑糾 給季江 ⽶炯⽡久季
名聲，以及⾃滿等⼀切不善之思想⾏為，⼀剎那亦不⽣起。
ཚགས་གཉིས་ བས་པོ་ཆེ་ ོལ་མེད་ ་གསོག་པར་ ར་ཅིག གསང་ གས་ ི་ ོད་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག

湊逆拉波切 鄒沒篤 梭巴久季 桑阿季諾篤 容⽡久季
願無勤累積具⼤⼒之⼆資糧。願成具格之密咒乘法器。
དབང་ མ་པ་བཞི་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །

汪南巴 席透巴久季 耶謝 約⾟巴久季
願得四種灌頂。願識得本智。

དམ་ཚག་གཙང་མ་ ང་ ས་པར་ ར་ཅིག །བ ེད་ ོགས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

檔次 臧瑪松 努巴久季 介奏拉 滇巴 透巴久季
願能清淨持守誓戒。願得穩固之⽣圓次第。

འ ིན་ལས་བཞི་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ས་ ི་ ་ཞིབ་ཤེས་པར་ ར་ཅིག །

欽列席 ⽵巴久季 久哲季 差席 謝巴久季
願成就四種事業。願知細微之因果。
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རིག་པའི་འ ོ་ ོག་གོ་བར་ ར་ཅིག །དགེ་ ིག་གི་འདོར་ལེན་ཤེས་པར་ ར་ཅིག །

⽇⾙卓⽃ 苟⽡久季 給地吉⽃練 謝巴久季
願知覺知之進退。願知善惡之取捨。

ང་བ་ལ་ནང་ ན་ ད་པར་ ར་ཅིག ། ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་ ེན་འ ེལ་ལ་མཁས་པར་ ར་ཅིག །

囊⽡拉 囊間 去巴久季 企囊桑松吉 滇哲拉 客巴久季
願了達顯相。願通達外、內、密三者之緣起。

གཞན་ ང་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག ། ོན་ལམ་ ་ཆེན་པོ་འདེབས་ ས་པར་ ར་ཅིག །

賢囊汪篤 獨巴久季 ⾨浪 甲千波 得 努巴久季
願攝服他⼈看法。願能廣⼤祈願。
གང་བཏབ་ ་ི འ ས་ ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ིན་པར་ ར་ཅིག །

崗⼤季 哲布策迪 尼拉 ⺠巴久季
願所作之祈願之果於此⽣即成熟。

དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་འདི་དང་ ེ་བ་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་ ་

給威紮⽡迪 策迪倘皆⽡ 賢達湯介篤
以此善根，於此⽣及其他⼀切⽣世，

འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

卓敦巴度沒巴 鄒沒篤 ⽵巴久季
願無勤⽽成就無量眾⽣利。

ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་གི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །བ ་བ་བཞི་ཡི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

帕柔度欽巴 ⽵吉苟內 ⽵巴久季 篤⽡席宜 苟內 ⽵巴久季
願以六波羅蜜⽽成就。願以四攝法⽽成就。
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ིན་ལས་བཞིའི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཚད་མེད་པ་བཞིའི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

欽列席宜 苟內 ⽵巴久季 策沒巴席宜 苟內 ⽵巴久季
願以四事業⽽成就。願以四無量⼼⽽成就。

བ བ་པ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། བ་ཆེན་བ ད་ ི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

拉巴松吉 苟內 ⽵巴久季 ⽵千傑季 苟內 ⽵巴久季
願以三學⽽成就。願以⼋⼤悉地⽽成就。
འབད་པ་དང་ ོལ་བ་མེད་པའི་འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

北巴倘 鄒⽡沒⾙ 卓敦巴度沒巴 ⽵巴久季
願無有努⼒勤作地成就無量眾⽣利。
ས་དང་ ོག་ལ་མི་ ་བར་ ར་ཅིག །

呂倘梭拉 ⽶答⽡久季
願無視⾝體與性命。

ངལ་བ་དང་ ོ་ བ་མེད་པར་འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

阿⽡倘 究篤沒巴 卓敦巴度沒巴 ⽵巴久季
願無有疲勞困倦地成就無量眾⽣利。

བདག་ཤི་བའི་འོག་ ་ཡང་མགོ་དང་། ང་ལག་དང་། ཤ་དང་། ས་པ་དང་། ཡན་ལག་དང་།

達⼣威 侯度洋苟倘 崗拉倘 夏倘 如巴倘 ⾔拉倘
願我死後，亦以頭、⼿腳、⾁、⾻、四肢、⼿指與腳趾、
ཉིང་ལག་དང་། ་དང་བ་ ། སོ་དང་སེན་མོ། ག་དང་ ་སེར། ཞག་དང་ཚལ་ །

寧拉倘 乍倘琶布 梭倘森末 剎倘去⾊ 俠倘次布
頭髮與汗⽑、⽛⿒與指甲、⾎與⿈⽔、油與脂肪、
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དབང་པོ་ ་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནས་ ང་འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

汪波阿拉梭⾙ 苟內江 卓敦巴度沒巴 ⽵巴久季
五根等等成就無量眾⽣利。

བདག་ལ་ ས་ག མ་ ་དགའ་ཞིང་མ ་བར་ ེད་ཅིང་དད་ ས་ ིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་།

達拉 獨松篤 噶⾏古⽡結京 得古季 梭⽡得巴倘
願三時以歡欣和喜悅、信⼼和恭敬向我祈請並追隨我者，

བདག་གི་ ེས་ ་འ ག་པ་ མས་ ་ི ད་ལ་ ོགས་པ་མཆོག་ ་ ར་པ་ཚགས་མེད་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

達吉結速 久巴南季 舉拉⾖巴 秋度久巴 策沒篤 介⽡久季
⼼續中不費⾟勞地⽣起殊勝證悟。

ཉམས་ ོང་ ན་ཆད་མེད་པར་བ ན་པར་ ར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛན་མཆོག་ ་ ར་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

釀雍 均切沒巴 滇巴久季 定恩今 秋度久巴 介⽡久季
願彼等之體會不間斷⽽穩固。願彼等⽣起殊勝禪定。
མཆོག་ ན་མོང་གི་དངོས་ བ་མ་ ས་པ་ ོལ་མེད་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

秋吞夢吉 約⽵瑪呂巴 鄒沒篤 透巴久季
願彼等無勤證得共通與殊勝之成就。

ང་བ་ ེན་འ ེལ་ ་ཤར་ནས་ཚ་གཅིག་ ས་གཅིག་ལ་སངས་ ས་བར་ ར་ཅིག །

囊⽡滇哲篤 夏內策季 呂季拉 桑傑⽡久季
願彼等了知顯相為緣起，⽽即⾝成佛。

བདག་ལ་ ས་ག མ་ ་མ་དད་ཅིང་ ར་བ་འདེབས་པ་དང་། ོད་ཅིང་ཕ ་དོག་པ་དང་།

達拉 篤松篤 瑪得京 估⽡得巴倘 莫京 剎⾖巴倘
願三時對我不信及誹謗、辱罵及嫉妒、欺侮
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བ ས་ཤིང་བསམ་ ོར་ངན་པ་ ེད་པ་དང་།

涅星桑久 恩巴解巴倘
且思想⾏為惡劣、

ངན་ ས་དང་ ལ་ཁ་གཏོང་བ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ས་ག མ་ ི་ལས་ངན་མི་དགེ་བའི་ ་འ ས་

恩昧倘 甲咖東⽡得達吉 答吉獨松吉 雷恩⽶給威久哲
⼝出惡⾔並嘲弄者，得以當下即清除淨化我之

ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ ་ཉིད་ ་ ང་ཞིང་དག་པར་ ར་ཅིག །

撒奔琶拉 釀⽡倘介巴湯介 達答 尼篤江⾏ 達巴久季
三時⼀切惡業，以及不善之因、果、種⼦、隨眠等。

དེ་དག་གི་ ད་ལ་ མ་ ིན་ ི་འ ས་ ་མི་འ ང་ཞིང་སངས་ ས་པའི་གེགས་ ་མི་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །

得達吉舉拉 南⺠吉哲布 ⽶炯⾏ 桑傑⾙給速 ⽶卓⽡久季
願異熟之果不在彼等⼼續中⽣起，亦不成為覺醒之障礙。
དེ་དག་བདག་གི་ག ལ་ ར་ ར་ནས་ཚ་གཅིག་ ས་གཅིག་ལ་སངས་ ས་བར་ ར་ཅིག །

得達達吉 獨甲久內 策季呂季拉 桑傑⽡久季
願彼等成為我弟⼦並即⾝成佛。

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་བདག་གི་ ོགས་ཚངས་པ་མ ངས་པར་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ ང་སངས་ ས་ ི་

策熱湯介篤 達吉卓倉巴 匆巴倔巴 湯介江 桑傑季
於⼀切⽣世，願我所有同等⾏清淨⾏持之友伴，

ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ོགས་ནས་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་སངས་ ་བར་ ར་ཅིག །

元滇瑪旅巴 策迪尼拉奏內 拉那沒⾙ 蔣秋度 桑傑⽡久季
此⽣悉皆圓滿具⾜佛功德，⽽於無上菩提成正覺。
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བདག་གི་ ་མ་སངས་ ས་ མས་ ་ི ་ཚ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་

達吉喇嘛桑傑南季 固策南卡倘 釀巴沛內 寇⽡ 瑪東吉
願我諸上師佛之壽元等同虛空般增⻑，於輪迴空盡之前，
བར་ ་ ་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་པར་ ར་ཅིག །

琶篤固 釀恩 雷⽶達⽡ 秀巴久季
不⼊涅槃⽽⻑住世。

འ ིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་དོང་ གས་པར་མཛད་པར་ ར་ཅིག །

欽列南咖倘 釀巴沛內 寇⽡懂住巴 則巴久季
願事業如虛空般增⻑，並根除輪迴。以此善根，

དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ ་མ་ ས་ག མ་སངས་ ས་ མས་ ི་ ་ག ང་ གས་ཡོན་ཏན་འ ིན་ལས་ ་ཚ་

給威紮⽡迪 喇嘛獨松桑傑南季 固松突 元滇欽列 固策
願上師三世諸佛之⾝、語、意、功德、事業、壽元、

ཞིང་ཁམས་མཛད་པ་ མ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་མ་ ས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་ གས་ ི་

⾏康則巴 南出 耶謝瑪旅巴 南咖倘 釀巴沛內 突季
淨⼟、⾏誼、化現、本智悉皆如虛空般增⻑，
དགོངས་པ་མཐའ་དག་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

拱巴他達 永速奏巴久季
⽽所有密意皆完全圓滿。

ས་ག མ་ ི་ལམ་ ་ གས་པ་དང་འ ག་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་

獨松吉 朗篤 秀巴倘 就巴 湯介季 袞湯介 達京
願所有已於道上及將⼊道者之⼀切過失皆清淨，
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ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ས་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ ན།

元滇 湯介 奏巴久季 獨松吉 森間 湯介得⽡ 倘滇
⼀切功德皆圓滿。願三時所有眾⽣皆離苦得樂，

ག་བ ལ་དང་ ལ་ནས་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ཚ་གཅིག་ལ་སངས་ ་བར་ ར་ཅིག །

篤阿倘 扎內 奏⾙ 蔣秋度 策季拉 桑傑⽡久季
⼀⽣即於圓滿菩提成正覺。
བདག་གི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་ ་མ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་

達吉呂阿宜松拉 喇嘛桑傑湯介季
願上師諸佛之卓越功德

ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་ད་ ་ཉིད་ ་འ ག་ཅིང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

切威元滇瑪呂巴 達答尼篤久京永速奏巴久季
悉皆當下即⼊我⾝、語、意，並完全圓滿。

བདག་གི་བ་ འི་ ང་ ་རེ་རེ་ནས་ ང་ ་མ་སངས་ ས་ མས་ ི་ མ་པར་

達吉⽡布 空布惹惹內 喇嘛桑傑南季南巴
願我每⼀⽑孔每⼀剎那

ལ་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ ས་ ད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་འ ེད་ ས་པར་ ར་ཅིག །

住巴桑季 ⽶洽巴獨 給季瑪惹惹拉 解努巴久季
皆能顯現上師諸佛之不可思議化現。
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ི་

南咖倘 釀⾙寇喋湯介季
願於等虛空般⼀切輪涅眾⽣⾯前，
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མ ན་ ་བདག་གི་པན་ ེད་ ་ི ལ་པ་རེ་རེ་ད་ ་ཉིད་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག །

敦篤達吉 ⽚結季 住巴惹惹 達答尼篤 囊⽡久季
當下即能分別顯現我之有益化現。願顯現後，
ང་མ་ཐག་ ་དགའ་ཞིང་མ ་ལ་དད་ཅིང་མོས་པ་ ེས་ནས་ ང་ཞིང་

囊瑪他度 噶⾏古拉 得京莫巴介內 檔⾏
彼等即歡悅欣喜地⽣起信⼼及敬慕，

ོ་བའི་ ོ་ནས་རང་དབང་མེད་པར་བདག་གི་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །

卓威苟內 攘汪沒巴 達吉汪篤 獨巴久季
從⽽誠摯歡喜且不由⾃主地為我所攝服。

ས་ག མ་ ་བདག་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། ན་པ་དང་། རེག་པས་ ད་ཅིག་

獨松篤 達通⽡倘 推巴倘 枕巴倘 熱⾙ 給季
願三時⾒我、聞我、憶我、觸我之輪涅⼀切眾⽣

མ་ཉིད་ལ་འཁོར་འདས་མ་ ས་པའི་ ད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚམ་ནས་

瑪尼拉 寇喋瑪呂⾙ 舉拉撒巴沒⾙ 得⽡千波沁內
悉皆於彼剎那，於⼼續中充滿無漏⼤樂，

ཉེས་པའི་ ོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

涅⾙袞湯介達京 類⾙元滇湯介 永速奏巴久季
從⽽清淨所有錯誤之過患，完全圓滿⼀切善功德。

མདོར་ན་ ་མ་སངས་ ས་ ་ི འ ིན་ལས་མ་ ས་པ་བདག་གིས་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

⽃那 喇嘛桑傑季 欽列瑪呂巴 達吉鄒沒篤 ⽵巴久季
總之，願上師佛之事業我悉皆無勤⽽成就。
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འ ོ་བའི་དོན་ བས་པོ་ཆེ་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

卓威敦 拉波切 奏沒篤 ⽵巴久季
願無勤成就廣⼤眾⽣利。

ང་ བ་ ་ི ོད་པ་ བས་པོ་ཆེ་ ོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །

蔣秋季 倔巴拉波切 倔努巴久季
願能⾏持廣⼤菩提⾏。

གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ོགས་པ་མཆོག་ ་ ར་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

賢洋 給威紮⽡迪 策惹湯介篤 ⾖巴秋度 久巴介⽡久季
復次，以此善根，於⼀切⽣世，願⽣起殊勝證悟。

ཏིང་ངེ་འཛན་མཆོག་ ་ ར་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །ཉམས་ ོང་ ན་ཆད་མེད་པར་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

定恩今 秋度久巴 介⽡久季 釀雍 均切沒巴 介哇久季
願⽣起殊勝禪定。願⽣起不間斷之體驗。
མཆོག་ ན་མོང་ ་དངོས་ བ་མ་ ས་པ་ད་ ་ཉིད་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

秋吞矇古 溫珠瑪呂巴 達⼤ 尼堵透巴久季
願當下即悉皆證得共通與殊勝成就。
མས་ ིང་ ེ་ ང་ བ་ ་ི སེམས་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

將 寧潔 蔣秋季森 炯巴久季
願練達慈⼼、悲⼼、菩提⼼。

རང་འདོད་ཚ་འདིའི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །འ ོ་བའི་དོན་ ེད་པ་ལ་

攘對 策迪 桑巴 給季江 ⽶炯⽡久季 卓威 敦傑巴拉
願剎那亦不⽣私欲此⽣之念。為利益眾⽣，
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མིག་ ན་དང་རིལ་ ་ལ་སོགས་པ་ བ་ཆེན་བ ད་ལ་མངའ་བ ེས་པར་ ར་ཅིག

密⾯倘 ⽇⼘拉梭巴 ⽵千傑拉 阿涅巴久季
願嫻熟眼藥、及藥丸等⼋⼤成就。

ནད་དང་གདོན་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་གཞན་ ི་བསམ་ ོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ ར་ཅིག །

內倘 敦倘 紐蒙巴倘 賢吉桑糾 恩巴湯介 席⽡久季
願所有疾病、邪魔、煩惱、他⼈之惡意惡⾏皆平息。

ཚ་དང་དབང་ཐང་དང་ལོངས་ ོད་དང་འཁོར་ ས་པར་ ར་ཅིག ། ལ་པོ་དང་། ོན་པོ་དང་།

策倘 汪堂倘 ⿓倔倘 寇傑巴久季 甲波倘 倫波倘
願壽命、權勢、受⽤、眷屬昌盛。
བ ན་མོ་དང་དམངས་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པ་འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་

尊末倘 芒帕巴拉 梭巴卓⽡ ⽇⽵吉
願攝服國王、⼤⾂、后妃、庶⺠等
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །

森間湯介 汪篤獨巴久季
所有六道眾⽣。

་མའི་ ་ད ར་ ར་པ། དཀོན་མཆོག་གི་ད ་འཕངས་ ོད་པ། སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་བཤིག་པ།

喇每故扎久巴 袞秋吉屋滂莫巴 桑傑季滇巴⼣巴
願消滅所有上師之敵、詆毀三寶威望、毀壞佛陀教法、
ལ་འ ོར་ ི་ ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་

那糾吉故拉 ⽃⽡拉梭巴 森間永拉
威脅瑜伽⼠⾝體等
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གནོད་པའི་ག ག་པ་ཅན་ཐམས་ཅན་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །

諾⾙獨巴間 湯間洽卻巴久季
傷害所有眾⽣之凶殘者。

མདོར་ན་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་ ་བ་དང་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་

⽃拿 呂阿宜松吉甲⽡倘 傑巴湯介
總之，願所有⾝、語、意之能作所作
སེམས་ཅན་ ི་དོན་འབའ་ཞིག་ ་འ ར་བར་ ར་ཅིག །

森間吉 敦琶席度 久⽡久季
皆只為眾⽣之利益。

དགེ་བའི་ ་བ་༏དི་ལ་བ ེན་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ མ་པར་ ོག་པ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

給威紮⽡迪拉 滇內策熱湯介篤 南巴⾖巴 朗篤⿓巴久季
依於此善根，於⼀切⽣世，願轉妄念為道⽤。
ཉོན་མོངས་པ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ེ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

紐夢巴 朗篤⿓巴久季 拉哲 朗篤⿓巴久季
願轉煩惱為道⽤。願轉⻤神為道⽤。

འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །ན་ཚ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

寇威篤阿 朗篤⿓巴久季 那擦 朗篤⿓巴久季
願轉輪迴之苦為道⽤。願轉疾病為道⽤。

འཆི་བ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །བདག་འཛན་ ོས་ཐོངས་པར་ ར་ཅིག །

企⽡ 朗篤⿓巴久季 達緊 略通巴久季
願轉死亡為道⽤。願捨棄我執。
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ག་བ ལ་ལ་ ོན་ ་མི་ ་བར་ ར་ཅིག ། ིད་པ་ཆོས་བ ད་ཆེད་ ་མི་ བ་པར་ ར་ཅིག །

篤阿拉 涓篤 ⽶答⽡久季 季巴卻傑 切篤⽶⽵巴久季
願不視痛苦為過患。願不蓄意為快樂⽽⾏⼋法。
་འ ེ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །བར་ཆད་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

拉哲汪篤 獨巴久季 琶切朗篤 ⿓巴久季
願攝服⻤神。願轉障礙為道⽤。

སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

森拉 汪透巴久季 囊⽡拉 汪透巴久季
願於⼼得⾃在。願於顯相得⾃在。

འ ང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

炯⽡拉 汪透巴久季 雷拉 汪透巴久季
願於四⼤得⾃在。願於業⼒得⾃在。

ཉོན་མོངས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

紐蒙巴拉 汪透巴久季 年波拉 汪透巴久季
願於煩惱得⾃在。願於對治法得⾃在。

བ ་བ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །འ ིན་ལས་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

篤⽡席拉 汪透巴久季 欽列席拉 汪透巴久季
願於四攝法得⾃在。願於四事業得⾃在。

ོད་པ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

倔巴席拉 汪透巴久季 呂阿宜松拉 汪透巴久季
願於四⾏持得⾃在。願於⾝、語、意三者得⾃在。
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ཚ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ལོངས་ ོད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

策拉 汪透巴久季 ⿓倔拉 汪透巴久季
願於壽命得⾃在。願於受⽤得⾃在。

གཟི་བ ིད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། གས་ ེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

席季拉 汪透巴久季 突介拉 汪透巴久季
願於威嚴得⾃在。願於悲⼼得⾃在。

ེ་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །མོས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

介⽡拉 汪透巴久季 莫巴拉 汪透巴久季
願於出⽣得⾃在。願於敬慕得⾃在。

ོན་ལམ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ལ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

⾨浪拉 汪透巴久季 祖出拉 汪透巴久季
願於祈願得⾃在。願於神⾜得⾃在。

ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

耶謝拉 汪透巴久季 卻拉 汪透巴久季
願於本智得⾃在。願於法得⾃在。

ང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ེན་འ ེལ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

⿓森拉 汪透巴久季 滇哲拉 汪透巴久季
願於⼼氣得⾃在。願於緣起得⾃在。

ེ་འ ོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །འཆི་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

皆卓 森間湯介拉 汪透巴久季 企⽡拉 汪透巴久季
願於⼀切眾⽣得⾃在。願於死亡得⾃在。
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དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་བདག་འཆི་བའི་ ས་ ་གཤིས་ངན་ ་མི་འཆི་བར་ ར་ཅིག

給威紮⽡迪 策熱湯介篤 達企威 獨速⼣恩篤 ⽶企⽡久季
以此善根，於⼀切⽣世，願我死時不懷惡性情⽽死。
གནད་གཅོད་ ་ི ག་བ ལ་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ ན་ཏེ་

內倔季 篤阿⽶炯⽡久季 枕巴倘 謝欣倘典 喋
願不⽣經絡解體之苦。願具備正知、正念，

རང་ལ་དབང་ཡོད་པར་བསམས་བཞིན་ ་སེམས་དགའ་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་འཆི་བར་ ར་ཅིག །

攘拉汪約巴 桑⾟篤 森噶卓倘介喋 企⽡久季
思及：「我能⾃主。」⼼中歡喜⽽死。

བར་དོ་དང་པོ་ལ་འོད་གསལ་ངོས་ཟིན་ནས་རང་དོན་ཆོས་ ི་ ར་སངས་ ས་པར་ ར་ཅིག །ཟག་མེད་

琶⾖倘波拉 唯⾊約⾟內 讓敦卻季固 桑傑巴久季 撒沒
願於初期中陰認出明光，從⽽覺醒為⾃利之法⾝。

་ི ིང་ ེ་འ ོངས་ནས་གཞན་ ང་ལ་ ་ མ་པ་གཉིས་ ིས་འཁོར་བ་དོང་ གས་ བ་པར་ ར་ཅིག །

季寧潔 炯內 賢囊拉 固南巴逆季 寇⽡ 東祝 突巴久季
願練達無漏悲⼼已，能於他⼈感知中，以⼆⾝根除輪迴。

གལ་ཏེ་བདག་ལ་ ིད་པ་བར་མ་དོའ་ ང་བ་ཤར་ན་བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པར་ ར་ཅིག །

噶喋 達拉思巴 琶 瑪⽃ 囊⽡ 夏那 琶⾖拉 琶⾖ 哦謝巴 久季
設若中有之顯相顯現於我⾯前，願我認識中陰即是中陰。
དག་པ་ཡེ་ཤེས་ ་ི ་ ས་ ་ ་ ས་པར་ ར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ར་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག

達巴 耶謝季 固呂蘇⼤ 努巴久季 ⾏康湯介拉 炯⽡久季
願能視⾝體為清淨本智⾝。願將⼀切地域淨化為本尊。
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འོད་གསལ་ ི་མེས་དངོས་པོའ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ ེག་པར་ ར་ཅིག །

唯⾊吉 每約波宜 琶洽湯介 瑟巴久季
願明光之⽕燒盡⼀切事物之習性。

མངལ་ ི་ ོ་ཁེགས་པར་ ར་ཅིག །རིག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

阿吉苟 客巴久季 ⽇巴拉 攘汪 透巴久季
願阻絕胎⾨。願於覺性得⾃主。

བསམ་བཞིན་ ་ ེ་བ་ ངས་ཏེ་གཞན་དོན་ བས་པོ་ཆེ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

桑⾟篤 皆⽡浪喋 賢敦 拉波切 ⽵巴久季
願如所願投⽣，並廣成他利。

མངོན་པར་ཤེས་པ་ ག་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། འི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

溫巴謝巴⽵倘 滇巴久季 類密吉 溫巴謝巴透巴久季
願具備六神通。願得天眼通。
འི་ ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

類那威 溫巴謝巴 透巴久季
願得天⽿通。

ོན་ ི་གནས་ ེས་ ་ ན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

溫吉內結速 枕⾙溫巴謝巴 透巴久季
願得宿命通。

གཞན་ ི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

賢吉森謝⾙ 溫巴謝巴 透巴久季
願得他⼼通。
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་འ ལ་ ི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

祖出吉 溫巴謝巴 透巴久季
願得神境通。

ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ན་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

撒巴瑟⾙ 溫巴謝巴 透巴久季 間阿 透巴久季
願得漏盡通。願得五眼。
ཤའི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། འི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

些間倘 典巴久季 類間倘 典巴久季
願具有⾁眼。願具有天眼。

ཆོས་ ་ི ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

卻季間倘 典巴久季 桑傑季間倘 典巴久季
願具有法眼。願具有佛眼。

ཤེས་རབ་ ་ི ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

些熱季間倘 典巴久季 囊⽡朗篤 ⿓巴久季
願具有智眼。願以顯相為道⽤。

ཏིང་ངེ་འཛན་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །ག མ་མོ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

定恩錦朗篤 ⿓巴久季 動末 炯巴久季
願以禪定為道⽤。願練達拙⽕。
བདེ་བ་ ེ་བར་ ར་ཅིག ། ོད་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

得⽡介⽡久季 錘介⽡久季
願⽣起樂。願⽣起暖。
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མི་ ོག་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག ། ་བདེ་བར་ ར་ཅིག ། ང་འཇམ་པར་ ར་ཅིག །

⽶⾖巴 介⽡久季 紮喋⽡久季 ⿓蔣巴久季
願⽣起無念。願脈樂。願氣柔。

བདེ་ ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ེ་བར་ ར་ཅིག །ཉིན་པར་ ་ ས་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

喋東吉 定恩今 皆⽡久季 您巴久呂 炯巴久季
願⽣起樂空禪定。願於⽇間練達幻⾝。

མཚན་མོ་ ི་ལམ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འོད་གསལ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

參末密浪 炯巴久季 唯瑟 炯巴久季
願於夜間練達睡夢。願練達明光。

འཕོ་བ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ོང་འ ཀ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

頗⽡ 炯巴久季 種究炯巴 炯巴久季
願練達破⽡。願練達奪舍。

བར་དོ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །རིག་པའི་ ་བ་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །

琶⾖ 炯巴久季 ⽇⾙紮⽡ 卻巴久季
願練達中陰。願斷除覺知之根。

ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་མཐའ་དང་ ལ་བའི་ ོགས་པ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །

喜威 定恩錦吉 他倘扎威 ⾖巴洽⽡久季
願以寂靜禪定⽽⽣離邊之證悟。

ོ་བོའ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ ག་པོའ་འ ིན་ལས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

綽威 定恩錦吉扎波 欽列⽵巴久季
願以忿怒禪定成就威猛事業。
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ས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་ ་འབབ་པར་ ར་ཅིག །

傑⾙ 定恩錦吉軌對 洽⾟篤 琶巴久季
願以增⻑禪定令所需所欲如⾬般降臨。

དོན་དམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ ང་བ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །

敦檔⾙ 定恩今吉囊⽡ 汪篤獨巴久季
願以勝義禪定攝服顯相。

བ ོན་འ ས་ ག་པོའ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཅི་བསམ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

尊朱扎波 定恩今吉 季桑⽵巴久季
願以威猛精進禪定令所思皆成辦。

མཆོག་ ན་མོང་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །མཁའ་འ ོ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །

秋吞蒙吉 約⽵ 透巴久季 卡卓汪篤 獨巴久季
願得共通與殊勝之成就。願攝服空⾏。

ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

寧介 炯⽡久季 南巴湯皆千⾙ 固透巴久季
願練達悲⼼。願得遍知⼀切相之⾝。

ག ག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །ཁམས་ག མ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །

篤巴間湯介 擦卻巴久季 康松 汪篤 獨巴久季
願制伏⼀切凶殘者。願攝服三界。

མཛད་པ་མཐར་འདོན་པར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་ ི་ ེན་འ ེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་ ར་ཅིག །

則巴 他敦巴久季 吉滇吉 滇哲他 拉客巴久季
願⾏持達究竟。願通達世間緣起之⽅便。
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ག་པོའ་ལས་ལ་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག །

扎波雷拉 約⽵ 透巴久季 桑傑季 滇巴達⾏ 傑巴久季
願於威猛⾏得成就。願佛陀教法弘揚昌盛。

མི་ཉམས་པར་ ར་ཅིག །བ ན་པ་ལ་གནོད་པའི་ག ག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །

⽶釀巴久季 滇巴拉 諾⾙篤巴間 湯介擦 卻巴久季
願佛陀教法不衰滅。願制伏所有危害教法之凶殘者。

འ ོ་བའི་དགོས་འདོད་ ་ི གཏེར་ཁ་འ ེད་པར་ ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་དང་ མ་ ོག་ཞི་བར་ ར་ཅིག །

卓威軌對季 喋卡 傑巴久季 紐蒙倘 南⾖ 席⽡久季
願開啟眾⽣所需所欲之寶藏。願平息煩惱與妄念。

ནོར་ལོངས་ ོད་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་ ར་ཅིག ང་མི་ ང་ཐམས་ཅད་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག

諾⿓倔洽 ⾟琶巴久季 囊⽶囊湯介 汪篤 獨巴久季
願珍寶受⽤如⾬般降臨。願攝服所有顯現與不顯現之⼀切。
ལོག་འ ེན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །མི་ ག་པ་ ད་ལ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

樓枕湯介 擦卻巴久季 ⽶⼤巴 舉拉介⽡久季
願消滅所有顛倒引導。願無常於⼼續中⽣起。
འཆི་བ་ ེས་ ་ ན་པར་ ར་ཅིག །ཚ་འདི་ ོ་ཡིས་ཐོངས་པར་ ར་ཅིག །

企⽡傑速 枕巴久季 策迪樓宜 通巴久季
願憶念死亡。願捨下此⽣。

ཆོས་ ་བ ད་མགོ་བོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །འཛན་པ་མཐའ་དག་ལས་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །

卻解苟窩 紐巴久季 錦巴他達雷 卓⽡久季
願壓制⼋法。願從⼀切執著中解脫。
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ོ་ལས་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག །སེམས་བཀོལ་ ་བ བ་པར་ ར་ཅིག ། ོ་ཆོས་ ་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །

樓雷速 容⽡久季 森夠篤 度巴久季 樓卻蘇 卓⽡久季
願⼼堪能作⽤。願⼼柔順堪能利⽤。願⼼向法。

ཅི་ ས་ཆོས་ ་འ ོ་་བར་ ར་ཅིག །གང་བསམས་ཆོས་བཞིན་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

季解卻速 卓⽡久季 崗桑卻⾟ ⽵巴久季
願所作所為皆向法。願如法所思皆成辦。

ཆོས་མིན་ ི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། མས་པ་དང་ ིང་ ེ་ ང་ བ་ ི་

卻⺠吉 桑巴給季江 ⽶炯⽡久季 蔣巴倘 寧傑蔣秋季
願剎那亦不⽣⾮法之想。願練達慈⼼、悲⼼、菩提⼼已，
སེམས་འ ོངས་ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

森炯內 森間吉敦 南卡倘釀巴 ⽵巴久季
成就如虛空般之眾⽣利。

དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ཞེན་པ་ ོགས་མེད་ ་ ོག་པར་ ར་ཅིག །

給威紮⽡迪 策熱湯戒賭 賢巴秋沒篤 ⽃巴久季
以此善根，於⼀切⽣世，願無⽅捨棄貪戀。

རི་ ོད་ ོགས་མེད་ ་འ ིམ་པར་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ ོགས་མེད་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །

⽇吹 秋沒篤 枕巴久季 元滇 秋沒篤 皆⽡久季
願無⽅漫遊⼭間。願無⽅⽣起功德。

ིང་ ེ་ ོགས་མེད་ ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འ ོ་དོན་ ོགས་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

寧傑 秋沒篤 炯巴久季 卓敦 秋沒篤 ⽵巴久季
願無⽅練達悲⼼。願無⽅成就眾⽣利。
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ེན་འ ེལ་ ོགས་མེད་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །ཞབས་ཏོག་ ོགས་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

滇哲 秋沒篤 洽⽡久季 俠⾖ 秋沒篤 ⽵巴久季
願無⽅展現緣起。願無⽅成就承侍。

ང་སེམས་ད ེར་མེད་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལ་བདེན་འཛན་ ོག་པར་ ར་ཅིག །

囊森 夜沒篤 ⾖巴久季 囊⽡拉 典錦 ⽃巴久季
願悟顯相與⼼無分別。願捨棄執著顯相為實。
བསམ་པ་དངདགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

桑巴倘 軌對湯介 ⽵巴久季
願⼀切所思、所需、所欲皆成辦。

བ ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

扎⼣倘 得類湯介 炯⽡久季
願⽣起⼀切吉祥與圓滿。

ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ ར་ཅིག །

企囊吉 琶切湯 介息⽡久季
願⼀切內外障礙皆平息。

ནོར་དང་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

諾倘 ⿓倔噴孫湊巴 湯介 透巴久季
願得⼀切珍寶、受⽤、圓滿。

མ་ཆགས་མ་ཞེན་པའི་ ོ་ནས་གཏོང་བ་ག མ་མཐར་ ིན་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

瑪洽 瑪閒⾙ 苟內東⽡松 他欽巴久季
願無貪無欲究竟圓滿三布施。
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འཁོར་ ི་ཚད་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་འ ལ་བར་ ར་ཅིག །

寇吉策南卡倘 釀⾙森間湯介 達吉獨⽡久季
願如我眷眾之數，調伏等虛空之⼀切眾⽣。

ཚའི་ཚད་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་བར་ ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་པར་ ར་ཅིག །

策策寇⽡ 瑪東吉琶篤 森間吉敦 傑巴久季
願如我壽量，於輪迴空盡前⾏眾⽣利。

ག ལ་ འི་ཚད་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་ ིན་ ོལ་ལ་འཁོད་པར་ ིར་ཅིག །

篤傑 策達巴倘 瑪達巴湯介 ⺠卓拉 盔巴久季
願如弟⼦之數，令所有清淨與不淨者，成就解脫。
ཞིང་ཁམས་ ་ི ཚད་ཁམས་ག མ་ཐམས་ཅད་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །

⾏康季策 康松湯介 汪篤獨巴久季
願如地域之廣，攝伏三界⼀切。

གོ་ཆའི་ཚད་གོང་འོག་གཉིས་ ་ི དོན་ ེད་པ་ལ་འཁོར་བ་དོང་མ་ གས་ ི་བར་ ་ངལ་བ་དང་། ོ་བ་དང་།

苟切 策拱喔逆季 敦傑巴拉 寇⽡董瑪祝季 琶篤阿⽡倘 鳩哇倘
願如我盔甲之量，⾏上下⼆利時，於輪迴根除前，

བ་པ་དག་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ོ་དགའི་བསམ་པ་ ན་ཆད་མེད་པ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

篤巴答 給季江⽶炯⽡ 卓給桑巴 均切沒巴 炯⽡久季
剎那亦不⽣困倦、厭煩、疲乏，⽽不間斷地⽣起歡悅欣喜之⼼。
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་བདག་གི་ ས་ག མ་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ིན་པར་

給威紮⽡迪達吉 獨松吉 給威紮⽡湯介 策迪尼拉 ⺠巴
以此善根，願我三時之⼀切善根於此⽣即成熟。
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ར་ཅིག ། ོན་ལམ་ ི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ིན་ཅིང་འ བ་པར་ ར་ཅིག །

久季 ⾨浪吉 哲布湯介 策迪尼拉 ⺠京⽵巴久季
願⼀切祈願之果於此⽣即成熟並成辦。

དེ་དག་ ང་ ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ི་ད ིང་ས་དང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

喋達江 甲南咖 釀巴久季 卻季英倘 釀巴久季
願彼等亦等同虛空般廣⼤。願等同法界。
ས་ག མ་ཤེས་ འི་ད ལ
ི ་འཁོར་དང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

獨松謝傑 季寇倘 釀巴久季
願等同三時整體所知法。

ན་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་བར་ ་གནས་པར་ ར་ཅིག །

雲寇⽡ 瑪東吉 琶篤 內巴久季
願輪迴未空之前住留。

ལས་གོང་འོག་གཉིས་ ་ི དོན་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་ ་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །

雷孔侯逆季 敦千波 琶席度 卓⽡久季
願所⾏僅為上下⼆者之⼤利。

མདོར་ན་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་བདག་ ་མ་བ ད་པ་དང་བཅས་པ་ཡི་དམ་ ི་ ་ཚགས་

⽃那 給威紮⽡ 迪達喇嘛 舉巴倘介巴 宜檔吉 拉措
總⾔，以此善根，願我當下即等同上師及其傳承、

མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ཆོས་མཛད་ བ་ཐོབ་ ོགས་ ན་ལ་སོགས་པ་ ས་ག མ་ ི་

康卓卻炯 卻則⽵透 ⾖典拉梭巴 獨松吉
會聚之本尊、空⾏、護法、修⾏佛法之
ི

ི

ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པ་མ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ད་ ་ཉིད་ ་ ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

甲⽡瑟倘介巴 瑪呂巴湯介倘 達答尼篤 固釀巴久季
具證成就者等三世⼀切諸佛菩薩之⾝。
ག ང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། གས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

松 釀巴久季 突 釀巴久季
願我等同彼等之語。願我等同彼等之意。
ཡོན་ཏན་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ིན་ལས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

元滇 釀巴久季 欽列 釀巴久季
願我等同彼等之功德。願我等同彼等之事業。
་ཚ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

固策 釀巴久季 ⾏康 釀巴久季
願我等同彼等之壽元。願我等同彼等之淨⼟。
མཛད་པ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། མ་འ ལ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

則巴 釀巴久季 南出 釀巴久季
願我等同彼等之⾏誼。願我等同彼等之化現。
ཤེས་རབ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ོབས་པ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

些熱 釀巴久季 播巴 釀巴久季
願我等同彼等之智慧。願我等同彼等之氣概。
ས་མ ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

努突 釀巴久季 耶謝 釀巴久季
願我等同彼等之能⼒。願我等同彼等之本智。
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གས་ ེ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ལ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

突介 釀巴久季 祖出 釀巴久季
願我等同彼等之悲⼼。願我等同彼等之神變。
མངོན་ཤེས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །འ ོ་དོན་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

溫謝 釀巴久季 卓敦 釀巴久季
願我等同彼等之神通。願我等同彼等之利眾。
ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ོན་ལམ་དོས་ ག་ལ་ གས་རིང་བ་བཏབ་བོ།།ཞེས་པ་འདི་ཆོས་ ེ་གཙང་པ་ ་རས་ ིས་མཛད་པའོ།།

⻑時⾏上述猛烈之祈願。此為法主臧巴嘉惹所書。

འབའ་རོམ་ ོན་ལམ།

〈巴絨噶舉祈願⽂〉
་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ང་མ་ མས། །

喇嘛 宜當 巴窩倘 咖卓 確炯 松瑪南
上師本尊與勇⽗，空⾏護法守者眾，

བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ ང༌། ། ོན་ལམ་འ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

達喇 拱巴 則內將 ⾨藍 ⽵巴 則讀梭
於我等⾏怙念已，祈令願望得成就。

བདག་གཞན་ ས་ག མ་བསགས་པ་ཡི། །འཁོར་འདས་གཉིས་ ི་དགེ་བ་དང༌། །

達賢 讀松 薩巴宜 蔻喋 尼基 給哇倘
⾃他三時所積聚，輪迴涅槃諸善業，

འདི་ ར་བ ིས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །བདག་གཞན་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །

迪搭 吉⾙ 給哇宜 達賢 桑傑 透巴修
或於此處所作善，願令⾃他成佛道。

གང་ ་ ེས་པའི་གནས་ མས་ ། ། ི་ནང་འཚ་བ་མེད་པ་དང༌། །

港讀 皆⾙ 內南蘇 契囊 測哇 沒巴倘
隨所投⽣諸處所，無有內外之損害，

སངས་ ས་བ ན་པ་དར་བ་དང༌། །དགོས་འདོད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །

桑傑 滇巴 達哇倘 軌堆 彭松 措巴修
願佛教法廣弘揚，欲求圓滿⽽富⾜。
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帝希惹巴 著
妙融法師 譯

དལ་འ ོར་མི་ ས་ཐོབ་པ་དང༌། །དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །

達玖 ⽶旅 透巴倘 給威 謝倘 甲哇倘
得獲暇滿⼈⾝寶，亦能值遇善知識，

དམ་ཆོས་ ལ་བཞིན་ ད་ནས་ ང༌། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །

檔確 促⾏ 皆內將 鄒⾙ 桑傑 透巴修
如理⾏持諸正法，成就圓滿正覺佛。

དམ་ཆོས་ ལ་བཞིན་ ད་ནས་ ང༌། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །

港讀 讀⾙ 內南蘇 攏訣 確倘 吞巴倘
隨所住於何處所，⼀切資財皆如法，

དག་པའི་འཁོར་ ིས་བ ོར་བ་དང༌། །འ ོ་བ་ མས་ ི་དཔལ་ ་ཤོག །

達⾙ 蔻吉 勾哇倘 卓哇 南基 巴讀修
清淨眷屬悉圍繞，⼀切有情之受⽤。

བདག་ལ་བ ེན་པའི་སེམས་ཅན་ མས། །ཐེག་པའི་ ང་ འི་ ོར་ གས་ནས། །

達喇 滇⾙ 森間南 貼⾙ 穹午 茍咻內
依恃我之諸眾⽣，以⼩乘法⽽⼊⾨，

ོམ་པ་ ལ་བཞིན་བ ང་བ་དང༌། །དམ་ཆོས་ ལ་བཞིན་ ད་པ་ཡིས། །

懂巴 促⾏ 松哇倘 檔確 促⾏ 皆巴宜
以此如理護⼫羅，以及如理⾏正法，

ཟག་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕ་རོལ་ ིན་པའི་ ོར་ གས་ནས། །

灑沒 哲部 透巴修 帕柔 欽⾙ 茍咻內
⽽得無漏之果位。由⼊六度之⾏⾨，
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ང་ བ་སེམས་མཆོག་བ ེད་པ་དང༌། །བདག་མེད་གཉིས་ ི་དོན་ ོགས་ནས། །

強秋 森秋 皆巴倘 達沒 尼基 屯兜內
⽽發殊勝菩提⼼，及悟⼆無我之義，

འ ས་ ་སངས་ ས་ ར་ཐོབ་ཤོག ། ོ་ ེ་ཐེག་པའི་ ོར་ གས་ནས། །

哲部 桑傑 紐透修 ⽃傑 貼⾙ 茍咻內
正覺果位願速成。由住⾦剛乘之⾨，

དབང་ཐོབ་བ ེད་ ོགས་བ ན་པ་ཡིས། །མཆོག་དང་ ན་མོང་དངོས་ བ་བ ེས། །

汪透 皆鄒 滇巴宜 秋倘 屯蒙 約⽵涅
得灌⽣圓次第固，得獲共不共悉地，

ཚ་འདིར་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་མཐོང་ཐོས་དང་ ན་རེག་དང༌། །

測迪 桑傑 透巴修 達通 推倘 診蕊倘
此⽣即得成佛果。若⾒聞憶觸我者，

བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་ ན་པ་དང༌། །བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པ་ མས། །

達吉 通推 診巴倘 達喇 瑕兜 傑巴南
或我⾒聞憶彼等，或⾏承侍於我等，

ཐམས་ཅད་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཞིང་ཁམས་ མ་པར་དག་པ་ ། །

湯界 桑傑 透巴修 ⾏康 南巴 達巴如
⼀切皆得正等覺。於諸清淨之國⼟，

འཁོར་དང་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚགས། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ ས་ནས། །

蔻倘 攏訣 彭松措 確基 蔻樓 勾傑內
眷屬資財盡圓滿，由轉無上正法輪，
ོ
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ོ

འ ོ་བའི་དོན་ ་སངས་ ས་ཤོག །

卓威 屯讀 桑傑修
為眾⽣義願成佛。
ཅེས་ཏི་ ི་རས་པའི་ག ང་ངོ། །

此為帝希惹巴所著。

ཕག་ འི་ག ང་ ན་མཚམས་ ོན་ལམ།

〈⾄尊帕摩⽵巴座間願⽂〉

帕摩⽵巴 著
妙融法師 譯

སེམས་ཉིད་མ་ ོགས་པ་ མས་ ་ི དོན་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག །དོན་ ེད་པའི་

森尼⿇⾖巴南吉 屯結巴秀季 屯結⾙
願未悟⼼性眾所⾏有義，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་རང་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོགས་པར་ཤོག་ཅིག །

森間湯皆 吉攘拉 涅⾙ 耶些 欽季⿇樓巴 ⾖巴秀季
願⾏⽌有義之⼀切眾⽣，無顛倒證悟住於⾃⾝之本智，

ོགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ང་གཞན་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

⾖涅 森間 湯皆吉將 賢屯 彭松 措巴 迥哇久季
願悟已⽽圓滿⼀切眾⽣之他利。

དགེ་བའི་ ་བ་དེས་ཚ་རིང་བ་དང༌། ནད་མེད་པ་དང་ བ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང༌།

給威 紮哇 喋測仁哇堂 涅眉巴堂 ⽵巴拉跋切眉淨
願以此善根於成就⻑壽、無病、不⽣障礙，
མཉམ་ ེས་ཐམས་ཅད་ ་ ོང་པ་དང་ ིང་ ེ་མཉམ་པར་གནས་ནས།

釀潔湯皆篤 東巴堂 寧潔釀巴 涅內
於⼀切根本、後得，住於空性與⼤悲。

མཐོང་ཐོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་ ་ཆེན་པོ་ཐོགས་ནས་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིད་ ་འོང་བར་ ར་ཅིག །

通退 湯皆拉 遍巴 嘉千波 透涅 卓哇湯皆吉 宜篤嗡哇久季
於⼀切⾒聞，以廣⼤利益，⽽令⼀切有情歡喜悅意。
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ས་དེ་ནས་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་བར་ ་ ན་ ིས་ བ་པས།

篤喋涅 闊哇 ⿇東吉 跋篤 倫吉⽵⾙
願由彼時起直⾄輪迴未空之際，以任運成就，
སེམས་ཅན་ ི་དོན་འ བ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་འབའ་ཞིག་གིས་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག

森間吉屯⽵涅 森間湯皆拉 確跋昔吉 遍透跋 久季
⽽成眾⽣利益，唯以法⽽利益⼀切眾⽣。

ཟད་ཅིང་ ོང་པར་ ར་ཅིག་འཁོར་བ་ངན་སོང་ག མ།།ཞི་ཞིང་བ ག་པར་ ར་ཅིག་ནག་པོ་བ ད་ ི་ ེ།།

瑟京 東巴久季 闊哇恩松松 昔⾏ 拉跋久季 拿波篤吉喋
願輪迴惡道滅盡空無，願黑魔部眾寂滅遣除，
བདེ་ཞིང་ ིད་པར་ ར་ཅིག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ མས། །

德⾏季跋 久季 它耶森間南
願無邊眾⽣幸福喜樂，

དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག་ག ག་ལག་དམ་པའི་ཆོས། །

答⾏ 傑巴久季 租喇達⾙確
願佛典正法弘揚興盛，

་ཚ་རིང་བར་ ར་ཅིག་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ མས། །བདག་གིས་ ོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །

固測 仁哇久季 給威謝念南 答吉 莫蘭 迪達⾙
願上師善知識壽命⻑久，願以我所發願，
ན་ ི་ ོན་ལམ་འ བ་ ར་ཅིག །ཅེས་སོ། །

袞吉 莫藍 ⽵久季
令⼀切祈願皆成就！

給哇 迪倘 給賢南 瑪旅 計督 玖內尼
南咖 它釀 卓屯讀 尼沒 確估 溫玖修
培巴 沒巴 卓屯讀 賢札 密沒 突傑宜
俗估南咖 它洽⾙ 港讀 喋喇 喋敦修
點內 讚喋 讀袞督 達玖 彭措 旅透內
喋倘 謝惹 寧傑宜 兜千 給訣 拔習修

袞督 ⽃傑 貼秋諾 惹玖 喇昧 檔阿倘
兜秋 突傑 勤拉間 涅內 ⼤督 涅傑修
錦讀 喇昧 元滇通 捐南 基將 瑪通威
⽃錦 尼讀 ⼤通喋 喋舉 錦切 沒巴修
袞巄 恩⾙ 瑪拔⾙ 密沒 寧傑 千波宜
喇嘛 桑傑 湯界基 元滇 瑪旅 達喇修
⼤切 姆它 瑪茍威 秋札 搭哇 南達倘

賢沒 得撒 ⽶兜倘 柔妞 撅巴 秋透修
袞督 優玖 促確倘 紐蒙 提沒 瑪軌⾙
檔戚 咖哲 瑪差哇 松⾏ ⽵喇 ⼤尊修
⼤督 ⾥吹 景傑淨 吉究 拔切 滇⽶炯
釀紐 兜巴 追⼤梭 元滇 族初 突點修
達吉 訣藍 計傑袞 喇嘛 袞倘 切卓倘
森間 賢達 瑪旅巴 袞吉 宜讀 宏哇修

達吉 旅阿 宜松倘 內倘 軌倘 名倘旅
通推 診蕊 喇梭基 達賢 計堆 袞鄒修
約袞 洽沒 東傑津 蕊堆 喇梭 捐倘札
南達 欽點 森⽶初 滇周 ⽶焉 客兜修
皆鄒 尼喇 滇透內 迴撒 聳玖 它欽喋
達吉 勤拉 倫⽵基 卓袞 蕊哇 岡哇修
達吉 咪沒 寧傑宜 突兜 族初 巴沒基

蠟陸 諾勤 讀喇梭 突千 哲皆 袞讀修
達吉 苟倘 岡喇倘 夏差 梭屋 喇梭⾙
賢翩 讀喇 拔玖拿 周⾏ 列東 ⽶軌修
⾊宮 挪部 旋巴梭 攏訣 那措 港堆喇
達吉 計軌 ⾊沒基 翩⽃ 阿嘉 沒巴修
札倘 屯吉 港年倘 內倘 畝給 喇梭⾙
讀阿 港吉 年揚融 達吉 突巴 吉究修

點內 讚喋 讀袞督 賢屯 拔習 訣傑淨
賢吉 ⽶⾥ 港傑喇 宜初 究沒 翩⽃修
隆森 阿嘉 差⽃倘 攘堆 涅仁 秋⾥梭
⽶給 提沒 瑪軌巴 卓哇 袞喇 翩透修
賢吉 堆梭 噶哇沒 昧梭 捐喇 ⽶噶沒
培沒 當紐 寧傑宜 洽檔 提沒 ⽶軌修
間瑞 習基 突傑倘 蔣⾙ 央基 謝惹倘

洽拿 ⽃傑 突兜南 瑪旅 達喇 鄒巴修
陸⽵ 寧波 堪巴倘 薩喇 蠟宜 兜巴倘
彼哇 巴宜 ⼥突南 瑪旅 達吉 透巴修
阿舉 瑪旅 玖哇謝 雷措 它達 透沒⽵
勉阿 巴沒 阿達傑 咖卓 瑪旅 涅傑修
確袞 港內 將⽶宏 港讀 揚尼 ⽶卓喇
港揚 ⽶內 釀⾙屯 涅兜 惹滇 賢翩修

諧堆 捐札 賢屯讀 索倘 滇訣 湯界倘
年阿 喇梭 秋沒客 苟哇 袞吉 ⽶突修
⾥倘 元滇 攏訣倘 瑪挪 契屯 謝惹倘
突紮 波巴 喇梭⾙ 屯間 措基 ⽶彭修

བ ོ་བ་དང་ ོན་ལམ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ།

〈岡倉噶舉不共迴向願⽂〉

第⼋世噶瑪巴 ⽶覺多傑 著
妙融法師 譯

འཇིག་ ེན་ ི་འ ེན་པ་བ ་བ་མེད་པའི་ བས་ མ་པ་ག མ་

吉滇吉 真巴 陸哇沒⾙嘉 南巴頌
世間導師無誤三救護，

བདག་གཞན་ ི་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཅན་དེ་དགོངས་ ་གསོལ།

達賢吉頓 彭頌措巴間 喋拱速梭
⾃他之義圓滿匯聚者祈憶持。

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་པ་དེས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ཆེད་ ་

給威謝年 千波巴 喋透⽇檔 踏⾙切獨
彼⼤善知識為善趣與解脫所作⼀切善根，

དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད། ག་པར་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་

給威紮哇 基則巴 湯界 拉巴 給謝千波
尤其⼤善知識緣於善趣與解脫，

དེའི་དོན་ ་དམིགས་ནས་བདག་སོགས་ལ་ ིན་སོགས་ ལ་བའི་དགེ་བ་དང༌།

喋頓篤 彌內 達梭拉 錦梭 紮威給哇檔
⽽賜予我等布施之善業；

གཞན་ཡང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་དང་ཅི་བསགས་པ་དེ་དང་

賢陽 達梭 森間湯界紀 給威紮哇 基檔基薩巴 碟倘
復次，為能以我等⼀切眾⽣之所作⼀切善根，
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དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེས་གཙ་ ས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

喋達吉 給威謝念倘巴喋 奏伽⾙ 森間湯界
令淨妙善知識為主之⼀切眾⽣，

འཆི་བ་ ོ་བ ེགས་ ་ ན་ནས་ ས་ ས་ ་ ོད་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

契哇洛喋速 真涅 給給速 對洛⽶給威久 哦哇吉歐
深切憶念死亡，並不起⽣命壽永(⻑久)想，⽽⾏迴向。
དགེ་བ་དང་ ིག་པ་གང་ཡིན་ངོ་ཤེས་ནས་

給哇檔 迪巴扛寅 哦謝內
為能知曉善惡為何，

དགེ་བ་ལ་འ ག་ཅིང་ ིག་པ་ལས་བ ོག་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

給哇拉究淨 迪巴雷 ⾖⾙久 哦哇吉歐
⽽⼊善棄惡，⽽⾏迴向。

འཁོར་བ་ ག་བ ལ་དང་ཐར་པ་བདེ་བ་དམ་པར་ཤེས་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

扣哇篤阿檔 踏巴喋哇黨巴 謝⾙久哦哇幾喔
為能正知輪迴苦與涅槃樂，⽽⾏迴向。
དལ་འ ོར་ད་ལན་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་པས་འདི་

達久 塔蓮贊瑪 ⾖⽶透盃 狄
暇滿⼈⾝今已獲，

ིག་པའི་ངང་ ་ཚ་ཟད་ ་འ ག་པའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ ། བས་གནས་

迪⾙阿篤 策瑟篤 究⾙洛 ⽶給威久 哦哇吉歐 價內
為能不⽣⼊罪惡性中虛度此⽣之⼼，⽽⾏迴向。
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དཀོན་མཆོག་ག མ་མིན་པའི་ལོག་པ་ལ་དད་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་ ེ་བའི ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

昆秋松 明⾙洛巴拉 喋巴 給季姜 ⽶給威久 哦哇吉歐
為能於⾮三寶歸命處之顛倒信仰，剎那不⽣，⽽⾏迴向。
དམན་པ་ ང་འདས་ ་ི ལམ་ ོན་པ་དང་ ག་ག མ་ཡིད་ ེད་ ི་ ་མ་དང་ནམ་ཡང་

⾯巴釀喋紀 藍敦巴檔 篤松 宜切紀 喇嘛檔 南陽
為能於⼀切時皆不遇教⽰下劣憂苦之道，
འ ད་པར་མི་འ ར་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

撤巴 ⽶久威久 哦哇吉歐
且作意三毒之上師，⽽⾏迴向。
བ བ་པ་ག མ་ལ་མི་ ོབ་ཅིང་ ལ་བའི་ག ང་རབ་ལ་

拉巴頌拉 ⽶洛淨 甲威頌惹拉
為能不與三學無修，

ཐོས་བསམ་འགོག་པའི་ ོགས་དང་མི་འ ོགས་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

退散苟⾙ 卓檔 ⽶卓⾙久哦哇 吉歐
且阻礙聞思佛陀經典之友伴同⾏，

སངས་ ས་པའི་ཐབས་གཞན་ ོན་ ་མེད་པར་ཤེས་པའི་རང་ངོ་བ ས་ཙམ་ ིས་ཆོག་ཤེས་འཛན་པ་དེ་

桑給⾙踏 賢敦久沒巴謝⾙ 然哦迭贊吉 秋謝錦巴喋
無法⽰他⼈以成佛之法，⽽僅只滿⾜於觀⼼，⽽⾏迴向。
འ ་བའི་རིགས་ ག་ ་མི་མཐོང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

札委⽇⼤度⽶通威久 哦哇吉歐
為能不遇如是種性之⼈，⽽⾏迴向。
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རང་ཉིད་ས་ལམ་མཐོན་པོ་ཡིན་ མ་པའི་ ོ་འཆང་ནས་

然尼薩藍 屯波寅 釀⾙洛羌內
為能不執⾃⾝已⼊⾼位之五道⼗地，
མི་དགེ་བ་ ེད་པའི་གོ་འཕང་མིཐོབ་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

⽶給哇伽⾙ 苟磅⽶透⾙久 哦哇吉歐
造不善之果位，⽽⾏迴向。

ལ་བའི་ག ང་རབ་ནས་འ ང་བའི་ ོམ་ག མ་ ིས་གོ་མི་ཆོད་ ང་རང་སར་ ོས་ད ད་ནས་

甲威松惹涅 炯威 董頌吉 苟⽶卻姜 然薩洛皆涅
甚或未能遵守佛典所出之三乘戒律，

འ ལ་བའི་བ ན་པ་ཡིན་པར་ ོམས་ནས་ ས་ག ང་བར་མི་ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

獨威 滇巴寅巴 洛涅 呂懂哇 ⽶切⾙ 久哦哇 吉歐
亦不驕慢⽽⾃擅判定戒法於⾝造作苦惱，⽽⾏迴向。
གཞན་ངོ་ཚ་འདིར་ཆགས་ནས་ཐོས་པ་སོགས་ལ་འ ངས་ ང་

賢 哦策狄洽涅 退巴梭拉 崩姜
為能不因貪著此⽣⽽於⼈前表現精勤聞等修持，
ལག་ལེན་ ིམ་པ་བས་དམན་པར་མི་ ེད་པའི ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

拉蓮欽巴威 ⾯巴⽶切⾙久 哦哇吉歐
真實⾏為卻較俗⼈不如，⽽⾏迴向。

ཚ་འདིར་ ིག་པ་ལ་འབད་ནས་ཡིན་པ་བ ན་པ་ཡིན་པར་མི་མོས་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །རང་གི་

策狄迪巴拉北涅 寅巴 滇巴寅巴⽶梅⾙久 哦哇吉喔 然吉
為能不於此⽣精進於罪⾏，卻認作是佛教，⽽⾏迴向。
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ད་ལ་ ོམ་པ་ ་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་ ང་དད་ཟས་ལེན་པའི་ཆོས་པར་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

舉拉 董巴那蕊 贊陽沒姜 喋⾊蓮⾙確巴 ⽶給威久 哦哇吉歐
為能不成⾃⾝⼀類戒律也未持，卻受信施奉⾷之⾏者，⽽⾏迴向。
ིག་རང་གིས་ ེད་ནས་ཁག་གཞན་ལ་འགེལ་བ་སོགས་གཡོ་ འི་ ོད་པ་མི་ ེད་བའི་ ར་

迪然吉 伽涅 卡賢拉 給哇梭 遊久覺巴 ⽶傑威久
為能不作⾃造罪業卻誣賴他⼈等諂誑之⾏，⽽⾏迴向。

བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །རང་ཆོས་དང་མི་མ ན་པར་ཤེས་ ང་ད་ ང་གཞན་འ ལ་ ་འ ག་ནས་

哦哇吉歐 然確檔⽶屯巴謝姜 達敦賢初篤久涅
知⾃⼰不如法仍擾亂他⼈⼼，

རང་ ོན་ ེད་པར་ ེད་པ་ལ་དགའ་བའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

然涓北巴伽巴拉 噶威洛⽶給威久 哦哇吉歐
於歡喜隱藏⼰過之⼼不⽣，⽽⾏迴向。
ཚ་ ོང་ཟད་ ་སོང་བ་ལ་ ག་བ ལ་མེད་པར་ མ་ འི་ཁ་དོག་དང་

策東瑟獨松哇拉 篤阿沒巴 南布卡奪檔
為能不致⼀⽣虛擲不知痛苦，

ཚས་མ་ལེགས་པ་ཙམ་ལ་ ག་བ ལ་ཞག་ ོར་རེ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །སངས་ ས་ ི་

確瑪列巴臧拉 篤阿夏構蕊⽶給威 哦哇吉喔 桑給紀
⽽⼀氆氌染⾊稍劣，便痛苦多⽇，⽽⾏迴向。

བ ན་པ་དང་ཡོངས་འཛན་དམ་པ་མཇལ་ནས་ཆོས་ ེད་པ་ལ་དགའ་ ོ་མེད་པར་གོས་བཟང་

滇巴檔 永錦黨巴 甲涅 確伽巴拉 噶奏沒巴 軌桑
值遇佛教與淨妙親教師卻不喜學法修⾏，⽽⾐⾷資財
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འ ོར་པ་རེ་ ང་ན་དགའ་བ་ལ་བསམ་པའི་དགའ་བ་གོ་ལོག་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

久巴 蕊炯那 噶哇拉散⾙ 噶哇苟洛⽶炯威 哦哇吉喔
稍微得獲便⼼思歡喜，為能不⽣如此顛倒歡喜，⽽⾏迴向。
ེས་ ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ མ་ཐར་མངོན་ མ་ལ་མི་དད་པར་ ན་མ་གཞན་མགོ་བ ོར་བའི་

皆布黨⾙元滇檔 南踏溫頌拉 ⽶喋巴 尊瑪賢 苟構威
於真正淨妙聖者之功德⾏傳不⽣信⼼，

ོག་ ར་ ི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཟེར་བའི ེས་ ་མི་འ ག་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །ཚག་གི་ ི་མོ་ཙམ་ཡང་

構久吉元滇 於 ⾊威傑速 ⽶究⾙久 哦哇 吉歐 器吉契莫 贊陽
卻信仰謊⾔欺騙者所說之覆藏功德，為不致此⽽⾏迴向。

མི་ཤེས་པར་གཞན་ ོལ་བ་ལ་ ོར་བ་ ད་ཟེར་བའི་ཆོས་པ་ལ་ཡིད་མི་ ོན་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

⽶謝巴 賢卓哇拉久哇 給⾊威確波拉 宜⽶敦⾙久 哦哇吉歐
為能於不識⼀字，卻說⼰能度化他⼈之⾏者不起信⼼，⽽⾏迴向。
ག ང་རབ་དང་འགལ་བའི་ ོད་པ་ ེད་ ང་ད་ ང་ ོགས་རིས་ ི་དབང་གིས་འདི་དགོས་ ན་ ི་

松惹檔噶威 覺巴伽姜 達懂秋瑞紀汪吉 狄 軌殿吉
雖造作違背經典之⾏，卻仍以偏私之⼼⽽謂此作為有殊勝之必須，
མཛད་པ་ ད་པར་ཅན་ཡིན་ མ་པའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །མདོར་ན་མདོ་ ད་ནས་

則巴切巴間 寅釀北 洛⽶給威久 哦哇吉歐 奪那 奪舉涅
為不⽣此念，⽽⾏迴向。總之為能依⽌

་མའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་ ན་པའི་ ་མ་ཡོངས་འཛན་ ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

喇嘛雲滇 些巴檔殿⾙ 喇嘛永錦秀威久 哦哇吉歐
具備經續所說上師功德之上師、親教師，⽽⾏迴向。
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དེ་ལ་མདོ་ ད་ནས་བཤད་པའི་དད་པ་ཟོལ་མེད་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

喋拉奪舉涅 些⾙喋巴 梭沒給威久 哦哇吉歐
為能於彼⽣起經續所說之無造作信⼼，⽽⾏迴向。
དེའི་ ང་དེར་མདོ་ ད་ནས་བཤད་པའི་ ང་ བ་ ི་སེམས་བ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

喋宜重喋 奪舉涅 些背蔣秋紀森 松威久 哦哇吉歐
為能於彼上師尊前持取菩提⼼，⽽⾏迴向。

དེ་བ ང་ནས་ ལ་བའི་བཀའ་ལས་ ང་བའི་ལམ་བ ོམ་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །ལམ་དེ་ལ་

喋松涅甲威嘎雷炯威 欄拱⾙久 哦哇吉歐 藍喋拉
為能發菩提⼼已，修持佛陀教敕之道，⽽⾏迴向。

གེགས་མེད་པར་རིམ་བཞིན་ས་བ ་བ ོད་དེ་འཆི་མེད་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

給沒巴 林⾏薩 究覺喋 契沒紀 苟胖透北久 哦哇吉歐
為能於道上無障礙並次第登⼊⼗地，得無死之果，⽽⾏迴向。
དེ་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་ ི་དོན་འབད་མེད་ ན་ བ་ ་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

喋透涅 然賢吉敦 北沒倫⽵度炯威久 哦哇吉歐
為能於得果後，無勤任運成就利他，⽽⾏迴向。

གནས་ བས་ ་ཡང་ ག་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་ ང་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

內嘎速陽 ⼤巴 森間拉 洽檔 ⽶給威久 哦哇吉歐
為能於眾⽣恆常不⽣貪瞋之⼼，⽽⾏迴向。
ཟས་ནོར་ལ་སེར་ ་ཆེ་ཞིང་ ང་ ོལ་མི་བ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

⾊諾拉 瑟納切⾏ 彭措⽶給威久 哦哇吉歐
為能不於財⾷慳吝⽽成禍根，⽽⾏迴向。
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འདོད་ཡོན་ལ་ ེད་པ་ཆེ་ཞིང་དགེ་བ་ངང་གིས་ཆད་པ་དེ་འ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

對元拉 ⾊巴切⾏ 給哇阿吉 切巴喋札 ⽶炯威久 哦哇吉歐
為能不致⼤貪愛於妙欲⽽善業⾃然斷除，⽽⾏迴向。
གཞན་ལ་ ིང་ ེ་མེད་པ་ མ་པར་འཚ་བ་ཆོས་ ་མི་ ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

賢拉寧傑沒巴 南巴策哇 確速⽶瑪威久 哦哇吉歐
於他⼈無悲⼼⽽說諸種傷害法，為不成其因，⽽⾏迴向。
དགོས་མེད་ ད་ལ་མི་ ེ་བའི་ཁར་ཆོས་པ་འཇིག་ ེན་པར་འ ག་པའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

軌沒舉拉 ⽶給威 卡確巴 吉滇巴究⾙ 洛⽶給威久 哦哇吉歐
為能無欲無求於⼼不⽣，⾏者不思⼊世間，⽽⾏迴向。

ས་ ས་ ་དགེ་བ་ ས་ནས་གདོད་ཤི་ཁར་ ིག་པ་ ེད་པ་དེ་འ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

給給速 給哇伽涅 讀⼣卡 狄巴傑巴 喋札⽶炯威久 哦哇吉歐
到⽼皆能⾏善，卻於臨終時造罪，為不致此⽽⾏迴向。
ཆོས་ཤེས་བཞིན་ ེད་པོར་སོང་ནས་མི་དགེ་བ་ ེད་པ་ལ་ ིང་ ོབས་ཆེར་འ ོ་བ་དེ་ ་ ་

確謝⾏折波松涅 ⽶給哇傑巴拉 寧⾖切卓哇 喋⼤布
知法卻成油佛⼦，卻於造作不善⼼⼒更⼤，
མི་ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །བསམ་པ་ཚ་འདི་འབའ་ཞིག་བསམ་ནས་

⽶傑⾙久 哦哇吉喔 散巴策狄 拔席桑涅
為不致此⽽⾏迴向。⼼念只思此⽣，

དེ་ བ་པའི་ཐབས་ཚ་ ི་མའི་དོན་ཡིན་པ་ ར་འཆོས་པའི་ཆོས་པར་མི་འ ར་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

喋⽵⾙踏 策契枚 敦寅巴⼤ 確⾙ 確巴⽶久威久 哦哇吉歐
卻偽裝為來世義利之⾏者，為不致此⽽⾏迴向。
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ཆོས་ ེད་ན་རང་དབང་མི་འ ས་ལ་ཆོས་མིན་ ེད་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དེ་འ ་བར་མི་འ ར་བའི་ ར་

確傑那 然汪⽶讀拉 確明傑巴拉 然汪透巴 喋札哇⽶久威久
⾏正法時不能⾃主，⾏⾮法時⾃由⾃在，為不致此⽽⾏迴向。

བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །སངས་ ས་བ བས་ན་ཤེས་རབ་ ང་ལ་ད ལ་བ་བ བས་ན་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དེ་ ་ ་

哦哇吉歐 桑給⽵那 謝惹瓊拉 釀哇⽵那 謝惹切哇 喋⼤布
修成佛之道時⼼⼒薄弱，修⼊地獄之⾨時聰明異常，
མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ེད་ན་ལོང་མེད་པར་

⽶炯威久哦哇吉歐 退散拱頌傑那 ⿓沒巴
為不致此⽽⾏迴向。聞思修時無空閑，

ོག་གཅོད་མ་ ིན་ལེན་མི་ཚངས་ ོད་ ེད་ན་ལོང་ཡོད་པར་མི་འ ར་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

梭覺瑪錦蓮 ⽶蒼覺伽那 ⿓悅巴 ⽶威久 哦哇吉歐
⾏殺盜淫時間多，為不致此⽽⾏迴向。

འདོད་ཡོན་ལ་དགོས་མེད་ ན་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཞིང་འདོད་ཡོན་ ི་ ིར་ ི་ ར་ ོད་པ་ལ་ངོ་མི་ཚ་བའི་ ེ་བ་

堆淵拉軌沒真巴拉 哦擦⾏對元吉契 氣⼤覺巴拉哦⽶擦威 給哇
思無需妙欲⽣羞愧，為得妙欲如⽝⽽⾏卻不知羞愧，
མི་ལེན་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ ། ང་ནས་བ ན་པ་ ས།

⽶蓮⾙久哦哇吉喔 瓊涅遵巴伽
為不致此⽽⾏迴向。幼時出家，

འ ོགས་ས་དགེ་འ ན་དང་འ ོགས། བ ེན་ས་ ་མ་བ ེན།

卓薩給敦檔卓 滇薩喇嘛滇
與僧伽為友同⾏，依⽌上師，
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ཆོས་ ེད་པའི་ གས་ ་ ས་པ་ལ་ཤེས་པ་མི་དགེ་བ་ ེད་པ་གཞན་ལས་མཁས་པ།

確傑⾙陸速 傑巴拉 謝巴⽶給哇傑巴 賢雷客巴
依法之習⽽⾏，然⼼思不善勝於他⼈，

བསམ་པ་རང་གང་ཉེ་བའི་ ོགས་ཆ་ ེད་པ། ོ་ གས་ཆགས་ ང་ལ་གཏད་པ།

桑巴然扛涅威秋洽傑巴 洛撲洽檔拉喋巴
貪欲親近⾃⾝之⼈，⼼繫於貪瞋，

ཤི་ཁ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པ་གང་གི་ ོ་ནས་ ང་ངས་འདི་ ས་པ་དེ་ལེགས་འ ག་བསམ་

⼣卡圖散拱巴 扛吉苟涅姜 年狄傑巴喋 列獨散
臨終之時於聞思修三⾨，思維⾏持善妙者連⼀也無，

་མེད་པར་དབང་མེད་ ་ ིལ་ ིས་འཆི་བ་དེ་འ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

久沒巴 汪沒獨 詩吉契哇 喋札⽶炯威久 哦哇吉歐
不能作主毫無餘留⽽命終，為不致此⽽⾏迴向。

རང་གིས་རང་མགོ་བ ོར། རང་ལས་ ས
ི ་རང་བཅིངས། རང་ ན་ ིས་རང་བ ས།

然吉然苟構 然雷紀然淨 然準吉然呂
⾃欺⾃瞞，⾃業⾃縛，⾃妄⾃誤，

རང་གདོན་ ིས་རང་ ོས་ནས་མཐར་ ག་མགོ་དཀར་ ིལ་ ིས་སོང་ ས་ ིང་ཚ་ཁམ་ཁམ་པ།

然敦吉然紐涅 踏突苟嘎 詩吉松讀 寧擦康康巴
⾃魔⾃瘋，到頭滿頭⽩髮之際，
ོ་ ང་ ང་བ། ཡི་ ག་གེ་བ་ཞིག་མི་འ ང་བའི ར་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །

究浪浪哇 宜幕給哇席 ⽶炯威久 哦哇 吉喔
只內⼼燠燠燥熱、悶悶不樂、懊惱沮喪，為不致此⽽⾏迴向。
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ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཀ ་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་དགའ་བའི་ད ངས་ཅན་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་ ་ གས་པ་དེས་མཛད་
པའོ། །

聞名天下之稱：遍知噶瑪巴 ⽶覺多傑噶威央⾦桑波作。願⼀切吉祥。

མི་ལའི་ ོན་ལམ།

〈密勒願⽂〉

密勒⽇巴⼤師 著
張澄基 譯

་ེ བ ན་ ི་ཞལ་ནས། ང་བདེན་ཚག་ བ་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ཡིན་པས། རང་རེ་ ན་ལ་གནས་ བས་དང་མཐར་ ག་གི་བདེ་ ིད་འ ང་
བའི་ ོན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ངས་འདེབས་པར་རིགས་ག ངས་ནས་ ོན་ལམ་ ི་མ ར་འདི་ག ངས་སོ། །

密勒⽇巴尊者道：「我乃實語瑜伽⼠，⾃會為⼀切眾⽣得獲現前與究竟之福樂⽽發善願。」
語畢，即說發願曲：
ཕ་ ོན་ལམ་མཐར་ ིན་འ ོ་བའི་མགོན། ། ་ ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འ ད། །

帕⾨藍 它欽 卓威袞 札玖 瑪⾙ 瑕喇讀
究竟⼤願眾⽣依，敬禮瑪爾巴譯師前；

འདིར་ཚགས་གསོན་ཅིག་ ་ ོབ་ ན། ེད་ མས་བདག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ། །

迪措 蓀計 部樓袞 切南 達喇 嘎津切
聽法會中諸學⼦，汝等於我恩情重！

བདག་ ང་ ེད་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ། །བཀའ་ ིན་ཆེ་མཉམ་དཔོན་ ོབ་ མས། །

達將 切喇 嘎津切 嘎津 切釀 奔樓南
我亦有恩於汝等；彼此有恩我師徒，

མངོན་དགའི་ཞིང་ ་མཇལ་བར་ཤོག །འདིར་བ གས་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ ང༌། །

溫達 ⾏讀 甲哇修 迪咻 元達 湯界將
願於淨⼟得相遇。所有⼀切諸施主，

ཚ་རིང་བསོད་ནམས་ ན་པར་ཤོག །བསམ་པ་ལོག་པར་མི་ ེ་ཞིང༌། །

測仁 索南 滇巴秀 散巴 樓巴 ⽶皆⾏
願皆⻑壽具福德；⼼意清淨無邪⾒，
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ཆོས་མ ན་བསམ་པ་འ བ་པར་ཤོག ། ལ་ ོགས་འདིར་ཡང་བ ་ཤིས་ཤིང༌། །

確吞 散巴 ⽵巴修 由秋 迪揚 札⻄欣
如法⼼願皆成就。此地光⼤並吉祥，

མི་ནད་འ ག་པ་མེད་པ་དང༌། །ལོ་ལེགས་འ ་འཕེལ་བདེ་ ིད་ ན། །

⽶內 初巴 沒巴倘 樓亞 ⽵佩 喋基點
無病無災無戰爭，年歲豐登⼈快樂，

ན་ ་ཆོས་ལ་ ོད་པར་ཤོག །བདག་གི་ཞལ་མཐོང་ག ང་ཐོས་དང༌། །

袞督 確喇 撅巴修 達吉 瑕通 松推倘
⼀切⽣活皆如法。⾒我聞我說法者，

མ་ཐར་ཡིད་ལ་ ན་པ་དང༌། །མཚན་ནམ་ མ་ཐར་ཐོས་ཚད་ མས། །

南它 宜喇 診巴倘 千尼 南⽡ 推測南
思維我之傳記者，聞我名號事業者，

མངོན་དགའི་ཞིང་ ་མཇལ་བར་ཤོག །གང་ཞིག་བདག་གི་ མ་ཐར་ལ། །

溫給 ⾏讀 甲哇修 港習 達吉 南踏喇
願皆相會淨⼟中。於我事業與傳記，

ོད་ཅིང་བ བ་པར་ ེད་པ་དང༌། །ཉན་ཅིང་ ོག་པར་ ེད་པ་ལ། །

訣淨 ⽵巴 傑巴倘 年淨 樓巴 傑巴倘
若有效法⼒⾏者，聽聞思問研究者，

ོག་དང་ ག་མཆོད་འ ལ་བ་དང༌། །མངོན་དགའི་ཞིང་ ་མཇལ་བར་ཤོག །

樓倘 洽確 部哇倘 溫達 ⾏讀 甲哇修
禮拜轉繞與供養，願皆會聚淨⼟中。
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མ་འོངས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ། །གལ་ཏེ་ ོམ་པ་ ས་ ིད་ན། །

瑪翁 港灑 湯界巴 噶喋 拱巴 ⼥希拿
未來⼀切諸眾⽣，若有修⾏之志願；

མི་ཁོ་བོས་དཀའ་བ་ ད་ ད་པས། །གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་པར་ཤོག །

⽶扣 唯嘎哇 皆皆⾙ 給倘 苟薩 沒巴修
以我苦⾏修持⼒，願無錯謬無障礙。

ཆོས་ ིར་དཀའ་ བ་ ོད་པ་ལ། །བསོད་ནམས་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད། །

確契 嘎突 撅巴喇 索南 巴督 沒巴約
若有為法修苦⾏，當得無量之福德；

དེ་ལ་འ ག་ཅིང་བ ལ་བ་ལ། །བཀའ་ ིན་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད། །

喋喇 究津 估哇喇 嘎錦 巴督 沒巴約
勸⼈修⾏或⾃修，皆獲無量⼤功德。

མི་ཁོ་བོའ་ མ་ཐར་ཐོས་པ་ལ། ། ིན་ བས་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད། །

⽶扣唯 南它 推巴喇 勤拉 巴督 沒巴約
若有聞我傳記者，當獲無⽐⼤加持；

དཔག་མེད་ག མ་ ི་ ིན་ བས་ ས
ི ། །ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་ ོལ་ ར་ནས། །

巴沒 松吉 勤拉基 推巴 讚吉 卓玖內
三⾨無量加持⼒，僅聞名號得解脫。

བསམ་པ་ཙམ་ ིས་འ བ་པར་ཤོག །བདག་གི་གནས་དང་གནས་མལ་དང༌། །

散巴 讚吉 ⽵巴修 達吉 內倘 內瑪倘
願依思念即圓滿，我之國⼟及住處，
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དངོས་པོ་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ། །གར་སོང་ ལ་ ་བདེ་ ིད་ཤོག །

約波 契巴 湯界基 噶松 由讀 喋基修
所有⼀切諸眾⽣，所往無處不安樂。

ས་དང་ ་དང་མེ་དང་ ང༌། །ནམ་མཁའ་འ ང་བས་གར་ བ་པ། །

薩倘 秋倘 美倘巄 南咖 炯威 噶洽巴
地⼤以及⽔⽕⾵，空等五⼤所遍處，

དེ་བཞིན་བདག་གིས་ བ་པར་ཤོག ། ་ ་ལ་སོགས་ ེ་བ ད་དང༌། །

喋⾏ 達吉 洽巴修 蠟陸 喇梭 喋給倘
我亦⻑久周遍住；天⼈⿓族等⼋部，

དེ་བཞིན་གཞི་བདག་འ ང་པོའ་ཚགས། །གནོད་པ་ ད་ཅིག་མི་ ེ་ཞིང༌། །

喋⾏ 習達 炯波措 諾巴 皆計 ⽶皆⾏
⼭神⻤魅亦如是，不作絲毫之損惱。

བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག ། ོག་ཆགས་ ིན་ ་ལ་སོགས་པ། །

散巴 確⾏ ⽵巴修 梭洽 欣部 喇梭巴
⼼願如法得成就，乃⾄蟲蟻⿃獸等，

གཅིག་ ང་འཁོར་བར་མི་ ང་ཞིང༌། །མ་ ས་ང་ཡིས་འ ེན་པར་ཤོག །ཅེས་ག

計將 蔻哇 ⽶東⾏ 瑪旅 阿宜 診巴修
亦皆不墮於輪迴，願我皆得超度之。

ངས་སོ། །

བོད་ ལ་བདེ་ ོན།

〈雪域安樂願⽂〉

第⼀世蔣貢康楚仁波切 著
妙融法師 譯

བས་གནས་བ ་མེད་དཀོན་མཆོག་ ་བ་ག མ། ད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ ན་རས་གཟིགས། །

甲內 陸沒 袞秋 紮哇松 切巴 港間 袞波 間瑞習
無謬誤之皈處勝三寶，尤其雪域怙主觀世⾳，

ེ་བ ན་ ོལ་མ་ ་ ་པ ་འ ང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ གས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས། །

傑尊 卓瑪 古如 ⾙瑪炯 梭哇 喋梭 突檔 瑕諧拱
⾄尊度⺟蓮花⽣⼤⼠，祈憶往昔承諾與誓⾔，

ོན་ལམ་ཡོངས་ ་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ིགས་ ས་འ ོ་ མས་བསམ་ ོར་ལོག་པ་དང༌། །

⾨藍 擁蘇 ⽵巴 勤吉樓 尼讀 卓南 散玖 樓巴倘
祈願加被諸願畢竟成。濁世眾⽣顛倒之⼼⾏，

ི་ནང་འ ང་བ་འ གས་པའི་ ་ ེན་ ིས། ། ར་མ་ གས་པའི་མི་ གས་དལ་ཡམས་ནད། །

契囊 炯哇 初⾙ 玖間吉 阿瑪 札⾙ ⽶秋 達炎內
內外⼤種混亂之因緣，過去未聞之⼈畜疫疾。

གཟའ་ ་ ལ་གདོན་ནག་ ོགས་འ ང་པོའ་གཟེར། །བཙའ་སད་སེར་ག མ་ལོ་ཉེས་དམག་འ གས་ ོད། །

灑陸 嘉屯 拿秋 炯波⾊ 紮⾊ ⾊松 樓涅 瑪初最
曜⿓王魑魅罪惡魔病，銹病霜雹惡年戰爭亂，

ཆར་ ་མི་ ོམས་གངས་ཅན་ ་ ིའི་ཐན། །ས་གཡོ་མེ་ད ་འ ང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང༌། །

洽秋 ⽶紐 港間 札吉天 薩優 美札 炯習 吉巴倘
⾬⽔不調⼤雪⿏惡兆，地震⽕災四⼤諸恐懼，
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ད་པར་བ ན་ལ་འཚ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས། །གངས་ཅན་ ོངས་འདིར་གནོད་འཚའི་རིགས་མཐའ་དག །

切巴 滇喇 測威 它瑪梭 港間 炯迪 諾測 ⾥它達
尤其毀壞佛教外寇等，傷害此地雪域諸⺠族，

ར་ ་ཞི་ཞིང་ ད་ནས་འཇོམས་ ར་ཅིག །མི་དང་མི་མིན་འ ོ་བ་མཐའ་དག་གི །

紐讀 習⾏ 最內 炯玖計 ⽶倘 ⽶銘 卓哇 它達吉
願速寂滅由根本摧伏，⼈與⾮⼈⼀切諸眾⽣，

ད་ལ་ ང་ བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །ངང་གིས་ ེས་ནས་གནོད་འཚའི་བསམ་ ོར་ ལ། །

舉喇 強秋 森秋 仁波切 昂吉 皆內 諾測 散玖札
⼼中勝菩提⼼⼤珍寶，⾃然⽽⽣離損害⼼⾏，

ཕན་ ན་ མས་པའི་སེམས་དང་ ན་ནས་ ང༌། །བོད་ ལ་མཐའ་ད ས་བདེ་ ིད་དཔལ་ ིས་འ ོར། །

翩村 蔣⾙ 森倘 點內將 培油 它⽟ 喋基 巴吉玖
互相具⾜慈愛之⼼念，雪域中邊幸福且昌盛，

སངས་ ས་བ ན་པ་དར་ ས་ ན་གནས་ཤོག ། ་ག མ་ ལ་བ་ ས་བཅས་བདེན་པའི་ ོབས། །

桑傑 滇巴 達傑 雲內修 紮松 嘉哇 ⾊皆 點⾙兜
如來聖教弘盛且久⻑，三寶諸佛菩薩真實⼒，

འཁོར་འདས་དགེ་བའི་ ་བ་གང་མཆིས་དང༌། །བདག་ཅག་ ག་བསམ་ མ་པར་དཀར་བའི་མ ས། །

蔻喋 給威 紮哇 港戚倘 達甲 蠟散 南巴 嘎威突
輪涅善業根本盡所有，以我等之勝意樂善⼒，
གསོལ་བཏབ་ ོན་པའི་འ ས་ ་འ བ་ ར་ཅིག །

梭⼤ ⾨⾙ 哲部 ⽵玖計
祈所發願之果得成就。
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ཅེས་ ེ་ ་མ་འཇམ་ད ངས་མ ེན་བ ེ་དབང་པོའ་ཞལ་ ་ནས་དེང་སང་ ས་ ི་འ བ་འ ར་ཤིན་ ་ཆེ་བས་ ེ་ཉིད་ནས་བོད་ ལ་བདེ་
བའི་ ོན་ལམ་ཉིན་ཞག་རེར་ལན་ ག་རེ་མཛད་པ་ཡིན་པས། ོད་ནས་ ང་དེ་ ར་གལ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་ ལ་ཕེབས་པ་ ར་རང་གི་བ ེལ་
གསོས་ ་ ིས་པ་ཇི་བཞིན་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་ ་འ ་རིན་ཆེན་ ག་ ་ ལ་ ་བའི་དཀར་ ོགས་འ བ་
པའི་ ོར་བ་དང་ ན་པའི་ ་ ོའ་ཆར་ ིས་པ་ཡ་ ་སི ི་ར །། །།

蔣揚欽哲旺波親⼝指⽰道：「近代藏地不善惡兆頻多，我每⽇都要作六次雪域藏地安樂願⽂
的祈願，你也應如是重視。」我為提醒⾃⼰⽽撰此⽂，願如是成就。
羅卓泰耶於如同札⽇聖地之寶崖，藏曆⼗⼆⽉上半⽉有星宿成合之早晨。

第六章

東⻄淨⼟願⽂

མངོན་དགའི་ཞིང་ ོན།

〈現喜淨⼟願⽂・經藏密義〉

覺囊傳承達惹那他 著
妙融法師 譯

ཨ་ ་ ི།

嗡梭諦
་ཡི་ ་མཆོག་ ལ་བ་

་ བ། ། ལ་པོའ་ཁབ་ ི་ ་ ོད་ ང་པོར་བ གས། །

蠟宜 蠟秋 嘉哇 夏嘉圖 嘉波 喀基 甲軌 澎波咻
天中勝天釋迦佛，住王舍城靈鷲⼭，
ད ་བཅོམ་དགེ་འ ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས། །

札炯 給敦 強秋 森⾙措
阿羅漢僧菩薩眾，

ིད་ག མ་ཆེ་ད འི་ཚགས་ ས
ི ་ཞབས་ལ་ག གས། །

⼣松 切古 措基 俠拉督
三界⾄⾼⾜前禮。

དེ་ཚ་ ་རིའི་ ་ཡིས་གསོལ་བཏབ་ནས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་ཆོས་ ི་ ོན་མེ་ ར། །

喋測 夏瑞 補宜 梭⼤內 卓拉 偏企 確基 準梅霸
彼時舍利⼦啟請，為利眾⽣燃法燈，

བདག་ ང་དང་བའི་ཡིད་ ས
ི ་ བས་ ་མཆི། །ཡང་དག་ ོན་ལམ་འདི་དག་འ བ་པར་ཤོག །

達將 倘威 宜基 嘉速企 揚塔 ⾨朗 迪達 ⽵巴修
吾亦淨信⽽皈依，願此正淨願成就。
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འདི་ནས་ཤར་ ོགས་ལོགས་ ་ ོང་ག མ་ ོང༌། །འདས་པའི་ཕ་རོལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས། །

迪內 夏秋 洛速 東松東 喋⾙ 帕若 溫巴 噶哇協
此東⽅過⼤千界，國⼟名妙喜淨⼟，

ཡོན་ཏན་གཞལ་ ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད། །བདག་ཅག་ཞིང་དེར་ཆོས་ལ་ ོད་པ་དང༌། །

元滇 俠讀 梅⾙ ⾏康約 達甲 ⾏喋 確拉 覺巴倘
無量功德之佛⼟，我等於彼受⽤法。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ་ི འ ག་པ་དང༌། ། ོད་པ་མཆོག་དང་ ོ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །

強秋 森巴 南基 玖巴倘 撅巴 秋倘 肘哇 千波倘
⼀切菩薩之契⼊，最勝⾏與⼤喜樂，

སེམས་མཆོག་བ ེད་དང་གོ་ཆ་བགོ་བ་དང༌། །ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ལ་ལ་འ ག་པར་ཤོག །

森秋 界倘 茍洽 茍哇倘 元滇 覺⾙ 促拉 玖巴修
發最勝⼼披鎧甲，願⼊詮說功德列。

ོན་ཚ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ན་ཆེན་པོས། །ཕར་ ིན་ ག་ལས་བ མས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་བ ོར། །

溫測 作⾙ 桑傑 間千波 帕欽 ⽵雷 讚喋 確蔻勾
往昔圓滿⼤眼佛，由六度⽽轉法輪，

དེ་ཚ་མཆོག་ ་ ར་པའི་དགེ་ ོང་ཞིག ། ང་ བ་ ོད་པ་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་མཛད། །

喋測 秋督 玖⾙ 給隆息 強秋 撅巴 秋拉 膽甲哲
彼時有⼀勝⽐丘，誓⾏最勝菩提⾏。

གནོད་སེམས་མི་ ེ་ ེན་ ིས་མི་འ གས་པས། །དེ་ནས་བ མས་ཏེ་ ལ་ ས་གནས་ བས་དང༌། །

涅森 ⽶界 間吉 ⽶處⾙ 喋內 讚喋 嘉⾊ 內噶倘
害⼼不⽣緣不動，由彼時起為佛⼦，
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ད་ ་ ལ་བར་ ར་ ང་མི་འ གས་ཞེས། ། ་ན་མེད་པའི་མཚན་མཆོག་དོན་ ན་ ར། །

達⼤ 嘉哇 玖將 ⽶處協 喇拿 梅⾙ 千秋 屯點玖
如今成佛名不動，無上最勝名具義。

ང་ བ་སེམས་དཔའི་གནས་ བས་དེ་ཉིད་ལའང༌། ། ིང་ནས་ ས་པའི་ཡིད་ ིས་ ག་འཚལ་ལོ། །

強秋 森⾙ 內噶 喋尼朗 寧內 舉⾙ 宜基 洽擦羅
彼時住於菩薩位，亦由⼼虔意頂禮。

མགོན་པོ ེད་ ར་དམ་བཅའ་ ོན་ལམ་འདེབས། ེད་ ི་མཛད་ ོད་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཤོག །

袞波 客⼤ 膽甲 ⾨朗喋 客基 哲撅 傑速 達洛修
如怙主尊發誓願，願隨尊⾏⽽修學。

གཡོ་ ་མེད་ཅིང་བདེན་པས་སེམས་བ ེད་ལ། ོ་དང་གནོད་སེམས་འ གས་པ་ཐམས་ཅད་ ངས། །

優玖 梅淨 點⾙ 森界拉 綽倘 涅森 處巴 湯界邦
無諂曲⽽發真⼼，棄瞋害⼼⼀切惑，
ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སེམས་མི་འ ལ། །

南揚 湯界 勘⾙ 森⽶札
永不離⼀切智⼼，

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་ ངས། །

堆⾙ 堆恰 拉梭 年夢邦
棄欲貪欲等煩惱，

ོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེའི་སེམས་དང་ ལ། ། ག་ ་ ་མེད་ ང་ བ་ཡོངས་ ་བ ོ། །

梭撅 拉梭 ⽶給 森倘札 ⼤督 喇梅 強秋 擁蘇哦
離殺命等不善⼼，恆迴向無上菩提，
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ཇི་ ད་ ས་པ་དེ་བཞིན་བ ིད་པ་དང༌། །སངས་ ས་ཡིད་ ེད་འ ལ་མེད་ ོམ་པར་ཤོག །

吉給 媚巴 喋⾏ 吉巴倘 桑傑 宜且 札梅 拱巴修
依所說⽽如是⾏，願不離信仰佛陀。

ཚ་རབས་ ན་ ་རབ་ ་ ང་ནས་ ང༌། །འདོད་ ང་ཆོག་ཤེས་ ངས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན། །

測拉 袞督 若督 炯內將 堆穹 秋謝 強⾙ 元滇點
⽣⽣世世得出家，少欲知⾜功德具，

ཆགས་པ་མེད་པའི་ ོབས་པས་དམ་ཆོས་ ོན། །བག་མེད་ལེ་ལོས་ཉལ་བ་ནམ་ཡང་མེད། །

洽巴 梅⾙ 波⾙ 膽確敦 拔梅 雷洛 釀哇 南揚梅
無貪之勇⽰正法，永無散逸懶惰眠，

་ ང་ ངས་ཤིང་ ིམ་ ི་ལས་མི་བ ེད། ། ད་མེད་བ ན་དང་གཞན་ ོན་བ ོད་པ་དང༌། །

紮東 邦⾏ 欽吉 雷⽶皆 樸梅 尊倘 賢娟 覺巴倘
棄根墮不⽣俗業，⼥⼈謊騙說他過，

གཞན་གནོད་དཔའ་ ོང་ལ་སོགས་མི་བ ིད་ཅིང༌། །བདེན་དོན་ ོད་ཚ་ངན་ ོད་ ོང་བར་ཤོག །

賢涅 巴公 喇梭 ⽶吉淨 點屯 撅測 年撅 崩哇修
威嚇害他等不作，⾏真理時棄惡⾏。

ཐ་ན་ ར་ ིག་ ན་ལའང་མཆོད་ ེན་དང༌། ། ོ་ ན་ ན་ལ་ ོན་པའི་འ ་ཤེས་བ ེད། །

踏那 勿密 村朗 確滇倘 洛滇 袞喇 敦⾙ 讀謝皆
乃⾄袈裟⾊為塔，諸智者視為導師，

དམ་ཆོས་ཉན་པར་བ ོན་ཞིང་ ་གཞན་ ངས། །ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ ག་ ་ ོམས་པར་གཏོང༌། །

檔確 年巴 尊⾏ 蠟賢邦 確倘 桑⾏ ⼤督 紐巴東
勤聞正法棄餘神，法與資財平等捨。
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ོག་ལའང་མི་ ་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་སེམས། ། ི་ལམ་ ་ཡང་ ལ་ ིམས་འཆལ་བ་ ངས། །

梭朗 ⽶⼤ 賢吉 讀阿森 ⽶朗 讀揚 促慶 洽哇邦
不顧⾝命思他苦，夢中亦無壞⼫羅，

གང་ན་ཉེས་ ང་ ་ཡང་མི ག་པའི། །ཞིང་མཆོག་ཡོངས་ ་དག་པ་ བ་པར་ཤོག །

扛拿 涅東 札揚 ⽶札⾙ ⾏秋 擁速 達巴 ⽵巴修
任何罪墮聲不云，願勝⼟畢竟清淨。

མི་འ གས་ ལ་བའི་ ་ ར་ ར་པ་ན། ། མ་པ་དེ་འ འི་ ོན་ལམ་གོ་ཆ་མཛད། །

⽶處 嘉威 紐孤 玖巴拿 南巴 喋哲 ⾨朗 茍洽哲
若為不動佛之苗，如此⾏祈願鎧甲，

དམ་བཅའ་འདི་འ ་ ན་པའི་ ལ་ ས་ མས། ། ་མེད་ ང་ བ་ཉེ་ཞེས་ ལ་བས་བ གས། །

檔架 迪札 點⾙ 嘉⾊南 喇梅 強秋 涅協 嘉威阿
如是具誓願佛⼦，近無上菩提佛讚。

བདེན་པའི་མ ་ལས་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ང་གཡོས། ། ེ་མ་ ོན་མེད་སེང་གེའི་ ་ཆེན་ཞེས། །

點⾙ 圖雷 吉滇 康將約 界瑪 溫梅 森給 札千協
真實⼒震動三界，嗟夫空前⼤獅吼，

འཇིག་ ེན་ ན་ ་བ གས་པ་ལན་བ ར་བ ོད། །བདག་ཅག་ མས་ ང་དེ་བཞིན་ ོད་པར་ཤོག །

吉滇 袞督 阿巴 連嘉決 達甲 南將 喋⾏ 撅巴修
諸世間百遍稱嘆，願我等亦如是⾏。

ལ་གཞན་སངས་ ས་མཛད་པ་མཛད་པ་ན། །འོད་ ི་ ང་བས་འཇིག་ ེན་ ན་ བ་ ེ། །

嘉賢 桑傑 哲巴 哲巴拿 唯基 囊威 吉滇 袞洽喋
餘諸佛⾏事業⾏，光明照遍諸世間，
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ག་བ ལ་ ན་ཞི་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་འ ང༌། ེད་ནི་ གས་བ ེད་ཙམ་ནའང་དེ་དང་མ ངས། །

讀阿 袞息 哦擦 罷梅炯 客尼 突界 讚囊 喋倘聰
息苦⽣無量殊勝，尊初發⼼亦成此。

བ ལ་པ་བཟང་པོའ་སེམས་དཔའ་ ོང་ལ་སོགས།།འཕགས་མཆོག་བ ང་ཡས་ལས་ ང་ཆེས་ ག་ཅེས།།

噶巴 桑波 森巴 東拉梭 帕秋 掌耶 雷將 切拉界
賢劫數千菩薩等，無量聖眾中最勝，

ོབ་པའི་ ས་ནའང་སངས་ ས་ ན་ ིས་བ གས།།བདག་ ང་མགོན་པོ་ ོད་དང་མ ངས་པར་ཤོག

洛⾙ 度囊 桑傑 袞吉阿 達將 袞波 確倘 聰巴修
於菩薩時諸佛讚，願吾亦如怙主尊。

བཅོམ་ ན་མི་འ གས་ ལ་པོའ ང་ བ་ཤིང༌། །གནམ་འཕང་ ་ནི་དཔག་ཚད་འ མ་ཡོད་ལ། །

炯滇 ⽶處 嘉波 強秋⾏ 南龐 讀尼 罷測 甭約喇
不動佛之菩提樹，⾼量有⼗萬由旬，

རིན་ཆེན་ ་བ ན་ལས་ བ་དེ་ལས་ནི། །རབ་ ་ ན་པའི་ཆོས་ ་མཐའ་ཡས་འ ང༌། །

仁千 那敦 雷⽵ 喋雷尼 拉督 念⾙ 確札 踏耶炯
由七珍寶所聚成，出悅⽿無量法⾳。

བ ལ་པ་ཆེན་པོ་འ མ་ ག་བ ་ཡི་བར། །བཅོམ་ ན་འཚ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ ང་ ོན། །

噶巴 千波 甭剎 糾宜琶 炯滇 措⾏ 協拉 確將敦
直⾄⼤劫百萬數，世尊住世啟教法，

ི་ ེས་བ ན་པའང་ ན་ཚད་དེ་ཙམ་གནས། །དེ་འ འི་ ལ་བ་ ག་ ་མཐོང་བར་ཤོག །

企傑 滇邦 雲測 喋讚內 喋哲 嘉哇 ⼤督 通⽡修
⼊涅聖教壽等住，如此世尊願常⾒。
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ང་ བ་བ ེས་པར་འ ར་བའི་ཞག་བ ན་ ོན། །འ ོ་ ན་དགའ་བདེས་ བ་ཅིང་ཉོན་མོངས་ ལ། །

強秋 涅巴 玖威 瑕屯溫 卓袞 噶喋 恰淨 年夢札
證獲菩提七⽇前，有情皆喜離煩惱，

་མེད་ཡེ་ཤེས་བ ེས་ཚ་ཁམས་ག མ་གཡོ། ། ན་ ིས་ ག་འཚལ་མཆོད་པ་དཔག་ཡས་ ལ། །

喇梅 耶謝 涅測 康松優 袞吉 洽擦 確巴 罷耶鋪
證無上智震三界，諸頂禮獻無量供，

དཔག་ཚད་བ ་ཡི་ཚད་ཅན་ནོར་ འི་ག གས། ། ག་ ་ད ་ག ག་ ེང་གི་ནམ་མཁར་གནས། །

罷測 嘉宜 測間 挪樸讀 ⼤督 勿租 丁吉 南喀內
成百由旬之寶傘，常住稽⾸上虛空，

ོང་ག མ་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ཁམས་དེ་ནི། ། ་ཡི་འོད་ཟེར་ཁོ་ནས་ ག་ ་ བ། །

東松 千波 吉滇 康喋尼 固宜 唯⾊ 扣內 ⼤督洽
於三千⼤千世界，唯⾝光明恆遍照。

ཞིང་ཁམས་དེན་ངན་འ ོ་བ ད་ལས་དང༌། ། ་ ེགས་ཅན་དང་འཐབ་ ོད་འཆིང་བ་མེད། །

⾏康 喋那 年卓 度雷倘 ⽊喋 間倘 踏最 清哇梅
彼⼟無惡趣魔業，無外道爭戰惱伏，

ས་དང་ནད་དང་ ད་པ་ཡོངས་མེད་ཅིང༌། ། ད་མེད་ ོན་དང་མི་གཙང་དངོས་པོ་མེད། །

給倘 內倘 舉巴 擁梅淨 樸梅 娟倘 ⽶臧 哦波梅
盡無⽼病與衰敗，無⼥⼈過不淨物。

ཉན་ཐོས་ མས་ ང་ཐེག་ཆེན་ ལ་ལ་བ ེན། །བདེན་པ་མཐོང་བའི་མོད་ལ་ད ་བཅོམ་ཐོབ། །

年推 南將 帖千 促拉滇 點巴 通威 摩拉 札炯透
諸聲聞依⼤乘法，⾒諦即得阿羅漢，
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དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་བཀོད་པ་མཐའ་མེད་ཅིང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་འ ས་པ་ཚད་མེད་དེ། །

給隆 給敦 軌巴 踏梅淨 強秋 森⾙ 度巴 測梅喋
⼤⽐丘眾無量置，菩薩匯聚盡無量，

དེ་དག་རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་བ ངས་ལས་འདས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་འདི་དག་ ན། །

喋達 瑞瑞 遠滇 掌雷喋 達倘 踏耶 卓哇 迪達袞
彼等各各無量德，我及無邊諸有情，

ཚགས་མཆོག་དམ་པ་དེ་འ འི་ནང་ ད་ནས། །ཆོས་ ི་ ོ་ཡི་ཏིང་འཛན་ཐོབ་པར་ཤོག །

措秋 膽巴 喋哲 囊去內 確基 茍宜 丁今 透巴修
得⼊如是勝會聚，願得法⾨之禪定。

མདོག་བཟང་ས་གཞི་འཇམ་ལ་རེག་ན་བདེ། །མཐོ་དམན་མེད་ཅིང་ ་ཡི་ནོར་ ས་ ས། །

⽃桑 薩息 蔣拉 瑞拿喋 透⾯ 梅淨 蠟宜 挪樸哲
妙⾊柔地軟觸樂，無⾼低鋪陳天寶，

གསེར་ ི་པ ་མང་པོས་རབ་ ་ཁེབས། ། ོང་ མ་ཚར་མ་ངམ་ ོག་ལ་སོགས་ ངས། །

⾊吉 ⾙瑪 芒波 拉督客 東屯 測瑪 阿卓 拉梭邦
⾦⾊蓮花多遍佈，無斷⽊荊棘深淵。

གོས་དང་ ན་ མས་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འ ང༌། །འབད་ ོལ་མེད་པར་རིན་ཆེན་ ོད་ མས་ ། །

軌倘 間南 巴散 ⾏雷炯 北鄒 梅巴 仁千 涅南蘇
⾐飾出⾃如意樹，於諸無勤珍寶器，

རོ་བ ་ ན་པའི་ཁ་ཟས་འདོད་བཞིན་འ ང༌། ིམ་ མས་ཐམས་ཅད་གཞལ་མེད་ཁང་པ་ ེ། །

若嘉 點⾙ 喀誰 堆⾏炯 欽南 湯界 俠梅 康巴喋
隨欲出百味珍饈，諸舍宅之越量宮。
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ི་དང་མལ་ ན་ཡོ་ ད་ ་མས་ བ། ། ིང་ ་གསེར་ ི་ ེ་མ་བ ལ་བ་ལ། །

企倘 瑪滇 由且 讀美洽 景樸 ⾊吉 且瑪 達哇拉
遍諸座褥與資具，於池⽔中鋪⾦沙，

་ངན་མེད་པའི་ ོན་པས་ཡོངས་ ་བ ོར། །དེ་དག་ ེས་ འི་འདོད་ལ་ ེས་ ་འ ང༌། །

釀恩 梅⾙ 捲⾙ 擁蘇勾 喋達 界樸 堆拉 傑蘇炯
無憂樹於周匝繞，皆隨⼠夫之願⽣。

འཇམ་པོའ་ ང་ ངས་ཚ་ ང་ ག་བ ལ་མེད། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ཆོས་ ི ལ་པོ་ལས། །

蔣波 隆檔 擦掌 讀阿梅 ⾛⾙ 桑傑 確基 嘉波雷
柔⾵吹無冷熱苦，除圓滿正覺法王，

གཙ་འཁོར་གཞན་མེད་ཐམས་ཅད་ ོམས་པར་བདེ། །ཉོ་ཚང་ཞིང་སོགས་ལས་ལ་མི་འ ག་ ེ། །

鄒蔻 賢梅 湯界 紐巴喋 紐聰 ⾏梭 雷拉 ⽶久喋
無主眷皆平等樂，無買賣耕等作業。

ཇི་ ར་ཡིད་ལ་བསམ་པ་དེ་ ར་འ ང༌། །གསེར་ ི་ཏ་ལའི་ནགས་ ིས་ ོགས་ ན་ བ། །

吉⼤ 宜喇 散巴 喋⼤炯 ⾊吉 ⼤雷 拿基 秋袞洽
如是意念如是得，多羅樹林遍各⽅，

ཡིད་འོང་ ་དང་ ི་ཞིམ་ ན་ ་འ ལ། ། ་གར་རོལ་མོས་ ེ་ཡང་བག་ཡོད་ ན། །

宜宏 札倘 及⾏ 袞度圖 露噶 若摩 則揚 拔約點
悅聲⾹味盡處起，歌舞樂戲具正念。

མགོན་ ོད་ ོད་ ལ་གཤེགས་ན་ཞབས་ ་ི ེས། །རིན་ཆེན་ ་ ེས་འདབ་ ོང་ ན་པ་འ ང༌། །

袞確 撅於 謝拿 俠基傑 仁千 秋界 達東 點巴炯
尊⾏境所⾄⾜印，為寶⽔⽣千瓣蓮，
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པ ་དེ་ཡང་མཆོད་ ལ་ཆེན་པོར་འ ར། །འཛམ་ ་ ིང་ནས་ མ་ ་ ་ག མ་བར། །

⾙瑪 喋揚 確於 千波玖 攢樸 令內 松糾 紮松琶
彼蓮亦成供養境，世間⾄三⼗三天，
གསེར་ད ལ་བཻ

་ཡི་ཐེམ་ ས་ཅན། །དེ་ལ་ ་དང་མི་ མས་བདེ་བར་ ། །

⾊吾 班⾜利雅 宜 帖給間 喋喇 蠟倘 ⽶南 喋哇玖
有⾦銀琉璃之梯，彼處天⼈⾏安樂，
ཇི་ ར་ ་གཞན་དེ་ ར་མི་ཡང་བདེ། ། ་ མས་འཛམ་ ་ ིང་པ་ མས་ལ་ ོན། །

吉⼤ 蠟賢 喋⼤ ⽶揚喋 蠟南 攢樸 令巴 南拉⾨
如天⼈樂⼈亦樂，諸天亦慕世間⼈。

དབང་ ར་བ ད་ ་ི འཇིག་ ེན་ཞེས་ གས་ནའང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་ གས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །

汪玖 度基 吉滇 協札囊 揚塔 朗拉 休巴 蔻拿吟
雖有統御魔世間，唯有住於清淨道，

འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ ན་མི་འ གས་པ། ། ག་པར་མཆོད་ལ་བ ོན་ཅིང་ཆོས་ ང་ཉན། །

卓哇 湯界 炯滇 ⽶處巴 ⼤巴 確拉 尊淨 確將年
諸眾⽣於不動佛，恆常供養且聞法。

ཐམས་ཅད་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ཤས་ ང་ཞིང༌། ། ིག་པའི་ལས་དང་ཉེས་ ང་ ི་མས་དབེན། །

湯界 袞內 紐夢 謝穹⾏ 迪⾙ 雷倘 涅東 提梅溫
⼀切煩惱皆輕微，無有罪業罪墮垢，

འདོད་པའི་དགའ་བ་ལས་ ང་ཆགས་ ལ་ཐོབ། །མངལ་གནས་ཁང་བཟང་ ་ ར་ཞག་བ ན་བདེ། །

堆⾙ 噶哇 雷將 洽札透 阿內 康桑 ⼤樸 俠屯喋
由欲喜⽽得離貪，住胎如妙宅七⽇。
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ཉན་ཐོས་ མས་ ང་ མ་འ ལ་ཟད་མི་མངའ། །སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ མ་ཐར་བསམ་མི་ བ། །

年推 南將 南處 誰⽶阿 森巴 南基 南踏 散⽶洽
聲聞亦神變無盡，菩薩⾏傳不思議，

ཞིང་ཁམས་མཆོག་དེ་ཡི་ཆོས་ ་ི འ ོར་པས་ནི། །ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ ིས་གནོན་པར་འ ར། །

⾏康 秋喋 確基 玖⾙尼 ⾏賢 湯界 息吉 倫巴玖
彼勝佛⼟法興盛，威鎮其餘諸國⼟。

གས་ ེ་ ན་པ་ ོས་ ་ི ང་པོ་ནི། །ད་ ་ ོབ་པ་མཆོག་གི་ ལ་ཚབ་ལགས། །

突傑 點巴 波基 朗波尼 達⼤ 就巴 秋吉 嘉擦拉
具悲憫之⾹象者，今最勝怙之攝政，

མི་འ གས་ ལ་བའི་བ ན་པའི་ ི་ ེས་ ། །ཞག་བ ན་ལོན་ནས་ཆོས་ ི་ ལ་པོར་འ ར། །

⽶處 嘉威 滇⾙ 企傑速 瑕屯 倫內 確基 嘉波玖
於不動佛聖教後，⾄七⽇間成法王。

་མིའི་ ོན་པ་གསེར་ ི་པ ་ཞེས། ། ོབས་བ ་ ན་པ་མི་འ གས་ཇི་ ་བ། །

蠟⽶ 敦巴 ⾊吉 ⾙瑪協 ⾖糾 點巴 ⽶處 吉⼤哇
天⼈導師名⾦蓮，具⼗⼒如不動佛，

གས་ ེའི་འ ིན་ལས་བསམ་མི་ བ་པར་འ ར། །མགོན་པོ་དེ་ནི་མཉེས་པར་ ེད་ ར་ཅིག །

突傑 沁雷 散⽶ 洽巴玖 袞波 喋尼 涅巴 且玖計
成不思議⼤悲業，願令怙主得歡喜。

བཅོམ་ ན་ ོད་ ་ི མཛད་ ོད་ཇི ་བར། ། ང་ བ་ ོད་པ་ བ་པར་དམ་འཆའ་ཞིང༌། །

炯滇 確基 哲撅 吉⼤哇 強秋 撅巴 ⽵巴 檔洽⾏
如是世尊之⾏持，⾏菩薩⾏我誓願，
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མི་འ གས་ཉིད་དང་ ན་ཅིག་འ ོགས་པའི་ ིར། །ཕ་རོལ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ོད་པ་དང༌། །

⽶處 尼倘 連計 卓⾙企 帕若 沁巴 ⽵拉 撅巴倘
為與不動俱⽣友，⾏六度波羅蜜多。

ོད་ ་དམ་ཆོས་ག ང་བའི་ མ་པ་དང༌། །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་ ན་དང་ ལ་ ས་ ི། །

確估 檔確 松威 南巴倘 給隆 給屯 診倘 嘉⾊基
隨念尊⾝宣正法，⽐丘菩薩僧伽眾，

དགེ་འ ན་ ེས་ ་ ན་ནས་ཡོངས་ ་བ ོ། །དེ་དག་མངོན་དགའི་ཞིང་ ་ ེ་བར་ག ངས། །

給屯 傑蘇 診內 擁蘇哦 喋達 溫給 ⾏讀 界哇松
隨念畢竟為迴向，佛說能⽣妙喜⼟。

ལ་ཚབ་དམ་པའི་མཚན་ཐོས་ ོན་ལམ་འདེབས། ། ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་དག་པར་ བ་པ་དང༌། །

嘉擦 檔⾙ 千推 ⾨朗喋 秋糾 ⾏康 達巴 ⽵巴倘
聞攝政淨名祈願，令淨⼗⽅諸淨⼟，

གཞན་དག་ཞིང་དེར་ ོན་ལམ་འདེབས་ ་འ ག །མི་འ གས་ཞིང་གི་མདོ་ ེར་ ོད་པ་དང༌། །

賢達 ⾏喋 ⾨朗 喋蘇玖 ⽶處 ⾏吉 ⽃喋 撅巴倘
令他發願⽣彼⼟，⾏持不動佛⼟經。

ང་པོའ་ ི་དང་པ ་ལ་བ གས་པའི། ། ་ག གས་ ོང་ ག་ བ་པར་ ེད་པ་སོགས། །

朗波 漆倘 ⾙瑪 喇咻⾙ 估俗 東剎 主巴 傑巴梭
住於象座蓮花上，⾝相百千塑繪等，

ེད་ ་བ ང་ཡས་དགེ་འ ན་ཚགས་ ས
ི ་བ ོར། །མངོན་ མ་མཐོང་ནས་ཞིང་དེར་འ ོ་བར་འ ར། །

客估 掌耶 給屯 措基勾 溫松 通內 ⾏喋 卓哇玖
親⾒尊⾝僧伽眾，無數圍繞往彼⼟，
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སངས་ ས་བདེན་པའི་ཚག་གིས་དེ་ ད་ག ངས། །འ ོ་བ་ ན་ ང་ མ་པ་དེ་ ་ ས། །

桑傑 點⾙ 漆吉 喋給松 卓哇 袞將 南巴 喋⼤部
佛真實語如是云。諸有情若如是⾏，

བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཚགས་ལ་རབ་ གས་ནས། །མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

索南 給威 措喇 拉咻內 溫巴 噶威 ⾏喇 撅巴秀
極住福德善聚集，願受⽤妙喜淨⼟。

བདག་ཅག་དེང་ནས་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །ཕ་རོལ་ ིན་བ འི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌། །

達架 丁內 給哇 湯界讀 帕柔 沁糾 巴喇 隆撅淨
我等從今⼀切世，⼗度證悟盡受⽤，

མ་ག མ་ ིབ་པའི་ཚགས་ མས་ ང་ ངས་ནས། །མི་འ གས་མགོན་པོའ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

南松 擠⾙ 措南 種穹內 ⽶處 袞波 茍滂 透巴秀
連根拔除三障聚，願得不動佛果位。

ཇི་ ིད་དེ་མ་ཐོབ་ ་ི བར་ ་ཡང༌། །མི་མ ན་ ོགས་ ི་བར་ཆད་ ན་ཞི་ཞིང༌། །

吉細 喋瑪 透基 巴讀揚 ⽶吞 秋基 巴切 袞習⾏
直⾄未得果位前，寂滅不善順障礙，

དམ་པའི་ཆོས་ ་ི དགའ་ ོན་མཆོག་རོལ་བས། །འ ོ་ ན་ ་མེད་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

檔⾙ 確基 噶敦 秋柔威 卓袞 喇梅 喋喇 軌巴秀
勝享正法之喜宴，願置眾⽣無上樂。

ཅེས་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་ ོན་ལམ་མདོ་ ེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་ ་བ་འདི་ཡང་དོན་གཉེར་མང་པོས་བ ལ་བའི་ངོར།
ཁམས་པ་ ་ར་ འ་ཐས་ངེས་པར་བ ོད་པའོ།།

現喜淨⼟願⽂經藏密義此作，尋求者多敦請故，遊⽅者達惹那他之真語。芒噶浪！

ལ་

མ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་ ོན་ལམ།

〈阿彌陀佛極樂淨⼟祈願⽂〉

嘎瑪洽美仁波切 著

འདི་ཉིད་ཆགས་མེད་ གས་དམ་མཛད། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་ ིས། །མང་པོ་འགའ་ལ་ཨེ་ཕན་བསམ། །དཔེ་གཅོད་འདོད་མི་གདའ་
ན་གཡོར། ། འདི་ལས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད། །འདི་ལས་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་མེད། །ང་ཡི་ཆོས་ ི་ ་བ་ཡིན། །རང་གར་མ་བ ར་
ཉམས་ལེན་འ ངས། ། འདི་ནི་མདོ་ གས་ཡིན་པའི་ ིར། ། ང་མ་ཐོབ་ ང་འདོན་ནི་ ང༌། །

此乃恰美誓⾔藏，思及饒益多眾⽣，⼿雖痛卻勤書寫，若有欲抄者應借， 無有勝此之功德，
無有更深之教⾔，亦為吾法之根本，精進修持勿輕捨， 此屬顯宗法教故，未得傳承亦可誦。
ཨེ་མ་ཧོ།

噯瑪吙
འདི་ནས་ཉི་མ་ བ་ ་ི ོགས་རོལ་ན། ། ངས་མེད་འཇིག་ ེན་མང་པོའ་ཕ་རོལ་ན། །

迪內 尼瑪 努基 秋柔拿 掌梅 吉滇 芒波 帕柔拿
⾃此⽇落之⽅向，越過無數眾世界，

ང་ཟད་ ེང་ ་འཕགས་པའི་ ལ་ས་ན། ། མ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །

炯誰 丁讀 帕⾙ 幽薩拿 南巴 達⾙ 醒康 喋哇間
稍許上⽅聖境處，即是清淨極樂剎，

བདག་གི་ ་ ར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཡང༌། །རང་སེམས་གསལ་བའི་ཡིད་ལ་ལམ་མེར་གསལ། །

達吉 秋部 ⽶吉 瑪通揚 攘森 撒威 宜喇 朗美撒
我等⾁眼雖未⾒，⾃⼼卻應明然觀。

དེ་ན་བཅོམ་ ན་ ལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །པ ་ ་གའི་མདོག་ཅན་གཟི་བ ིད་འབར། །

喋拿 炯滇 嘉哇 唯巴梅 ⾙瑪 喇給 ⽃間 習吉琶
彼剎阿彌陀佛尊，紅蓮寶⾊光耀眼，
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ད ་ལ་ག ག་ཏོར་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས། །མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་དཔེ་ ད་བ ད་ ས་ ས། །

屋喇 租⽃ 瑕喇 蔻摟梭 千桑 梭尼 ⾙傑 給距遮
頂髻相與⾜輪等，三⼗⼆相⼋⼗好，
ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ ང་བཟེད་འཛན། །

瑕季 洽尼 釀瑕 隆謝錦
⼀⾯⼆臂定持缽，

ཆོས་གོས་ མ་ག མ་གསོལ་ཞིང་ ིལ་ ང་གིས། །

確軌 南松 梭⾏ 基鍾吉
著三法⾐跏趺坐，

པ ་ ོང་ ན་ ་བའི་གདན་ ེང་ ། ། ང་ བ་ཤིང་ལ་ ་ བ་བ ེན་མཛད་དེ། །

⾙瑪 東點 達威 點丁讀 蔣秋 欣喇 估嘉 滇哲喋
千瓣蓮花⽉墊上，⾝背倚靠菩提樹，

གས་ ེའི་ ན་ ིས་ ང་ནས་བདག་ལ་གཟིགས།།གཡས་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ན་རས་གཟིགས།།

突傑 間吉 蔣內 達喇習 耶蘇 蔣秋 森巴 間瑞習
慈悲慧眼遙視我。右側觀世⾳菩薩，

་མདོག་དཀར་པོ་ ག་གཡོན་པད་དཀར་འཛན། །གཡོན་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་མ ་ཆེན་ཐོབ། །

估⽃ 嘎波 洽元 ⾙嘎謹 元讀 蔣秋 森巴 突千透
⾝⽩左⼿持⽩蓮，左側⼤勢⾄菩薩，

ོན་པོ་ ོ་ ེས་མཚན་པའི་པ ་གཡོན། །གཡས་གཉིས་ བས་ ིན་ ག་ ་བདག་ལ་བ ན། །

溫波 朵傑 千⾙ ⾙瑪元 耶尼 嘉謹 洽甲 達喇滇
⾝藍左持⾦剛蓮，右⼿向吾施依印。
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གཙ་བོ་ག མ་པོ་རི་ ལ་ ན་པོ་བཞིན། ། ང་ངེ་ ན་ནེ་ མ་མེར་བ གས་པའི་འཁོར། །

鄒窩 松波 ⽇嘉 輪波⾏ 浪涅 練內 酣美 修⾙蔻
三⼤主尊如⼭王，巍然明然坦然住。

ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་ ོང་ ེ་བ་འ མ། ། ན་ ང་གསེར་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་ ད་བ ན། །

蔣秋 森⾙ 給隆 傑哇甭 袞將 ⾊⽃ 千倘 ⾙傑間
⼤乘⽐丘⼗千億，⾝皆⾦⾊相好飾，

ཆོས་གོས་ མ་ག མ་གསོལ་ཞིང་སེར་ ེམ་མེ། །མོས་ ས་ ག་ལ་ཉེ་རིང་ ད་མེད་ ིར། །

確軌 南松 梭⾏ ⾊滇美 摩舉 洽喇 涅仁 客梅契
著三法⾐⿈燦燦。敬禮遠近無別故，

བདག་གི་ ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ ི་བདག །

達吉 茍松 舉⾙ 洽擦羅 確估 囊哇 蹋耶 ⽇基達
我以三⾨敬頂禮。法⾝無量光部主，

ག་གཡས་འོད་ཟེར་ལས་ ལ་ ན་རས་གཟིགས། །ཡང་ ལ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ེ་བ་བ ། །

洽耶 唯誰 雷珠 間瑞習 揚珠 間瑞 習汪 傑哇甲
右⼿放光化觀⾳，復化百俱胝觀⾳，

ག་གཡོན་འོད་ཟེར་ལས་ ལ་ ོལ་མ་ ེ། །ཡང་ ལ་ ོལ་མ་ ེ་བ་ ག་བ ་འ ེད། །

洽元 唯誰 雷珠 卓瑪喋 揚珠 卓瑪 傑哇 剎甲給
左⼿放光化度⺟，復化百俱胝度⺟，

གས་ ་ི འོད་ཟེར་ལས་ ལ་པ ་འ ང༌། །ཡང་ ལ་ཨོ་ ན་ ེ་བ་ ག་བ ་འ ེད། །

突基 唯誰 雷珠 ⾙瑪炯 揚珠 歐間 傑哇 剎甲給
⼼間放光化蓮師，復化百俱胝蓮師，
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ཆོས་ ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སངས་ ས་ ན་ ིས་ཉིན་མཚན་ ས་ ག་ ། །

確估 唯巴 梅喇 洽擦羅 桑傑 間吉 寧千 督⽵督
頂禮法⾝阿彌陀。佛於晝夜六時中，

སེམས་ཅན་ ན་ལ་བ ེ་བས་ ག་ ་གཟིགས། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ཡིད་ལ་གང་ ན་པའི། །

森間 袞喇 皆威 ⼤督習 森間 袞吉 宜喇 港診⾙
慈眸恆視諸有情，諸眾⼼中所⽣起，

མ་ ོག་གང་འ ་ ག་ ་ གས་ ས
ི ་མ ེན། །སེམས་ཅན་ ན་ ིས་ངག་ ་གང་ ས་ཚག །

南⾖ 港玖 ⼤杜 突基堪 森間 袞吉 阿杜 港美漆
任何分別皆明知，諸眾⼝中所⾔說，

ག་ ་མ་འ ེས་སོ་སོར་ ན་ལ་གསན། ། ན་མ ེན་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⼤杜 瑪哲 梭梭 年喇森 袞堪 唯巴 梅喇 洽擦羅
永無混雜⼀⼀聞，頂禮遍知無量光。

ཆོས་ ངས་མཚམས་མེད་ ས་པ་མ་གཏོགས་པ། ེད་ལ་དད་ཅིང་ ོན་ལམ་བཏབ་ཚད་ ན། །

確邦 參梅 傑巴 瑪⾖巴 客喇 喋津 ⾨朗 ⼤測袞
除造捨法無間罪，諸誠信尊發願者，

བདེ་བ་ཅན་དེར་ ེ་བའི་ ོན་ལམ་ བ། །བར་དོར་ ོན་ནས་ཞིང་དེར་འ ེན་པར་ག ངས། །

喋哇 間喋 給威 ⾨朗⽵ 琶⾖ 捲內 ⾏喋 診巴松
如願往⽣極樂剎，佛臨中陰引彼剎，

འ ེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ེད་ ི་ ་ཚ་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ། །

診巴 唯巴 美喇 洽擦羅 客基 估測 嘎巴 掌梅讀
頂禮導師無量光。尊之壽量無數劫，
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་ངན་མི་འདའ་ད་ ་མངོན་ མ་བ གས། ེད་ལ་ ེ་གཅིག་ ས་པས་གསོལ་བཏབ་ན། །

釀年 ⽶達 達⼤ 溫松咻 客喇 則計 舉⾙ 梭⼤拿
不趣涅槃現住世，⼀⼼恭敬⽽祈禱，

ལས་ ་ི མ་པར་ ིན་པ་མ་གཏོགས་པ། །ཚ་ཟད་པ་ཡང་ལོ་བ ་ བ་པ་དང༌། །

雷基 南巴 明巴 瑪⾖巴 測誰 巴揚 樓甲 突巴倘
除⾮異熟業果外，壽盡亦可享百歲，

ས་མིན་འཆི་བ་མ་ ས་བ ོག་པར་ག ངས། །མགོན་པོ་ཚ་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

讀明 企哇 瑪旅 兜巴松 袞波 測巴 梅喇 洽擦羅
遣除⼀切⾮時死，頂禮怙主無量壽。

ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་རབ་འ མས་ ངས་མེད་པ། །རིན་ཆེན་ ིས་བཀང་ ིན་པ་ ིན་པ་བས། །

東松 吉滇 若蔣 掌梅巴 仁千 吉岡 錦巴 錦巴威
無數廣⼤三千界，遍滿珍寶作布施，

འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་དང་བདེ་བ་ཅན། །ཐོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོ་ ར་ ས་ན། །

唯巴 梅⾙ 千倘 喋哇間 退內 喋⾙ 踏摩 甲傑拿
不如聽聞極樂剎，阿彌陀佛名號後，

དེ་ནི་དེ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་ག ངས། །དེ་ ིར་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །

喋尼 喋威 索南 切哇松 喋契 唯巴 梅喇 舉洽擦
以信合掌福德⼤，是故敬禮無量光。

གང་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། ཁ་ཞེ་མེད་པར་ ིང་ཁོང་ ས་པའི་གཏིང༌། །

港習 唯巴 梅⾙ 千推內 喀諧 梅巴 寧空 旅⾙丁
誰聞阿彌陀佛號，⼼⼝如⼀⾃深⼼，
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ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་དད་པ་ ེས་པ་ན། །དེ་ནི་ ང་ བ་ལམ་ལས་ ིར་མི་ ོག །

練計 讚習 喋巴 皆巴拿 喋尼 蔣秋 南雷 契⽶⽃
僅⽣⼀次誠信⼼，彼不退轉菩提道，

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། །

袞波 唯巴 梅喇 洽擦羅 桑傑 唯巴 梅⾙ 千推內
頂禮怙主無量光。聞佛阿彌陀名號，

དེ་ནི་ ང་ བ་ ིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། ། ད་མེད་མི་ ེ་རིགས་ནི་བཟང་པོར་ ེ། །

喋尼 蔣秋 寧波 瑪透巴 樸梅 ⽶皆 ⽇尼 桑波皆
乃⾄未獲菩提間，不轉⼥⾝轉貴族，

ཚ་རབས་ ན་ ་ ལ་ ིམས་ མ་དག་འ ར། །བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

測若 袞杜 促慶 南達玖 喋謝 唯巴 梅喇 洽擦羅
⽣⽣世世具淨戒，頂禮善逝無量光。

བདག་གི་ ས་དང་ལོངས་ ོད་དགེ་ ར་བཅས། །དངོས་ ་འ ོར་བའི་མཆོད་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

達吉 旅倘 攏撅 給紮皆 哦蘇 玖威 確巴 計契巴
吾⾝受⽤及善根，⼀切真實之供品，

ཡིད་ ལ་བ ་ཤིས་ ས་ གས་རིན་ཆེན་བ ན། །གདོད་ནས་ བ་པ་ ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་ ི། །

宜珠 札⻄ 哲⼤ 仁千屯 堆內 ⽵巴 東松 吉滇吉
意幻七寶瑞相物，本成三千世界中，

ིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ ་ ེ་བ་བ ། ། ་ ་མི་ཡི་ལོངས་ ོད་ཐམས་ཅད་ ན། །

伶習 ⽇若 尼達 傑哇甲 拉露 ⽶宜 攏撅 湯界袞
⼗億⽇⽉洲須彌，天⼈⿓之諸受⽤，
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ོ་ཡིས་ ངས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ལ་འ ལ། །བདག་ལ་ཕན་ ིར་ གས་ ེའི་ ོབས་ ིས་བཞེས། །

樓宜 啷喋 唯巴 梅喇部 達喇 翩契 突傑 ⾖基諧
意幻供養無量光，為利我故悲納受。

ཕ་མས་ཐོག་ ངས་བདག་སོགས་འ ོ་ ན་ ི། །ཐོག་མ་མེད་པའི་ ས་ནས་ད་ འི་བར། །

帕梅 透掌 達梭 卓袞吉 透瑪 梅⾙ 讀內 達⼤琶
⽗⺟為主吾等眾，從無始時⾄今⽣，

ོག་བཅད་མ་ ིན་ ངས་དང་མི་ཚངས་ ོད། ། ས་ ི་མི་དགེ་ག མ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

梭皆 瑪錦 啷倘 ⽶倉撅 旅基 ⽶給 松波 透樓夏
殺⽣偷盜⾮梵⾏，發露懺悔⾝三罪。

ན་དང་ ་མ་ཚག་ བ་ངག་འ ལ་བ། །ངག་གི་མི་དགེ་བཞི་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

尊倘 剎瑪 戚租 阿洽哇 阿吉 ⽶給 習波 透樓夏
妄語兩⾆綺惡語，發露懺悔語四罪。

བ བ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་པར་ ་བ་ ེ། །ཡིད་ ི་མིདགེ་ག མ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

納森 涅森 羅巴 ⼤哇喋 宜基 ⽶給 松波 透樓夏
貪⼼害⼼與邪⾒，發露懺悔意三罪。

ཕ་མ་ ོབ་དཔོན་ད ་བཅོམ་བསད་པ་དང༌། ། ལ་བའི་ ་ལ་ངན་སེམས་ ེས་པ་དང༌། །

帕瑪 樓奔 札炯 ⾊巴倘 嘉威 估喇 年森 皆巴倘
殺師⽗⺟阿羅漢，惡⼼損害佛⾝體，

མཚམས་མེད་ ་ཡི་ལས་བསགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དགེ་ ོང་དགེ་ ལ་བསད་དང་བ ན་མ་ཕབ། །

參梅 阿宜 雷薩 透樓夏 給巄 給促 ⾊倘 尊瑪帕
發露懺悔無間罪。殺害⽐丘與沙彌，
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་ག གས་མཆོད་ ེན་ ་ཁང་བཤིག་ལ་སོགས། །ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་ ིག་ ས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

估蘇 確滇 拉康 ⻄喇梭 捏威 參梅 迪傑 透樓夏
污尼毀像塔寺等，發露懺近無間罪。

དཀོན་མཆོག་ ་ཁང་ག ང་རབ་ ེན་ག མ་སོགས།།དཔང་བཞག་ཚད་བ གས་མནའ་ཟོས་ལ་སོགས་པ།།

袞秋 拉康 松若 滇松梭 邦諧 測租 拿雖 喇梭巴
三寶殿經所依等，以彼作證違誓等，

ཆོས་ ངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་བསད་ལས་ ིག་ཆེ་བ།།

確邦 雷年 薩巴 透樓夏 康松 森間 ⾊雷 迪切哇
發露懺悔捨法罪。誹謗諸菩薩之罪，

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ ར་བ་བཏབ། །དོན་མེད་ ིག་ཆེན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

蔣秋 森巴 南喇 估哇⼤ 屯梅 迪千 薩巴 透樓夏
較殺三界有情重，發露懺悔無義罪。

དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་ ིག་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། །ད ལ་བའི་ ག་བ ལ་ཚ་ཚད་ལ་སོགས་པ། །

給威 翩元 迪⾙ 涅咪倘 釀威 讀阿 測測 喇梭巴
聞善功德惡過患，地獄痛苦壽量等，

ཐོས་ ང་མི་བདེན་བཤད་ཚད་ཡིན་བསམ་པ། །མཚམས་མེད་ ་བས་ ་བའི་ལས་ངན་པ། །

推將 ⽶點 歇催 吟散巴 參梅 阿威 突威 雷年巴
認為不實卻說法，此罪重於五無間，

ཐར་མེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཕམ་པ་བཞི་དང་ ག་མ་བ ་ག མ་དང༌། །

踏沒 雷年 薩巴 透樓夏 滂巴 習倘 拉瑪 究松倘
發露懺悔無解罪。⼗三僧殘四他勝，
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ང་ ང་སོར་བཤགས་ཉེས་ ས་ ེ་ཚན་ ། །སོ་ཐར་ ལ་ ིམས་འཆལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

邦東 梭夏 涅傑 喋千阿 梭踏 促慶 洽哇 透樓夏
墮罪惡作向彼悔，發露懺悔五墮罪。

ནག་པོའ་ཆོས་བཞི་ ང་བ་ ་ ་བ ད། ། ང་སེམས་བ བ་པ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

拿波 確習 東哇 阿阿給 蔣森 拉巴 釀巴 透羅夏
四惡法罪⼗⼋墮，發露懺破菩薩戒。

་ ང་བ ་བཞི་ཡན་ལག་ ོམ་པོ་བ ད། །གསང་ གས་དམ་ཚག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

紮東 究習 演拉 崩波給 桑阿 膽戚 釀巴 透樓夏
⼗四根本⼋粗⽀，發露懺破誓⾔罪。

ོམ་པ་མ་ ས་མི་དགེའི་ལས་ ས་པ། །མི་ཚངས་ ོད་དང་ཆང་འ ང་ལ་སོགས་པ། །

懂巴 瑪徐 ⽶給 雷傑巴 ⽶倉 撅倘 羌通 喇梭巴
未受戒律造惡業，⾮梵⾏及飲酒等，

རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའ་ ིག་པ་ ེ། ། ིག་པ་ ིག་ ་མ་ཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

攘⾏ 喀拿 瑪透 迪巴喋 迪巴 迪督 瑪謝 透樓夏
⼀切⾃性之罪過，發露懺悔未知罪。

བས་ ོམ་དབང་བ ར་ལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཡང༌། །དེ་ཡི་ ོམ་པ་དམ་ཚག་བ ང་མ་ཤེས། །

加懂 汪估 喇梭 透拿揚 喋宜 懂巴 膽戚 松瑪謝
雖受皈戒灌頂等，不知守戒護誓⾔，

བཅས་པའི་ ང་བ་ཕོག་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །འ ོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས། །

皆⾙ 東哇 波巴 透樓夏 軌巴 梅拿 夏⾙ ⽶達⾙
發露懺悔佛制罪。若無悔⼼懺不淨，
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ར་ ས་ ིག་པ་ཁོང་ ་ ག་སོང་ ར། །ངོ་ཚ་འཇིགས་ ག་འ ོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། །

阿傑 迪巴 空讀 讀松搭 哦擦 吉札 軌巴 千波夏
昔所造罪如腹毒，以⼤慚懼悔懺罪。

ིན་ཆད་ ོམ་སེམས་མེད་ན་མི་འདག་པས། ། ིན་ཆད་ ོག་ལ་བབས་ ང་མི་དགེའི་ལས། །

欽切 懂森 梅拿 咪達⾙ 欽切 蒐拉 拔將 ⽶給雷
後無戒⼼罪不淨，發誓此後遇命難，

ད་ནས་མི་བ ིད་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བ ང༌། །བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་པ་ ས་བཅས་ ིས། །

達內 ⽶吉 森喇 膽架聳 得謝 唯巴 梅巴 ⾊皆吉
亦不造作不善業，阿彌陀佛及佛⼦，

བདག་ ད་ཡོངས་ ་དག་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །གཞན་ ིས་དགེ་བ་ ེད་པ་ཐོས་པའི་ཚ། །

達舉 擁蘇 達巴 錦吉樓 賢吉 給哇 傑巴 推⾙測
加持淨化我⼼續。聞聽他⼈⾏善時，

དེ་ལ་ ག་དོག་མི་དགེའི་སེམས་ ངས་ནས། ། ིང་ནས་དགའ་བས་ ེས་ ་ཡི་རང་ན། །

喋喇 剎⾖ ⽶給 森邦內 寧內 嘎威 傑蘇 宜攘拿
若捨忌妒不喜⼼，誠⼼歡悅作隨喜，

དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་ ་ཐོབ་པར་ག ངས། །དེ་ ིར་འཕགས་པ་ མས་དང་སོ་ ེ་ཡིས། །

喋宜 索南 釀讀 透巴松 喋契 帕巴 南倘 梭皆宜
佛說同獲彼福德。故於聖眾及凡夫，

དགེ་བ་གང་བ བས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། ། ་མེད་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ེད་ནས། །

給哇 扛⽵ 袞喇 宜攘哦 喇梅 強秋 秋督 森皆內
所作諸善皆隨喜，於發無上菩提⼼，
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འ ོ་དོན་ ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །མི་དགེ་བ ་པོ་ ངས་པ་དགེ་བ་བ ། །

卓屯 甲千 哲喇 宜攘哦 ⽶給 究波 邦巴 給哇究
廣利有情皆隨喜。斷⼗不善⾏⼗善，

གཞན་ ི་ ོག་བ བ་ ིན་པ་གཏོང་བ་དང༌། ། ོམ་པ་ ང་ཞིང་བདེན་པར་ ་བ་དང༌། །

賢吉 梭嘉 錦巴 東哇倘 懂巴 松⾏ 點巴 瑪哇倘
救護他命⾏布施，守持戒律說實語，

འཁོན་པ་བ མ་དང་ཞི་ ལ་ ང་པོར་ ། །དོན་དང་ ན་པའི་གཏམ་བ ོད་འདོད་པ་ ང༌། །

昆巴 懂倘 習讀 掌波瑪 屯倘 點⾙ 單覺 堆巴穹
化怨⾔語直柔和，少欲⾔說具義語，

མས་དང་ ིང་ ེ་ ོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་ ོད། །དགེ་བ་དེ་ མས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །

強倘 寧傑 拱⾏ 確喇撅 給哇 喋南 袞拉 宜攘哦
修持慈悲⾏正法，於彼善法皆隨喜。

ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་རབ་འ མས་ཐམས་ཅད་ན། ། ོགས་སངས་ ས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར། །

秋居 吉滇 若蔣 湯界拿 鄒桑 傑內 仁波 瑪倫巴
⼗⽅浩瀚世界中，圓滿正覺後不久，

དེ་དག་ མས་ལ་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་ནི། ། ་ཆེན་ ར་ ་བ ོར་བར་བདག་གིས་བ ལ། །

喋達 南喇 確基 蔻樓尼 甲千 紐讀 勾哇 達吉故
我於彼等前祈請，迅速廣轉妙法輪。

མངོན་ཤེས་ གས་ ས
ི ་དེ་དོན་མ ེན་པར་གསོལ།།སངས་ ས་ ང་སེམས་བ ན་འཛན་དགེ་བའི་བཤེས།།

溫謝 突基 喋屯 堪巴梭 桑傑 強森 滇今 給威謝
佛以神通知彼義，於佛菩薩持教師，
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་ངན་འདའ་བར་བཞེད་ ན་དེ་དག་ལ། ། ་ངན་མི་འདའ་བ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

釀恩 達哇 諧袞 喋達喇 釀恩 ⽶達 咻巴 梭哇喋
諸欲涅槃彼等前，祈請住世不涅槃。

འདིས་མཚན་བདག་གི་ ས་ག མ་དགེ་བ་ མས། །འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ན་ ི་དོན་ ་བ ོ། །

迪村 達吉 讀松 給哇南 卓哇 森間 袞吉 屯讀哦
以此為主三世善，迴向⼀切諸有情，

ན་ ང་ ་མེད་ ང་ བ་ ར་ཐོབ་ནས། ཁམས་ག མ་འཁོར་བ་དོང་ནས་ གས་ ར་ཅིག །

袞將 喇梅 強秋 紐透內 康松 蔻哇 懂內 珠玖計
願皆速得無上果，根除三界之輪迴。

དེ་ཡི་དགེ་བ་བདག་ལ་ ར་ ིན་ནས། །ཚ་འདིར་ ས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བ ད་ཞི། །

喋宜 給哇 達喇 紐命內 測迪 讀名 契哇 究給習
彼善速成熟於我，遣除⼗⼋種橫死，

ནད་མེད་ལང་ཚ་ ས་པའི་ ས་ ོབས་ ན། །དཔལ་འ ོར་འཛད་མེད་ད ར་ ི་ག ་ ར། །

內梅 朗措 傑⾙ 旅⾖滇 巴玖 哲梅 呀吉 扛噶搭
⾝康⼒壯韶華豐，如夏恆河無盡財，

བ ད་ད འི་འཚ་བ་མེད་ཅིང་དམ་ཆོས་ ོད། །བསམ་པའི་དོན་ ན་ཆོས་ ན་ཡིད་བཞིན་འ བ། །

讀哲 測哇 梅淨 檔確撅 散⾙ 屯袞 確點 宜⾏⽵
無魔怨害享正法，如法成就諸所願，

བ ན་དང་འ ོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ ་ཆེན་འ བ། །མི་ ས་དོན་དང་ ན་པར་འ བ་པར་ཤོག །

滇倘 卓喇 翩透 甲千⽵ ⽶旅 屯倘 點巴 ⽵巴修
弘法利⽣⼤益成，使此⼈⾝具意義。
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བདག་དང་བདག་ལ་འ ེལ་ཐོགས་ ན། །འདི་ནས་ཚ་འཕོས་ ར་མ་ཐག །

達倘 達喇 哲透袞 迪內 測迫 玖瑪踏
與我結緣眾，願臨命終時，

ལ་པའི་སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད། །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་འཁོར་ ིས་བ ོར། །

珠⾙ 桑傑 唯巴梅 給巄 給屯 蔻吉勾
化⾝無量光，⽐丘僧眷繞，

མ ན་ ་མངོན་ མ་འ ོན་པར་ཤོག །དེ་མཐོང་ཡིད་དགའ་ ང་བ་ ིད། །

屯讀 溫松 捲巴修 喋通 宜嘎 囊哇基
親臨吾等前，⾒彼⼼歡悅，

ཤི་བའི་ ག་བ ལ་མེད་པར་ཤོག ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་མཆེད་བ ད་ནི། །

⼣威 讀阿 梅巴修 強秋 森巴 切給尼
無有死亡苦。願⼋⼤菩薩，

་འ ལ་ ོབས་ ས
ི ་ནམ་མཁར་ ོན། །བདེ་བ་ཅན་ ་འ ོ་བ་ཡི། །

⾜初 ⾖基 南喀捲 喋哇 間讀 卓哇宜
神⼒臨空中，指⽰極樂道，

ལམ་ ོན་ལམ་ ་འ ེན་པར་ཤོག །ངན་སོང་ ག་བ ལ་བཟོད་ ག་མེད། །

朗敦 朗拿 診巴修 恩松 讀阿 隨拉梅
接引往⽣也。惡趣苦難忍，

་མིའི་བདེ་ ིད་མི་ ག་འ ར། །དེ་ལ་ ག་སེམས་ ེ་བར་ཤོག །

蠟⽶ 喋基 ⽶⼤玖 喋喇 札森 皆哇修
⼈天樂無常，願⽣畏彼⼼，
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ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ འི་བར། །འཁོར་བ་འདི་ན་ ན་རེ་རིང༌། །

透瑪 梅內 達⼤哇 蔻哇 迪拿 雲瑞仁
無始⾄今⽣，漫⻑漂輪迴，
དེ་ལ་ ོ་བ་ ེ་བར་ཤོག །མི་ནས་མི་ ་ ེ་ཆོག་ ང༌། །

喋喇 就哇 皆哇修 ⽶內 ⽶如 皆秋將
願⽣厭離⼼。設使⼈轉⼈，
ེ་ ་ན་འཆི་ ངས་མེད་ ོང༌། ། ས་ངན་ ིགས་མར་བར་ཆད་མང༌། །

皆噶 拿契 掌梅紐 讀恩 尼瑪 把切茫
受⽣⽼病死，濁世違緣多，

མི་དང་ ་ཡི་བདེ་ ིད་འདི། ། ག་དང་འ ེས་པའི་ཟས་བཞིན་ ། །

⽶倘 蠟宜 喋基迪 讀倘 哲⾙ 誰⾏讀
⼈天之安樂，猶如雜毒⾷，

འདོད་པ་ ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །ཉེ་ ་ཟས་ནོར་མ ན་ ོགས་ མས། །

堆巴 部讚 梅巴修 捏讀 瑟娜 吞肘南
願毫無貪求。⾷財親朋友，

མི་ ག་ ་མ་ ི་ལམ་བཞིན། །ཆགས་ཞེན་ ་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །

⽶⼤ 玖瑪 密朗⾏ 洽賢 部讚 梅巴修
無常如夢幻，願毫無貪戀。

ས་ཆ་ ལ་རིས་ཁང་ ིམ་ མས། ། ི་ལམ་ ལ་ ི་ཁང་ ིམ་ ར། །

薩洽 於利 康欽南 咪朗 於吉 康欽搭
故鄉屬地宅，猶如夢境宅，
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བདེན་པར་མ་ བ་ཤེས་པར་ཤོག །ཐར་མེད་འཁོར་བའི་ ་མཚ་ནས། །

點巴 瑪⽵ 謝巴修 踏梅 蔻威 甲措內
願知不成實。無解輪迴海，

ཉེས་ཆེན་བཙན་ནས་ཐར་པ་བཞིན། །བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་ ། །

捏千 尊內 踏巴⾏ 喋哇 間吉 ⾏康蘇
如罪犯脫獄，願義無反顧，

ི་ ས་མེད་པར་འ ོས་པར་ཤོག །ཆགས་ཞེན་འ ི་བ་ ན་བཅད་ནས། །

契喋 梅巴 哲巴修 洽賢 契哇 袞皆內
趨往極樂剎。願斷諸貪執，

་ ོད་ ི་ནས་ཐར་བ་བཞིན། ། བ་ ་ི ོགས་ ི་ནམ་མཁའ་ལ། །

甲軌 尼內 踏哇⾏ 努基 秋基 南喀喇
鷲脫網羅，瞬間便越過，

འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་ ངས་མེད་པ། ། ད་ཅིག་ ད་ལ་བ ོད་ ས་ནས། །

吉滇 康尼 掌梅巴 皆計 愉喇 哲傑內
向⻄⽅空中，無量世界剎，

བདེ་བ་ཅན་ ་ ིན་པར་ཤོག །དེ་ ་སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད། །

喋哇 間讀 欽巴修 喋如 桑傑 唯巴梅
詣⾄極樂國。願⾯⾒彼剎，

མངོན་ མ་བ གས་པའི་ཞལ་མཐོང་ནས། ། ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག །

溫松 咻⾙ 瑕通內 吉巴 湯界 達巴修
住世無量光，淨除諸罪障。
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ེ་གནས་བཞི་ཡི་མཆོག་ ར་པ། །མེ་ཏོག་པ འི་ ིང་པོ་ལ། །

皆內 習宜 秋玖巴 美⾖ ⾙梅 寧波喇
四⽣中最勝，蓮花蕊中⽣，

བ ས་ཏེ་ ེ་བ་ལེན་པར་ཤོག ། ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ ས་ ོགས་ནས། །

舉喋 皆哇 連巴修 皆計 尼喇 旅鄒內
願得化⾝⽣，剎那⾝圓滿，

མཚན་དཔེ་ ན་པའི་ ས་ཐོབ་ཤོག །མི་ ེ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚམ་ ིས། །

千⾙ 點⾙ 旅透修 ⽶皆 ⽃⾙ 替聰吉
願獲相隨好。因疑不往⽣，

ལོ་ ངས་ ་བ འི་བར་དག་ ། །ནང་དེར་བདེ་ ིད་ལོངས་ ོད་ ན། །

樓掌 阿甲 琶達督 囊喋 喋基 攏撅滇
於五百年中，雖具樂受⽤，

སངས་ ས་ག ང་ནི་ཐོས་ན་ཡང༌། །མེ་ཏོག་ཁ་ནི་མི་ ེ་བས། །

桑傑 松尼 推拿揚 美⾖ 喀尼 ⽶傑威
聽聞佛語聲，然花不綻放，

སངས་ ས་ཞལ་མཇལ་ ི་བའི་ ོན། །དེ་འ ་བདག་ལ་མི་འ ང་ཤོག །

桑傑 瑕甲 契威娟 喋札 達喇 ⽶炯修
延誤⾒佛顏，願我無此過。

ེས་མ་ཐག་ ་མེ་ཏོག་ ེ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །

皆瑪 踏督 美⾖傑 唯巴 梅⾙ 睱通修
往⽣華即開，願⾒無量光，
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བསོད་ནམས་ ོབས་དང་ ་འ ལ་ ིས། །ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པའི་ ིན། །

索南 ⾖倘 ⾜初吉 喇⾙ 替內 確⾙津
以福⼒神變，⼿掌中放出，

བསམ་མི་ བ་པར་ ོས་ ས་ནས། །སངས་ ས་འཁོར་བཅས་མཆོད་པར་ཤོག །

散⽶ 洽巴 錐傑內 桑傑 蔻皆 確巴修
不可思供雲，願供佛眷屬。

དེ་ཚ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས། ། ག་གཡས་བ ངས་ནས་མགོ་ལ་བཞག །

喋測 喋⾏ 謝巴喋 洽耶 將內 茍喇睱
爾時願如來，展右⼿摸頂，

ང་ བ་ ང་བ ན་ཐོབ་པར་ཤོག །ཟབ་དང་ ་ཆེའི་ཆོས་ཐོས་ནས། །

強秋 隆滇 透巴修 撒倘 甲切 確推內
得菩提授記。聞深廣法後，

རང་ ད་ ིན་ཅིང་ ོལ་བར་ཤོག ། ན་རས་གཟིགས་དང་མ ་ཆེན་ཐོབ། །

攘舉 銘精 軸哇修 間瑞 習倘 突千透
願熟解⾃續。願佛⼆⻑⼦，

ལ་ ས་ ་བོ་ མ་གཉིས་ ས
ི ། ། ིན་ ིས་བ བས་ཤིང་ ེས་བ ང་ཤོག །

嘉⾊ 突窩 南尼基 勤吉 拉⾏ 傑聳修
觀⾳⼤勢⾄，加持並攝受。

ཉིན་རེ་བཞིན་ ་ ོགས་བ ་ཡི། །སངས་ ས་ ང་སེམས་དཔག་མེད་པ། །

寧瑞 ⾏讀 秋究宜 桑傑 強森 巴梅巴
每⽇中⼗⽅，無量佛菩薩，
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འོད་དཔག་མེད་པ་མཆོད་པ་དང༌། །ཞིང་དེར་བ ་ ིར་འ ོན་པའི་ཚ། །

唯巴 梅巴 確巴倘 ⾏喋 ⼤契 捲⾙測
供養無量光，蒞觀彼剎時，

དེ་དག་ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ཞིང༌། །ཆོས་ ་ི བ ད་ ི་ཐོབ་པར་ཤོག །

喋達 袞喇 涅故⾏ 確基 篤機 透巴修
願承侍彼等，獲得法⽢露。

་འ ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དང་དཔལ་ ན་ཞིང༌། །

⾜初 透巴 梅巴宜 溫給 ⾏倘 巴滇⾏
以無礙神變，願上午前赴，

ལས་རབ་ ོགས་དང་ ག་པོ་བཀོད། ། ་ ོ་དེ་དག་ མས་ ་འ ོ། །

雷若 鄒倘 督波規 阿軸 喋達 南蘇肘
現喜具德剎，妙圓密嚴剎。

མི་བ ོད་རིན་འ ང་དོན་ཡོད་ བ། ། མ་ ང་ལ་སོགས་སངས་ ས་ལ། །

⽶規 仁炯 屯約⽵ 南囊 喇梭 桑傑喇
不動寶⽣佛，不空毗盧佛，

དབང་དང་ ིན་ བས་ ོམ་པ་ ། །མཆོད་པ་ ་མས་མཆོད་ ས་ནས། །

汪倘 勤拉 懂巴咻 確巴 讀梅 且傑內
求灌頂加持，受戒做廣供，

དགོང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ཉིད་ ། །དཀའ་ཚགས་མེད་པར་ ེབ་པར་ཤོག །

拱摩 喋哇 間尼讀 嘎測 梅巴 類巴修
傍晚無艱難，返回極樂國。
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པོཊ་ལ་དང་ ང་ལོ་ཅན། ། ་ཡབ་ ིང་དང་ཨོ་ ན་ ལ། །

波⼤ 喇倘 將樓間 阿芽 令倘 喔堅幽
普陀楊柳宮，鄔⾦妙拂洲，

ལ་ འི་ཞིང་ཁམས་ ེ་བ་བ ར། ། ན་རས་གཟིགས་དང་ ོལ་མ་དང༌། །

珠估 ⾏康 且哇甲 間瑞 習倘 軸瑪倘
⼗億化⾝剎，願⾒觀世⾳，

ག་ ོར་པད་འ ང་ ེ་བ་བ ། །མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་ ་མཚས་མཆོད། །

洽⽃ ⾙炯 且哇甲 甲⾏ 確巴 甲萃確
度⺟⾦剛⼿，蓮師⼗億尊。奉如海供品，

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ ། ། ར་ ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །

汪倘 膽阿 撒摩咻 紐讀 攘內 喋千⾏
求灌頂深教，速抵⼤樂⼟，

ཐོགས་པ་མེད་པར་ ིན་པར་ཤོག ། ལ་ ི་ཉེ་ ་ ་ ོབ་སོགས། །

透巴 梅巴 欽巴修 咻吉 捏讀 札樓梭
無礙返⾃剎。願天眼明⾒，

་ཡི་མིག་གིས་གསལ་བར་མཐོང༌། ། ང་ ོབ་ ིན་ ིས་ ོབ་ ེད་ཅིང༌། །

蠟宜 ⽶吉 撒哇通 松就 勤吉 樓且精
⽣前友侍徒，加持並護佑，

འཆི་ ས་ཞིང་དེར་ ིད་པར་ཤོག །བ ལ་བཟང་འདི་ཡི་བ ལ་པའི་ ན། །

契讀 ⾏喋 戚巴修 嘎桑 迪宜 嘎⾙雲
亡時接彼剎。賢劫⼀⼤劫，
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བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞག་གཅིག་ ེ། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་འཆི་བ་མེད། །

喋哇 間吉 瑕計喋 嘎巴 掌梅 契哇梅
極樂剎⼀⽇，無數劫無死，

ག་ ་ཞིང་དེ་འཛན་པར་ཤོག ། མས་པ་ནས་བ ང་མོས་པའི་བར། །

⼤督 ⾏喋 錦巴修 強巴 內聳 摩⾙琶
願恆住彼剎。彌勒⾄勝解，

བ ལ་བཟང་འདི་ཡི་སངས་ ས་ མས། །འཇིག་ ེན་འདི་ན་ནམ་འ ོན་ཚ། །

嘎桑 迪宜 桑傑南 吉滇 迪拿 南捲測
賢劫諸佛陀，降臨此剎時，

་འ ལ་ ོབས་ ས
ི ་འདིར་འོངས་ནས། །སངས་ ས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། །

⾜初 ⾖基 迪宏內 桑傑 確精 膽確年
以神變詣此，供佛聞正法，

ར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འ ོ་བར་ཤོག །

拉揚 喋千 ⾏康蘇 透巴 梅巴 卓哇修
爾後願無礙，返回極樂剎。

སངས་ ས་ ེ་བ་ ག་ ིག་བ ་ ོང་ ག །བ ད་ ་ ་གཅིག་སངས་ ས་ཞིང་ ན་ ི། །

桑傑 且哇 剎戚 甲東剎 給就 紮計 桑傑 ⾏袞吉
⼋百⼀⼗萬俱胝，那由他佛之佛剎，

ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བ ོམས་པ། །ཞིང་ཁམས་ ན་ལས་ ད་འཕགས་ ་ན་མེད། །

元滇 規巴 湯界 計懂巴 ⾏康 袞雷 客帕 喇拿梅
功德莊嚴皆合⼀，願⽣勝過諸剎⼟，
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བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཁོད་ ོམས་ལག་མཐིལ་ ར། །

喋哇 間吉 ⾏喋 皆哇修 仁千 薩習 確紐 喇替⼤
無上殊勝極樂剎。珍寶⼤地平如掌，

ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར། །མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་ ར་ ེད་པ། །

揚⾏ 甲切 撒⾏ 唯⾊拔 年拿 念⾏ 喋拿 巴且巴
寬敞明亮光閃閃，壓陷抬返富彈性，

བདེ་འཇམ་ཡངས་པའི་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །རིན་ཆེན་ ་མ་ལས་ བ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །

喋蔣 揚⾙ ⾏喋 皆哇修 仁千 讀瑪 雷⽵ 巴散星
願⽣輕滑舒適剎。眾寶所成如意樹，

ལོ་མ་དར་ཟབ་འ ས་ ་རིན་ཆེན་བ ན། །དེ་ ེང་ ལ་པའི་ ་ཚགས་ ད་ ན་ ས། །

樓瑪 達撒 哲樸 仁千間 喋丁 珠⾙ 且措 給念哲
樹葉錦緞珍果飾，其上幻⿃出妙⾳，

ཟབ་དང་ ་ཆེའི་ཆོས་ ་ི ་ མས་ ོགས། །ངོ་མཚར་ཆེན་པོའ་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །

撒倘 甲切 確基 札南軸 哦擦 千波 ⾏喋 皆哇修
鳴唱深廣之法⾳，願⽣極為稀有剎。

ོས་ འི་ ་ ང་ཡན་ལག་བ ད་ ན་མང༌། །དེ་བཞིན་བ ད་ ིའི་ ས་ ི་ ིང་ ་ མས། །

波秋 秋巄 研拉 給滇茫 喋⾏ 讀基 去基 錦樸南
眾具⼋⽀⾹⽔河，如是⽢露諸浴池，

རིན་ཆེན་ ་བ ན་ཐེམ་ ས་ཕ་ ས་བ ོར། །མེ་ཏོག་པ ་ ི་ཞིམ་འ ས་ ར་ ན། །

仁千 那屯 天給 帕舉勾 美⾖ ⾙瑪 提⾏ 哲樸滇
七寶階梯寶轉圍，芳⾹蓮花具果實，
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པ འི་འོད་ཟེར་དཔག་ ་མེད་པ་འ ོ། །འོད་ཟེར་ ེ་ལ་ ལ་པའི་སངས་ ས་བ ན། །

⾙梅 唯⾊ 巴督 梅巴抽 唯⾊ 哲喇 珠⾙ 桑傑間
蓮花散射無量光，光端嚴飾化⾝佛，

ཡ་མཚན་ཆེན་པོའ་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །མི་ཁོམ་བ ད་དང་ངན་སོང་ ་མི་ གས། །

芽千 千波 ⾏喋 皆哇修 ⽶空 給倘 恩松 札⽶札
願⽣極其稀奇剎。無⼋無暇惡趣聲，

ཉོན་མོངས་ ག་ ་ ག་ག མ་ནད་དང་གདོན། །ད ་དང་ད ལ་ཕོངས་འཐབ་ ོད་ལ་སོགས་པ། །

涅夢 讀阿 讀松 內倘屯 札倘 烏抨 踏最 喇梭巴
病魔煩惱三五毒，怨敵貧乏戰爭等，

ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་ཐོས་མ་ ོང༌། །བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །

讀阿 湯界 ⾏喋 推瑪紐 喋哇 千波 ⾏喋 皆哇修
彼剎未聞諸痛苦，願⽣極其安樂剎。

ད་མེད་མེད་ཅིང་མངལ་ནས་ ེ་བ་མེད། ། ན་ ང་མེ་ཏོག་པ འི་ བས་ནས་འ ངས། །

樸梅 梅精 阿內 皆哇梅 袞將 美⾖ ⾙梅 樸內衝
無有⼥⼈無胎⽣，皆由蓮花苞中⽣，

ཐམས་ཅད་ ་ ས་ ད་མེད་གསེར་ ི་མདོག །ད ་ལ་ག ག་ཏོར་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་བ ན། །

湯界 估旅 客梅 ⾊吉⽃ 烏喇 租兜 喇梭 千⾙間
諸⾝無別⾦⿈⾊，頂鬘等相隨好飾，

མངོན་ཤེས་ ་དང་ ན་ ་ ན་ལ་མངའ། །ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །

溫謝 阿倘 間阿 袞喇阿 元滇 巴梅 ⾏喋 皆哇修
五眼五通悉具⾜，願⽣無量功德剎。
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རང་ ང་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཅི་འདོད་ལོངས་ ོད་ཡིད་ལ་ ན་པས་འ ང༌། །

攘炯 仁千 那措 瑕耶康 計堆 攏撅 宜喇 診⾙炯
⾃然眾寶無量宮，所欲受⽤意念⽣，

ོལ་ བ་མི་དགོས་དགོས་འདོད་ ན་ ིས་ བ། །ང་ ོད་མེད་ཅིང་བདག་ ་འཛན་པ་མེད། །

鄒⽵ ⽶軌 軌堆 倫吉⽵ 阿確 梅精 達督 津巴梅
無勤任運所需成，無有你我無我執，

གང་འདོད་མཆོད་ ིན་ལག་པའི་མཐིལ་ནས་འ ང༌། །ཐམས་ཅད་ ་མེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་ ོད། །

扛堆 確津 喇⾙ 替內炯 湯界 喇梅 帖千 確喇撅
所欲供雲⼿掌⽣，⾏持無上⼤乘法，

བདེ་ ིད་ ན་འ ང་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག ། ི་ཞིམ་ ང་གིས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས། །

喋基 袞炯 ⾏喋 皆哇修 提⾏ 巄吉 美⾖ 洽千北
願⽣諸樂之源剎。⾹⾵普降妙花⾬，

ཤིང་དང་ ་ ང་པ ོ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཡིད་ ་འོང་བའི་ག གས་ ་ ི་རོ་རེག །

星倘 秋巄 ⾙摩 湯界雷 宜讀 宏威 俗札 提柔瑞
諸樹河蓮中恆⽣，悅意⾊聲⾹味觸，

ལོངས་ ོད་མཆོད་པའི་ ིན་ ང་ ག་ ་འ ང༌། ། ད་མེད་མེད་ ང་ ལ་པའི་ ་མོའ་ཚགས། །

攏撅 確⾙ 禁抨 ⼤督炯 樸梅 梅將 珠⾙ 蠟摩措
受⽤以及供雲聚，雖無⼥⼈眾化⾝，

མཆོད་པའི་ ་མོ་ ་མས་ ག་ ་མཆོད། །འ ག་པར་འདོད་ཚ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །

確⾙ 蠟摩 讀梅 ⼤督確 讀巴 堆測 仁千 瑕耶康
供養天⼥恆時供。欲安住時無量宮，
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ཉལ་བར་འདོད་ཚ་རིན་ཆེན་ ི་བཟང་ ེང༌། །དར་ཟབ་ ་མའི་མལ་ ན་ ས་དང་བཅས། །

釀哇 堆測 仁千 ⾚桑丁 達撒 讀梅 瑪滇 涅倘界
欲睡眠時妙寶座，具眾錦緞被墊枕。

་དང་ ོན་ཤིང་ ་ ང་རོལ་མོ་སོགས། །ཐོས་པར་འདོད་ན་ ན་པའི་ཆོས་ ་ ོགས། །

甲倘 捲星 秋巄 柔摩梭 退巴 堆拿 年⾙ 確札軸
⿃樹河流樂器等，欲聞時出妙法⾳，

མི་འདོད་ཚ་ན་ ་བར་ ་མི་ གས། །བ ད་ ིའི ིང་ ་ ་ ང་དེ་ མས་ ང༌། །

⽶堆 測拿 那哇 札⽶札 讀基 錦樸 秋巄 喋南將
不欲之時即不聞，彼等⽢露池溪流，

ོ་ ང་གང་འདོད་དེ་ལ་དེ་ ར་འ ང༌། །ཡིད་བཞིན་འ བ་པའི་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །

肘掌 扛堆 喋喇 喋⼤炯 宜⾏ ⽵⾙ ⾏喋 皆哇修
冷暖適度隨所欲，願⽣如意所成剎。

ཞིང་དེར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་ངན་མི་འདའ་བ གས། །

⾏喋 鄒⾙ 桑傑 唯巴梅 嘎巴 掌梅 釀恩 ⽶達休
彼剎阿彌陀佛尊，住無數劫不涅槃，

དེ་ ིད་དེ་ཡི་ཞབས་འ ིང་ ེད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཞི་བར་གཤེགས། །

喋⼣ 喋宜 瑕錦 且巴修 南習 唯巴 梅喋 習哇謝
願於此間承侍彼。⼀旦佛陀趣涅槃，

བ ལ་པ་ག འི་ ང་གི ེ་མ་ ེད། །གཉིས་ ་ི བར་ ་བ ན་པ་གནས་པའི་ཚ། །

嘎巴 港噶 巄吉 且瑪尼 尼基 拔讀 滇巴 內⾙測
恆河沙數之劫中，教法住世之時期，
ི

ི

ི

ེ ི

ོ

ོ

ལ་ཚབ་ ན་རས་གཟིགས་དང་མི་འ ལ་ཞིང༌། །དེ་ཡི་ ན་ལ་དམ་ཆོས་འཛན་པར་ཤོག །

嘉擦 間瑞 習倘 ⽶札⾏ 喋宜 雲喇 檔確 津巴修
不離補處觀世⾳，願於期間持正法。

ོད་ལ་དམ་ཆོས་ བ་པའི་ཐོ་རངས་ལ། ། ན་རས་གཟིགས་དེ་མངོན་པར་སངས་ ས་ནས། །

梭喇 檔確 努⾙ 透攘喇 間瑞 習喋 溫巴 桑傑內
⿈昏法沒次黎明，觀⾳現前成正覺，

སངས་ ས་འོད་ཟེར་ ན་ནས་འཕགས་པ་ཡི། །དཔལ་བ ེགས་ ལ་པོ་ཞེས་ ར་ ར་པའི་ཚ། །

桑傑 唯⾊ 袞內 帕巴宜 巴哲 嘉波 諧甲 玖⾙測
爾後彼佛名號為，勝光妙聚王如來，

ཞལ་ ་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན་པར་ཤོག ། ་ཚ་བ ལ་པ་ ེ་བ་ ག་ ིག་ནི། །

瑕⼤ 確精 檔確 年巴修 估測 嘎巴 且哇 剎契尼
願供奉彼聞正法，壽量六百六⼗萬，

འ མ་ ག་ད ་བ ་ ་ ག་བ གས་པའི་ཚ། ། ག་ ་ཞབས་འ ིང་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་དང༌། །

本剎 古就 紮⽵ 咻⾙測 ⼤督 瑕錦 年估 且巴倘
俱胝那由他劫久，願恆恭敬⽽承侍，

མི་བ ེད་ག ངས་ ས
ི ་དམ་ཆོས་འཛན་པར་ཤོག ། ་ངན་འདས་ནས་དེ་ཡི་བ ན་པ་ནི། །

⽶傑 聳基 檔確 津巴修 釀恩 喋內 喋宜 滇巴尼
不忘總持持正法。涅槃之後彼教法，

བ ལ་པ་ ང་ ར་ ག་དང་ ེ་བ་ ག །འ མ་ ག་ག མ་གནས་དེ་ཚ་ཆོས་འཛན་ཅིང༌། །

嘎巴 懂秋 ⽵倘 且哇剎 本剎 松內 喋測 確津精
住世六億三⼗萬，俱胝劫間持正法，
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མ ་ཆེན་ཐོབ་དང་ ག་ ་མི་འ ལ་ཤོག །དེ་ནས་མ ་ཆེན་ཐོབ་དེ་སངས་ ས་ནས། །

圖千 透倘 ⼤督 ⽶札修 喋內 圖千 透喋 桑傑內
願恆不離⼤勢⾄。爾後⼤勢⾄成佛，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་ ་བ ན་པ་ནི། །ཡོན་ཏན་ནོར་ ་བ ེགས་པའི་ ལ་པོར་ ར། །

喋⾏ 謝巴 若督 滇巴尼 元滇 諾樸 哲⾙ 嘉波玖
佛號堅德寶堅王，⽽成功德寶積王，

་ཚ་བ ན་པ་ ན་རས་གཟིགས་དང་མཉམ། །སངས་ ས་དེ་ཡི་ ག་ ་ཞབས་འ ིང་ ེད། །

估測 滇巴 間瑞 習倘釀 桑傑 喋宜 ⼤督 瑕錦傑
壽量教法等觀⾳，願於期間恆承待，

མཆོད་པས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ ན་འཛན་ཤོག །དེ་ནས་བདག་གི་ཚ་དེ་བ ེས་མ་ཐག །

確⾙ 確精 檔確 袞津修 喋內 達吉 測喋 傑瑪踏
供品供養持諸法。願我壽盡即往⽣，

ཞིང་ཁམས་དེ་འམ་དག་པའི་ཞིང་གཞན་ ། ། ་མེད་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །

⾏康 喋函 達⾙ ⾏賢讀 喇梅 鄒⾙ 桑傑 透巴修
於彼剎或他淨剎，獲得無上正等覺，

ོགས་སངས་ ས་ནས་ཚ་དཔག་མེད་པ་ ར། །མཚན་ཐོས་ཙམ་ ིས་འ ོ་ ན་ ིན་ཅིང་ ོལ། །

鄒桑 傑內 測巴 梅巴⼤ 千推 讚吉 卓袞 命淨卓
成佛後如無量光，僅聞名號熟解眾，

ལ་པ་ ངས་མེད་འ ོ་བ་འ ེན་པ་སོགས། །འབད་མེད་ ན་ བ་འ ོ་དོན་དཔག་མེད་ཤོག །

珠巴 掌梅 卓哇 診巴梭 北梅 倫⽵ 卓屯 巴梅修
化⾝無數引眾⽣，無勤任運利有情。
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚ་དང་བསོད་ནམས་དང༌། །ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་གཟི་བ ིད་ཚད་མེད་པ། །

喋⾏ 謝⾙ 測倘 索南倘 元滇 耶謝 習吉 測梅巴
善逝壽量及福德，德智威光皆無量，

ཆོས་ ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །ཚ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་བཅོམ་ ན་འདས། །

確估 囊哇 踏耶 唯巴梅 測倘 耶謝 巴梅 炯滇喋
法⾝無量光佛陀，壽智無量出有壞。

གང་ཞིག་ ེད་ ་ི མཚན་ནི་ ས་འཛན་པ། ། ོན་ ི་ལས་ ི་ མ་ ིན་མ་གཏོགས་པ། །

扛習 客基 千尼 蘇津巴 溫吉 雷基 南命 瑪⾖巴
何⼈持誦尊聖號，除⾮往昔業異熟，

མེ་ ་ ག་མཚན་གནོད་ ིན་ ིན་པོ་སོགས། །འཇིགས་པ་ ན་ལས་ ོབ་པར་ བ་པས་ག ངས། །

美秋 讀村 涅錦 欣波梭 吉巴 袞雷 就巴 突⾙松
⽔⽕毒兵夜羅剎，佛說諸畏皆可救。

བདག་ནི་ ེད་ ་ི མཚན་འཛན་ ག་འཚལ་བས།།འཇིགས་དང་ ག་བ ལ་ ན་ལས་བ བ་མཛད་གསོལ།།

達尼 客基 千津 洽擦威 吉倘 讀阿 袞雷 架哲梭
我持佛號頂禮尊，祈求⼀切怖畏苦，

བ ་ཤིས་ ན་ མ་ཚགས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །སངས་ ས་ ་ག མ་བ ེས་པའི་ ིན་ བས་དང༌། །

札⻄ 澎松 措巴 勤吉羅 桑傑 估松 涅⾙ 勤拉倘
吉祥圓滿祈加持。願以佛所獲三⾝，

ཆོས་ཉིད་མི་འ ར་བདེན་པའི་ ིན་ བས་དང༌། །དགེ་འ ན་མི ེད་འ ན་པའི་ ིན་ བས་ ིས། །

確尼 ⽶玖 滇⾙ 勤拉倘 給敦 ⽶切 屯⾙ 勤拉基
法性不變真實諦，僧眾不退之加持，
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ཇི་ ར་ ོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །

吉⼤⾨朗⼤⾏⽵巴修
成就所發之⼤願。

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞秋 松喇 洽擦羅
頂禮三寶！
ཏ

།པ

ི་ཡ་ ་ཝ་བོ་ ་ན་ཡེ་

།

德雅他 班雜 知雅 阿⽡ 波⼤拿耶梭哈
ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས་སོ། །

(

滿願咒)

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

袞秋 松喇 洽擦羅
頂禮三寶！

ན་མོ་མ ་ ི་ཡེ། ན་མོ་ ་ ི་ཡེ། ན་མོ

་མ་ ི་ཡེ་ ་ །

南無 曼殊 室利耶 南無蘇室利耶 南無屋達⿇室利耶 梭哈
ཞེས་བ ོད་ནས་ ག་ག མ་འཚལ་ན་འ མ་ཐེར་ ་འ ར་བར་ག ངས།དེ་ནས་རབ་བ ་ ག །འ ིང་ཅི་ ས། ཐ་མ་ཡང་ ག་བ ན་
ཡན་འཚལ། རབ་འདི་མ་ཆག་པ། འ ིང་ལོ་ ་ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་ཁོམ་ བས་ ་ཁ་ བ་ ་ ་ནས་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་
ཡིད་ལ་ ན་ཅིང་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་དད་པ་ ེ་གཅིག་གིས་བཏོན་ན། ཚ་འདིར་ཚའི་བར་ཆད་སེལ། ི་མ་བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་
བར་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ། །འོད་མདོ་ཞིང་བཀོད་མདོ་དང༌། པ ་དཀར་པོ་འཆི་མེད་ ་ ་སོགས་ ི་དགོངས་པ་ཡིན། ཞེས་དགེ་ ོང་ ་ག་
ཨ ས་ ར་བས་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་མང་པོ་བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་བའི་ ར་ ར་ཅིག །

經云：「如誦此咒⽽作禮拜三次，等同禮拜⼗萬。」極善禮拜百次，次者隨⼒，下者亦應禮
拜七次。⼜極善永不中斷，次者數年或數⽉不斷，下者於任何時間，⾯向⻄⽅極樂淨⼟，淨
信合⼗，憶念無量光壽佛，專⼼念誦，即於此⽣壽命障礙得清除，命終無礙往⽣極樂淨⼟。
此為《阿彌陀經》、《莊嚴經》、《⽩蓮花阿彌陀⿎⾳經》之含意。由我⽐丘噶阿瑟，為令
有情眾⽣能得投⽣極樂淨⼟之因⽽作。

བདེ་ ོན་བ ས་པ།

〈簡短極樂願⽂〉

天法明就多傑 伏藏

ཨེ་མ་ཧོ༔

噯瑪⽕
ངོ་མཚར་སངས་ ས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔ གཡས་ ་ཇོ་བོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་༔

哦擦 桑傑 浪⽡ 他耶當 耶速 久喔 突傑 千波當
稀有難得無量光，右有⼤悲觀世⾳，

གཡོན་ ་སེམས་དཔའ་མ ་ཆེན་ཐོབ་ མས་ལ༔ སངས་ ས་ ང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་ ིས་བ ོར༔

元杜 森巴 突千 透南拉 桑傑 蔣森 巴美 闊吉果
左為⼤⼒⼤勢⾄，無量佛菩薩圍繞，

བདེ་ ིད་ངོ་མཚར་དཔག་ ་མེད་པ་ ༔ བདེ་བ་ཅན་ཞེས་ ་བའི་ཞིང་ཁམས་དེར༔

得季 哦擦 巴杜 沒巴宜 得⽡ 間協 甲威 星康諜
但有無量之妙樂，此即清淨極樂國。

བདག་ནི་འདི་ནས་ཚ་འཕོས་ ར་མ་ཐག༔ ེ་བ་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པ་ ༔

達尼 迪內 策⾙ 久瑪他 皆⽡ 賢吉 巴瑪 卻巴如
願我命終隨即能，不為他⽣所阻斷，

དེ་ ་ ེས་ནས་ ང་མཐའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔ དེ་ ད་བདག་གིས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི༔

諜如 皆內 浪帖 暇通修 諜給 達吉 ⾨浪 ⼤巴迪
⽣彼親⾒彌陀佛，我今如是發願已，
ོ

ི

ེ

ི

ོགས་བ འི་སངས་ ས་ ང་སེམས་ཐམས་ཅད་ ིས༔

秋究 桑傑 蔣森 湯介季
⼗⽅諸佛及菩薩，

གེགས་མེད་འ བ་པར་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ༔

給美 ⽵巴 錦吉 拉杜索
加持令無礙成就。
ཏ

། བ ེ ི་ཡ་ ་ཝ་བོ་ ་ན་ཡེ་

།

德雅他 班紮 知雅 阿⽡ 波達 那耶 梭哈
ཞེས་པ་འདི་ནི་ ལ་ ་མི་འ ར་ ོ་ ེད ང་ལོ་བ ་ག མ་གསེར་འ ང་གི་ལོ་ས་ག་ ་བའི་ཚས་བ ན་ལ་གཙ་འཁོར་ མས་ ིས་ཞལ་
གཟིགས་པའི་ཚ་སངས་ ས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ ིས་དངོས་ ་ག ངས་པའོ།།

以上為祖古明就多傑，於⽕⿃年藏曆四⽉初七，年⼗三歲時，親⾒阿彌陀佛及其眷眾，阿彌
陀佛親⼝所說之。
ོགས་ ས་ ལ་བ་ ས་བཅས་དགོངས༔ ཚགས་གཉིས་ ོགས་ལ་ ེས་ཡི་རང་༔

秋杜 甲⽡ 瑟傑貢 措尼 奏拉 皆宜攘
諸佛菩薩以怙念，資糧圓滿我隨喜。

བདག་གི་ ས་ག མ་དགེ་བསགས་པ༔ དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔

達格 杜松 給薩巴 袞秋 松拉 卻巴布
三世所積諸善業，悉以供養三寶尊，

ལ་བའི་བ ན་པ་འཕེལ་ ར་ཅིག༔ དགེ་བ་སེམས་ཅན་ ན་ལ་བ ོ༔

甲威 殿巴 佩久吉 給⽡ 森間 袞拉哦
願諸佛法普傳揚。善業迴向有情眾，

འ ོ་ ན་སངས་ ས་ཐོབ་ ར་ཅིག༔ དགེ་ ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བ ས་ཏེ༔

卓袞 桑傑 透久季 給紮 湯介 季篤諜
願諸眾⽣悉成佛。積聚⼀切諸善根，
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བདག་གི་ ད་ལ་ ིན་ ར་ཅིག༔ ིབ་གཉིས་དག་ནས་ཚགས་ ོགས་ཏེ༔

達格 舉拉 ⺠久季 只尼 達內 措奏諜
唯願⾃⼼得成熟，⼆障清淨資糧圓，

ཚ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་ ོགས་འཕེལ༔ ཚ་འདིར་ས་བ ་ནོན་ ར་ཅིག༔

策仁 內沒 釀⾖佩 策迪 薩究 諾久季
⻑壽無病證悟增，願我此⽣登⼗地，

ནམ་ཞིག་ཚ་འཕོས་ ར་མ་ཐག༔ བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་ ར་ཅིག༔

南⼣ 策波 久瑪他 得⽡ 間篤 皆久季
⼀旦命終得隨即，願能往⽣極樂國。

ེས་ནས་པ འི་ཁ་ ེ་ ེ༔ ས་ ེན་དེ་ལ་སངས་ ས་ཤོག༔

皆內 ⾙美 卡切諜 呂滇 諜拉 桑傑修
⽣已蓮花開放時，即依彼⾝願成佛，

ང་ བ་ཐོབ་ནས་ཇི་ ིད་ ༔ ལ་པས་འ ོ་བ་འ ེན་པར་ཤོག༔

蔣秋 透內 吉⼣獨 ⽵⾙ 卓哇 枕巴修
乃⾄得證菩提果，願以化⾝度有情。
ས་མ་ཡ༔ ་ ་ ༔ ཅེས་པ་འདི་ནི་ ལ་ ་མི་འ ར་ ོ་ ེའི་གཏེར་མའོ།

薩瑪雅 嘉嘉嘉。此為祖古明就多傑之伏藏。

第七章

⼤祈願必需儀軌

གནས་བ ན་ ག་མཆོད།

〈⼗六羅漢禮供⽂〉

釋迦師利⼤師 著

ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་རིན་ཆེན་ ན་ ིས་ ས། ། ོན་ཤིང་ ་མཚས་བ ན་པའི་ས་གཞིའི་ད ས། །

拉替 ⼤釀 仁倩 界吉這 捲⾏ 秋翠 界⾙ 薩息⽟
如掌平坦寶嚴飾，園林湖景⼤地中，

རིན་ཆེན་ལས་ བ་ ་བཞི་ ོ་བཞི་པ། །བ ་ཉི་ ས་བ ན་པའི་གདན་ ེང་ ། །

仁倩 類⽵ ⽵息 茍息巴 ⾙瑪 匿喋 界⾙ 殿定獨
珍寶築成四⾨隅，蓮花⽇⽉輪座上，

གས་ ེས་ ོད་པའི་ ས་ ་ི ག ལ་ ་ མས། ། མ་ ོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འ ོ་བའི་མགོན། །

突傑 最⾙ 篤紀 獨甲南 南卓 浪拉 軌則 卓威袞
⼤悲弘化所調眾，令⼊解脫道怙主，

བ་པ་མཆོག་དང་གནས་བ ན་ཆེན་པོ་ མས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། །

突巴 秋檔 內殿 倩波南 扣檔 界巴 內迪 謝速梭
世尊⼗六阿羅漢，祈請主從悉蒞臨。

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་། །ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚ་ ེམ་ཞིང་། །

秋具 甲哇 誰界 趟界檔 謝拉 美巴 紐蒙 措根⾏
⼗⽅諸佛菩薩眾，慧炬焚乾煩惱海，

མ་ ོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་ ་བཀའ་ ོད་པའི། ། ོགས་བ འི་ཉན་ཐོས་དགེ་འ ན་བ གས་སོ་འཚལ། །

南卓 歲南 ⾏獨 噶對⾙ 秋具 念退 給敦 秀速擦
了脫德境中護法，⼗⽅聲聞僧伽眾，
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ཡོན་ ོང་མཆོད་པའི་གནས་ ་ ན་འ ེན་ ིས། །འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ། །

願炯 卻⾙ 內速 ⾒診吉 卓威 敦契 卻紀 謝速梭
施妙供處此恭請，利⽣故祈來應供。
འ ོ་བའི་མགོན་པོ་

་སེང་གེ་ཡི། །སངས་ ས་བ ན་པ་གང་གི་ ག་ ་བ གས། །

卓威 袞波 夏佳 聖給宜 桑傑 殿巴 扛吉 洽度修
釋迦獅⼦依怙尊，佛陀法教置掌中，

ག ང་རབ་རིན་ཆེན་ ོམ་ ི་ཁ་འ ེད་པའི། །ད ་བཅོམ་གནས་བ ན་ཆེན་པོ་བ གས་སོ་འཚལ། །

宋惹 仁倩 卓吉 卡傑⾙ 札炯 內滇 倩波 秀速擦
開啟甚深語寶篋，護法上座尊者供，

དམ་ཆོས་ ེལ་བའི་ ད་ ་ ན་འ ེན་ན། །འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ། །

當卻 ⾙威 類獨 ⾒診拿 卓威 敦契 卻紀 謝速梭
增⻑正法此恭請，利⽣故祈來應供。

བ་པས་བཀའ་བ ོས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འཛན། །ཡན་ལག་འ ང་དང་མ་ཕམ་ངས་ན་གནས། །

突⾙ 噶軌 殿⾙ 甲稱今 ⾔拉 炯檔 瑪帕 拿拿內
奉佛囑咐持法幢，⽀⽣無敗及住林，

ས་ ན་ ོ་ ེ་མོའ་ ་བཟང་པོ་དང་། །གསེར་བེ ་བྷ་ར་ ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །

篤殿 多傑 摩布 桑波檔 ⾊⾙ 巴惹 達雜 ⾊倩秋
具時⾦⺟⼦妙賢，⾄尊⾦犢迦諾迦，

འཕགས་པ་བ་ ་ལ་དང་ ་གཅན་འཛན། །ལམ་ ན་བྷ་ར་ ་ཛ་བསོད་ ོམས་ལེན། །

帕巴 巴固 拉檔 札⾒⾦ 浪趁 巴惹 達雜 歲弄連
巴沽拉及羅睺羅，⼩路賓度跋羅墮，
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ལམ་བ ན་ འི་ ེ་ ེད་ ེད་མི་ ེད་པ། །འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ། །

浪殿 路喋 ⾙傑 ⽶切巴 卓威 敦契 卻紀 謝速梭
⼤路⿓隱不退等，利⽣故祈來應供。

ངས་དང་ཡེ་ཤེས་ ན་ཚགས་སངས་ ས་ ང་། །ག ལ་ འི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ ལ་འཛན་ཅིང་། །

傍檔 耶謝 彭措 桑傑江 獨傑 旺吉 念退 促⾦進
了斷智慧正等覺，⾃在持戒聲聞眾，

ད་པར་ཅན་ ི་ ིན་ལས་ཆོས་ ོང་བའི། །གནས་བ ན་བ ་ ག་འདིར་ ོན་གདན་ལ་བ གས། །

切巴 ⾒吉 欽列 卻迥威 內殿 糾⽵ 迪捲 殿拉秀
護持諸種佛事業，⼗六尊者寶墊坐。

བདེ་གཤེགས་བཀའ་ ང་གཙར་མཛད་བ ན་པ་ ང་། །རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་ ། །

喋謝 噶攏 奏則 殿巴宋 攘敦 朵內 扣威 拿擦獨
奉佛慈⽰護正教，住輪迴林捨⾃利，

གཞན་དོན་ ན་མཛད་གནས་བ ན་བ ་ ག་པོ།།དམ་བཅས་ ཌ་ ེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེཌ།།

賢敦 路則 內殿 糾⽵波 當界 突傑 旺吉 內迪謝
專⼼利他⼗六聖，⼤悲誓願⾃在來。

དགེ་བ ེན་ བས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚག་ཉན་པ།།དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ཞབས་འ ིང་མཆིས་སོ་འཚལ།།

給念 駕梭 殿⾙ 次年巴 袞秋 舜吉 霞正 契梭擦
居⼠皈敬⾔堅實，跟隨三寶永不離，

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ ིང་ ་ ན་འ ེན་ན། །འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ། །

蘇南 仁倩 林獨 ⾒診拿 卓威 敦契 卻紀 謝速梭
福德寶洲中恭請，利⽣故祈來應供。
ེ

ི ོ

ེ

ི

ོ

ི

མ ངས་མེད་བ ་བས་མི་ངོམས་པ། །གསེར་ ི་མདོག་ཅན་མཛས་པའི་ ། །

衝美 ⼤威 ⽶翁巴 ⾊吉 朵⾒ 則⾙固
頂禮無⽐悅意相，紫摩⾦⾊端妙⾝，

ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་ ིལ་ ང་བ གས། །ས་གནོན་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། །

霞季 洽尼 紀仲秀 薩紐 釀霞 則洽擦
⼀⾯⼆臂跏趺坐，觸地定印作頂禮，

ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་ ིལ་ ང་བ གས། །ས་གནོན་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ཡན་ལག་འ ང་། །

扛利 倩波 帝⾊拿 帕巴 內殿 ⾔拉炯
頂禮住於⼤雪⼭，⼤聖因竭陀尊者，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ མ་བ ས་བ ོར། ། ོས་ཕོར་ ་ཡབ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 舜傑構 悲頗 阿⽛ 僅洽擦
羅漢圍繞千三數，右持拂塵左⾹爐，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

ང་ ོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་མ་ཕམ་པ། །

章宋 利宜 謝那拿 帕巴 內殿 ⿇盼巴
頂禮住於鷲峰⼭，⼤聖阿氐多尊者，
ོ

ི

ི

ོ

ི

ད ་བཅོམ་བ ་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། །

札炯 甲差 季吉構 洽尼 釀霞 則洽擦
羅漢圍繞數⼀百，雙⼿平置結定印，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

ལོ་མ་བ ན་པའི་རི་ ག་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ནགས་ན་གནས། །

樓瑪 敦⾙ 利舖拿 帕巴 內殿 那拿內
頂禮住於七葉窟，⼤聖伐那婆斯尊，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་བཞི་བ ས་བ ོར། ། ིགས་མ བ་ ་ཡབ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 息傑構 迪⾜ 阿⽛ 僅洽擦
羅漢圍繞千四數，右期剋印左拂塵，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

ཛ ་ ིང་གི་ཟངས་ ིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ས་ ན་ཏེ། །

贊布 令吉 桑令拿 帕巴 內殿 篤殿喋
頂禮瞻部銅洲住，⼤聖迦⾥迦尊者，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཆིག་བ ས་བ ོར། །གསེར་ ི་ ་ཀོར་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 契傑構 ⾊吉 那構 僅洽擦
羅漢圍繞千⼀數，⿈⾦⽿環雙⼿持，
ི

ི

ི

ོ

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。
སི ་ལ་ཡི་ ིང་ན་ནི། །གནས་བ ན་ ོ་ ེ་མོ་ཡི་ ། །

聖嘎 拉宜 令拿尼 內殿 朵傑 摩宜布
頂禮僧伽羅洲住，⼤聖伐斯羅弗多，
ད ་བཅོམ་ ོང་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ིགས་མ བ་ ་ཡབ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 東差 基吉構 迪⾜ 阿⽛ 僅洽擦
羅漢圍繞數⼀千，右期剋印左拂塵，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

་བོ་ཡ་ ་ནའི་ ིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་བཟང་པོ་ནི། །

秋喔 雅⽊ 拿令拿 帕巴 內殿 桑波尼
頂禮雅穆拏洲住，⼤聖跋陀羅尊者，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཉིས་བ ས་བ ོར། །ཆོས་འཆད་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 尼傑構 卻切 釀霞 僅洽擦
羅漢圍繞數千⼆，右說法印左定印，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。
ོ

ེ

ེ

ེ

གནས་མཆོག་དམ་པ་ཁ་ཆེ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་གསེར་བེ ། །

內秋 擋巴 卡切拿 帕巴 內殿 ⾊⾙烏
頂禮迦濕彌爾住，⼤聖迦羅迦伐磋，

ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ ་བ ས་བ ོར། །རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 倩波 阿傑構 仁倩 霞巴 僅洽擦
羅漢圍繞數五百，珍寶絹索雙⼿持，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。
བ་ ་ི བ་ལང་ ོད་ན་ནི། །བྷ་ར་ ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །

弩紀 巴浪 訣拿尼 巴惹 達雜 ⾊倩秋
頂禮⻄⽜賀洲住，迦諾跋黎墮尊者，
ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བ ན་བ ས་བ ོར། ། ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། །

札炯 倩波 敦傑構 洽尼 釀霞 則洽擦
羅漢圍繞數七百，雙⼿平置結定印，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

ང་གི་ ་མི་ ན་ན་ནི། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་བ་ ་ལ། །

蔣吉 札⽶ 念拿尼 帕巴 內殿 巴固拉
頂禮北俱盧洲住，⼤聖巴沽拉尊者，
ོ

ེ
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ོ

ོ

ེ
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ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ད ་བ ས་བ ོར། ། ག་གཡོན་ནེ ་ལེ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札迥 倩波 估傑構 洽願 內類 僅洽擦
羅漢圍繞數九百，雙⼿捉執吐寶⿏，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

ི་ཡང་ ་ཡི་ ིང་ན་ནི། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ་གཅན་འཛན། །

⾄揚 固宜 令拿尼 帕巴 內殿 札⾒僅
頂禮⻘藍苑洲住，⼤聖羅 羅尊者，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཆིག་བ ས་བ ོར། །རིན་ཆེན་ ོག་ ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 契傑構 仁倩 宙秀 僅洽擦
羅漢圍繞數千⼀，雙⼿珍寶冠冕托，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

་ ོད་ ང་པོའ་རི་བོ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ལམ་ ན་བ ན། །

甲軌 碰杯 利喔拉 帕巴 內殿 浪趁殿
頂禮住於靈鷲⼭，⼤聖注荼半托迦，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ ག་བ ས་བ ོར། ། ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 ⽵傑構 洽尼 釀霞 則洽擦
羅漢圍繞數千六，雙⼿平置結定印，
ི

ི

ི

ོ

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉漏
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

ཤར་ ི་ ས་འཕགས་ ིང་ན་ནི། །བྷ་ར་ ་ཛ་བསོད་ ོམས་ལེན། །

夏吉 呂帕 令拿尼 巴惹 達雜 歲紐練
頂禮東勝⾝洲住，⼤聖賓度羅跋羅，

ད ་བཅོམ་ ོང་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ེགས་བམ་ ང་བཟེད་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動岔 季吉構 類般 攏誰 僅洽擦
羅漢圍繞數千⼀，右持經函左托缽，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

་གནས་ མ་ ་ ་ག མ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ལམ་བ ན་ནི། །

拉內 松局 渣松拿 帕巴 內殿 浪殿尼
頂禮三⼗三天住，⼤聖半托迦尊者，

ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ད ་བ ས་བ ོར། ། ེགས་བམ་ཆོས་འཆད་མཛད་ ག་འཚལ། །

札炯 倩波 古傑構 類般 確切 則洽擦
羅漢圍繞數九百，右說法印左經函，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。
ི ི

ོ ོ

ི ེ

རི་ཡི་ ལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ་ཡི ེ། །

利宜 甲波 哦揚拉 帕巴 內殿 路以喋
頂禮須彌廬⼭住，⼤聖那迦犀那尊，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཉིས་བ ས་བ ོར། ། མ་པ་འཁར་གསིལ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 尼傑構 本巴 卡似 僅洽擦
羅漢圍繞數千⼆，右持寶瓶左錫杖，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

རི་ཡི་ ས་པོ་བྷི་ ་ལར། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ེད་ ེད་ནི། །

利宜 甲波 ⽐戶拉 帕巴 內殿 ⾙傑尼
頂禮⽐胡拉⼭住，⼤聖蘇頻陀尊者，

ད ་བཅོམ་ ོང་དང་བཞི་བ ས་བ ོར། ། ག་གཉིས་ ེགས་བམ་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動檔 息傑構 洽尼 類般 僅洽擦
羅漢圍繞數千四，雙⼿合持寶經函，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

རི་ཡི་ ལ་པོ་གངས་ཅན་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་མི་ ེད་པ། །

利宜 甲波 扛⾒拉 帕巴 內殿 ⽶切巴
頂禮岡底斯⼭住，⼤聖阿秘特尊者，
ོ
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ི

ི

ོ

ེ

ོ

ེ

ད ་བཅོམ་ ོང་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ང་ཆེན་མཆོད་ ེན་འཛན་ ག་འཚལ། །

札炯 動岔 季吉構 蔣倩 卻殿 僅洽擦
羅漢圍繞數⼀千，菩提寶塔⼿中托，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

འཕགས་པའི་དགེ་བ ེན་དྷ ་ ། །རལ་པའི་ཐོད་བཅིངས་ ེགས་བམ་ ར། །

帕⾙ 給念 達瑪⼤ 惹⾙ 退淨 類般庫
頂禮居⼠達摩達，頭髮束髻經架擔，

ང་བ་མཐའ་ཡས་མ ན་ན་བ གས། ། ་ཡབ་ མ་པ་འཛན་ ག་འཚལ། །

囊哇 泰耶 敦拿修 阿⽛ 本巴 僅洽擦
無量光佛住於前，右持拂塵左寶瓶，

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
加持正法廣弘揚。祈願上師壽堅固，

བཙན་པས་གོ་བགོས་མ ་ ོབས་ཅན། །སངས་ ས་བ ན་པ་ལེགས་ ོང་བའི། །

尊⾙ 狗軌 突⾖⾒ 桑傑 殿巴 類炯微
披甲精進⼤⼒者，能以善⼼護佛教，

ཤར་ ོ་ བ་ ང་ ོགས་བཞི་ཡི། ། ལ་ཆེན་བཞི་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

夏落 弩蔣 秋息宜 甲倩 息拉 洽擦樓
東南⻄北四⽅位，四⼤天王恭敬禮，
ི

ི

ི

ོ

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

喇美 固策 殿巴檔 殿巴 傑巴 錦吉樓
祈願上師壽堅固，加持正法廣弘揚。

སངས་ ས་ ལ་པ་ད ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚགས། །འ ོ་བའི་དོན་ ་བ ན་པ་ ོང་མཛད་པའི། །

桑傑 ⽵巴 札炯 帕⾙措 卓威 敦獨 殿巴 炯則⾙
化⾝佛及阿羅漢，護持佛教利眾⽣，

དཀོན་མཆོག་ག མ་དངོས་གནས་བ ན་བ ་ ག་གིས།།བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས།།

袞秋 舜哦 內殿 糾⽵吉 殿巴 云仍 內巴 錦吉樓
三寶無異諸尊者，廣揚佛法祈加持。

གས་ ེའི་བདག་ཉིད་གནས་བ ན་བ ་ ག་གི། །འཁོར་ཚགས་ ིད་མཚ་ལས་བ ལ་ཉོན་མོངས་མེད། །

突傑 達尼 內殿 糾⽵吉 扣措 似措 類嘎 紐蒙美
⼗六羅漢⼤悲性，渡⽣死海無煩惱，

ི་དང་ ག་ ོང་བཞི་བ འི་ཚགས་ མས་ ས
ི ། །བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

⾚檔 ⽵動 息傑 措南紀 殿巴 云仍 內巴 錦吉樓
萬六四百數聖僧，廣揚佛法祈加持。

བསོད་ནམས་ ་མཚ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ མ་པར་དག་ ར་ཏེ། །

索南 加措 湧素 做解今 耶喜 加措 囊巴 達糾喋
福德⼤海悉圓成，智慧⼤海皆淨相，

ཡོན་ཏན་ ་མཚ་མ་ ས་ ན་ ོགས་ནས། །འཇིག་ ེན་ ན་ལས་ ད་པར་འཕགས་པར་ཤོག །

雲登 加措 瑪呂 昆卓內 吉滇 袞累 切巴 帕巴秀
功德⼤海盡圓滿，超諸世間成最勝。
ེ ི

ོ

ི

ི ི

ས་ག མ་ ལ་བ་ ལ་ ས་ གས་ ེ་ཡིས། །ཉན་ཐོས་ ལ་བ ང་ ིད་པ་ཇི་ ིད་བར། །

讀松 甲挖 甲⾊ 突藉宜 年推 初松 希巴 吉希巴
三世佛菩薩慈悲，理攝聲聞盡三有，

བ ན་པ་ ོང་ཞིང་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །གནས་བ ན་ཆེན་པོ་ མས་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །

滇巴 炯⾏ 卓威 敦則巴 內登 千波 囊即 札⻄秀
⻑怙佛教利眾⽣，願諸羅漢賜吉祥。
ཞེས་པཎ་ཆེན་

་ ིས་སོ།། །།

⼤班智達釋迦師利著。

མགོན་པོ་བེཪ་ཅན་ མ་ ལ་ ི་གསོལ་བ ས།

〈黑袍護法兄妹簡略祈請⽂〉

第⼗七世⼤寶法王噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑 著

འདི་འདོན་ བས་གཏོར་མ་དང་གསེར་ ེམས་ཤིག་ནི་མེད་ ་མི་ ང་ལ། མཆོད་པ་གཞན་འཛམས་ ང་ལེགས་མ་འཛམས་ ང་གཏོར་
མས་ཆོག ། ་ག གས་ ེན་ ས་སོགས་མ་འ ོར་ཡང་གཏོར་མ ོན་ ་ ས་པས་འ ས། གོང་ ོན་ ར་ ་མ་བཏོན་ ང་ འི་ང་ ལ་
ཙམ་ ིས་ཆོག ། བས་འ ོ་སེམས་བ ེད་ཚའང་མ་ནོར་བ་ཞིག་ ིས་ལ། ཁ་ ོ་གཅིག་པས་ཐོན་ཅིག་དང་འཇིག་ ེན་མཆོད་བ ོད་ ི་
ར་གཏོགས་པས་དམིགས་པས་མ་འ ོངས་ ང་ ོན་མེད་དོ། །མཆོད་པ་ ིན་ བས།
(

編註：依法王指⽰，此護法儀軌屬於密法，故只放讀⾳。)

ཨ་དཾ་སོགས་

ིས་བསངས།

嗡檔...
་ ་བས་

ངས། ག་མཚ་ཁོལ་མའི་ ད་ ས་པ་ལས།

梭帕⽡...

དེར་ནི་ཡཾ་ལས་ ང་གི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ང་ ་བ ེད།།མེ་ ང་ ོར་བས་བ ད་ ིའི་ཐིག་ལེར་བ ་ ས་པ།།

喋尼 揚磊 隆吉 機闊 講咕界 梅隆 久威 堆機 替磊 修且巴
་ཚགས་ ོ་ ེས་ཁ་བཅད་དེ་ལ་འ ་ག མ་བསམ།

那措 多傑 卡界 喋啦 ⽵松
ཨ་

ྃ། ལན་ག

嗡啊吽

མ། ཡབ་ ི་ ན་འ ེན། བ་ཆེན་ཀ ་པཀྵིའི་ག ང་ལས།

ྃ ། གས་ནི་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ལས་མ་གཡོས་ ང༌། །ག ག་པ་འ ལ་ ིར་ གས་ ེས་ ར་ ལ་པ། །

吽 突尼 確記 應磊 瑪約將 篤巴 篤企 突傑 固住巴
ེ ེ
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ེ

ོ

ཡེ་ཤེས་འ ་འ ལ་མེད་པའི་ ོང་ད ལ
ི ་ནས། །དཔལ་ ན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ ན་འ ེན་ནོ། །

也謝 篤札 梅⾙ 隆機內 巴滇 袞波 那波 間真挪
ོ

མ་ ི་ ན་འ ེན། ག་མཚ་ཁོལ་མའི་ ད་ ས་པ་ལས།

久

དཔལ་ ན་ གས་འ ོ་ མས་མགོན་དམ་ཚག་ཅན། །དབང་ ག་ ས་མོ་དཔལ་ ན་ ང་ ོང་མ། །

巴滇 修卓 蔣袞 檔次間 汪秋 瑟摩 巴滇 董炯瑪

མས་དང་ གས་ ེས་མ་ ་ག ང་བ་བཞིན། ། བ་པའི་གནས་འདིར་ ན་འ ེན་གཤེགས་ ་གསོལ། །

蔣倘 突傑 瑪樸 董哇⾏ ⽵⾙ 內迪 間真 謝素梭
ི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚག བདག་རང་གིས་ ར་བ།

ོད་ནི་ཕ་དང་མ་ ེ་གཉེན་དང་ ོགས། ། ོད་ནི་ཕན་དང་ ིག་འ ོག་མགོན་པོ་ ེ། །

確尼 帕倘 瑪喋 年倘卓 確尼 偏倘 迪綽 袞波喋

ོད་ཉིད་ ོན་དག་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་གནས། ། ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་ ་བའི་ ་མ་དང༌། །

確尼 昆達 元滇 秋記內 多傑 羌千 紮威 喇嘛倘

ད་པར་ཆོས་ ོང་བེར་ ི་ན་བཟའ་ཅན། །དཔལ་ ན་ ་མོ་རང་ ང་ ལ་མོ་ཆེ། །

切巴 確炯 北吉 那撒間 巴滇 啦莫 攘炯 甲摩切

མ་མང་ཐོས་ ས་ གས་ ་ི བདག་པོ་སོགས། །དམ་ ན་མཆེད་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །

南芒 退瑟 那記 達波梭 檔滇 切將 闊倘 界巴啦

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འ ལ་ལས་ ང་བ་ཡི། །འདོད་ད ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ནམ་མཁའི་མཛད། །

撒梅 也謝 處磊 炯哇宜 堆古 記揚 洽哇 南卡昨
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ང་འ ག་བདེ་ཆེན་མཆོག་ ་ད ེས་ ེད་པ། ། ི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ ིན་ ་མཚས་མཆོད། །

松就 喋千 秋篤 給界巴 企囊 桑威 確京 迦措確
ོད་བ ད་ ི་མཆོད་པ། ེ་ ག་པ་མཐོང་བ་དོན་ ན་ ི་ག ང་ལས།

བས་ག མ་ ོང་གིས་མཚན་པའི་ ན་པོ་དང༌། ། ས་ཅན་ཡོ་ ད་ ོགས་པའི་ ིང་ མས་དང༌། །

噶松 種吉 千⾙ 倫波倘 閭間 有傑 鄒⾙ 令南倘

རིན་ཆེན་ས་འཛན་ མས་དང་བ ད་ ིའི་མཚ། །དག་ ེད་ ་ ད་ ོགས་ མས་བཀང་ ེ་འ ལ། །

仁千 薩錦 南倘 堆機措 達且 姆去 秋南 岡喋樸
ཡབ་ ི་བ ོད་པ། ི་ ག་བ ེགས་པའི་ ད་ལས།

འ ར་མེད་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ལས་ ར་བཞེངས་པ། ། གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་ ོབས་ ིས་ནི། །

久梅 確記 英磊 固賢巴 突傑 千波 次梅 多記尼

ེ་མེད་ ང་ བ་སེམས་ལས་ ང་བའི་ གས། །བདེ་ཆེན་རང་ ང་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

界梅 強秋 森磊 炯威突 喋千 攘炯 確啦 洽擦對
མ་ ི་བ ོད་པ། ག་མཚ་ཁོལ་མའི་ ད་ ས་པ་ལས།

ེ་མེད་ངང་ལས་ ་མོར་བཞེངས་པ་ནི། །ཁམས་ག མ་ལོག་པར་ ་བ་འ ལ་མཛད་ཅིང༌། །

界梅 昂磊 啦莫 賢巴尼 康松 羅巴 ⼤哇 篤則晶

གསང་ གས་བ ན་པའི་བདག་མོ་མཐིང་ནག་ ། ། ན་ག མ་གཟིགས་ ེད་མ་ལ་བདག་བ ོད་དོ། །

桑那 滇⾙ 達莫 聽那固 間松 息且 瑪啦 達對朵
ིན་ལས་བཅོལ་བ། བ་ཆེན་ ་བ་རིའི་ག ང་ལས།
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སངས་ ས་བ ན་པ་གཉན་པོ་བ ང་བ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་ད ་འཕང་གཉན་པོ་བ ོད་པ་དང༌། །

桑傑 滇巴 年波 松哇倘 袞秋 鄔龐 年波 對巴倘

བདག་ཅག་དཔོན་ ོབ་འཁོར་དང་བཅས་ མས་ །ི ། ེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །

達甲 奔洛 闊倘 界南記 間年 琶切 湯界 息哇倘
ཅི་འདོད་དངོས་ བ་ ར་ ་ ལ་ ་གསོལ། །

記對 溫⽵ 紐篤 紮篤梭

བ ོ་བ། ེ་བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ག ང་ལས།

དེ་ ར་མཆོད་བ ོད་དད་པའི་དགེ་བ་དེས། །མར་ ར་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ན། །

喋⼤ 確對 喋⾙ 給哇喋 瑪久 卓哇 森間 湯界昆
ོགས་པའི་སངས་ ས་གོ་འཕང་འཐོབ་ ིར་བ ོ། །

佐⾙ 桑傑 果龐 透企喔

བ ་ཤིས། ེ་བཅོ་ ་པ་མཁའ་ བ་ ོ་ ེའི་ག ང་ལས།

གསང་བའི་ཐེག་པ་ ་མཚའི་ ིང་པོ་ནི། །བཀའ་བ ད་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་བ ན་པ་འདི། །

桑威 帖巴 迦措 寧波尼 噶舉 宜欣 諾布 滇巴迪

བཀའ་བཙན་ ིན་ཆེ་འ ེལ་ཚད་ མ་ ོལ་ཐོབ། །དར་ ས་ ན་ ་གནས་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག །

嘎間 錦切 哲切 南卓透 達傑 云篤 內⾙ 札悉修

ཅེས་པའང་ ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་རིན་པོ་ཆེས་མགོན་པོ་ མ་ ལ་ ི་གསོལ་ཁ་དོན་འ ིལ་བ། ན་འ ེར་ བ་པ། ག་ཆོག་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་མཛད་པས་བདག་ཐབས་ཟད་ནས།
མགོན་པོའ་ ད་ ་ག ང་སོགས་ལ་ ་ ོག་ཧོལ་ཙམ་ ས་ ལ་ ིས་
བས་དོན་མ ན་པ་ མས་ ིག་ཅི་ བ་དང༌། མཆོད་པ་ནི་ ག་མཆོད་མིན་པ་ ང་བས་རང་ ོམ་ཐན་ ན་རེ་མ་ ས་ཀ་མེད་ ང༌། ི་ཡི་
འ ོས་ནི་ ེ་བ ད་པའི་མ་དག་མ་ལ་ ་ཐབས་འ ་ ས་ཏེ་ས་ག་ ་བའི་དམར་ ོགས་ ི་བ ་ད འི་ ོད། མགོན་པོ་ ་བའི་ ས་ཚས་ལ་
ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེར་འབོད་པ་དེས་ ་མགོན་ད ེར་མེད་ ི་ ིན་ལས་ལ་བསམས་ཏེ་ ར་བའོ།། །།

གཏོར་བ ོས་ ིན་ལས་ ར་མ ོགས།
—

〈事業迅速 多瑪迴向〉
རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨ་

ྃ། ལན་ག

攘揚康 嗡啊吽

秋吉林巴⼤師 著

མ།

ྃ། ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ མས། །

吽 喇嘛 宜檔 卡卓 確炯南

འདིར་གཤེགས་ད ེས་པའི་གདན་ལ་བ གས་ ་གསོལ། །

迪謝 傑⾙ 滇啦 修素梭

ིན་ བས་ ོང་ཡངས་ ་བ ད་ ་མ་དང༌། །དངོས་ བ་ ིན་འ ིགས་ཡི་དམ་ཞི་ ོའ་ ། །

勤啦 隆揚 紮居 喇嘛倘 溫⽵ 京⾚ 宜檔 息綽啦
དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ ོའ་ཚགས། །

軌對 洽⾙ 巴沃 卡卓措

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །

確多 迪協 就偉 欽磊最

མཁའ་ ར་ བ་པའི་ལེགས་ ན་ཚགས་ ་ི བདག །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ག་བཞི་ ག་ ག་པ། །

喀⼤ 洽⾙ 磊滇 措記達 也謝 袞波 洽息 洽⽵巴

ཞལ་བཞི་མ་ནིང་ ་ག ང་ གས་ཡོན་ཏན། ། ིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས། །

峽息 瑪寧 固松 突元滇 欽磊 袞波 ⽛云 闊倘界
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མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །མ ་ ོབས་ ས་མཐའི་ང་དང་བ ལ་པའི་མེ། །

確多 迪協 就偉 欽磊昨 突多 堆帖 隆倘 噶⾙梅
ོ་ ེ་བེར་ཅན་ ་མོ་རང་ ང་མ། ། གས་ ང་ཨེ་ཀ་ཛ་ ི་ ོག་ བ་མ། །

多傑 北間 啦莫 攘炯瑪 那松 噯嘎 雜記 梭⽵瑪
ཤན་པ་དམར་ནག་ལས་ ེད་ ེགས་པའི་ཚགས། །

先巴 瑪那 磊且 哲⾙措

མཆོད་གཏོར་འདིར་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །

確多 迪協 就偉 欽磊最

ིད་པའི་ང་ཞགས་དབང་ ག་ ་ཆེན་ཡབ། ། ་མ་དེ་ ི་ མ་བཅས་མཁའ་འ ོའ་ཚགས། །

⼣⾙ 隆峽 汪秋 啦千⽛ 鄔瑪 喋逼 云界 喀卓措

་ ིན་ ན་ ི་དམག་ད ང་ ིན་ ར་ ད། ། ང་ ོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་ ་ ་ལ། །

啦欣 昆吉 瑪崩 京⼤對 掌松 千波 撒秋 啦呼啦

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད།།ག མ་ཆེན་ མས་པའི་ང་རོ་འ ག་ ར་ ོགས།།

確多 迪協 就偉 欽磊昨 東千 盎⾙ 那若 ⽵⼤卓

ཞིང་ ོང་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ མ། ། ལ་ཆེན་ མ་མང་ཐོས་ ས་ ་ ོན་ཅན། །

⾏炯 森給 董間 ⽛倘云 迦千 南芒 退瑟 ⼤溫間

ར་ ོད་བདག་པོ་བདག་མོ་ངས་ ས་མ། །ལས་ ི་གཤིན་ ེ་དམ་ཅན་ ོ་ ེ་ལེགས། །

篤吹 達波 達莫 涅⼥瑪 磊記 欣介 檔間 多傑磊

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད།། ིན་ལས་དངོས་ བ་ཐོགས་མེད་ ོག་ ར་འ ག

確多 迪協 就偉 欽磊昨 欽磊 溫⽵ 透梅 洛⼤就
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ཚ་རིང་མཆེད་ ་ཨ་ ི་ག ་ ོན་མ། ཁ་རག་ ང་བ ན་ལ་སོགས་བ ན་མའི་ཚགས། །

次仁 切那 阿企 由准瑪 喀惹 瓊尊 啦梭 滇梅措

གནོད་ ིན་ཞང་ ོན་བེག་ ེ་ཚགས་ ་ི བདག །ཛམ་ ་རིགས་ ་ ་བདག་ ་བེ་ར། །

涅錦 想倫 北接 措吉達 藏啦 離那 ⼤達 固培啦
ན་འ ིལ་མཆེད་ག མ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་ མས། །

昆企 切松 啦梭 諾達南

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །

確多 迪協 就偉 欽磊最

ག་ གས་མ ་ ལ་ཐོག་སེར་བཞིན་ ་འབེབས། ། ་ནག་ ེགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ། །

查阿 突紮 透瑟 ⾏篤北 ⼤那 札巴 夏撒 喀莫切

ེ་དཔོན་ མ་ ་ གས་བདག་བཅོ་བ ད་དང༌། ། ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་ ེས་ ་སོགས། །

喋奔 松就 那達 就傑倘 夏那 薩達 達尼 界樸梭

གཟའ་གདོང་གིང་ ་བ ད་ཤན་ ིས་ ་ི བདག །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །

撒東 景那 堆先 機吉達 確多 迪協 就偉 欽磊最

ད ་བོའ་ ེང་ ་ང་ ར་ཇག་པར་ གས། ། ་ ི་མཆེད་ག མ་ གས་བདག་ ོ་ཁ་དང༌། །

札沃 頂篤 隆⼤ 甲巴久 布吉 切松 那達 紐喀倘

ཇག་པ་མེ་ལེན་ ་བཙན་ ན་བ ན་དང༌། ། ེགས་པ་ ེ་ ་པེ་ཧར་ཙ་ ་ར། །

甲巴 梅連 隆間 崩敦倘 哲巴 喋那 ⾙哈 機瑪啦

ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་ ང་མ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །

灑喋 嘎宜 松瑪 湯界記 確多 迪協 就偉 欽磊最
ི

ེ

ི

ེ

ི

ོ

ོ

ེ

བ་པའི་མ ན་ ེན་ད ར་ ི་དཔལ་ ར་ ེལ། །ཐང་ ་ ག་གི་བཙན་ ོད་ ོམ་ར་ཆེ། །

⽵⾙ 吞間 呀吉 巴⼤⾙ 湯啦 札吉 間軌 崩啦切
མ ར་ ་བ ་ག མ་དགེ་བ ེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །

古啦 就松 給年 涅記倘

ཆོས་འཁོར་ བ་གནས་དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་ ོང༌། །

確闊 ⽵內 溫內 確⾏炯

ག ག་མར་གནས་དང་ ོ་ ར་ གས་པ་ཡི། །གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ མས། །

紐瑪 內倘 漏樸 啦巴宜 息達 珀莫 闊倘 界巴南
མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །

確多 迪協 就偉 欽磊昨

སངས་ ས་བ ན་ ངས་དཀོན་མཆོན་ད ་འཕང་ ོད། །

桑傑 滇松 袞秋 鄔龐對

དགེ་འ ན་ ེ་ ས་ ལ་འ ོར་ཚ་དཔལ་ ེལ། ། ན་པའི་དར་ ོར་ གས་པའི་ ང་ ས་ལ། །

給敦 喋傑 那久 次巴⾙ 年⾙ 達秋 札⾙ 董樸啦

འཁོར་དང་ལོངས་ ོད་ ས་པ་ཉིད་ ་མཛད། །ཞི་ ས་དབང་ ག་ལས་ མས་མ་ ས་པ། །

闊倘 隆覺 傑巴 尼篤昨 息傑 汪札 磊南 瑪閭巴

འབད་མེད་ ན་ ིས་ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ེན་ལ་བ གས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས། །

北梅 倫吉 ⽵巴 傑篤梭 滇啦 修散 攘內 記喋謝

ི

ི ི

ེ ེ

ི

ི

ོ

ིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ ས་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག །

⼣息 給磊 傑⾙ 札悉修

ཅེས་འདི་ ར་ཉམས་ལ་གང་ཤར་མཆོག་ ར་ ིང་པས་ ིས་པ་ ིན་བས་ ི་བབ་ ང་ཟད་ཡོད་དམ་སེམས་པས་ ག་པ་ ་མཚམས་ ི་
འ བ་ ོར་ ་ ིས་པ་དགེ། །།

第⼋章

不動如來陀羅尼經

ལས་ ི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་བའི་ག ངས།

〈淨罪陀羅尼〉

་གར་ ད་ །

ས ཀ

བརཎབིཤོདྷནི མ ར ི།

甲噶給篤 阿雅 薩⽡ 噶瑪⽡惹那 ⽐修達那 拿瑪 達惹尼
བོད་ ད་ ། འཕགས་པ་ལས་ ་ི ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་བའི་ག ངས།

博給篤 帕巴雷季 ⽌巴湯介 南巴炯⽡ 協甲威聳
བཅོམ་ ན་འདས་མི་འ གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

炯滇喋 ⽶處巴 拉 恰擦樓

ན་མོ་ར ་ ་ ་ཡ། ཨཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ོ་ཊ་ནི་ ོ་ཊ་ནི།

南莫惹那札亞亞 嗡岡嘎尼岡嘎尼 若紮尼若紮尼 卓札尼卓札尼
་ས་ནི་ ་ས་ནི། ་ཏི་ཧ་ན་ ་ཏི་ཧ་ན། ས ་ཀ ་པ་རཾ་པ་ ་ཎི་མེ་

།

札薩尼 札薩尼 札帝哈那 札帝哈那 薩⽡ 噶瑪 巴讓巴惹匿美 梭哈
ག ངས་ གས་འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

聳阿 迪宜 秋噶 尼 迪寅喋

ག་ ་བ ས་བ ོད་ ས་ན་ལས་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་པར་འ ར་རོ།།

⼤度 喋訣 結那 雷季內 季度 舉巴 湯介 南巴 達巴 久若
ས་ག མ་ ་བ ས་བ ོད་ ས་ན་མཚམས་མེད་པ་ ་ཡང་ ང་བར་འ ར་རོ། །

獨孫篤 喋訣 結那 燦沒巴 阿洋 蔣⽡ 久若
ལན་ཅིག་བ ས་བ ོད་ ས་ན་ ས་ངན་པ་དང༌།

連季 喋訣 結那 爹 恩巴倘
ི

ི ི

ེ

ོ

ི་ལམ་ངན་པ་དང་བ ་མི་ཤིས་པ་ མས་མེད་པར་འ ར་རོ། །

密浪 恩巴倘 扎⽶⼣巴南 沒巴 久若

ས་ལ་འཆང་ངམ་ ེགས་བམ་ལ་ ིས་ནས་མ ལ་ ་ཐོགས་ཏེ་

呂拉 羌昂 類邦拉 ⽌內 古篤 透喋

འཆང་ན་དེ་ལ་ ས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ མས་གཏན་ ་འ ང་བར་མི་འ ར་རོ། །

羌那 喋拉 獨瑪寅巴 企⽡南 滇篤 炯⽡ ⽶久若

གང་ཞིག་ ིང་ ེས་ནོན་ཏེ་རི་ གས་དང་ ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ མས་ ང་ ང་ ེ།

扛喜 寧潔 弄喋 ⽇達倘 甲倘 ⽶倘 ⽶瑪寅巴 南江 容喋
འཆི་བའི་ ་ ང་ ་བ ོད་ན་དེ་ངན་སོང་ ་འ ོ་བར་མི་འ ར་རོ། །

企威 那空篤 訣那喋 恩松篤 卓⽡ ⽶久若

ཡང་ན་ཤི་ ེ་ ས་ལས་འདས་ན་ཤི་འཕོས་པའི་མིང་ནས་ ོས་ཏེ་དེའི་ ིར་ མས་པ་དང་

洋那 ⼣喋 獨雷 喋那 ⼣泊⾙ 名內 莫喋 得宜企 蔣巴倘
ིང་ ེས་ལན་བ འམ་ ོང་ངམ་འ མ་བ ོད་ན་སེམས་ཅན་དེ་

寧潔 練蔣東昂 崩訣那 森間喋

སེམས་ཅན་ད ལ་བར་ ེས་ ་ཟིན་ ང་དེའི་མོད་ལ་ཐར་བར་འ ར་རོ། །

森間 釀⽡ 介速欣江 喋宜 莫拉 他⽡ 久若

སའམ་ཏིལ་ལམ་ ངས་ཀར་རམ་ ་གང་ཡང་ ང་བ་ལ་བ ས་བ ོད་ ས་ཏེ་ཤི་བའི་ ས་ལ་གཏོར་རམ།

薩昂 地朗 永噶攘 曲扛洋 容⽡拉 喋訣 結喋 ⼣威 呂拉 ⾖攘
ས་ ས་ནས་དེའི་འོག་ ་བ ེག་པའམ། ཡང་ན་མཆོད་ ེན་ ི་ནང་ ་བ ག་ ེ་བཞག་ལ།

處結內 喋宜 偶度 ⾊邦 洋那 卻滇吉 囊篤 究喋 俠拉
ི
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ེ

ོ ོ

ེ

ོ

ེ

རིག་ གས་ ང་ ིས་ཏེ་མགོ་བོ་ལ་བཏགས་ན་དེ་ངན་སོང་ ་ ེས་པ་ཡང་

⽇阿江 ⽌喋 苟喔拉 ⼤那 喋恩松篤 介巴洋

ཞག་བ ན་ ིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐར་ཏེ་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་ ི་འཇིག་ ེན་ ་ ེ་བར་འ ར་བའམ།

俠敦吉敦 ⽶撒⽡ 他喋得卓 透⽇季 吉滇篤 介⽡ 久旺
ཡང་ན་རང་གི་ ོན་ལམ་ ི་དབང་གིས་ ེ་བར་འ ར་རོ། །

洋那 讓吉 ⾨浪吉 汪吉 介⽡久若

གང་ཞིག་ ་བ་ཉ་བའི་ཚ་ ས་ ས་ལ་གཙང་མར་ ས་ཏེ་ ས་ག མ་ ་གོས་བ ེ་ཞིང་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བའམ་

扛席 答⽡ 釀威 策處 結拉 藏瑪 結喋 獨松篤 軌介⾏ 卡⾊ ⽶撒罔
ཡང་ན་ཟས་དཀར་བག་བཟའ་ཞིང་ ་ག ང་དང་ ན་པའི་མཆོད་ ེན་ ོར་བཞིན་ ་གང་གི་

洋那 ⾊噶 琶撒⾏ 固東倘 典⾙ 卻滇 夠欣篤 扛吉

མིང་དང་ ན་པས་ལན་འ མ་བ ས་བ ོད་ ས་ན་དེ་ངན་སོང་ནས་ཐར་ཏེ་གནས་གཙང་མའི་

名 倘典⾙練崩 喋訣 結那 喋 恩松內 他喋 內藏 每

འི་རིས་ ་ ེས་ནས་ བ་པ་པོའ་ཐད་ ་འོང་ ེ་མཆོད་པ་ ེད་ཅིང་ ས་ ང་ ོན་ལ་ལེགས་སོ། །

拉 ⽇速 介內⽵巴波宜 帖篤 翁喋 卻巴 結京 呂江 敦拉 雷梭
ཞེས་ ་བ་ཡང་ ིན་ནས་ལན་ག མ་བ ོར་བ་ ས་ཏེ་མི་ ང་བར་འ ར་རོ། །

協甲⽡洋 錦內 練松 夠⽡ 結喋 ⽶囊⽡ 久若

དེའི་མིང་ ིས་ལ་ག ངས་ གས་བ ས་བ ོད་ ེད་ཅིང་མཆོད་ ེན་འ མ་ ས་ལ་ག གས་དང༌།

喋宜 名⽌拉 聳阿 喋訣 結京 卻滇 崩結拉 獨倘

ལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་དང༌།

甲參倘 巴典拉 梭⾙ 磊巴 卻內 甲措 千波倘
ེ

ེ

ོ

ོ

ཡང་ན་ ་ ང་ ་བཏང་ན་དེས་སེམས་ཅན་ད ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐར་བར་འ ར་རོ། །

洋那 秋⿓篤 當那 喋森間 釀⽡拉 梭巴內 他⽡ 久若

ཡང་ན་དེ་ ར་མཆོད་པ་ ས་ནས་མ ག་ ་ལམ་ ི་བཞི་མདོར་མཆོད་ ེན་ཆེན་པོ་ ས་ཏེ།

洋那 喋答 卻巴 結內 久度 朗吉 喜⽃ 卻滇 千波 結喋
ག གས་དང༌། ལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་

篤倘 甲參倘 巴典拉 梭⾙ 磊巴 卻拉

འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལ་ཡང་མཆོད་ ེན་གསོལ་ནས་ཡོན་ཡང་ ལ་ཏེ་

帕⾙ 給敦拉 洋卻滇 梭內 淵洋 璞喋

ལེགས་པར་མཆོད་ནས་འདི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་དགེ་བའི་ ་བར་ ར་ཅིག །

磊巴卻內 迪切 給末 席吉 給威 紮⽡ 久季

འདི་ཁོ་ནས་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་ ་ི འཇིག་ ེན་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ང་ཤེས་པར་ ས་ན་

迪扣內 喋卓 透⽇季 吉滇篤 介⽡久季 介江 些巴 結拿

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ེས་ནས་ ས་ ང་ ོན་ཅིང་ལེགས་སོ་ཞེས་ ་བ་ཡང་ ིན་ནས་མི་ ང་བར་འ ར་རོ། །

喋寇那 欣篤 皆內 旅江 敦京 雷梭 協甲⽡洋 錦內 ⽶囊⽡ 久若
མཚམས་མེད་པ་ ་ ེད་པའམ། དམ་པའི་ཆོས་ ོང་བའམ།

燦沒巴 阿結邦 檔⾙卻 崩王

འཕགས་པ་ལ་ ར་བ་བཏབ་པ་ཡང་ ང་ ེ་འཆི་ཀར་ ིག་པ་ལ་ག ངས་ གས་འདི་ ིས་པ་མཐོང་ན།

帕巴拉 固⽡ ⼤巴洋 容喋 企噶 ⾃巴拉 聳阿迪 執巴 通那

དེའི་ལས་ ་ི ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འ ར་ན། འདོན་པ་དང་བ ས་བ ོད་ ེད་པ་ ་ཅི་ ོས་ཏེ།

喋雷季 只巴 湯介 ⾊巴 久拿 敦巴倘 喋倔 結巴 ⼤基 莫喋
ེ

ི

ེ

ེ ི

ོ

ི

ི

ི

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ ོན་ནས་འདི་ ད་ ་རིགས་ ི་

喋欣謝巴 喋尼 旋內 迪給篤 ⽇季

་ ར་ངའི་གན་ ་ཤོག་ཅེས་ ང་ག ང་བར་འ ར་རོ། །

⼘ 促阿宜跟篤 秀介江 松⽡ 久若

འཕགས་པ་ལས་ ་ི ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་བའི་ག ངས་ ོགས་སོ། །

帕巴 雷季 只巴 湯介 南巴 炯⽡ 協甲威 松奏梭

ག་བ ལ་དང་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ག ངས་ ི་མདོ།

〈拔濟苦難陀羅尼經〉

་ནག་ ད་ ། པ་ཅི་

第⼗七世噶瑪巴 中譯藏
⽞奘法師 梵譯中

་ནན་ འོ་ འོ་ཉི་ཅིང༌།

甲那給篤 拔濟苦難陀羅尼經
漢語云：拔濟苦難陀羅尼經

བོད་ ད་ ། ག་བ ལ་དང་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ག ངས་ ི་མདོ།

博給篤 篤阿雷 南巴 卓威 松季⽃
藏語云：拔濟苦難陀羅尼經

བཅོམ་ ན་འདས་མགོན་པོ་མི་འ གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

炯滇喋 袞波 ⽶處巴拉 洽擦樓
頂禮薄伽梵怙主不動佛

འདི་ ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ ས་གཅིག་ན། བཅོམ་ ན་འདས་མཉན་ཡོད་ན།

底給 達吉 推巴 獨季那 炯滇喋 年約拿
如是我聞。⼀時薄伽梵在室羅筏。

ལ་ ་ ལ་ ེད་ ་ི ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་ ིན་ ི་ ན་དགའ་ར་བ་ན། ཉན་ཐོས་དང༌།

甲璞甲傑季擦 袞沒 ⾊錦吉 袞噶 惹⽡那 年推倘
住誓多林給孤獨園。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ངས་མེད་པ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ ་བ གས་ཏེ།

蔣秋森巴 森巴千波 掌沒巴達倘 他基度 休喋
與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱。
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་དང་མི་དང་ ་མ་ཡིན་སོགས་ ་ི འ ས་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པས་ ང་ཡོངས་ ་བ ོར་བའོ། །

拉倘 ⽶倘 拉瑪吟梭季 獨巴千波 策沒⾙江 永速夠⽡喔
及諸天⼈阿素洛等。無量⼤眾前後圍繞。

དེའི་ཚ་འ ས་པ་དེ་དག་གི་ད ས་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ ན་

喋宜策獨巴 喋達吉 ⽟那 蔣秋森巴 決篤 沒⾙ 元滇吉間
爾時眾中有⼀菩薩。名不可說功德莊嚴。

ཞེས་ ་བ་ཞིག་མཆིས་པ་དེ་ ན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ ག་བཙལ་ཏེ།

協甲⽡席企巴 喋滇雷 朗喋 炯滇喋季 俠拉 苟威 洽紮喋
從座⽽起頂禮佛⾜。

ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་བ ར་ ི་དང་བཅས་པས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

他末甲喋 估滴倘 介⾙ 炯滇喋拉 迪給介 梭⾖
合掌恭敬⽩佛⾔。

བཅོམ་ ན་འདས། དེང་འདིར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་

炯滇喋 登迪 吉滇吉 康速森間 策沒巴達
世尊。今此世界無量有情。

ཉོན་མོངས་པའི་ ་དང་ ེན་ ི་དབང་གིས་ ིག་པའི་ལས་ ་ཚགས་པ་མངོན་པར་འ ་ ེད་པས།

紐蒙⾙ 舉倘 間吉 汪吉 底⾙雷 那湊巴 溫巴 篤結⾙
煩惱因緣造諸惡業。

སེམས་ཅན་ད ལ་བ་དང༌། ཡི་ གས་དང༌། ོལ་སོང་ མས་ ་ ང་བར་འ ར་བའམ།

森間釀⽡倘 以達倘 久松南速 東⽡ 久⽡昂
當墮地獄餓⻤傍⽣。
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ཡང་ན་ ་དང་མིའི་འ ོ་བ་དག་ ་ ག་བ ལ་དོས་ ག་པ་ ་ཚགས་པ་ ོང་བར་འ ར་བ་ལ་

洋那 拉倘 ⽶以卓⽡達度 篤阿 對扎巴 那湊巴 雍⽡ 久⽡拉
或天⼈中受諸劇苦。唯願哀愍。

གས་བ ེ་བས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ཐབས་བ ན་པར་མཛད་ ་གསོལ། དེ་ ད་ཅེས་གསོལ་པ་དང༌།

突則威 南巴卓威 他滇巴 則篤梭 喋給介 梭巴倘
⽅便拔濟。

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་བཀའ་ ལ་པ། རིགས་ ་ི ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ།

炯滇喋季 噶紮巴 ⽇季⼘ 雷梭 雷梭
佛⾔。善男⼦。善哉善哉。

ོད་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ིང་བ ེ་བས་དེ་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལེགས་སོ། །

卻季 森間湯介拉 寧則威 喋答 梭⽡⼤巴 雷梭
汝能哀愍⼀切有情。作如是請。
དོན་དེའི་ ིར་དེང་ ོད་ལ་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་

敦喋宜企 登卻拉 篤阿湯介雷
諦聽諦聽。

མ་པར་ད ོལ་བའི་ཐབས་བ ས་པ་ངས་བཤད་ ིས།

南巴卓威 踏篤巴 涅謝季
吾今為汝略說拔濟眾苦⽅便。
ཉོན་ཅིག་ཡང་དག་པར་ཉོན་ཅིག །རིགས་ ་ི །

紐季 洋達巴 紐季 ⽇季⼘
善男⼦。
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ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་མི་འ གས་པ་ཞེས་ ་བས།

洋達巴 奏⾙ 桑傑 炯顛喋 ⽶處巴 協甲威
有佛世尊。名為不動如來應正等覺。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།

森間 湯介拉 ⽚巴倘 喋威敦 擦威那
為欲利樂諸有情故。

ག ངས་ གས་འདི་ག ངས་ཤིང་འ ས་པ་ མས་ལ་བ ས་བ ོད་ ་བ ིད་པར་གནང་ངོ༌། །

聳阿迪 松星 讀巴南拉 喋訣篤 吉巴囊哦
說陀羅尼。令眾誦念。
གས་ ས་པ། །

阿媚巴
陀羅尼⽈：
ཀཾཀནི་ཀཾཀནི། རོཙནི་རོཙནི།

岡嘎尼岡嘎尼 若紮尼若紮尼
羯羯尼羯羯尼 魯折尼魯折尼
ོཊནི་ ོཊནི། སནི་ སནི།

卓札尼卓札尼 札薩尼札薩尼
咄盧磔尼咄盧磔尼 怛邏薩尼怛羅薩尼
ཏིཧན་ ཏིཧན། ས ་ཀ ་པརཾཔ ཎི་མེ་

།

札帝哈那 札帝哈那 薩⽡ 噶瑪 巴讓巴惹匿美 梭哈
般刺底喝那 般刺底喝那 薩縛羯莫 般藍般邏般謎 莎訶
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རིགས་ ་ི འམ་རིགས་ ་ི ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས།

⽇季⼘昂 ⽇季⼘嫫 港拉 拉席及
若有善男⼦善⼥⼈。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

喋欣謝巴 洋達巴 奏⾙桑傑
⾄誠敬禮

མི་འ གས་པ་ལ་གཡོ་དང་ ་མ་མཆིས་པར་ ག་ ས་ཏེ་ག ངས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛན་པར་ ས་ན།

⽶處巴拉 ⼜倘 久瑪企巴 洽結喋 聳迪 羌⽡倘 緊巴結那
不動如來應正等覺。受持此咒。

ོན་ ད་པའི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ ་པོ་དག་གམ། ་བ་བཞིའམ། མི་དགེ་བ་བ འམ།

溫介⾙ 燦沒⾙ 雷阿波 達港 紮⽡席昂 ⽶給⽡ 究昂
先所造作。五無間業。四重⼗惡。
འཕགས་པའི་ཚགས་ལ་ ར་བ་བཏབ་པའམ།

帕⾙湊拉 故⽡ ⼤巴昂
毀諸聖賢。

དམ་པའི་ཆོས་ལ་ ར་བ་བཏབ་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་བར་འ ར་རོ། །

檔⾙卻拉 故⽡⼤⾙ 涅巴倘介巴湯介 惹度 息⽡久若
謗正法罪。皆悉除滅。
འཆི་བའི་ ས་ལ་བབ་པའི་ཚ་ན། བཅོམ་ ན་འདས་མི་འ གས་པ་དེ་དང་

企威獨拉 琶⾙策那 炯顛喋 ⽶處巴 喋倘
臨命終時。彼不動佛
ེ

ི

ོ

ོ

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་གང་གི་མ ན་ན་མངོན་ མ་ ་འོངས་ནས།

蔣秋森巴南 扛吉敦那 溫孫篤 翁內
與諸菩薩來現其前。

ན་པར་བ ོད་ཅིང་མ ་བར་ ས་ཏེ་གང་དེ་རབ་ ་དགའ་བར་ ེད་དོ། །

念巴訣京 古⽡結喋 扛喋 惹度 噶⽡結⽃
讚歎慰喻。令其歡喜。

དེ་ནས་དེང་ ོད་བ ་བར་ ེད་ ས
ི ་བདག་གང་ ་གནས་པའི་སངས་ ས་ ི་

喋內 等卻 速⽡結季 達扛篤 內⾙桑傑季
復告之⾔。今來迎汝。

ཞིང་ ་ ན་ཅིག་ ་འདོང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་ག ངས་པར་འ ར་རོ། །

形篤 練季度 懂⽡⽇梭 協松巴久若
應隨我往所從佛國。

ཤི་འཕོས་ནས་ ང་ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འ གས་པའི་སངས་ ས་ ི་ཞིང་

⼣迫內江 也巴 喋欣謝巴 ⽶處⾙ 桑傑季
彼命終已。決定往⽣不動如來清淨佛⼟。
མ་པར་དག་པར་ ེ་བར་འ ར་རོ། །རིགས་ ི་ ། གཞན་ཡང་

南巴達巴介巴久若 ⽇季璞 賢洋
善男⼦。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ངན་སོང་ ོང་བའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ་བས།

喋欣謝巴 洋達巴 奏⾙桑傑 恩松炯威甲波 協甲威
復有世尊。名滅惡趣王如來應正等覺。
ེ

ེ

ི ོ

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།

森間湯介拉 ⽚巴倘 喋威敦 擦威那
為欲利樂諸有情故。

ག ངས་ གས་འདི་ག ངས་ཤིང་འ ས་པ་ མས་ལ་བ ས་བ ོད་ ་བ ིད་པར་གནང་ངོ༌། །

聳阿迪 松星 獨巴南拉 喋訣篤 吉巴囊哦
說陀羅尼。令眾誦念。
གས་ ས་པ། །

阿媚巴
陀羅尼⽈：
ཤོདྷནེ་ཤོདྷནེ་ས ་ པཾ་

秀滇秀滇 薩⽿⽡巴邦
輸達泥輸達泥 薩縛播波
བིཤོདྷནེ་

ེ་བི

ེ་ས ་ཀ ་བི

ེ་

།

⽐修滇 修喋⽐修喋 薩⽿⽡噶瑪⽐修喋 梭哈
毘輸達泥 戍睇毘戍睇 薩縛羯莫毘戍睇 莎訶
གལ་ཏེ་རིགས་ ་ི འམ་རིགས་ ་ི ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས།

噶喋 ⽇季不昂 ⽇季⼘嫫 扛拉拉 席吉
若有善男⼦善⼥⼈。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ངན་སོང་ ོང་བའི་ ལ་པོ་ལ་

喋欣謝巴 洋達巴 奏⾙桑傑 恩松炯威 甲波拉
⾄誠禮敬滅惡趣王如來應正等覺。
ོ

ི

ེ

ི

གཡོ་དང་ ་མ་མཆིས་པར་ ག་ ས་ཏེ་ གས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛན་པར་ ས་ན།

⼜倘 久瑪企巴 洽結喋 阿迪羌⽡倘 緊巴結那
受持此咒。

བ ལ་པ་ ི་བཞི་ ོང་གི་ ོན་ ི་ཚ་རབས་ ང་ ག་ ་ ན་པར་འ ར་རོ། །

噶巴 ⾚席東吉 溫吉策惹江 ⼤度 枕巴久若
萬四千劫常憶宿命。
གང་ ་ ེ་བའི་གནས་ ་ ེས་པའི་ ས་འཐོབ་པར་འ ར་རོ། །

扛篤介威 內速介⾙ 呂透巴久若
所在⽣處得丈夫⾝。

དབང་པོ་ ན་ མ་ཚགས་ཤིང་ལས་འ ས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་འ ར་རོ། །

汪波 噴孫措⾏ 雷哲拉 溫巴 宜企巴久若
具⾜諸根。深信因果。

བཟོ་ཡི་རིགས་ ་ཚགས་ལ་མཁས་ཤིང་བ ན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་པར་འ ར་རོ། །

叟宜⽇ 那措拉 客⾏ 滇倔湯介 壘巴 謝巴久若
善諸技術。妙解諸論。
གཏོང་བ་ལ་ ོ་ཞིང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འ ང་བར་འ ར་རོ། །

東⽡拉 卓⾏ 對巴湯介拉 宜炯⽡久若
好⾏惠施。厭捨諸欲。

ིག་པའི་ལས་མི་བ ི་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་འ ར་རོ། །

底⾙雷 ⽶吉⾏ 吉巴湯介倘 哲⽡久若
不造惡業。離諸危怖。
ི

ེ

ི

ེ

ི

ི

ེ

ོ

ཡང་དག་པའི་འཚ་བ་དང་ཤེས་རབ་ ན་ཞིང་ ེ་ད ་ ན་ ིས་ཤིན་ ་གཅེས་པར་འ ར་རོ། །

洋達⾙ 措⽡倘 謝惹典⾏ 介古袞吉 欣度 介巴久若
具正命慧。眾所愛重。

ག་ ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ི་ ང་ ་དམ་པའི་ཆོས་ ན་མར་ཐོས་པར་འ ར་རོ། །

⼤度 給威謝念吉 種篤 檔⾙卻 均瑪 推巴久若
常近善友。恒聞正法。
ང་ བ་འདོད་པའི་སེམས་ཐང་ཅིག་ཙམ་ཡང་ ོང་བར་མི་འ ར་རོ། །

蔣秋堆⾙森 湯季臧洋 崩⽡ ⽶久若
求菩提⼼曾無暫捨。

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་བདག་ཉིད་མཛས་པར་འ ར་རོ། །

元滇湯介季 達尼 則巴久若
以諸功德⽽⾃莊嚴。

ཡང་དག་པའི་ ོམ་པ་དང་ ན་ཞིང་ ིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པར་འ ར་རོ། །

洋達⾙ 懂巴倘 典⾏ 底⾙雷 湯介拉 吉巴久若
具善律儀。怖諸惡業。
གཏན་ ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་མཉེན་ཞིང་རབ་ ་ཞི་བར་འ ར་རོ། །

滇篤 紐蒙巴沒京 念⾏ 惹度 席⽡久若
恒無匱乏。調柔樂靜。

་དང་མི་དག་གི་ནང་ ་ ག་ ་བདེ་བ་ ོང་བར་འ ར་རོ། །

拉倘 ⽶達吉 囊篤 ⼤度 喋⽡ 紐⽡久若
於天⼈中。常受快樂。
ེ

ོ

ི

ོ

ོ

་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ར་ ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ། །

拉那沒巴 洋達巴 奏⾙蔣秋 紐篤 透巴久若
速證無上正等菩提。
ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ་པོ་དག་ལས་ ིར་ ོག་པར་མི་འ ར་རོ། །

帕若度欽巴 就波達雷企 ⽃巴 ⽶久若
終不退於⼗到彼岸。

ག་ ་སེམས་ཅན་མ་ ས་པ་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པར་འ ར་རོ། །

⼤度 森間瑪旅巴 ⽚喋拉 軌巴 對巴久若
常願利樂⼀切有情。

གང་ཉམས་ ་ ངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་དོན་ ་གཞོལ་བར་མི་འ ར་རོ། །

扛 釀速浪巴 湯介達敦篤 秀⽡ ⽶久若
諸所修⾏。⾮專⾃利。

གང་ ་ ེ་བའི་གནས་ ་ ག་ ་སངས་ ས་མཐོང་བ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ། །

扛篤 介威內速 ⼤度 桑傑通⽡ 透巴久若
在所⽣處。常得⾒佛。

དམ་པའི་ཆོས་ ོང་བའི་འཕགས་པའི་ཚགས་ ་ི ངས་ ་བ ང་བར་འ ར་རོ། །

倘⾙ 卻炯威 帕⾙ 措季掌速 掌⽡久若
護持正法。預賢聖眾。
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་དེ་ ད་ཅེས་བཀའ་ ལ་ནས།

炯滇喋季 喋給介 噶紮內
時薄伽梵說此經已。
ོ

ེ

ི

ི

ི
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ེ

ཉན་ཐོས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་ ་དང་མི་དང་ ་མ་ཡིན་ ི་ཚགས་དང་བཅས་པ་ཡི་རངས་ཏེ།

年推倘 蔣秋森巴倘 拉倘 ⽶倘 拉瑪吟吉 措倘介巴宜 攘喋
聲聞菩薩及諸天⼈阿素洛等。
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ག ངས་པ་ལ་མངོན་པར་བ ོད་དོ། །

炯滇喋季 松巴拉 溫巴對⽃
聞佛所說。皆⼤歡喜。

ག་བ ལ་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ག ངས་ ོགས་སོ།། །།

篤恩雷 南巴 卓威 聳奏梭
信受奉⾏。

ཆེན་པོ་ཐང་ ར་ ི་ ་ེ ད་ག མ་པ་ཞོན་ཙང་ནས་གོང་མའི་བཀའ་ ང་གིས་ ་ནག་གི་ ད་ ་བ ར་བ་ལས་ ིགས་མའི་ ས་ ་ ང་
ོགས་གངས་ཅན་ ི་ ད་ ་ ང་བ་ ་མཐོན་མཐིང་ཅན་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་དབང་གི་ ོ་ ེས་བ ར་ཅིང་ ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

此經由濁世中⽣於北⽅雪域之傳承者—黑寶冠持有者鄔⾦欽列旺吉多傑，藏譯⾃⼤唐三藏⽞
奘奉詔(由梵⽂)翻譯之中譯本。陽⽊⾺年，⻄元2014年再次修訂。

不動佛咒語意譯

第⼗七世⼤寶法王噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑 意譯

ཤོདྷནེ་ཤོདྷནེ་ས ་ པཾ་བིཤོདྷནེ་

ེ་བི

ེ་ས ་ཀ ་བི

ེ་

།

我等⼀切輪迴之諸惡業皆令焚燒、斷除。
羯羯尼 羯羯尼 魯折尼 魯折尼
諸惡、諸惡，焚燒、焚燒！
咄盧磔尼 咄盧磔尼 怛邏薩尼 怛羅薩尼
令斷、令斷！令懼、令懼！
般刺底喝那 般刺底喝那
⾃伏、⾃伏！
薩縛羯莫般藍般邏般謎 莎訶
我等⼀切輪迴之業。

第九章

供養藥師佛

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །

《藥師七佛供養儀軌》

噶瑪恰美 著
堪布羅卓丹傑 譯

བཅོམ་ ན་འདས་ ན་ ི་ ་བཻ འི་འོད་ ི་ ལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བ ས་ཏེ་ ་བར་འདོད་པས། སོ་སོར་ཐར་པའི་ ོམ་པ་གང་ ང་དང་ ན་ཞིང་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་ལ། ས་
ཚས་བ ད་ ་ འམ། ན་ ་གནས་ན་ཡིད་ ་འོང་བ་གཙང་མར་ ས་པའི་གནས་ ་མ ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚམ་ ་ ་ ངས་དང་མཉམ་པ་
བཀོད། ་ག ང་ གས་ ི་ ེན་ཅི་རིགས་ ་བ གས། མཆོད་པ་ཅི་འ ོར་ཡང་བཤམས་ཏེ་ ས་པ་མ་ ིས་པར་བཤམས། དེ་ནས་ ས་
ས་ཏེ་ ན་བདེ་བར་འ ག་ལ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཅི་རིགས་ ་བ ོམ།

稽⾸藥師琉璃光王佛等七如來，欲修《藥師七佛供養簡軌》者，具備任⼀別解脫戒，發菩提
⼼，時逢⼋⽇或平時，於淨處設置等同本尊數之曼達華朵之供堆，安置諸種⾝⼝意所依，盡
⼒陳設豐富供品，或設列合宜之略供；復次沐浴，坐舒適墊，修持各種空性之禪定。
གང་གིས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང༌། །འགག་པ་མེད་པ་ ེ་མེད་པ། །

岡吉 滇經 者哇穹 噶巴 梅巴 皆梅巴
不⽣亦不滅，不常亦不斷，

ཆད་པ་མེད་པ་ ག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འ ོ་མེད་པ། །

切巴 梅巴 ⼤梅巴 嗡哇 梅巴 卓梅巴
不⼀亦不異，不來亦不去。

ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞིར་བ ན་པ། །

踏喋 敦明 敦記明 桌巴 涅息 息滇巴
能說是因緣，善滅諸戲論，

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ མས་ །ི །དམ་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

卓悲 桑傑 瑪囊吉 檔巴 喋喇 洽擦羅
我稽⾸禮佛，諸說中第⼀。
ི

ེ

ེ

ེ

ེ

ེ

ེ

ི

ི

ོ

ི

གང་ཞིག་ ེན་ལས་ ེས་པ་དེ་མ་ ེས། །དེ་ལ་ ེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །

岡息 間壘 皆巴 喋瑪皆 喋喇 皆威 嚷欣 於瑪盈
何者緣⽣本無⽣，出⽣⾃性本空無，

ེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་ ོང་པ་ ེ། །གང་གིས་ ོང་ཉིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན།

間喇 惹壘 岡迪 東巴喋 岡吉 東尼 謝喋 琶於盈
依緣⽣者本性空，知空者即不放逸。
ཞེས་པ་ངག་དོན་ ན་བཞིན་ ་བ ོད། དེ་ལས་ལངས་ནས།

以上憶念語意⽽誦。復次起⾝：

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་ ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

森間湯界 喋哇倘 喋威局倘 滇巴久記
願⼀切眾⽣具樂及樂因，

ག་བ ལ་དང་ ག་བ ལ་ ི་ ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །

篤雅倘 篤雅吉局倘 哲哇久記
願⼀切眾⽣離苦及苦因，

ག་བ ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འ ལ་བར་ ར་ཅིག །

篤雅梅悲 喋哇倘巴倘 ⽶哲⽡久記
願⼀切眾⽣不離無苦之妙樂，

ཉེ་རིང་ཆགས་ ང་གཉིས་དང་ ལ་བའི་བཏང་ ོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་ ར་ཅིག །

涅仁洽湯 尼倘哲威 當紐千波喇 內巴久記
願⼀切眾⽣常住遠離親疏愛憎之⼤平等捨。
ལན་ག མ་མཐར་ཚད་མེད་བཞི་བ ོམ་ཞིང༌།

以上誦三遍後，觀修「四無量⼼」。
ོ

ི

ོ

ི

ི

སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ་ི མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །

桑傑 確倘 措吉 秋囊喇 強秋 琶篤 達尼 迦素企
諸佛正法聖僧眾，直⾄菩提我皈依，

བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པ་འདི་དག་གིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་འ བ་པར་ཤོག །

達吉 景梭 吉北 底達吉 卓喇 篇企 桑傑 ⽵巴修
以我布施等功德，為利眾⽣願成佛。

དེ་ནས་རང་གི་ ས་པ་དང་ ོགས་བ འི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ས་དང་བཅས་པས་དེ་ ར་ ིན་ ིས་བ བས་པར་ཡང་བསམ།

復次，思維依⾃⼒與⼗⽅諸佛菩薩之⼒，如是加持：

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་མ ་དང༌།

昆秋孫吉 滇巴倘 桑傑檔 蔣秋森巴南吉突檔
仰冀三寶諦實⼀切諸佛菩薩攝授⼒，
ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།

措尼永素卓⾙ 昂堂千波檔
⼆種資糧圓滿最勝⼒，

ཆོས་ ་ི ད ིངས་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ ོབས་ ིས།

確吉英 嚷欣南巴達淨 桑吉彌洽⾙多記
法界清淨不可思議勝⼒，
ལ་ ོགས་འདི་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་ མ་པར་དག་པ་

⽟秋迪 湯界⾏康 南巴達巴
此⽅⼟往昔願⼒所感清淨佛國，

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ ་ ་ཡོན་ཏན་བསམ་ ིས་

吉滇吉康 喋哇間⼤浦 圓滇桑吉
兼如阿彌陀佛極樂世界，
ི

ི

ེ

ེ

ོ

ི

ོ ེ

མི་ བ་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ལས་ བ་པ།

彌洽巴檔滇巴 久記 峽梅康千波久 仁波切那措磊 ⽵巴
具⾜⼀切功德莊嚴，⼤越量宮殿，皆是種種珍寶所成，
་ ོང་ག མ་ག འི་ ང་གི་ ེ་མ་དང་མཉམ་པ།

迦東孫康噶隆吉傑瑪檔孃巴
等同三千⼤千恆河沙數，

མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ ་འབར་བ།

南巴塔⾙苟 桑吉彌洽巴檔滇巴 沃瑟千波若篤跋哇
不可思議解脫⾨，放⼤光明，
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པ།

森間湯界吉 敦湯界 永素卓巴 傑巴
圓度⼀切有情，無量蓮⽉獅⼦寶座。

གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ ི་པ ་དང་ ་བ་དཔག་ ་མེད་པ་དང༌།

滇仁波切 森給⾚⾙瑪檔 達哇巴篤 梅巴檔
猶如三藏經暨〈普賢⾏願品〉所載，
མཆོད་པའི་ ིན་བཟང་པོར་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་ ང་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

確⾙淨 桑波覺⾙ 莫蘭磊炯哇 桑吉彌洽巴檔 滇巴久記
⼀切供物，如雲如海，不可思議。
ཅེས་ལན་ག མ་བ ས།

以上誦三遍。

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌།

昆秋孫吉 滇巴檔
三寶諦實
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སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ ི་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌།

桑傑檔 蔣秋森巴湯界吉 勤吉啦巴檔
⼀切諸佛菩薩攝授⼒，

ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།

措尼永素卓⾙ 昂湯千波檔
⼆種資糧圓滿最勝⼒，

ཆོས་ ་ི ད ིངས་ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ ོབས་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །

確吉英 南巴達淨 桑吉彌洽⾙多吉 喋⾏篤久記
法界清淨不可思議勝⼒，如是成就。

ལན་ག མ་བ ས་ལ། དེ་ནས་འཕགས་པ་ ན་ ངས་ཏེ། ། ས་མོ་བ གས་ཏེ་མེ་ཏོག་ ངས། ཐལ་མོ་ ར་ནས་འདི་ ད་ཅེས།

以上誦三遍。復次，奉請諸聖。右膝著地，持花合掌，⽽作是⾔：

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བ གས་དཔལ་ ི་ ལ་པོ་དང༌།

炯滇喋 喋⾏謝巴 稱磊巴 永札 巴吉迦波檔
善名稱吉祥王如來，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ་བ་དང་པ ས་རབ་ ་བ ན་པ་མཁས་པ་གཟི་བ ིད་ ་ད ངས་ ི་

喋⾏謝巴 仁波切檔 達哇檔 ⾙梅若篤間巴 克巴息記札央吉
寶⽉蓮花智嚴威⾳王如來，

ལ་པོ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་བཟང་ ི་མེད་རིན་ཆེན་ ང་བ་བ ལ་ གས་ བ་པ་དང༌།

迦波倘 喋⾏謝巴 瑟桑直梅仁千囊哇 度修⽵巴倘
⾦⾊無垢寶光妙⾏成就如來，
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་དང༌།

喋⾏謝巴 娘恩梅 秋巴倘
無憂最勝吉祥如來，
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་བ གས་ ་མཚའི་ད ངས་དང༌།

喋⾏謝巴 確札迦措央倘
法海雷⾳如來，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ ་ི ་མཚ་མཆོག་གི་ ོས་ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མ ེན་པ་དང༌།

喋⾏ 謝巴確吉迦措 秋吉洛 囊巴若巴 溫巴千巴倘
法海勝慧遊戲神通如來；

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་རིག་པ་དང་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑 惹巴檔
世尊、善逝、應供、正等覺佛、

ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ། ེས་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་བ ར་བ།

峽素滇巴 喋哇謝巴 吉滇千巴 界普篤威 卡洛久哇
明⾏⾜、如來、世間解、調御丈夫、無上⼠、
་ན་མེད་པ། ་དང་མི་ མས་ ་ི ོན་པ། སངས་ ས་ ན་ ི་ ་བཻ

འི་འོད་ ི་ ལ་པོ་དང༌།

啦那梅巴 啦檔彌南吉敦巴 桑傑曼吉啦 ⾙⽵惹沃吉迦波檔
天⼈師、藥師琉璃光王如來；
ད་ ར་བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་

達⼤達稼吉敦巴 炯登喋
現在我等本師世尊，

་ བ་པ་འཛམ་ འི་ ིང་འདིར་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ལ་བ ན་ ང༌།

夏迦突巴 藏普林迪 釀恩磊喋⾙促滇江
釋迦牟尼⽂佛，因有所化，然雖南洲⽰滅，
ི

ེ

ི

ེ

ི

ོ

ི

ོ

ི ོ

ི

ཞིང་ཁམས་གཞན་ ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ མ་པར་རོལ་པ་ ་ཚགས་ ིས་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་

⾏康賢篤 喋⾏謝⾙ 南巴若巴那措吉卓威敦 則淨
現在他⽅世界，⾃在遊戲種種利益眾⽣；

བ གས་པ་དང༌། ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་དང༌།

修巴檔 蔣秋森巴 森巴千波 蔣⾙⽞努久巴檔
⽂殊室利菩薩摩訶薩，

ལ་བའི་ ས་ བས་ ོལ་དང༌། ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ ་མེད་པ་དང༌།

迦威瑟 迦卓檔 洽那多傑 啦梭巴 罷篤梅巴檔
救脫、⾦剛⼿等⼀切菩薩摩訶薩。

དམ་པའི་ཆོས་དང་འཁོར་ མ་བཞི་ ོང་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་དང༌།

檔⾙確檔 闊南息 炯哇峽吉協巴 啦宜汪波迦京檔
昔者如來普於法會當⾯授付之時，各各以天實語，

ཚངས་པ་དང༌། ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་

倉巴檔 迦波千波息檔 諾京吉喋奔千波 集吉啦梭巴
許諾擁護《七如來本願功德經》、正法及四眾，以為⼰任。
གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ ོན་ ི་ གས་དམ་བཟང་པོ་ལས་ ེང་ ེ།

諾京吉 喋奔湯界啦揚 溫吉突檔 桑波磊冷得
所謂釋提桓因、⼤梵天帝、四⼤天王、極畏藥叉⼤將等諸聖護法，
བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འ ོ་བ་མང་པོ་ ོབ་པའི་ ད་ ་མགོན་ བས་ད ང་གཉེན་ ་ ན་འ ེན་ཞིང་

達稼啦梭巴 桌哇芒波 就⾙磊篤 袞迦崩念篤 間珍⾏
如昔許諾擁護。今為我等，與諸眾⽣，
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མཆིས་ན་མཆོད་པའི་ཚགས་ ར་བའི་ཕོ་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ཤིང་

企那 確⾙措 迦威 波章吉 記闊迪 謝幸
作依怙之故，應請在此，奉供壇場降臨，

གདན་འཛམས་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་ཅི་གནང༌།

滇 宗巴千波則喋 勤吉啦巴記 囊
作⼤集會，攝授垂錫。 譯註：攝授，即加持；垂錫，即賜予
(

)

ལན་གཅིག་བ ས།

以上誦⼀遍。
མ་ ས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མགོན་ ར་ཅིང༌། །བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ ། །

瑪閭 森間 昆吉 昆久京 都喋 崩界 ⽶誰 炯則啦
無量有情之依怙，摧伏無量魔軍眾，

དངོས་ མས་མ་ ས་ཇི་བཞིན་མ ེན་ ར་པའི། །བཅོམ་ ན་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ། །

恩囊 瑪閭 幾⾏ 千久悲 炯滇 闊倘 界喋 謝俗梭
盡萬法如實遍知，清淨眷眾幸此處。

བཅོམ་ ན་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མ་ ། །འ ོ་ལ་བ ེ་ ིར་ གས་ ེ་ མ་ ངས་ཤིང༌། །

炯滇 嘎巴 場梅 篤嗎汝 卓喇 則企 突界 囊講⾏
世尊以無量劫數，悲憫眾⽣⾏⼤悲，

ོན་ལམ་ ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་ ོགས་པའི། ། ོད་བཞེད་འ ོ་དོན་མཛད་ ས་འདི་ལགས་ན། །

⾨朗 甲千 拱巴 永作悲 確協 卓敦 則地 迪喇那
為廣⼤願盡圓成，於此利⽣善時節，

དེ་ ིར་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་ ང་ ན་ བ་ནས། ། ་འ ལ་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ ོན་མཛད་ཅིང༌། །

迪企 確英 波章 倫珠餒 祖出 請臘 那措 敦則京
故由任運法界宮，⽰種種神變加持，
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མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚགས་ མས་ ོལ་བའི་ ིར། །

踏耶 森間 措囊 卓威企
為度無邊諸有情，

ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ། །

永達 闊倘 界喋 謝素梭
畢竟眷眾祈降臨。

བཅོམ་ ན་འདིར་ནི་ ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ ལ་པར་ ན། །

炯登 迪尼 娟巴壘 達甲 梭囊 嘎巴滇
薄伽梵尊祈降臨，我等具⾜福德眾，

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ ད་ ། །འདི་ཉིད་ ་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །

達吉 確雲 協類篤 迪尼 篤尼 修素梭
以我供施受⽤故，祈請即此⽽安住。

ོང་ག མ་ ན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པ ་འདབ་བ ད་གེ་སར་བཅས། །

東孫 昆檔 釀巴宜 ⾙瑪 達傑 給薩界
等同普遍三千界，⼋辦蓮花具蓮蕊，

བདེ་ཞིང་ཡངས་པར་འ ལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །

得⾏ 揚巴 普啦那 記喋 哇尼 修素梭
安樂廣⼤作獻供，隨意欣然⽽安住。
ན་ ངས་པའི་ ེས།

迎請後觀想：

སོ་སོའ་ཞིང་ཁམས་ནས་ ་འ ལ་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཏེ་གཞལ་མེད་ཁང་གི་ད ས་ ་

梭梭⾏康餒 祖出吉 南卡啦謝喋 峽梅康吉⽟素
⼋⼤如來，各於所在世界，乘⾃然通，騰空⽽來，降臨壇中，
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སེང་གེའི་ ི་ཆེན་པོ་བ ད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ད་བ གས། ཆོས་པོ་ཏི་ཡང་བ གས།

森給⾚千波傑啦 喋⾏謝巴傑修 確波提揚修
⼋⼤獅⼦寶座上，欣然⽽住。經函亦住中央。

བར་ ི་ མ་ ་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ ་མེད་པ་བ གས།

跋吉南普啦 蔣秋森巴蔣⾙啦梭巴 罷篤梅巴修
中級階上，⽂殊等無量菩薩，俱住其位；

ག མ་པ་ལ་གཡས་ ལ་ ་ཚངས་པ་དང་བ ་ ིན། གཡོན་ ལ་ ་གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་བ ་གཉིས།

松巴啦 業札篤 倉巴檔迦津 元札篤 諾京吉 喋奔就尼
第三級階右列梵天帝釋之位，左列⼗⼆藥叉⼤將之位，

ོ་བཞི་ལ་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་རང་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་བཞིན་ ་ བ་ཅིང་བ གས་པར་ ར་པར།

苟息啦 迦波千波息 攘攘吉檔界巴 ⾏篤⽵淨 修巴久巴
四⾨四天王，各各成就誓願⽽住其位。

དེ་ ར་བསམ་པའི་ ེས་ལ། ས་གསོལ་ ས་པ་ ག་ལེན་ ར་དང་མ ལ་ ས་པར་འ ལ། ོན་ ན་འདོན་ ོལ་གདའང་ ན་ ་བ ས་
པ་འདི་ཙམ་ ིས་འ ས་ཏེ།

如是觀想後，依昔禮沐浴與竭⼒獻曼達。雖有各種簡短願⽂誦儀，平時略供即可如下：
ས་ ་ི ཁང་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་པར། །ཤེལ་ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བ ར། །

出吉 康巴 欣篤 直⾏巴 謝吉 薩息 撒⾏ 次哇搭
馥鬱⼀淨室，晶地亮瑩瑩，

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེས་ ེས་པ་དེར། །

仁千 琶威 嘎哇 宜翁滇 姆地 委洽 啦惹 哲巴喋
寶柱⽣悅意，珠蓋頻閃爍，
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་དེ་ ས་ལ། །རིན་ཆེན་ མ་པ་མང་པོ་ ོས་ ི་ ། །

喋⾏ 謝巴 囊倘 喋瑟喇 仁千 崩巴 莽波 波吉秋
備諸珍寶瓶，盛滿妙⾹⽔，

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བའི་ ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་ ་མས་ ་ ས་གསོལ། །

宜翁 壘巴 岡威 嚕倘尼 若莫 界巴 篤梅 固出梭
洋溢美歌聲，請佛佛⼦浴，
ཨ་ས ་ཏ་ ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ ི་ཡེ་ ྃ།

嗡 薩哇 達它噶達 阿⽐切嘎喋 薩瑪雅 師利耶吽
ཇི་ ར་བ མས་པ་ཙམ་ ིས་ནི། ། ་ མས་ ས
ི ་ནི་ ས་གསོལ་ ར། །

吉⼤ 當巴 藏吉尼 啦囊 吉尼 出梭⼤
如佛初降誕，諸天為獻浴，

་ཡི་ ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ ་ ས་གསོལ། །

啦宜 秋尼 達巴宜 底⾏ 達吉 固出梭
天⽔極澄淨，我亦獻盥沐。

འདི་ནི་ ས་མཆོག་དཔལ་དང་ ན། ། གས་ ེའི་ ་ནི་ ་ན་མེད། །

迪尼 出秋 巴倘滇 突界 秋尼 啦那梅
妙盥沐吉瑞，⼤悲⽔無上，

ིན་ བས་ཡེ་ཤེས་ ་ཡིན་ཏེ། །ཅི་འདོད་དངོས་ བ་ ོལ་བར་མཛད། །

請臘 也謝 秋迎喋 記堆 恩珠 作哇則
聖化般若⽔，祈賜願成就。

དེ་དག་ ་ལ་མ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་ ི་རབ་བགོས་པས་ ་ ིའ།ོ །

喋達 咕喇 匆巴 梅悲軌 藏喇 直惹 軌北 固企喔
⾹薰極潔淨，浴⼱拭其⾝。
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བ་འཇམ་ཡང་པ་ ་ཡི་གོས། །མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ ་བ ེས་ལ། །

薩江 仰巴 啦宜軌 ⽶俱 多傑 咕涅喇
細柔輕妙之天⾐，吾以不變之虔信，

མི་ ེད་དད་པས་བདག་འ ལ་ན། །བདག་སོགས་ ོ་ ེའི་ ་ཐོབ་ཤོག །

⽶切 喋悲 達噗那 達梭 多傑 固透秀
供與⾦剛不動⾝，願吾得證⾦剛⾝。

ག་བསམ་དག་པའི་ན་བཟའ་འདི་འ ལ་བས། ། ས་ལ་ ར་ ིག་གོས་ ོན་སེམས་ལ་ནི། །

啦桑 達悲 那薩 迪噗威 閭喇 午咪 軌娟 森喇尼
供此清淨勝妙服，⾝著袈裟亦於⼼，

ངོ་ཚ་ ེལ་ཡོད་བཟོད་པའི་གོས་ ོན་ནས། ། ལ་བ་བ ེད་པའི་ མ་ལ་མཆོད་པར་བ ི། །

喔擦 ⾞於 所悲 軌娟餒 甲威 皆悲 永喇 確巴幾
穿戴慚愧忍辱服，供獻諸佛出⽣⺟。

་ཚགས་དབང་པོའ་ག ་ ར་རབ་བ ་ཞིང༌། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་ ར་ ར་པའི། །

那措 汪波 許搭 惹札⾏ 岡喇 惹那 喋威 久久悲
如同彩虹極鮮明，觸即能成舒適因，

གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་ ོ་ ོང་ ིར་འ ལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ ིས་བ ན་པར་ཤོག །

軌桑 仁千 達洛 炯企噗 索巴 倘悲 軌吉 撿巴秀
為淨⾃⼼獻妙服，以勝忍服為莊嚴。
བ ོད་ལ། མ ལ་ ས་པ་འ ལ།

廣作曼達供；

ས་གཞི་ ོས་ ས་ གས་ཤིང་མེ་ཏོག་བ མ། །རི་རབ་ ིང་བཞི་ཉི་ ས་བ ན་པ་འདི། །

薩息 波秋 久⾏ 梅多章 ⽇惹 令息 尼達 減巴迪
⼤地塗⾹敷妙花，須彌四周⽇⽉嚴，
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སངས་ ས་ཞིང་ ་དམིགས་ཏེ་ ལ་བ་ཡིས། །འ ོ་ ན་ མ་དག་ཞིང་དེར་ ོད་པར་ཤོག །

桑傑 ⾏篤 ⽶喋 噗哇宜 卓昆 囊達 ⾏喋 俱巴修
觀為佛國作供獻，有情咸受清淨剎。

མཉེས་ ེད་མ ལ་བཟང་པོ་འདི་ ལ་བས། ། ང་ བ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འ ང་ཞིང༌། །

涅切 滿札 嗓波 迪噗威 強秋 朗喇 琶切 ⽶穹⾏
供養適悅善曼達，菩提道障不⽣起，

ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་ ོགས་པ་དང༌། ། ིད་པར་མི་འ ལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང༌། །

篤松 喋謝 孔巴 多巴倘 ⼣巴 ⽶出 喜哇 ⽶內欣
解悟善逝之密意，不迷輪迴不住涅，
ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འ ོ་ མས་ ོལ་བར་ཤོག །

曩喀 釀悲 卓囊 卓哇修
廣度等同虛空眾。

ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། ། ེས་ ་ཡི་རང་བ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

洽擦 哇倘 確京 夏巴倘 傑素 宜攘 固⾏ 梭哇宜
所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，

དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ ང་ བ་ ིར་བ ོའ།ོ །

給哇 炯瑟 達幾 記薩巴 湯界 達吉 強秋 企喔沃
隨喜懺悔諸善根，迴向眾⽣及佛道。

ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ ས་དང་བཅས་པ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

秋久 都松吉 喋哇謝巴 瑟檔界巴南啦 洽擦洛
頂禮供養皈依，⼗⽅三世善逝並諸佛⼦。
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མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

確⽃ 甲素企沃
頂禮供養皈依，

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 著⾙桑傑
應供正等正覺

མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བ གས་དཔལ་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

稱磊巴 永札巴吉 迦波啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
善名稱吉祥王如來。

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙
頂禮供養皈依，

སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ་བ་དང་པ ས་རབ་ ་བ ན་པ་མཁས་པ་

桑傑 仁波切檔 達哇檔 ⾙梅若篤 間巴喀巴
應供正等正覺

གཟི་བ ིད་ ་ད ངས་ ་ི ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

息吉札樣吉 迦波啦 洽擦洛 確⽃甲素企沃
寶⽉蓮花智嚴威⾳王如來。

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་གསེར་བཟང་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑 瑟桑
頂禮供養皈依，
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ི་མེད་རིན་ཆེན་ ང་བ ལ་ གས་ བ་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

⽌梅仁千囊哇篤修⽵巴啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
應供正等正覺⾦⾊無垢寶光妙⾏成就如來。

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑
頂禮供養皈依，

་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

釀恩梅秋巴啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
應供正等正覺無憂最勝吉祥如來。

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑
頂禮供養皈依，

ཆོས་བ གས་ ་མཚའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

確札迦措樣啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
應供正等正覺法海雷⾳如來。

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴
頂禮供養皈依，

ོགས་པའི་སངས་ ས་ཆོས་ ་ི ་མཚ་མཆོག་གི་ ོས་ མ་པར་རོལ་པ་

卓⾙桑傑 確吉迦措 秋吉洛 南巴若巴
應供正等正覺
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མངོན་པར་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

溫巴千巴啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
法海勝慧遊戲神通如來。

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑
頂禮供養皈依，
ན་ ི་ ་བཻ

འི་འོད་ ་ི ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

曼吉啦⾙⽵啦 沃吉迦波啦洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
應供正等正覺藥師琉璃光王如來。

ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

敦巴炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑
頂禮供養皈依，本師世尊如來，
ལ་བ་

་ བ་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

迦哇夏迦突巴啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
應供正等正覺釋迦牟尼⽂佛。

མ་རིག་ ན་སེལ་ ོན་མེ་མཆོག ། ག་བ ལ་ནད་སེལ་ ན་ ི་ ལ། །

瑪⽇ 蒙瑟 珍梅秋 篤仰 磊瑟 曼吉樸
破無明暗最勝炬，除苦惱病稀有藥，

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ག་འཚལ་མཆོད་དོ་ བས་ ་མཆིའ།ོ ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་

檔確 昆秋 湯界啦 洽擦 確⽃ 甲素企沃 蔣秋森巴
⼀切離欲妙法寶，頂禮歸命奉供養。
ེ

ེ

ོ

ོ

ོ

ོ

ོ

ི ོ

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

森巴千波 蔣⾙⽞努久巴啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
頂禮供養皈依，⽂殊童⼦菩薩摩訶薩。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ བས་ ོལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

蔣秋森巴 森巴千波 帕巴稼卓啦 洽擦洛
頂禮供養皈依，
མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

確⽃ 甲素企沃
聖者救脫菩薩摩訶薩。
ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

蔣秋森巴 森巴千波 ⾙洽那多傑啦梭巴南啦 洽擦洛
頂禮供養皈依，
མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

確⽃ 甲素企沃
吉祥⾦剛⼿等菩薩摩訶薩。
ཚངས་པ་དང་བ ་ ིན་དང་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ ོང་བ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

倉巴檔 迦津檔 迦波千波息啦梭巴 確炯哇南啦 洽擦洛
頂禮供養皈依，
མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

確⽃ 甲素企沃
⼤梵帝釋、四⼤天王等⼀切護法。
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གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་

諾京吉喋奔千波 吉集啦梭巴 諾京吉喋奔千波就尼
頂禮供養皈依，

གཡོག་བ ན་འ མ་བ ན་འ མ་དང་བཅས་པ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའ།ོ །

佑敦崩 敦崩 檔界巴 南啦 洽擦洛 確⽃ 甲素企沃
極畏藥叉⼤將等⼗⼆藥叉⼤將與隨侍七⼗萬眾。

འཕགས་པའི་ཚགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་ ག་པ་མེ་ཏོག་དང་བ ག་ ོས།

帕⾙措 喋達湯界啦 確元檔 久巴梅多檔 篤波
於此聖會，供奉德⽔、塗⾹、妙花、熏⾹、
མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་ ན།

瑪梅檔 峽瑟 若莫檔 ⼣念
明燈、⾷物、雅樂寶蓋幢幡等，
ག གས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ་ཅི་འ ོར་བ་འདི་དག་དང༌།

篤檔琶滇啦梭巴 溫素記久哇迪達檔
現今盡⼒備設此供。

ོགས་བ ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བའི་ ་དང་

秋就那 達波永素 瑪松威啦當
⼗⽅所有無主所拘，

མིའི་ ས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་ ད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌།

彌宜則檔巴 喋威尤傑 彭松措巴
天上⼈間妙物，安樂所⽤，⼀切豐⾜。
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ག ངས་དང་རིག་པའི་མ ་དང་མོས་པའི་ ོབས་ ིས་བ ེད་པའི་མཆོད་པའི་ ིན་བཟང་པོར་ ོད་པའི་

湯界檔 松檔 ⽇⾙突檔 莫⾙多吉界⾙ 確⾙真桑波 覺⾙
或咒、覺明勢⼒、勝信⼒，感發所⽣雲供，
ོན་ལམ་ལས་ ང་བ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ ི་

莫蘭磊炯哇 迦措湯界吉 南卡康幾
猶如〈普賢⾏願品〉中所說，⼤海虛空，
མཐའ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་ ེ་འ ལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །

它磊巴湯界岡喋樸洛 確⽃
無邊無際，⼀切盈滿。

བདག་ཅག་ མས་ ས
ི ་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་

達稼南吉 透瑪瑪企⾙餒 闊哇那 闊威 次若湯界篤
奉供獻者今為(某某)兼我等，從無始來，在輪轉時，
ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བ ིས། །

迪巴彌給威磊 ⽃那⽶吉哇沃⾙磊尼吉
⼀切⽣⾝中作不善業，略⾔之，如所不應作者作，
བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ིག་ཅི་

吉哇沃⾙磊 ⿇吉巴啦梭巴 溫迪記
應作者不作等，
མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །

企巴 湯界 揚達巴 洽梭
所有正罪 註：⾃所造罪 ，⼀切誠⼼懺悔。
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ས་ག མ་ ི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའ་ ེ་བོའ་

篤松吉 帕巴檔 梭梭界沃
三世聖凡，所作諸善根，

དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །

給哇踏達吉 蘇南湯界啦 傑蘇宜攘沃
⼀切福德，今皆隨喜。

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པ་བ ོར་བར་བ ལ་ལོ། །

秋居以 迦哇湯界啦 確吉闊洛 喇那梅巴 構哇顧洛
⼗⽅諸佛，勸請轉無上⼤法輪。

འཇིག་ ེན་ ི་ ོན་མེ་གང་དག་ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ ལ་ ོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

吉滇吉珍梅 岡達 釀恩磊喋⾙ 促敦巴協巴 喋達湯界啦
作世間明燈，若有將欲⽰⼊涅槃者，於是發⼀切誠⼼，

་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་མཛད་ཅིང་ ན་རིང་ ་བ གས་པར་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ།།

釀恩磊 彌達哇 吉滇吉敦澤淨 元仁篤 修巴梭擦洛
祈永莫⼊滅，勸請常住世界，利益眾⽣。
བཅོམ་ ན་འདས་གདན་འཛམས་པ་ཆེན་པོས་དགོངས་ ་གསོལ།

炯滇喋 滇宗巴千波 拱蘇梭
世尊會集法壇願垂慈念，

བཅོམ་ ན་འདས་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ད་མའི་ ས་ ་བ ་པ་ཐ་མ་དམ་པའི་

炯滇喋 突界千波檔滇巴南吉 磊梅篤 盎迦巴踏⿇ 檔⾙
諸佛具⼤慈⼤悲專為未來五百世後，

註：佛⼊滅後500-1500年為「像法期」，意為相似於正法，其時有教說與修⾏者，然無證果
者
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ཆོས་ ར་བཅོས་པ་འ ང་བ་ན་སེམས་ཅན་ལས་ ི་ ིབ་པ་ ་ཚགས་ ིས་བ ིབས་པ།

確⼤覺巴 炯哇那 森間磊吉直巴 那措吉直巴
像法轉時，有情眾⽣，被種種惡業所纏，

ནད་ ་ཚགས་ ས
ི ་གཟིར་བ། ་ངན་དང་ ག་བ ལ་ མ་པ་ ་ཚགས་ ིས་གཙས་པ།

餒那措吉息哇 釀恩檔 篤盎南巴 那措吉澤巴
⼀切惡病所逼，種種苦惱所害，及諸困窮所迫，

ཕོངས་པར་ ར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ེས་ ་བ ང་ཞིང་ ་དང་མི་ མས་ ི་

澎巴久⾙ 森間湯界 傑蘇 松⾏啦檔 彌南吉
以為救度是等有情，兼為於諸天⼈，

དོན་དང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ ད་ ། ོན་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

敦檔偏巴檔 喋威磊篤 溫 炯滇喋喋⾏謝巴
作利益之故，往昔七佛世尊如來，

ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བ ན་ ིས་ཐབས་མཁས་པ་དང༌།

札炯巴 揚達巴 卓⾙桑傑敦吉 踏喀巴檔
應供正等正覺善巧⽅便，

ོན་ ི་ ོན་ལམ་ ི་ ད་པར་ ས་པ་ བས་པོ་ཆེ་དག་ཇི་ ར་བཏབ་ཅིང་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌།

溫吉莫蘭吉切巴 傑巴啦波切達 吉達⼤淨 勤吉啦巴檔
昔發廣⼤本願，攝授加被，
དོན་དེ་ཉིད་ད་ ར་བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་དཔལ་

་ བ་པས་ཇི་ ར་

敦尼達 打搭 達稼吉敦巴 炯滇喋 巴 夏迦突⾙ 吉⼤
現在我等本師世尊釋迦牟尼如來，親⼝宣揚，
ི

ི

ི

ོ

བཀའ་བ ལ་ཅིང་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང༌། བས་ ོལ་དང༌།

噶紮京 錦吉啦巴檔 帕巴 蔣⾙倘 稼卓檔
並為攝授；暨聖者⽂殊、救脫、

ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་ཇི་ ར་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌།

洽那多傑 啦梭巴 蔣秋森巴南吉 集⼤錦吉啦巴檔
⾦剛⼿等諸尊菩薩摩訶薩，應許攝授；

ཚངས་པ་དང་ འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་དང༌། ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་ ིན་ ི་

倉巴檔 啦宜汪波 迦津檔 迦波千波息檔 諾京吉
梵天帝釋，四⼤天王，

ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ ོང་བའི་དགེ་བ ེན་ཆེན་པོ་ མས་དང༌།

喋奔千波就尼 啦梭巴檔⾙確 炯威 給念千波南檔
⼗⼆藥叉⼤將等，擁護妙法，諸⼤近事 註：居⼠ ，
(

)

ཐམས་ཅད་གདན་འཛམས་པའི་ ན་ ར་ཕོ་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་བཤམས། །

湯界 滇宗⾙間盎 波章吉 記闊湘
在此聚會築設壇場。

འ ོར་པའི་ ོབས་ཅི་མཆིས་པས་མཆོད་པའི་ཚགས་ ར་ནས་མཚན་ནས་བ ོད་དེ་མཆོད་པ་འ ལ།

久⾙多 記企⾙ 確⾙措甲餒 稱餒租喋 確巴樸
盡⼒敷陳，合和供品法會壇前，稱揚嘉號奉獻供物，

བཀའ་ ིན་ནོད་ཅིང་མཆིས་ན། གདན་འཛམས་པས་ ོན་ཇི་ ར་ ིན་ ིས་བ བས་ཤིང་བཀའ་ ལ་པ་

噶京 諾京企那 滇宗⾙ 溫吉⼤勤吉啦幸 噶紮巴
祈望恩指。在於會前如昔云何攝授，
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ོ ེ ི

ོ

ི

ི

ི

ེ ེ ོ

བཞིན་ ་མདོ་ ེའི་ཕན་ཡོན་ཇི་ ད་འ ང་བའི་བཀའ་ ིན་ཐམས་ཅད། ཆེ་གེ་མོའམ། བདག་ཅག་

⾏篤 ⽃喋宜偏圓 吉給 炯威 噶真 湯界 (某某)達稼
所說本願功德經儀軌，現作圓滿利益，如是所得⼀切恩惠，
ལ་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་འ ལ་ ་ཐོབ་པར་ ིན་ ིས་བ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ།

啦梭 森間湯界吉 擦篤透巴 勤吉啦巴 澤篤梭
願為(某某)兼我等速得垂錫 註：垂錫，即賜予 。
(

)

གོང་གི་ ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ི་སོགས་ནས་འདི་བར་ལན་ག མ་བ ས།

從「頂禮供養皈依，⼗⽅三世...」⾄此誦三遍。
བས་འདིར་ག ངས་ གས་བ ས།

此時誦陀羅尼咒。
ཏ

། ་མེ་ ་མེ། ཨི་མི་ནེ། མི་ཧི། མ་ཏི་མ་ཏི། ས ་ཏ་ ་ག་ཏ།

達笛亞他 咕彌咕彌 伊彌尼 ⽶黑 瑪滴瑪滴 薩布達搭他噶搭
ས་ ་ ་དྷི ི་ཏེ། ཨ་ཏེ་མ་ཏེ། ་ལེ་ ་པཾ་ཤོ་དྷ་ནི། ས ་ ་པཾ་ ་ཤ་ཡ།

薩瑪笛亞滴詩得 阿滴瑪滴 巴哩巴邦殊達尼 薩爾哇巴邦拿夏呀
མ་མ་

ེ་

ོ ་མེ། ་མེ་ ་མེ།

་ཀྵེ་ ་པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི། དྷ་མེ་ནི་དྷ་མེ།

瑪瑪波滴⼘多達彌 物彌咕彌 ⼘達夏搭巴惹修達尼 達⽶尼答彌
མེ་ ་མེ་ ། མེ་ ་ཤི་ཁ་རེ། ས ་ཨ་ ་ལ་ ྀ་

ི། ་ར་ཎི།

ེ་ ་

ེ།

彌汝彌汝 彌汝希咖惹 薩爾哇阿嘎啦彌丟尼 巴惹尼 波滴蘇波滴
་ཨ་དྷི ི་ཏེ་ན། རཀྵ ་མེ། ས ་དེ་ ས་མེ་ཨ་ས་མེ། ས་མ་ ་ཧ་ར ་མེ།

布達阿笛施⾚得拿 惹親篤彌 撒⽡滴哇薩彌阿薩彌 薩瑪拿哈惹嘟彌
ོ ི

ེ

ེ

ེ

ས ་

། བོ་དྷི་ས ། ཤ་མེ་ཤ་མེ། ་ཤ་མ ་མེ།

薩爾哇波達 菩提薩埵哇 夏彌夏彌 巴夏滿嘟彌
ས ་ ི་ ད་པ་ ་བ་ ་དྷ་ཡཿ ་ར་ཎི་ ་ར་ཎི་ ་ར་ཡ་མེ།

薩爾哇伊丟巴搭巴⽐亞篤呀 波惹尼波惹尼波惹雅彌
ས ་ ་ཤ་ ་བཻ་

་ ་ཏི་ ་སེ། ས ་ ་པཾ་ཀྵ་ཡཾ་ ་རི་ ་ །

薩爾哇阿咖希雅奔⽵雅巴滴巴絲 薩爾哇巴邦洽央⺟嘎惹梭哈
ཞེས་ཆོ་ག་ཚར་རེ་ལ་བ ་ ་བ ད་དམ། ཉི་ ་ ་གཅིག་གམ། བ ན་རེ་གང་འོས་ལོང་ བས་དང་བ ན་ཏེ། དེ་ནས།

每修⼀次儀軌後，適時盡⼒誦此咒⼀零⼋遍、⼆⼗⼀遍或七遍。復次：

་མ་མཉམ་མེད་སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེ། ། ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་ ིས། །

喇嘛 釀梅 桑傑 仁波切 篤松 喋謝 瑟界 湯界吉
無⽐上師佛陀寶，三時善逝佛⼦眾，

་ག ང་ གས་ ་ི ངོ་བོར་ ིན་བ བས་པ། །བཀའ་ ིན་ཆེན་པོའ་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

固孫 突吉 恩沃 勤啦巴 噶京 千波 峽啦 洽擦洛
加被⾝語意⾃性，頂禮⼤恩聖⾜前。

མ་བཅོས་ ོས་ ལ་ ་མ་ཆོས་ ་ི ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་ ོད་ ་མ་ཆོས་ ི་ ེ། །

瑪覺 桌哲 啦嘛 確幾固 喋千 隆俱 啦嘛 確吉傑
無作離戲師法⾝，⼤樂報⾝師法王，

པད་ ོང་ལས་འ ངས་ ་མ་ ལ་པའི་ ། ། ་ག མ་ ོ་ ེ་འཆང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

悲東 壘充 啦嘛 諸悲固 咕孫 多傑 羌喇 洽擦洛
蓮梗中⽣師化⾝，頂禮三⾝持⾦剛。
ོ
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ི

ེ ོ

ོ

ེ

ི

ཟ་ཧོར་ ལ་པོའ་རིགས་འ ངས་དགེ་ ོང་གང༌། །མཁན་པོ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚ། །

撒后 迦波 ⽇充 給隆岡 堪布 強秋 森巴 喜哇措
薩霍王族⽐丘者，阿闍黎靜命菩薩，

ོམ་བ ོན་རིག་པའི་གནས་ ་ ན་ལ་མཁས། །བ བ་པ་ག མ་ ན་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

懂尊 ⽇悲 內阿 昆喇克 喇巴 孫滇 喋喇 洽擦羅
嫻熟戒勤五明處，頂禮具備三學者。

འཕཌ་མཆོག་རིཌ་ག མ་མགོན་པོ་བསམ་བཞིན་ ། །བོད་འབངས་ཆོས་ལ་འཁོད་ ིར་ ར་ ལ་པ། །

帕秋 ⽇孫 袞波 桑⾏篤 波旁 確啦 軌企 固主巴
最聖三部之怙主，化⾝利藏⺠⼊法，

མངའ་བདག་ ོང་བཙན་ ི་ ོང་རལ་པ་ཅན། །ཆོས་ ལ་མེས་དབོན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

仰達 松曾 ⾚松 啦巴間 確迦 梅奔 南啦 洽擦洛
松贊⾚松王布⾐，頂禮祖孫三法王。

དགའ་ ན་གནས་ན་ནམ་མཁའ་ ི་མ་མེད། །འཕགས་པའི་གནས་ན་ ི་པཾ་ཀ་ར་ཞེས། །

噶登 內那 曩喀 直⿇枚 帕悲 內那 笛邦 嘎惹協
兜率虛空無垢染，聖境笛邦嘎惹尊，

ཁ་བ་ཅན་ན་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ །ས་ ེང་ གས་པས་ བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喀哇 間那 巴滇 阿底峽 薩滇 渣悲 洽喇 洽擦洛
雪域具德阿底峽，頂禮名揚⼤地者。

མ་འོངས་སངས་ ས་བ ན་པ་རབ་གསལ་གང༌། ། ོལ་མས་ ེས་བ ང་མཁས་ཤིང་ བ་པ་བ ེས། །

瑪嗡 桑皆 等巴 惹撒岡 卓枚 解松 克欣 ⽵巴涅
未來七佛明耀尊，度⺟所攝賢成就，
ི

ེ

ི

ེ

ེ

ོ

་ ི་བྷ་ ་ཞེས་ གས་པའི། །ཁ་ཆེ་མཁས་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

夏迦 師利 巴札 協札悲 喀切 科巴 喋喇 洽擦洛
釋迦師利巴札者，頂禮迦濕彌羅尊。
མ ེན་རབ་ གས་ ེ་ཚད་མེད་མངའ་བ་ལས། །མི་ཕམ་མགོན་པོ་ མ་པར་ ང་བ་ཅན། །

千惹 突傑 次梅 盎哇磊 彌旁 袞波 南巴 曩哇間
具⾜無量智悲中，不敗怙主妙明者，

ོ་ ོས་ཟད་མེད་ཡོན་ཏན་གཏེར་མངའ་བ། །འཇམ་ད ངས་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

洛卓 瑟梅 圓滇 喋盎哇 蔣揚 喇梅 峽啦 洽擦洛
智慧無盡具德藏，頂禮⽂殊上師⾜。

ོགས་བ ར་བ གས་པའི་ ལ་བ་མ་ ས་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དང་ ལ་ ས་མ་ ས་ཚགས། །

秋俱 修⾙ 迦哇 ⿇閭檔 蔣秋 森檔 迦瑟 ⿇閭措
住於⼗⽅⼀切佛，⼀切菩薩佛⼦眾，

ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་བ གས་པ་ཡི། ། ་མ་འཕགས་པའི་ཚགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤記 登那 篤涅 修巴宜 喇嘛 帕⾙ 措啦 洽擦洛
於⼀塵中塵數者，頂禮上師聖會眾。
ཞེས་པའི་ ེས་ །བདེ་གཤེགས་བ ད་ ི་བ ོད་པ་མཁན་པོ་ཉིད་ ིས་མཛད་པ་ནི།

靜命阿闍黎親作之〈⼋⼤如來禮讚〉：

མཚན་ ི་མེ་ཏོག་ ས་ཤིང་དག་པ་ལ། །དཔེ་ ད་བཟང་པོའ་འ ་ཆགས་མཛས་པའི་ ། །

稱吉 梅多 傑幸 達巴啦 ⾙傑 桑波 ⽵洽 則⾙故
清淨勝相敷妙花，⼋⼗種好妙果⾝，

གང་གིས་མཐོང་ཐོས་ ན་དང་དཔལ་ ར་པ། །མཚན་ ི་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

岡吉 通推 真檔 巴久哇 稱吉 迦波 喋啦 洽擦洛
若⾒聞者蒙護念，導師善名我敬禮。
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རིན་ཆེན་ ་བ་པ ས་རབ་བ ན་ཅིང༌། །ཤེས་ ་ ན་ལ་མཁས་པའི་མ ེན་པ་འཕགས། །

仁千 達哇 ⾙梅 啦間京 謝甲 袞啦 喀⾙ 千巴帕
寶⽉蓮花勝莊嚴，智慧盡知諸物性，

་མཚ་ ་ ར་ཟབ་པའི་ ་མངའ་བ། ། ་ད ངས་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

迦措 ⼤浦 撒⾙ 故盎哇 札樣 迦波 喋啦 洽擦洛
如海甚深微妙語，威⾳王佛我敬禮。

ཛམ་ འི་ ་བོ་གསེར་ ར་ ང་ངེ་བ། །ཉི་མ་ ོང་ལས་ ག་པའི་གཟི་བ ིད་འབར། །

藏普 取沃 瑟達 朗恩哇 尼瑪 東磊 啦⾙ 息吉跋
瞻部河⾦勝光明，威德熾盛超千⽇，

ི་མེད་གསེར་ ི་མཆོད་ ོང་ ་ འི་ ། །གསེར་བཟང་ ི་མེད་ ང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⽌梅 瑟吉 確東 ⼤樸固 瑟桑 ⽌梅 曩啦 洽擦洛
猶如無垢⾦樹⾝，⾦⾊無垢我敬禮。

་ངན་འདས་ཤིང་བདེ་བའི་མཆོག་བ ེས་པ། །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ག ང་བ་ཞི་མཛད་ཅིང༌། །

釀恩 喋幸 喋威 秋涅巴 卓威 篤盎 東哇 息澤京
永得涅槃勝安樂，消除有情苦惱熱，

འ ོ་ ག་མགོན་དང་དཔལ་ ་ ར་པ་ཡི། ། ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卓⽵ 袞檔 巴篤 久巴宜 釀恩 梅秋 巴啦 洽擦洛
常為六道眾⽣主，無憂勝佛我敬禮。

ཆོས་ ་ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་ ོལ་བ་འཇོམས། ། ་མཚ་ ་ ར་ཟབ་པའི་ ་མངའ་ཞིང༌། །

確扎 千波 帕若 苟哇宗 迦措 ⼤樸 撒⾙ 固盎⾏
廣⼤法⾳破彼難，如海甚深微妙語，
ོ

ི

ི

ོ

ི

ོ

འ ོ་བའི་ ག་ག མ་མ་ ས་ཞི་མཛད་པ། །ཆོས་བ གས་ ་མཚའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

卓威 篤孫 ⿇閭 息澤巴 確札 迦措 樣啦 洽擦洛
悉除眾⽣三種毒，法揚海⾳我敬禮。

ཆོས་ ་ི ོ་ ོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ ལ། ། མ་དག་ཆོས་ ི་ད ིངས་ལ་རོལ་མཛད་ཅིང༌། །

確吉 洛卓 丁巴 噶威促 南達 確吉 英啦 若澤京
法慧難解深際理，清淨法界為遊戲，

ཤེས་ ་མ་ ས་མངོན་ མ་གཟིགས་པ་པོ། །ཆོས་ ོ་མངོན་པར་མ ེན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

謝甲 ⿇閭 溫孫 息巴波 確洛 溫巴 千啦 洽擦洛
現前能觀物性者，神通如來我敬禮。
འ ོ་བའི་ནད་གསོ་མཛད་པ་ ན་པའི་མཆོག །བཻ

་ ར་ ངས་པའི་ ་མངའ་ཞིང༌། །

卓威 尼梭 澤巴 曼⾙秋 ⾙⽵ 啦達 檔威 固盎⾏
消除眾疾最勝藥，如同琉璃明亮⾝，

་ཡི་འོད་ ས
ི ་འ ོ་བ་ ོལ་མཛད་པ། ། ན་པའི་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

固宜 沃吉 卓哇 卓澤巴 曼⾙ 迦波 喋啦 洽擦洛
⾝光照耀度眾⽣，藥師王佛我敬禮。

གས་ ེ་ ན་ལ་ ོམས་པའི་བཅོམ་ ན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འ ོའ་ ག་བ ལ་ ོབ། །

突界 袞啦 紐⾙ 炯滇喋 稱藏 推⾙ 恩卓 篤盎就
⼤悲平等博伽梵，聞名即脫惡道苦，
ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤松 磊瑟 桑傑 曼吉啦 ⾙⽵ 啦宜 沃啦 洽擦洛
三毒病除藥師佛，琉璃光王我敬禮。
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ཉི་མ་ ་ ར་མ་རིག་ ན་པ་སེལ། ། ་བ་ ་ ར་ཉོན་མོངས་ག ང་བ་སེལ། །

尼瑪 ⼤樸 ⿇⽇ 蒙巴瑟 達哇 ⼤樸 紐蒙 東哇瑟
如⽇消除無明闇，如⽉滌息煩惱熱，
ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤松 哪塞 桑傑 ⾨吉啦 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
三毒病除藥師佛，琉璃光王我敬禮。

་མིའི་ ོན་པ་ ན་པའི་ ལ་པོ་ ེ། །བཅོམ་ ན་འཇིག་ ེན་ག མ་ལ་ བས་མཛད་པ། །

啦迷 敦巴 ⾨悲 甲波喋 炯滇 吉滇 孫喇 迦則巴
天⼈導師藥王尊，世尊三界作怙者，
ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤孫 餒塞 桑傑 ⾨吉啦 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
三毒病除藥師佛，琉璃光王我敬禮。

ོད་ནི་འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་ ན་པ་ ེ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ ད་ནས་གཅོད། །

確尼 吉滇 孫吉 ⾨巴喋 篤洽 寫堂 滴沐 則餒俱
尊為三界之醫王，根治貪瞋癡三毒，
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་རབ་ ་འགོད། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

森間 湯界 喋喇 惹篤軌 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
安置眾⽣於喜樂，琉璃光王我敬禮。

ཡེ་ཤེས་ ན་ ིས་འ ོ་བ་ ན་ལ་གཟིགས། ། གས་ ེའི་ ན་ ིས་འ ོ་བ་ ན་ལ་ བ། །

也謝 間吉 卓哇 昆喇息 突界 間吉 卓哇 昆喇洽
本智眼視有情眾，⼤悲眼遍⼀切眾，
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ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤孫 餒塞 桑傑 ⾨吉啦 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
三毒病除藥師佛，琉璃光王我敬禮。

ང་དང་མ ིས་པ་བད་ཀན་འ ས་པ་སོགས། །འ ང་བ་ཆེན་པོ་འ གས་པར་ ར་པ་ལ། །

隆倘 ⾚巴 陪根 篤巴梭 穹哇 千波 出巴 久巴喇
⾵與膽涎等匯集，所成⼤種之錯亂，

ནད་ ་ི གཉེན་པོ་ ག་གཡས་ཨ་ ་ར། ། ན་པའི་ ལ་པོ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

餒吉 年波 洽耶 阿如惹 ⾨悲 加波 確喇 洽擦洛
治病訶⼦右⼿持，藥師王佛我敬禮。
་མདོག་མཐིང་ཀ་

ལ་ ོན་པོ་འ ། ། ག་གཡོན་བ ད་ ིའི་ ན་ ི་ ང་བཟེད་བ མས། །

咕多 聽嘎 鄔巴 溫波札 洽元 篤⾃ ⾨吉 東瑟囊
⾝藍如同⻘蓮花，⽢露藥缽左⼿持，
ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤孫 餒塞 桑傑 ⾨吉啦 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
三毒病除藥師佛，琉璃光王我敬禮。

ཉེས་པ་ ་མཚ་དག་ནི་གཞིར་ ངས་ནས། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་དག་གི་ཕ་རོལ་སོན། །

涅巴 甲措 達尼 息邦餒 雲滇 甲措 達吉 啪若松
過患⼤海盡斷除，功德⼤海趨究竟，
ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ་ཡི་ ར་ ར་པ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

湯界 千巴 啦宜 啦久巴 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
⽽成遍知天中天，琉璃光王我敬禮。
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ོན་ལམ་ ་ཆེན་ཡོངས་ ་དག་ ར་པའི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ ་ ར་གཞན་དོན་མཛད། །

莫朗 甲措 永素 達久悲 宜⾏ 諾布 ⼤蒲 顯敦則
如能圓淨廣願之，如意寶珠⽽利他，
ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

篤松 餒塞 桑傑 ⾨吉啦 本諸 惹宜 為喇 洽擦洛
三毒病除藥師佛，琉璃光王我敬禮。
ཐབས་མཁས་ གས་ ེས་

འི་རིགས་ ་འ ངས། །གཞན་ ིས་མི་ བ་བ ད་ ི་ད ང་འཇོམས་པ། །

踏切 突界 夏皆 ⽇素充 賢吉 ⽶突 嘟幾 崩炯巴
⽅智⼤悲釋⽒⽣，摧破無勝⼤魔軍，
གསེར་ ི་ ན་པོ་ ་ ར་བ ིད་པའི་ ། །

འི་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ཞེས་དང༌།

瑟幾 倫波 ⼤蒲 幾北固 夏皆 甲波 喋喇 洽擦洛
如⾦須彌威德⾝，釋迦牟尼我敬禮。
ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་འཁོར་ ི་བ ོད་པ་ལག་ལེན་མཐོང་བ ད་ནི།

依照昔禮之法寶與眷眾讚⽂：

མ་རིག་ ན་སེལ་ ོན་མེའི་མཆོག ། ག་བ ལ་ནད་སེལ་ ན་ ི་ ལ། །

⿇⽇ 蒙瑟 珍梅秋 篤盎 磊瑟 曼吉樸
破無明暗最勝炬，除苦惱病稀有藥，

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་ བས་ ་མཆི། །

檔確 袞秋 湯界啦 洽擦 確京 甲素企
⼀切離欲妙法寶，頂禮歸命奉供養。

གཞོན་ འི་ ་ ས་འཆང་དབང་པོ། །ཡེ་ཤེས་ ོན་མེ་རབ་བ ན་ཅིང༌། །

⽞努 袞磊 腔旺波 也謝 真梅 啦間淨
童⼦憶持⾃在者，本智明燈妙莊嚴，
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འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་ ན་སེལ་བ། །འཇམ་དཔལ་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

吉滇 孫吉 蒙瑟哇 蔣⾙ 樣啦 洽擦洛
消除三界之黑暗，頂禮⽂殊師利尊。

འ ོ་ ག་འཇིགས་པ་བ ད་ལས་ ོབ་མཛད་ཅིང༌། །འཁོར་བའི་ ་མཚ་ཆེ་ལས་ ོལ་བའི་ ། །

卓⽵ 吉巴 傑磊 就澤京 闊威 迦措 切磊 卓威露
救護六道出⼋懼，出離輪迴⼤海筏，

་ངན་འདས་སར་ ིན་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །སེམས་དཔའ་ བས་ ོལ་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

釀恩 喋薩 欽⾙ 喋奔秋 森巴 稼卓 則啦 洽擦洛
得證涅槃舵主尊，頂禮救脫菩薩尊。

ང་ལོ་ཅན་ ི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །གསང་ གས་རིག་ གས་ ན་ ི་བདག་པོ་ ེ། །

江洛 間吉 內秋 檔巴內 桑盎 ⽇盎 袞吉 達波喋
楊柳宮之勝妙處，⼀切密咒明咒主，

ལོག་འ ེན་བགེཌ་ ་ི ཚགས་ མས་འཇོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ ན་ ོ་ ེ་བ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

洛珍 給吉 措南 宗澤巴 炯滇 多傑 南啦 洽擦洛
平息種種邪魔障，頂禮世尊⾦剛⼿。

ཚངས་དང་བ ་ ིན་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི། །རང་རང་ ེ་བཅས་མ ་དང་དཔལ་ ན་པ། །

倉檔 迦津 迦波 千波息 壤壤 喋界 突檔 巴滇巴
梵天帝釋四天王，各⾃部集具威德，

ོན་པའི་དམ་ཆོས་ ོང་བར་མཛད་པ་ཡི། ། ་ཡི་དགེ་བ ེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

敦悲 倘確 炯哇 則巴宜 啦宜 給年 囊喇 洽擦洛
守護教主之正法，頂禮眾等天居⼠。
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བདེ་གཤེགས་བ ན་པ་ ང་བའི་དགེ་བ ེན་མཆོག འཇིགས་པའི་ག གས་དང་ མ་པའི་ཆ་ གས་ཅན།།

喋謝 滇巴 松威 給念秋 吉⾙ 素檔 盎⾙ 洽盧間
守護法教勝居⼠，威嚇⾝形憤怒服，

བ ན་འ མ་འཁོར་ ིས་བ ོར་བའི་བ ་གཉིས་པོ། །གནོད་ ིན་ ེ་དཔོན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

敦奔 闊吉 構威 就尼波 諾京 喋奔 南啦 洽擦洛
七⼗萬眷所圍繞，頂禮⼗⼆藥叉將。
ཞེས་བ ོད་པས་ ག་འཚལ་ཞིང༌།

以上⼝誦並頂禮。

འཕགས་པའི་ཚགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་ ག་པ།

帕⾙措 喋達湯界啦 確圓檔久巴
於此聖會，供奉淨⽔、塗⾹、

མེ་ཏོག་དང་བ ག་ ོས། མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་ ན།

梅多檔 篤波 瑪梅檔 峽瑟 若莫檔 ⼣念
妙花、熏⾹、明燈、⾷物、雅樂、

ག གས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ་ཅི་འ ོར་པ་དེ་དག་དང༌།

篤檔 琶滇啦梭巴 溫素記久巴 迪達檔
寶蓋、幢幡等。現今盡⼒備設此供，
ོགས་བ ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བའི་ ་དང་

秋就那 達波永素瑪松威 啦當
⼗⽅所有無主所拘，

མིའི་ ས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་ ད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌།

彌宜則檔巴 喋威尤傑 彭松措巴 湯界檔
天上⼈間妙物，安樂所⽤，⼀切豐⾜。
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ག ངས་དང་རིག་པའི་མ ་དང་མོས་པའི་ ོབས་ ིས་བ ེད་པའི་མཆོད་ ིན་བཟང་པོར་ ོད་པའི་

松倘 ⽇悲圖倘 莫悲 ⾖幾 接悲卻經 桑波 聚悲
或咒、覺明勢⼒、勝信⼒，感發所⽣雲供，

ོན་ལམ་ལས་ ང་བ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་ ེ་འ ལ་ལོ།།

莫藍壘 炯哇迦措湯界吉 南卡它磊巴 湯界岡喋 樸洛
猶如〈普賢⾏願品〉中所說，⼤海虛空，無邊無際，⼀切盈滿。
མཆོད་དོ། །བདག་ཅག་ མས་ ས
ི ་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་

確⽃ 達稼南吉 透瑪瑪企⾙餒 闊哇那 闊威
奉供獻者今為(某某)兼我等，從無始來，

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བ ིས།

次若湯界篤迪巴彌給威磊 ⽃那 ⽶吉哇沃⾙磊尼吉
在輪轉時，⼀切⽣⾝中作不善業，略⾔之，
བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ིག་ཅི་

吉哇沃⾙磊 ⿇吉巴 啦梭巴溫迪記
如所不應作者作，應作者不作等，
མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །

企巴湯界 揚達巴洽梭
所有正罪，⼀切誠⼼懺悔。

ས་ག མ་ ི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའ་ ེ་བོའ་དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་

篤松吉帕巴檔 梭梭界沃給哇踏達吉
三世聖凡，所作諸善根，
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བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །

素南湯界啦 傑素宜嚷沃
⼀切福德，今皆隨喜。

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པ་བ ོར་བར་བ ལ་ལོ། །

秋居迦哇湯界 確吉闊洛 喇那梅巴 構哇顧洛
⼗⽅諸佛，勸請轉無上⼤法輪。

འཇིག་ ེན་ ི་ ོན་མེ་གང་དག་ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ ལ་ ོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

吉滇吉珍梅 岡達 釀恩磊喋⾙促敦巴協巴 喋達湯界啦
作世間明燈，若有將欲⽰⼊涅槃者，於是發⼀切誠⼼，

་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་མཛད་ཅིང་ ན་རིང་ ་བ གས་ ་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །

釀恩磊 彌達哇 吉滇吉敦澤京 圓仁篤 修巴梭擦洛
仰祈永莫⼊滅，勸請常住世界，利益眾⽣。
ཞེས་བ ོད་པས་འཕགས་པ་གདན་འཛམས་པའི་མཆོད་པ་ཅི་འ ོར་པ་ །

誦後，盡⼒作聖者集會之獻供。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བ ན་དང༌།

喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 卓⾙ 桑傑敦檔 敦巴
恭請應供正等正覺七佛如來，
ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་དཔལ་

་ བ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

炯滇喋 巴夏迦突巴 闊檔界巴
導師釋迦牟尼佛

ན་ ངས་ཏེ་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་ ག་འཚལ་བ་དང༌།

間章喋 稱內追京 洽擦哇檔
及其眷屬光臨壇所。
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མཆོད་ཅིང་དེ་དག་གི་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་ ན་ ར་ ིག་པ་བཤགས་པ་དང༌།

確京 喋達吉 莫藍⼤巴檔 喋達吉 間盎 迪巴夏巴檔
稱揚聖號禮拜供養，發彼諸佛前所發願；

དགེ་བ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ་ཞིང་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་

給哇喇 傑素宜攘哇檔 確吉闊洛 構哇固⾏ 釀恩磊 彌達哇
彼諸佛前，懺悔罪愆，隨喜善根，請轉法輪，

གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་མ ་དཔལ་དང་ ིན་ བས་ ི་ ོབས་ ིས། བདག་ཅག་ཐོག་མ་

梭哇⼤巴檔 喋達吉突巴檔 勤啦吉多吉 達稼透瑪
勸請乞住。以斯善根之⼒，

མ་མཆིས་པའི་འཁོར་བ་ནས་བསགས་པའི་ ིག་པ་དང་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ཞིང་དག་པར་ ར་ཅིག །

瑪企⾙ 闊哇內薩⾙迪巴檔 直巴湯界 蔣⾏達巴久記
從無始以來所有積聚⼀切罪障，悉皆消滅。

ས་ལ་ནད་མེད་པ་དང་ཚ་རིང་བར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་

閭啦 內梅巴檔 次仁哇久記 吉滇檔 吉滇磊喋⾙
無病延年，世出世間，⼀切祥瑞，

དཔལ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ་མངའ་བ ེས་པར་ ར་ཅིག །མཐར་ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་ནས་

巴彭孫措巴啦 盎涅巴久記 踏 措尼永素卓內
皆獲豐⾜。究竟⼆種資糧圓滿，

ོ་ ེའི་ ་ཆོས་ ་ི ལ་པོ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་གོ་འཕང་བ ེས་པར་ ར་ཅིག །

多傑固 確吉迦波 桑傑炯滇喋吉苟旁涅巴久記
即證堅固⾦剛⾝，速獲無上佛乘。
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ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་མི་ནད་དང་ གས་ནད་དང་ལོ་ཉེས་པ་དང་ད འི་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་

⽟康 湯界篤揚 彌內檔 秋內檔 洛涅巴檔 札宜諾巴 啦梭巴
願⼀切⽅隅，⼈畜無殃，亦無饑饉，
བ ་མི་ཤིས་པའི་བག་ཅི་ཡང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

札彌悉⾙ 杷記揚 彌炯哇久記
及與冤難，永除不祥。

ཆར་ ་ ས་ ་བབས་ཏེ་ལོ་ གས་འཕེལ་ཞིང་ ས་པ་དང༌།

洽秋 篤素杷喋 洛秋配⾏ 傑巴檔
⾵調⾬順，穀稼豐登，

བདེ་ ིད་ ་ི དཔལ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

喋記吉巴 彭孫措巴檔 滇巴久記
安樂吉祥，豐滿具⾜。
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་བདེ་བ་དང་ ན་ཏེ།

森間湯界江 喋哇檔滇喋
⼀切眾⽣，現居安樂，

ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ ་ ེས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་གདམས་ངག་ཐོབ་ ེ་

⾏康喋達篤皆餒 喋⾏謝巴喋達吉 檔盎透喋
來世往⽣彼佛國⼟，⾯⾒彼佛，
ཚགས་གཉིས་ ོགས་ནས་སངས་ ས་པར་ ར་ཅིག །

措尼卓內 桑傑巴久記
親蒙⼝授，圓滿⼆種資糧，
ི ོ

ི

ི

ི

ད་པར་ ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ ན་རིང་ ་གནས་ཤིང་ ས་པར་ ར་ཅིག །

切巴篤揚 檔⾙確 永仁篤內幸 傑巴久記
即證⼤覺果位。更願妙法，久住於世。
དེ་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ།

復誦懺謝⽂：

ཆེ་གེ་མོས།བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འ ོ་བ་མང་པོའ་དོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་ བས་འདིར་

某某)達甲啦梭巴 卓哇芒波敦澤巴 梭威噶迪
今為(某某)兼為我等，及利益眾⽣故，虔⼼持誦此經時節，
(

བདག་ཅག་ ས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་ ོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚལ་བ་དང༌།

達甲篤恩⾙ 森間覺巴曼⾏ 瑪達⾙瑪擦哇檔
我等惡時有情，功⾏卑微，有所未備，或⾃不覺察，

ས་ངག་ཡིད་ག མ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འ ེས་པ་དང༌། མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ ང་ཞིང་དམན་པ་དང༌།

閭盎宜孫 弄蒙巴檔哲巴檔 確⾙溫波 瓊⾏曼巴檔
因以懈弛，故⾝語意⾏，煩惱雜染。

གཙང་ ་མ་ ེད་པ་དང༌། མདོ་ལས་ ང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན་ ་མ་ ོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འ ལ་ཞིང་

藏遮 瑪切巴檔 ⽃磊炯威 秋噶⾏篤 瑪就巴啦梭巴 出⾏
或供品粗薄，或不潔淨，或所作儀軌不合經旨，

ནོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན།

農巴湯界 帕巴突界 千波檔滇巴 南啦梭巴 梭⾏企那
種種錯誤，所有罪過，伏冀⼤慈⼤悲，哀愍垂宥， 註：垂宥，即原諒
(

གས་བ ེ་བས་དགོངས་ཏེ་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་འ ལ་དང་ ན་ ་

突則威拱喋 梭巴協幸差檔永篤
令不為障礙，
ི ི

ི

ི

ི

ོ

)

བདག་ཅག་གི་ ིབ་པར་མི་འ ར་བར་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ།

達甲吉直巴 彌久哇 勤吉啦篤梭
攝授垂錫。
དེ་ནས་ ེས་ལ་གཤེགས་གསོལ་ཏེ།

復次，奉送⽂：

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ ེད་ མས་ ིས་

袞波 突界千波檔滇巴 切南吉
⼤慈⼤悲諸佛世尊，

བདག་ཅག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་མཛད་ལགས་ ིས། །

達甲檔 森間湯界 敦澤啦吉
能利益我等⼀切已畢，

སོ་སོའ་ཞིང་ཁམས་ ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་ ་གསོལ། །

梭梭⾏康素 闊檔界巴 謝素梭
與其眷屬各還本⼟；

ར་ཡང་སེམས་ཅན་དོན་ལ་ གས་ ེས་འ ོན་པར་ ། །

啦揚 森間 敦啦 突界 娟巴修
再請⼤悲還降臨。
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ེ ོ

དེ་ནས་བཟང་ ོད་ཚར་རེ་འདོན་པ་ལག་ལེན་ཡིན་ཅིང༌། ཉིན་ཆོག་ཚར་གཅིག་ཡིན་ན་མ ལ་དང་མཆོད་པ་བ ། ཡང་ཉིན་རེ་ཆོ་ག་ཚར་
གཉིས་ག མ་སོགས་དང་ བ་ཆོག་ཞག་ ེལ་ཡིན་ན་མ་ ོལ་བར་མ ལ་དེ་ཀར་བ གས་ནས་མཆོད་པ་ མས་བ ེས།
དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བ ས་ཏེ་ ་བ་ ོབ་དཔོན་བོདྷི་ས ས་མཛད་པའི་ག ང་སོར་བཞག་ལ། ཞལ་འཕངས་ མས་ ལ་
ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་མཆན་ ར་མཛད་པ་ མས་ད ས་ ་བ ག་ ེ་ཀཾ་ཚང་གི་ ག་ལེན་ ར་ ར་བ་ལ་ནོངས་པ་མཆིས་ན་བཟོད་པར་
འཆགས་ཤིང༌། དགེ་བ་མཆིས་ན་བ ན་འ ོའ་དོན་ ་བ ོ་བར་བ ིའ།ོ །ཞེས་ ེ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ག་པ་ཆོས་ ི་དབང་ ག་གིས་
ལེགས་པར་བ ིགས་ནས་ ར་ ་བཀོད་པ་ལ་འ གས་ ང་ཟད་ཡོད་པ་དང་ཁ་འཕངས་དག་དང་ཤེས་དགོས་པ་ མས་བ ད་ནས་
བ ས་ཆོག་འདོན་བ ིགས་ ་ ིས་པ་ཀ ་ཨ་ ་གས་སོ། ། ན་ འི་ཐང་ ་དང་གསེར་ ་ཡོད་ན་བཤམས། མ ལ་ ེང་ ་འ འི་ཚམ་
་བ ད་ད ས་དང་ད ་བཀོ །དེ་འི་མ ན་ ་ ་བཤོས་བ ད་དང་མར་མེ་བ ད་དང་ཏིང་བ ན་ ་ཡོན་ཆབ་བཤམས། རོལ་མོ་མཆོད་
རོལ་ བས་ ་ ེད་པའོ། །མ ་ལྂ་བྷཝ ། ། བྷཾ།། །།

復次，依照傳統誦念〈普賢⾏願品〉⼀遍。
若⼀⽇僅做⼀次儀軌修持者，此時收起曼達與供品；
若⼀⽇修儀軌⼆、三等次，與連續多⽇修持儀軌者，此時不結束，仍依此曼達，換供品。
此《藥師七佛供養簡軌》，依照靜命阿闍黎之著作為主；餘⾒別處者，則依嘉察仁波切所著
之釋⽂加以補充。
此份依岡倉傳承⽽編撰之儀軌，若有謬誤，祈請寬恕：若有善德，迴向教法興盛，利益眾
⽣。
此⽂由⾄尊遍知第六世夏瑪巴確吉旺曲編印成⽊刻本，其中少許紊亂、省略引⽤與須知等處
，噶瑪阿惹噶(噶瑪恰美)為使後⼈⽅便閱讀、易於念誦，特此修訂。
若有藥師佛唐卡與⾦像，需安置陳列。曼達上供置⼋穀堆，加中間為九堆。於其前⽅供置⼋
神饈、⼋供燈、七供杯中盛供⽔。偶司鐃鈸供樂。芒嘎朗把哇篤。修邦。
後記：奉第⼗七世法王噶瑪巴諭⽰，依中⽂⼤藏經《藥師七佛供養儀軌如意王經》，參考藏
⽂版《藥師七佛供養簡軌》，重譯⽽成，作為第⼆⼗七屆噶舉⼤祈願法會修法之⽤，敬識於
⻄元2009年10⽉10⽇。

第⼗章

依據經乘供奉上師

་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །

《供奉上師儀軌》

第⼗七世⼤寶法王噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑 編著
妙融法師 譯
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ི ོ

ེ

ེ ེ

ོ

་གར་ ད་ །
ཛ ཀ མ། བོད་ ད་ ། ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་ ་བ། དཔལ་ ་སེ ེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།
དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ ད་པ་ལས། སངས་ ས་ཆོས་ མས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བ ེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མཆོག་མངའ་
ལ་བས་དེ་ ད་ག ངས། །ཞེས་དང༌།
ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཞལ་ནས།
མན་ངག་ཐམས་ཅད་བ ས་པའི་མགོ་ནི། །
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །
དེ་ལས་དད་དང་ ང་ བ་སེམས་སོགས། །
ཡོན་ཏན་ ན་འ ང་ ན་ ི་གཏེར་ཡིན། །
ཞེས་དང༌། གས་པོ་རིན་པོ་ཆེས། ་མའི་ ིན་ བས་ཤིག་མ་ གས་ན། སེམས་ཉིད་འདི་བ ས་པས་མི་མཐོང༌། བ ང་བས་མི་ཟིན།
བཀག་པས་མི་ཁེགས།
རང་གི་ ང་བ་འདི་ཡང་ ངས་པས་མི་ ོང༌། བཤིག་པས་མི་ཤིགས། དེ་བས་ན། ཚགས་གསོག་པར་འདོད་པ་དང༌།
ིབ་པ་ ང་བར་འདོད་པ་དང་བར་ཆད་ཞི་བར་འདོད་པ་དང༌། ོགས་པ་ ད་ལ་ ེ་བ་དང༌། ང་བ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པར་འདོད་པ་དང༌།
རང་གཞན་ ི་དོན་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་འདོད་པ་ མས་ ིས། ་མ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཅིག་ ་ལས་
མེད། ཅེས་དང༌།
ག
ོ ་ཅོག་པས། གས་ ེ་ཆེན་པོ་རང་དཀར་ནའང་དཀར། ེ་བ ན་མ་རང་དམར་ནའང་དམར། ཻ་ ོ་ ེ་རང་ ོ་ནའང་ ོ།
ང་ནི་གང་ ་འ ག་ ང་ ་མའི་ ང་བ་དང་མ་ ལ་བས་ཚ་གཅིག་གི་སངས་ ས་དེ་ཡོང་ཡོང་འ ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།
འདི་ ིའི་ལེགས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་མ། ལམ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བ། བོགས་འདོན་ ན་ ི་མཆོག་ ར། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་
ི་དེད་དཔོན།
མན་ངག་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་གནས་ནི་ ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌།
དེ་ལ་ ་མཚན་ཤེས་པས་ ལ་བཞིན་མོས་ ས་ ས་ན་ཆོས་ཉིད་ ི་དོན་ཡང་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ། ད་ ་མ་ལས།
རང་ ང་ མས་ ི་དོན་དམ་དེ། །
དད་པ་ཉིད་ ིས་ ོགས་ ་ཡིན། །
ཞེས་སོ། །དེ་ ར་ན་དགེ་ལེགས་ ན་ ི་ ་བ་ ་མ་མཆོད་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པར་ འོ། །དེའི་ ལ་ནི།
ས་གཞི་གནས་ཁང་མཆོད་པ་བ བ། །
ཚགས་ཞིང་ ན་ ངས་ ོན་ལེགས་ ། །
ས་གསོལ་ ་ ི་ ན་ གས་འ ལ། །
ག་འཚལ་མཆོད་བ ོད་ ིག་པ་བཤགས། །
བས་སེམས་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བ ལ། །
བ གས་གསོལ་བ ོ་བ་བ ་ཤིས་ཏེ། །
ཆོས་ ོད་ཡན་ལག་ཉི་ འོ། །
ཞེས་པ་བཞིན་ ་བ་ལ།

《佛⺟寶德藏1》云：「如是⼀切諸佛法，功德皆從善友得。」
尊主噶當派2云：「⼀切⼝訣總攝 之⾸，即是不捨賢德師友；從彼信與菩提⼼等，功德萬源
所集寶藏。」
達波仁波切3云：「上師的 ⼀點聖化4都不⼊的話，這⼼性看也看不⾒，取也取不出，遮也遮
不住，這⾃相，斷也斷不掉，毀也毀不去，因此，想要積資、想要淨障、想要除礙、於⼼⽣

悟、想要威攝顯相、想要圓滿⾃他⼆ 義的⾏者，唯有做到親奉、祈請、獨尊上師之外，別無
他法。」
莫究巴5云：「⼤悲觀⾳衪⽩就⽩，淨尊⺟衪紅就紅，嘿⾦剛6祂藍就藍，我呢！在哪兒都不
離上師的顯相，所以，⼀⽣成佛是能得來的。」 由前經證知，此⽣來世⼀切眾善基礎，⼀切
道之根本，增益⼀切覺證之⾄勝，增上⽣決定勝之舵⼿，⼀切⼝訣根源，唯是上師善知識。
若能知曉原因，⽽向上師⽣起如理虔敬，即能⾒法性之義 。
《寶性論》云：「⾃⽣諸佛之勝義，唯是依信所證悟。」故當勤修⼀切賢善之根本，上師供
養修持。
其理如是：加被⼤地與供品，迎請福⽥善蒞臨，沐浴淨拭嚴塗⾹，頂禮供讚與懺悔，皈依發
⼼與隨喜，請轉法輪請住世，普皆迴向願吉祥，此乃法⾏⼆⼗⽀。
註：
1《佛⺟寶德藏— 般若伽陀天品》第⼗五卷。
2 在此指的是博朵⽡⼤師，本名仁千賽(⻄元1031⾄1105年)。他是「噶當三昆季」之⼀，也是
噶當「經論宗」的開宗祖師。此句為其弟⼦集其語錄所編撰之《⼩冊⻘書》的本頌。噶當
「經論宗」以六論為其宗旨，此六經論為：⼀、《本⽣經》。⼆、《集法句經》。三、《菩
薩地》。四、《⼤乘莊嚴經論》。五、《⼊菩薩⾏論 》。六、《集學論》。」
3 名達波拉傑‧索南仁欽(⻄元1079-1153年)，⼈稱岡波巴⼤師。繼承⾺爾巴、密勒⽇巴⼀派噶
舉傳統，闡發宏揚成為達波噶舉體系的⼀代⼤師。
4 法王云：藏⽂「錦啦」為聖化，亦即所謂的「加持」之意。
5 其名意為「頭盔直挺」。是⾹巴噶舉的⼤成就祖師瓊布南覺的六究竟弟⼦之⼀。其寺院座
落於狀似頭盔般直挺挺之⼭前，故⽽得名。
6 亦名喜⾦剛、呼⾦剛、嘿嚕嘎等，為密宗無上續部⼀本尊。
7 阿底峽(⻄元982-1054年)，法名吉祥燃燈智。出⽣於東印度薩霍爾王室，原係超岩寺上座，
吐蕃王室後裔強秋唯殷重禮聘，⾄⻄藏傳播佛教。他攝顯密兩宗關要，合為修⾏次第。著有
《菩提道炬論》等著作⼆⼗多種 ，對藏傳佛教後宏期起過重⼤作⽤，成為噶當派的祖師。
བས་འ ོ་དང་སེམས་བ ེད་ཇོ་བོའ་ གས་ནི།

阿底峽尊者7皈依發⼼法：

སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ་ི མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །

桑傑 確倘 措記 秋南啦 強秋 琶篤 達尼 迦素企
諸佛正法聖僧眾，直⾄菩提我皈依，
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བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པ་འདི་དག་གིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་འ བ་པར་ཤོག །

達吉 錦梭 記⾙ 迪達吉 卓啦 遍企 桑傑 ⽵巴修
以我布施等功德，為利眾⽣願成佛。
ས་གཞི་དང་གནས་ཁང་ ིན་བ བ་ནི།

聖化⼤地住處：

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌། ིན་ བས་དང༌། ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མ ་དང༌།

袞秋 松吉 滇巴倘 錦啦倘 措尼 永素 佐⾙ 突倘
以三寶聖⾔量。加被。⼆資糧圓滿之⼒。

ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི རང་བཞིན་ ི་ཡོན་ཏན་དང༌། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་

確記英記 讓⾏吉 元滇倘 強秋森巴南記
法界⾃性之功德。

ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཡོངས་ ་ ངས་པའི་མ ་དང་།

⾏ 達⾙久哇啦索巴 桑傑記⾏ 永素蔣⾙突倘
佛菩薩之清淨佛⼟加⾏等佛⼟畢竟清淨⼒。
བདག་ཅག་ མས་ ་ི མོས་པའི་མ ་ལས་གནས་འདི་

達甲南記 摩⾙突磊內迪
由吾等虔信之⼒。

སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ཐམས་ཅད་ ་ི ན་དང་བཀོད་པ་དང༌།

桑傑記⾏ 湯界記 堅倘 貴巴倘
莊嚴陳設如⼀切佛⼟。

ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ།

元滇 濆松措巴湯界 倘滇巴 久喋
具⼀切圓滿功德。
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ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ ་ི རང་བཞིན་ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པ།

薩息仁波切 那措記 讓⾏ 臘替⼤ 釀巴
⼤地眾寶⾃性如掌平整。

ཐ་ ་ཆེ་བ། ཡངས་པ། རེག་ན་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ། ི་མ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བ།

踏⽵切哇 揚巴 蕊那 蔣⾏喋哇 直瑪梅京 偉薩哇
地域遼闊廣⼤。觸即輕軟安樂。無垢光明。

ཙ ན་ ལ་ ི་ ིང་པོའ་ ི་བ ང་དང་ ན་པའི་ འི་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ ིས་གཅལ་ ་བ མ་པ།

間滇⽵吉 寧悲吉 松倘滇⾙ 啦宜梅⽃ 那措記 甲篤章巴
諸種蛇⼼旃檀⾹味芬芳之天⼈花朵鋪陳。

མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་ ས་བ ིགས་པ། གསེར་དང༌། ད ལ་དང༌། ་ཏིག་གི་ ེ་མ་ མ་ ར་བ ལ་བ།

榻仁波切宜 帕局記巴 瑟倘 哦倘 姆狄吉 切瑪 章普喋哇
珍寶欄栒周匝圍繞。⾦銀珍珠琳琅滿⽬。
ལ་དང༌། ་ ད་དང༌། པ ་འ ིང་ཞིང་ ེམ་པས་ཁེབས་པར་ ར་ཅིང༌།

鄔巴啦倘 咕姆塔倘 ⾙瑪更⾏ ⽥⾙ 克巴求津
鄔波羅花。君陀花。蓮花優美柔軟遍滿。
་ ་ ་ཚགས་ ད་ ན་པར་ ོགས་པས་དགའ་ཞིང་འ ོ་ལ་ ིང་བས་

秋洽那措 給年巴 卓巴噶⾏ 秋啦 頂威
各種⽔⿃出妙樂⾳。

བ ན་པའི་ཡན་ལག་བ ད་དང་ ན་པའི་མཚ་དང་ ིང་དང་ ེང་ཀ་དག་གིས་མཛས་པར་ ས་པ།

堅⾙ ⾔臘傑唐 滇⾙措倘 勤倘 丁嘎達吉 則巴伽巴
歡悅繚繞⾶舞。莊嚴諸⼋功德海。
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རིན་པོ་ཆེའི་དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་ ོན་པ།

仁波切宜 巴桑吉欣 卷巴
湖與池。珍寶如意樹。

འི་ནོར་ ་དང༌། ་ཏིག་གི་ ན་ ེང་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་ད ངས་པ་དང༌།

啦以諾布倘姆地吉堅稱倘 仁波切將巴倘
天⼈寶。珍珠寶鬘。珍寶垂掛。

མེ་ཏོག་གི་མགོ་ ོག་དང་འ ས་ ་མཛས་པར་ཆགས་པས་ག ར་ཟ་ཞིང་ ེམ་པ།

梅⽃吉苟究倘 者普則巴洽⾙ 游灑⾏滇巴
花朵飄動。果實豐碩成熟欲滴。

གསེར་ ི་ ིལ་ ་གཡེར་ཁ་འ ོལ་བ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ ི་ ་འ ང་བ་དང་ ན་པ་

瑟吉 直普也喀卓哇磊 檔⾙確季扎 炯哇倘滇巴
⾦鈴⾃然搖動出正法⾳。
ཚར་ ་ ེངས་པས་ལེགས་པར་བ ན་པའི་ས་གཞི་ལ།

擦篤真北 磊巴 堅⾙薩息喇
羅列莊嚴⼤地。住最勝光曜七寶莊嚴。
གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་མཆོག་ ་འབར་བ་བཀོད་པ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་

峽梅康 千波切那屯 秋篤拔哇 吉滇吉康
放⼤光明普照⼀切無邊世界無量⽅所。

དཔག་ ་མེད་པ་ ས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ ་འ ང་བ།

巴篤梅巴 傑巴 堪⾙偉瑟千波惹篤炯哇
妙飾間列周圓無際。
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གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ ་ མ་པར་ ེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་གནས་པ། ་ཡོངས་ ་མ་ཆད་པ།

內踏喋巴 欣篤南巴 切哇踏也巴 南巴內巴 甲永素 瑪切巴
其量難測超過三界。
ཁམས་ག མ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ ོད་ ལ་འཇིག་ ེན་ལས་

康松磊 揚達巴 喋⾙俱於 吉滇磊
所⾏之處勝出世間。
འདས་པ་དེའི་ ་མའི་དགེ་བའི་ ་བ་ལས་ ང་བ།

喋巴 喋宜喇梅 給威紮哇磊 炯哇
善根所起最極⾃在。
ཤིན་ ་ མ་པར་དག་ཅིང་དབང་བ ར་བའི་ མ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད།

欣篤 南巴達京 汪求威 南巴⽇⾙千尼
淨識為相。如來所都。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས། ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་དང་ ན་པ།

喋⾏謝⾙內 強秋森⾙ 給敦倘滇巴
諸⼤菩薩眾所雲集。
་དང༌། ་དང༌། གནོད་ ིན་དང༌། ི་ཟ་དང༌།

啦倘 盧倘 涅景倘 直撒倘
無量天⿓藥叉

་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ ིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། ོ་འ ེ་ཆེན་པོ་དང༌།

啦瑪迎倘 南卡頂倘 ⽶昂記倘 多切千波倘
健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽。
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མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་ ་བ་ཆོས་ ི་རོའ་དགའ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོས་བ ེན་པ།

⽶倘 ⽶瑪迎巴踏也巴 南巴求哇 確記柔宜 噶哇倘 喋哇千波滇巴
⼈⾮⼈等常所翼從。廣⼤法味喜樂所持。
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་ ེད་པས་ཉེ་བར་གནས་པ།

森間湯界記 屯湯界 揚達巴 透巴伽⾙ 涅哇內巴
作諸眾⽣⼀切義利。

ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པའི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ། བ ད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ངས་པ།

紐蒙⾙ 挪⾙ 直瑪湯界倘 札哇 篤湯界 永素棒巴
滅諸煩惱災橫纏垢。

ཐམས་ཅད་ ་ི བཀོད་པ་ལས་ ག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས།

湯界記 貴巴磊 啦⾙ 喋⾏謝⾙ 貴⾙內
遠離眾魔過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處。
ན་པ་དང་ ོ་ ོས་དང་ ོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འ ང་བ།

真巴倘 羅卓倘 多巴千波 也巴炯哇⼤
念慧⾏以為遊路。
ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་གི་བཞོན་པ་ཡིན་པ།

息內倘 啦通吉 旬巴迎巴
⽌妙觀以為所乘。

མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། ོན་པ་མེད་པ་ནས་འ ག་པ།

南巴踏⾙ 苟東巴尼倘 參瑪梅巴尼倘 ⾨巴梅巴 內究巴⼤
空無相無願解脫為所⼊⾨。無量功德眾所莊嚴。
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རིན་པོ་ཆེ་པ འི་ ལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བ ན་པའི་བཀོད་པ་ལ་བ ེན་པའི་

仁波切⾙梅 傑波元滇 踏也⾙ 堅⾙ 貴巴喇 滇⾙
⼤寶花王眾所建⽴。⼤宮殿中。

གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་ ར་པའི་ད ས་ ། པ འི་གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ ིའི་ ན་ལ།

暇梅康千波 求⾙⽟素 ⾙梅典 仁波切 森給⾚宜 滇喇
寶蓮花墊獅⼦座上，導師世尊釋迦牟尼佛周圍最勝⼠夫，
ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་

་ བ་པ་ལ་འཁོར་ ེས་མཆོག་

敦巴 炯滇喋 夏迦突巴喇 闊皆秋
有⾺、密、達三祖師等

མར་མི་ གས་ག མ་སོགས་འཕགས་བོད་ ་ི མཁས་ བ་ མས་དང༌།

瑪密達 松梭 帕陪記 克⽵南倘
印藏賢哲聖眾，

བ་ཆེན་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་སོགས་གསེར་ཆོས་ ི་བཀའ་བབས།

⽵千芎波 那久梭 瑟確記嘎帕
有⼤成就瓊波南傑等⾦法之法脈，

མེས་ ོག་ཚན་སོགས་བཤད་བ ད་ ་ི བཀའ་བབས། རས་ ང་པ་སོགས་ ན་བ ད་ ི་བཀའ་བབས།

梅喔村梭 謝局記嘎帕 惹瓊巴梭 年舉記嗄帕
美、鄂、楚等解傳法脈，惹瓊巴等⽿傳法脈，
ཆེ་བཞི་ ང་བ ད་སོགས་ བ་བ ད་ ་ི བཀའ་བབས་ཏེ།

切息瓊傑梭 ⽵舉記嗄帕 喋
四⼤⼋⼩等修傳法脈，
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ཡོངས་འཛན་བཤེས་གཉེན་ ་མའི་འཁོར་ ིས་བ ོར་བའི་འ ས་པ་ ་མཚའི་ཚགས་ཐམས་ཅད་

永錦謝涅篤 梅闊吉闊威 嘟巴甲措宜 措湯界
願⼀切親教師友海會圍繞⿑住於位，

གདན་འཛམས་པའི་བ གས་གནས་འཕགས་པ་སོ་སོའ་ ོན་ལམ་ ད་པར་ཅན་དང་མངའ་ཐང་དང་

滇宗⾙ 修內帕巴 梭雖 ⾨藍 克巴間倘 昂湯倘
各各聖者合宜成就其勝願、威勢，
འཚམས་པར་ བ་པ་མཛས་པ་ཤ་ ག་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

燦巴⽵巴則巴夏⼤炯哇久記
唯是華嚴。
མཆོད་པ་ ིན་བ བ་ནི།

加被供品：

ི་ནང་ ན་ ་ཡང་ཆ་རིགས་དང་འཚམས་པར་ ་དང་མིའི་ཡོ་ ད་དམ་པ།

企囊袞篤揚 洽⽇倘 燦巴啦倘 ⽶宜有伽檔巴
⼀切內外。相稱⾝分種性。合宜天⼈之淨妙資具。
ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་པ་དང་ ན་པ་ཡིད་ ་འོང་བ། ་ནོམ་པའི་བཟའ་བ་དང༌།

直倘 柔倘 蕊巴倘滇巴 宜篤嗡哇 甲農⾙ 灑哇倘
具⾜悅意⾹。味。觸等。珍饈。
བཅའ་བ་དང༌། ང་བ་དང༌། ག་པ་དང༌། བ་པ་དང༌།

甲哇倘 釀哇倘 達巴倘 喔巴倘
啖⾷。美⾷。舔⾷。飲⾷。

གཞིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཞལ་ཟས་བཤམ་པར་ ་བ་ ་ཚགས་པ་ ད་པར་ཅན་དག་དང༌། ན་བཟའ་དང༌།

息巴喇梭巴 協瑟 ⾹巴洽哇 那措巴克巴間達倘 那灑倘
吮⾷等陳設諸種殊勝供⾷。⾐服。
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ན་དང༌། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ ལ་ ་ ིན་པ་ ་ཚགས་པ། ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ་དང༌།

堅倘 柔摩啦梭巴 噗篤慶巴 那措巴 澎波松⾙⽃倘
嚴飾。樂⾳等諸種勝妙。具⾜三聚經。

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་ ང་བའི་མཆོད་པའི་ ིན་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་པར་གང་ཞིང་

桑波俱⾙⾨藍 磊炯威 確⾙真甲措 湯界江 解巴 亢⾏
普賢⾏願中所出之⼀切廣⼤供雲⼤海遍滿嚴飾。

ན་ བས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་གདན་འཛམས་ནས་དེ་བཞིན་ ་

堅路巴倘 滇巴久記 帕巴湯界江 滇總內 喋⾏篤
願⼀切聖者亦匯集
ིན་ ིས་བ བས་ཤིང་བཞེས་ཏེ་ལོངས་ ོད་པར་ ར་ཅིག །

晴吉臘欣 協喋 隆俱巴久記
⽽如是加被飲⾷受⽤。
ཨ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། བ ་ ་ར་ ་མ ་ནི།

嗡南摩巴嘎⽡帝 班雜薩惹札瑪達尼
ཏ་ ་ག་ ་ཡ། ཨ ་ཏེ་ས

ཾ་

་ཡ།

⼤它噶達雅 阿爾哈帝桑雅桑布達雅
ཏ ་ ། ཨ་བ ་བ ་མ་ ་བ །

達雅它 嗡邊則邊則瑪哈邊則
མ་ ་ཏེ་ཛ་བ ། མ་ ་བི ་བ ། མ་ ་བོ་དྷི་ཙ ་བ །

瑪哈喋奏邊則 瑪哈必雅邊則 瑪哈波地茲達邊則
མ་ ་བོ་དྷི་མ ོ་པ་སཾ་ ་མ་ཎ་བ །

瑪哈波諦 敏周巴 桑札瑪那邊則
ི ོ

ས ་ཀ ་ ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བ ་

།

薩⽡噶瑪 阿哇熱納 必修達那 邊則娑哈
ན་འ ེན་པ་ནི།

迎請：

དཔལ་མཉམ་མེད་

འི་ ལ་པོ་འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ ་མཚའི་ཚགས་ ོབ་མ་ ལ་བ་

巴釀梅 夏迦解波 帕⾙給敦 甲翠措 洛瑪篤哇
吉祥無⽐釋迦王聖僧海會弟⼦無邊眷屬聖眾。

མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཉེས་ ང་གི་ ི་མ་ ང་ཞིང་

踏也⾙ 扣倘界巴達梭 森堅湯界記 涅東吉 直瑪強
為我等⼀切眾⽣清淨垢染。

བསོད་ནམས་ ་ི ཚགས་ ེལ་བའི་ ད་ ་ ན་འ ེན་ཞིང་མཆིས་ན་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་

索南記措 悲威類篤 間枕⾏ 企那 突界千波
增⻑福德⽽迎請。祈以⼤悲敦請。
བ ལ་ཏེ་དེང་ ས་ལ་བབ་ ས
ི ་དགོངས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

咕喋 頂篤啦 琶記 拱巴 則篤梭
發意趣降臨今時。

དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ གས་ ་ ད་པས་ མ་པར་སངས་ ས་པའི་སངས་ ས་ཉི་མའི་

喋揚 確湯界 突素去⾙ 南巴桑傑⾙ 桑傑尼梅
復因通達萬法⽽成正覺。

འོད་ཟེར་ ིས་གསལ་བར་རེག་ནས་ཤེས་རབ་ ི་པ ་ ས་པ། པ འི་འ ང་གནས་ མས་ལ་

偉瑟吉 撒哇蕊內 謝惹記 ⾙瑪傑巴 ⾙梅炯內南啦
以正覺⽇光明觸⽽般若之蓮開顯。
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ང་མཛད་ ་ི ེང་བ་ ེ་ ག་མེད་པར་ བ་པར་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ བ་པར་གང་བ།

囊則記稱哇 且札梅巴洽巴 丁涅錦吉 洽巴港哇
三摩地遍滿。如⽇光遍照於蓮池。
ག ག་ཏོར་ ི་ནང་ནས་ ན་ ་འ ང་བའི་འོད་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ིས་

租多吉囊內 袞篤炯威 偉記積闊吉
由頂髻中普⽣光明壇城。

ས་མཐའི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ི་གནས་མ་ ས་པ་བ ་བར་ ས་ཤིང༌། གནོད་ ིན་ ི་

篤替積闊吉 內瑪閭巴 札哇伽欣 挪錦吉
恆時無餘處以為莊嚴。

བདག་པོའ་ག ག་ཏོར་ ི་ནོར་ ་ཆེན་པོས་ཞབས་ ི་སེན་མོ་ལ་འ ེས་པར་ ས་ནས་ཆོས་ ོན་པ།

達波租朵吉 諾布千波 夏記森摩啦 者巴伽餒 確敦巴
藥叉主者之頂髻⼤寶。⼊佛⾜趾⽽說法。
ཞི་བར་གཞོལ་བའི་ལམ་ ་འ ེན་པ། འཇིག་ ེན་འ ེན་པ། གཉེན་བཤེས་པ།

喜哇 修威 朗篤 真巴 吉滇真巴 年謝巴
導引⼊寂靜之道。導引世間。摯友知⼰。
གཉེན་གཅིག་ ་དག་ནི་མེ་མར་ ི་ ེང་བ་ཚར་ ་བཀོད་པའམ།

年記 步達尼 梅瑪吉稱哇 擦篤貴巴昂
明澈如燈縵羅列。
གསེར་ ི་མཆོད་ ོང་བ ིགས་པ་ ར་གསལ་བ།

瑟吉確東 者巴達撒哇
⾦塔安置。
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བདག་གི་སེམས་ཤེལ་ ི་རང་བཞིན་ལ་ངོ་མཚར་བར་ཤར་བ་ཇི་ ་བ་དེ་ ར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་ ང་ཟད་

達吉森 謝吉讓⾏啦 哦擦哇 夏哇吉達哇 喋達 仁波切宜 波章塞
我之⼼鏡⾃性⽣如是殊勝稀有。珍寶宮殿寶藏無盡。
མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དང་ ན་པའི་གནས་ ་གཤེགས་ཤིང་ ིན་ ིས་བ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

⽶謝北 喋倘滇⾙ 內素謝⾏ 晴吉臘巴 則篤梭
迎請降臨祈賜加被。

མ་ ས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མགོན་ ར་ཅིང༌། །བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ ། །

瑪閭 森間 袞吉 拱久京 篤喋 崩界 ⽶塞 炯則啦
⼀切無餘眾⽣之怙主。降伏兇惡魔軍之天神。
དངོས་ མས་མ་ ས་ཇི་བཞིན་མ ེན་ ར་པའི། །

恩南 瑪閭 吉⾏ 千久⾙
⼀切所知萬物盡無餘。

བཅོམ་ ན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེཌ་ ་གསོལ། །

炯滇 闊界 內迪 謝素梭
世尊眷眾此處祈降臨。

བཅོམ་ ན་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མ་ ། །འ ོ་ལ་བ ེ་ ིར་ གས་ ེ་ མ་ ངས་ཤིང༌། །

炯滇 嘎巴 場梅 篤嗎汝 卓啦 則企 突界 南將⾏
佛世尊於無量之劫數。慈憫眾⽣故⽽修⼤悲。

ོན་ལམ་ ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་ ོགས་པའི། ེད་བཞེད་འ ོ་དོན་མཛད་ ས་འདི་ལགས་ན། །

⾨啷 甲千 拱巴 永作⾙ 克協 卓屯 則篤 迪臘那
發弘誓願意趣盡承辦。於此汝思利益眾⽣時。
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དེ་ ིར་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་ ང་ ན་ བ་ནས། ། ་འ ལ་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ ོན་མཛད་ཅིང༌། །

喋企 確英 波章 倫⽵內 祖出 請臘 那措 敦則京
故由法界任運宮殿中。⽰現諸種神變之聖化。
མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚཌ་ མས་བ ལ་བའི་ ིར། །

踏也 森間 措南 札威企
故為度脫無邊有情眾。

ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ། །

永達 闊倘 界喋 謝素梭
⼀切主者眷屬眾祈臨。

འ ོ་མགོན་ གས་ ེའི་ ན་ ན་ མས། །ཆོས་ ་ ོས་དང་ ལ་བ་ལས། །

卓昆 突界 ⼱滇南 確咕 桌倘 札哇磊
有情怙主具悲眼。於離戲論之法⾝。

ག གས་ འི་ མ་པར་བཞེངས་ནས་ ང༌། །འ ོ་བའི་དོན་ལ་གཤེགས་ ་གསོལ། །

素咕 南巴 賢內將 卓威 屯喇 謝素梭
以⾊⾝相⽽起⾝。為眾⽣義祈降臨。
ོན་ལེགས་ ་བ་ནི།

祈請善臨：

བཅོམ་ ན་འདིར་ནི་ ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ ལ་བར་ ན། །

炯滇 迪尼 娟巴磊 達甲 索南 噶巴滇
於此世尊善來臨。我等福德賢劫具。

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ ད་ ། །འདི་ཉིད་ ་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །

達吉 確元 協類篤 迪尼 篤尼 修素梭
為是受⽤我等供。此處降臨祈安坐。
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ོང་ག མ་ ན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པ ་འདབ་བ ་གེ་སར་བཅས། །

東松 袞倘 釀巴宜 ⾙瑪 達迦 給薩界
等同⼀切三千界。百瓣蓮花具花蕊。

བདེ་ཞིང་ཡངས་པ་འ ལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །

喋⾏ 揚巴 普啦那 記得 哇尼 修素梭
悅適寬廣善供養。隨意順適⽽安坐。

མཆོད་ཡོན་ ང་གི་ ་བཟེད་ཞལ་ ་ ེང་བཞིན་ །ཞབས་བསིལ་འདི་དང་ཞབས་ལ་མཆོད་ཡོན་འདི་དག་ཞབས་དག་ལ་ད ལ་བར་
བ ིའ།ོ །

以法螺供⽔灌注⾄⽫，以此濯⾜⽔與奉⾜供品等供養淨⾜。
་བོ་ག འི་ ན་བཞིན་ ། །ཨ ཾ་ ན་ཡང་མི་འཆད་དེ། །

秋渦 岡給 袞⾏篤 阿岡 袞揚 ⽶切喋
如恆河⽔流。供⽔亦不斷。

་མེད་མཆོད་པ་འདི་འ ལ་ན། ། གས་ ེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་ ་གསོལ། །

啦梅 確巴 迪普那 突界 拱喋 協素梭
以此無上供。祈⼤悲納受。

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་དག་ ེ་

達倘踏也⾙ 森間湯界記 南巴多巴達喋
願淨我。與⼀切無邊有情。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ་ཡོངས་ ་དག་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

喋⾏謝⾙ 咕永素達巴 透巴久記
諸念想。⽽得如來善逝清淨⾝。
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་མ་ཉམས་པ་དང་ ི་དང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་ ང་བའི་ ་ཡིས་ཞབས་དག་བ ་བར་བ ིའ།ོ །

篤哇 瑪釀巴倘 直倘 梅多倘界巴 容威秋宜 峽達 諸哇吉喔
以新鮮芳⾹。具花茅草。淨拭雙⾜。
་བོ་ག འི་ ན་བཞིན་ ། །ཞབས་བསིལ་ ན་ཡང་མི་འཆད་དེ། །

秋喔 岡給 袞⾏篤 峽絲 袞揚 ⽶切喋
如恆河⽔流。濯⾜⽔不斷。

་མེད་མཆོད་པ་འདི་འ ལ་ན། ། གས་ ེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་ ་གསོལ། །

啦梅 確巴 迪普那 突界 拱喋 協素梭
以此無上供。祈⼤悲納受。

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་བ་དང་ ོད་པའི་ ི་མ་དག་ ེ་

達倘踏也⾙ 森間湯界記 請哇倘 軌⾙直嗎 達喋
願淨我。與⼀切無邊有情。昏沈。掉舉。垢染。
་འ ལ་ ི་ ང་པ་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

祖出吉岡巴 揚達巴 透巴久記
得淨神⾜通。
དེ་ནས་ ས་གསོལ་བ་ལ།

侍浴：

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས།

炯滇喋 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 佐⾙桑傑
世尊。如來。阿羅漢。正等覺。

རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ།

⽇巴倘峽 素滇巴 喋哇謝巴 吉滇千巴
明⾏圓滿。善逝。世間解。
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ེས་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་བ ར་བ། ་ན་མེད་པ།

皆普 篤威 卡洛求哇 啦那梅巴
無上⼠。調丈夫。天⼈師。

་དང་མི་ མས་ ་ི ོན་པ་དེ་ལ་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའི་ ས་འདི་གསོལ་བར་བ ིའ།ོ །

臘倘⽶南記 敦巴喋喇 有伽湯界倘 滇⾙出迪 梭哇吉喔
佛。薄伽梵。以具⼀切資具向彼獻供侍浴。
ས་ ་ི ཁང་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བ ར། །

出記 康巴 欣篤 吉⾏巴 謝吉 薩息 撒⾏ 次哇達
馥郁⼀淨室。晶地亮瑩瑩。

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེ་ ེས་པ་དེར། །

仁千 把威 嘎哇 怡嗡滇 姆地 偉洽 啦惹 者巴喋
寶柱⽣悅意。珠蓋頻閃爍。

དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་ ས་ མས་ལ། །རིན་ཆེན་ མ་པ་མང་པོའ་ ོས་ ི་ ། །

喋⾏ 謝倘 喋宜 瑟南啦 仁千 崩巴 芒波 悲記秋
諸珍寶瓶。盛滿妙⾹⽔。

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་ ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་ ་མས་ ་ ས་གསོལ། །

宜嗡 類巴 岡哇 盧倘尼 柔摩 界巴 篤梅 咕出梭
洋溢美歌樂。請佛佛⼦浴。
འདི་ནི་ ས་མཆོག་དཔལ་དང་ ན། ། གས་ ེའི་ ་ནི་ ་ན་མེད། །

迪尼 出秋 巴倘滇 突界 秋尼 啦那梅
此勝侍浴具吉瑞。⼤悲之⽔為無上。
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ིན་བ བས་ཡེ་ཤེས་ ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་ བ་ ལ་ ་གསོལ། །

請臘 也謝 秋怡尼 記堆 恩⽵ 紮篤梭
以此聖化般若⽔。隨願成就祈賜予。

རི་བོ་ ར་ནི་མཛས་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་དམ་པའི་ ན་ ན་པ། །

⽇渦 達尼 則巴宜 雲滇 檔⾙ 間滇巴
如似⾼⼭⽽端嚴。淨妙功德為莊嚴。

མཆོད་གནས་རིན་ཆེན་དེ་དག་ལ། །བདག་གིས་ ས་འདི་གསོལ་བར་བ ི། །

確內 仁千 喋達喇 達吉 去迪 梭哇吉
於彼珍寶侍奉處。我為澡浴⽽侍奉。

ིང་ ེ་ཡིས་ནི་ངེས་གང་བས། ། ག་ ་ཕན་དང་བདེ་མཛད་པའི། །

寧傑 宜尼 耶港威 ⼤篤 偏倘 喋則悲
⼤悲之⼼定遍滿。恆時常⾏利樂業。

མཆོག་ ་ ལ་བ་དེ་དག་ལ། །བདག་གིས་ ས་འདི་གསོལ་བར་བ ི། །

秋篤 篤哇 喋達喇 達吉 去迪 梭哇吉
於彼最勝調柔者。我今侍浴以為供。
ཞེས་པས་ ས་གསོལ་ནས།

侍浴已

དེ་དག་ ་ལ་མ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་ ི་རབ་བ ོས་པས་ ་ ིའ།ོ །

喋達 咕喇 聰巴 梅⾙苟 藏喇 直惹 軌⾙ 咕企喔
⾹熏極潔淨。浴⼱拭其⾝。
ཞེས་ ་ ི།

淨拭。
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དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བ ར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་དམ་པ་འ ལ། །

喋內 喋喇 喀多 磊鳩威 那灑 欣篤 直⾏ 檔巴普
拭已復獻上。⾹極妙⾊⾐。

གོས་བཟང་ བ་ལ་འཇམ་པ་ ་ཚགས་དང༌། ། ན་མཆོག་བ ་ ག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །

苟桑 薩喇 蔣巴 那措倘 減秋 甲剎 喋倘 喋達吉
亦以細柔服。最勝莊嚴物。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་དེ་ ས་དང༌། ། ེས་མཆོག་དམ་པ་ མས་ལའང་བ ན་པར་བ ི། །

喋⾏ 謝巴 南倘 喋瑟倘 皆秋 檔巴 南朗 檢巴吉
莊嚴普賢尊。⽂殊觀⾃在。
ཞེས་གོས་ ན་ ལ།

供⾐飾

ོང་ག མ་ ན་ ་ ི་ངད་ ང་བ་ཡི། ། ི་མཆོག་ མས་ ིས་ བ་དབང་ ན་ ི་ ། །

東松 袞篤 直耶 當哇宜 直秋 南記 突汪 袞吉咕
⾹遍三千界。妙⾹塗敷彼。

གསེར་ ངས་བཙ་མ་ ི་དོར་ ས་པ་ ར། །འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་ ག་པར་བ ི། །

瑟將 作瑪 啟多 伽巴達 偉洽 把哇 喋達 久巴吉
猶如純煉⾦。發光諸佛⾝。
ཞེས་ ག་པ་འ ལ་ལོ། །ཚགས་བསག་བ ི་བ་ལ། ག་འཚལ་བ་ནི།

塗⾝。積聚資糧⾏頂禮：

གང་གིས་འཆིང་ མས་ཐམས་ཅད་རབ་བཅད་ཅིང༌།། ་ ེགས་ཚགས་ མས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ ས་ཏེ།།

港吉 清南 湯界 惹界京 姆喋 措南 湯界 炯伽喋
隨所障縛盡斷卻。諸外道眾盡降伏。
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ེ་དང་བཅས་པའི་བ ད་ནི་བ ལ་ནས་ ། ། ང་ བ་མཆོག་བ ེས་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

喋倘 界⾙ 堆尼 督內素 強秋 秋涅 喋喇 洽擦洛
摧滅波旬魔軍眾。頂禮獲得勝菩提。

མི་མཆོག་འ ལ་བ་ཁ་ལོ་བ ར་མཛད་ཅིང༌། ། ན་ ོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །

⽶秋 篤哇 卡洛 久則京 袞久 清哇 俱則 喋⾏謝
⼈中之尊調御者。斬斷結縛善如來。

དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །མཉན་ཡོད་བ གས་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

汪波 息⾏ 涅息 息喇克 涅約 修巴 喋喇 洽擦洛
根淨善令他寂靜。頂禮住舍衛城者。

ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མང་པོའ་ཚགས་མངའ་ཞིང༌། །མཚན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ་དག་པའི་ ། །

元滇 仁千 芒悲 措昂⾏ 參惹 也謝 永素 達⾙咕
功德珍寶⿑匯聚。相好智慧畢淨⾝。

གསེར་ ི་མདོག་ཅན་ ་དང་མིས་མཆོད་པ། །བཅོམ་ ན་ ་ཡི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

塞吉 ⽃間 啦倘 ⽶確巴 炯滇 啦怡 啦喇 洽擦洛
⼈天應供⾦⾊相。頂禮世尊天中天。
ིང་རས་ ་མ་མཆོད་པ་ལས།

玲惹巴8所著《供奉上師儀軌》：
註：
8 名為⾙瑪多傑 (⻄元1128-1188年)。為玲惹噶舉之開宗者，也是⽵巴噶舉之祖師。其所著作
之此上師供儀符合密續教法，為眾⼈稱名共許。
གང་གི་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། ། ན་པ་ཙམ་ ིས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །

港吉 闊威 涅巴尼 成巴 藏吉 炯則京
輪迴之過患。念即能消除。
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་མེད་ ང་ བ་ཐོབ་མཛད་པའི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

啦梅 強秋 透則⾙ 啦梅 峽喇 洽擦洛
獲無上菩提。南無上師⾜。

གང་གི་མ་རིག་ ན་པའི་ཚགས། ། ག་ ་ ར་པ་སེལ་མཛད་པ། །

港吉 瑪⽇ ⾨⾙措 瑪篤 求巴 瑟則巴
眾無名愚癡。昏黯得消除。

ཉི་མའི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

尼梅 積闊 ⼤普宜 啦梅 峽喇 洽擦洛
如豔陽壇城。南無上師⾜。

གང་གི་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ ི། །ཚད་ག ང་མ་ ས་སེལ་མཛད་པ། །

港吉 闊威 篤涅吉 翠東 瑪閭 瑟則巴
何種輪迴苦。熱惱盡消除。

་བའི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

達威 積闊 ⼤普宜 喇梅 峽喇 洽擦洛
如明⽉壇城。南無上師⾜。

གང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི། །ཉོན་མོངས་ནད་ མས་སེལ་མཛད་པ། །

港吉 堆洽 喇梭⾙ 紐蒙 內南 瑟則巴
任何貪欲等。煩惱病消除。

ན་པའི་ ལ་པོ་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

棉⾙ 傑波 ⼤普宜 喇梅 峽喇 洽擦洛
猶如⼤醫王。南無上師⾜。
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གང་གི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ ི། ། ོང་ ེར་མཆོག་ ་ ེལ་མཛད་པ། །

港吉 薩梅 喋千吉 種切 秋篤 皆則巴
隨無漏⼤樂。度往尊聖城。

་མཆོག་རིན་ཆེན་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⼤秋 仁千 ⼤普宜 喇梅 峽喇 洽擦洛
猶似勝寶⾺。南無上師⾜。
གང་གི་ ེ་ ་ན་འཆི་ཡི། ། ་བོ་ཆེ་ལས་ ོལ་མཛད་པ། །

港吉 皆噶 那企宜 秋渦 切磊 卓則巴
於⽣⽼病死。⼤河⽽度脫。
མཉན་པའི་ ལ་པོ་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

年⾙ 傑波 ⼤普宜 喇梅 峽喇 洽擦洛
猶如⼤船王。南無上師⾜。

གང་གི་འ ོ་བའི་དགོས་འདོད་ མས། །ཡིད་བཞིན་ ོགས་པར་འ ང་འ ར་བའི། །

港吉 卓威 苟堆南 宜⾏ 佐巴 炯求威
隨有情欲求。如意滿所願。

ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

諾布 仁千 ⼤普宜 喇梅 峽喇 洽擦洛
如⼤摩尼寶。南無上師⾜。

གང་གི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ན། །འ ་འ ལ་མེད་པ་ བ་ ར་པ། །

港吉 確南 湯界袞 篤札 梅巴 卡久巴
隨於⼀切法。無離合遍住。
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ནམ་མཁའ་ ་ འི་ གས་མངའ་བའི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

南卡 ⼤普 突阿威 喇梅 峽喇 洽擦洛
如虛空⼼量。南無上師⾜。

གང་གི་ག ང་གི་འོད་ཟེར་ ིས། །བདག་སོགས་ ོངས་པ་མ་ ས་པ། །

港吉 松吉 偉瑟吉 達梭 蒙巴 瑪閭巴
隨所⾔光芒。盡我等蒙昧。

ིང་གི་པ ོ་ཁ་ ེས་པའི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

寧吉 ⾙摩 喀切⾙ 喇梅 峽喇 洽擦洛
綻放⼼中蓮。南無上師⾜。
མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི། དཔང་ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་ལས།

供養，《諸佛菩薩名稱經9》云：
註：
9 歷史記載，此經為第⼆⼗⼋代吐蕃朝時期，從天⽽降之經書。
另⼀說法是由印度⼀位班智達⼤師攜帶⼊藏。為⻄藏最早的⼀部經典。
ང་ བ་སེམས་དཔའི་བསོད་ནམས་རབ་འ མས་ལས་ ང་བ་

強秋森⾙ 索南 惹蔣磊 炯哇
菩薩由廣⼤福德

མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་མཆོད་པ་ ་ཚགས།

⽶釀巴倘 釀⾙確巴 那措
⽽出⽣之無等等供養。

མཆོག །གཙ་བོ། དམ་པ། ད་པར་ཅན། བཟང་པོ། ་ནོམ་པ། ་ན་མེད་པ།

秋 佐渦 檔巴 克巴間 桑波 迦濃巴 啦那梅巴
最勝。最要。清淨。殊勝。賢善。圓滿。無上。
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མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པས་ ོགས་བ འི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ར་ ར་བཀང་ ེ།

⽶釀巴倘釀⾙ 秋究挪記 記滇湯界 秋普岡喋
無等等盈滿⼗⽅⼀切器世間。

ཆོས་ ་ི མཆོད་པ་དང་བཅས་པས་མ་ ས་མི་ ས་ ས་པ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་

確記確巴倘界⾙ 瑪閭⽶閭 閭巴梅⾙ 袞秋松喇
以法供養。過去。現在。未來。尊勝三寶。
ི་མའི་ ་མཐར་ ག་ ་ ན་མི་འཆད་པར་མཆོད་ཅིང་འདོན་ནོ། །

企梅姆踏 ⼤篤均 ⽶切巴確京 敦諾
盡未來際。無有中斷，將⾏供養。

ད ལ་ཞིང་གསོལ་ལོ། །བ ར་ ིར་བ ིའ།ོ ། ་མར་བ ིའ།ོ །རི་མོར་བ ིའ།ོ །མཉེས་པར་བ ིའ།ོ །

鄔⾏梭洛 咕迪吉喔 喇嘛吉喔 ⽇摩吉喔 年巴吉喔
承侍。恭敬。侍奉。歡喜。
ཞེས་པས་མཚམས་ ར་ཏེ། ཐོག་མར་ཉེར་ ོད་ ་འ ལ་བ་ནི།

五供養：

ལ་བ་ ་མཚའི་མཆོད་ ས་ལས་ བ་པའི། །ཞིང་ཁམས་ ་མཚའི་མེ་ཏོག་ ་མཚའི་ཚགས། །

傑哇 甲翠 確則 磊⽵⾙ ⾏康 迦翠 梅多 甲翠措
聖者海之供品⽽成就。淨⼟海之繁花海會聚。

ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ ལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་ ་མཚས་འ ལ་ལོ་བཞེས་ ་གསོལ། །

元滇 甲翠 傑哇 闊界喇 喋巴 甲翠 普洛 協素梭
功德海之如來眷屬眾。誠⼼海之供養祈納受。

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ ི་ཡན་ལག་བ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

達倘 踏也⾙ 森間湯界 強秋記 演臘屯倘 滇巴久記
願我與無邊⼀切有情眾⽣。具⾜七菩提分。
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ལ་བ་ ་མཚའི་མཆོད་ ས་ལས་ བ་པའི། །ཞིང་ཁམས་ ་མཚའི་བ ག་ ོས་ ་མཚའི་ཚགས། །

傑哇 甲翠 確則 磊⽵⾙ ⾏康 迦翠 篤悲 甲翠措
聖者海之供品⽽成就。淨⼟海之薰⾹海會聚。

ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ ལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་ ་མཚས་འ ལ་ལོ་བཞེས་ ་གསོལ། །

元滇 甲翠 傑哇 闊界喇 喋巴 甲翠 普洛 協素梭
功德海之如來眷屬眾。誠⼼海之供養祈納受。

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་ ེ་

達倘 踏也⾙ 森間湯界 促慶南巴 達喋
願我與無邊⼀切有情眾⽣。
ཡང་དག་པའི་ ལ་ ིམས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

揚達⾙ 促慶倘 滇巴久記
清淨律儀。具正⼫羅。

ལ་བ་ ་མཚའི་མཆོད་ ས་ལས་ བ་པའི། །ཞིང་ཁམས་ ་མཚའི་ ང་གསལ་ ་མཚའི་ཚགས། །

傑哇 甲翠 確則 磊⽵⾙ ⾏康 迦翠 囊撒 甲翠措
聖者海之供品⽽成就。淨⼟海之供燈海會聚。

ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ ལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་ ་མཚས་འ ལ་ལོ་བཞེས་ ་གསོལ། །

元滇 甲翠 傑哇 闊界喇 喋巴 甲翠 普洛 協素梭
功德海之如來眷屬眾。誠⼼海之供養祈納受。

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་ ན་པ་བསལ་ནས་

達倘 踏也⾙ 森間湯界 瑪⽇⾙ ⾨巴撒內
願我與無邊⼀切有情眾⽣。
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ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ོན་མ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

湯界千⾙ 也謝記 准梅倘 滇巴久記
消除無明昏黯。具⼀切智慧燈。

ལ་བ་ ་མཚའི་མཆོད་ ས་ལས་ བ་པའི། །ཞིང་ཁམས་ ་མཚའི་ ི་ཆབ་ ་མཚའི་ཚགས། །

傑哇 甲翠 確則 磊⽵⾙ ⾏康 迦翠 直洽 甲翠措
聖者海之供品⽽成就。淨⼟海之⾹⽔海會聚。

ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ ལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་ ་མཚས་འ ལ་ལོ་བཞེས་ ་གསོལ། །

元滇 甲翠 傑哇 闊界喇 喋巴 甲翠 普洛 協素梭
功德海之如來眷屬眾。誠⼼海之供養祈納受。
བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་

達倘 踏也 ⾙ 森間湯界 丁涅錦吉秋
願我與無邊⼀切有情眾⽣。以三摩地⽔。
མ་པར་གཡེངས་པའི་ ི་མ་དག་ ེ་བདེ་ཞིང་ཚམ་པར་ ར་ཅིག །

南巴⾔⾙ 直瑪達喋 喋⾏ 參巴久記
清淨散逸垢染。得喜樂意⾜。

ལ་བ་ ་མཚའི་མཆོད་ ས་ལས་ བ་པའི། །ཞིང་ཁམས་ ་མཚའི་ཞལ་ཟས་ ་མཚའི་ཚགས། །

傑哇甲翠 確則磊 ⽵⾙ ⾏康迦翠 協瑟甲翠措
聖者海之供品⽽成就。淨⼟海之神饈海會聚。

ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ ལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་ ་མཚས་འ ལ་ལོ་བཞེས་ ་གསོལ། །

元滇甲翠 傑哇闊界喇 喋巴甲翠 普洛協素梭
功德海之如來眷屬眾。誠⼼海之供養祈納受。
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བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ེས་པའི་ ག་བ ལ་བསལ་ནས་

達倘 踏也⾙ 森間湯界 遮北篤涅 撒內
願我與無邊⼀切有情眾⽣。消除饑饉之苦。
ཡིད་བཞིན་ ི་ཟས་ ོམ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

宜⾏吉瑟⼸倘 滇巴久記
具如意飲⾷。
འདོད་ཡོན་ ་ནི།

五妙欲：

ལ་བ་ཟག་མེད་འ ོར་ལ་མངའ་བ ར་ཡང༌། །འ ོ་བའི་དོན་ ་འདོད་ཡོན་ མ་ ་ཡིས། །

傑哇 薩梅 久喇 阿久陽 卓威 敦篤 堆元 南阿宜
如來無漏資財得⾃在。為眾⽣義供養五妙欲。

མཆོད་པས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས། །བསོད་ནམས་མི་ཟད་གཏེར་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

確⾙ 卡釀 森間 湯界記 索南 ⽶謝 喋喇 俱巴秀
等虛空界⼀切有情眾。受⽤無盡福德之寶藏。
ལ་ དི ་ ་བ ན་ནི།

七珍寶：

མི་དབང་རིན་ཆེན་ ་བ ན་འདི་དག་ནི། །སངས་ ས་ ས་དང་བཅས་པ་མ་ ས་ལ། །

⽶旺 仁千 那敦 喋達尼 桑傑 瑟倘 界巴 瑪閭喇
⼈王此等七珍寶。佛與佛⼦盡無餘。

བདག་གིས་བཤམས་ཤིང་ཡིད་ ས
ི ་ ལ་བ་ཡིས། །འ ོ་བ་མི་ཟད་གཏེར་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

達吉 相欣 宜記 噗哇宜 卓哇 ⽶瑟 喋喇 俱巴秀
以我陳設意供養。眾⽣受⽤無盡藏。
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བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ནི།

⼋瑞物：

་ཡི་དབང་པོ་ ་མིན་ག ལ་ ལ་ནས། །བ ་ཤིས་ ་མོ་བ ད་ ིས་མཆོད་པ་ ར། །

啦宜 汪波 啦名 於傑內 札悉 啦摩 傑記 確巴達
梵天戰勝阿修羅。⼋吉祥天⼥獻供。

ལ་དབང་ མས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ། །བ ་ཤིས་ ས་བ ད་དག་གིས་མཆོད་པར་བ ི། །

傑汪 南倘 強秋 森巴喇 札悉 則傑 達吉 確巴吉
諸如來與菩薩眾。我亦獻上⼋瑞物。
བ ་ཤིས་ གས་བ ད་ནི།

⼋瑞相：

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། །བསོད་ནམས་ ་ལས་ ང་བའི་འཁོར་ལོ་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 索南 求磊 炯威 闊洛迪
怙主⼤悲⽽加被。由福德因⽣輪寶。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 檔⾙ 確記 闊洛 闊哇秀
隨奉彼於剎那頃。願轉正妙之法輪。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། ། ི་མེད་ཤིན་ ་མཛས་པའི་དཔལ་བེ ་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 直梅 欣篤 則⾙ 巴⾙迪
怙主⼤悲⽽加被。無垢美妙吉祥結。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། ། ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་ ན་པར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 袞千 也謝 尼倘 滇巴秀
隨奉彼於剎那頃。願具遍⼀切智慧。
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མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། །རིན་ཆེན་བ ད་ ིས་གང་བའི་ མ་པ་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 仁千 俱記 港威 澎巴迪
怙主⼤悲⽽加被。珍寶精華滿寶瓶。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། །བསོད་ནམས་ཚགས་ ོགས་ ན་ ིས་བ ན་པར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 索南 措作 堅吉 堅巴秀
隨奉彼於剎那頃。願福德圓為莊嚴。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། ། ི་མེད་ཤིན་ ་དག་པའི་པ ་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 直梅 欣篤 達⾙ ⾙瑪迪
怙主⼤悲⽽加被。無染清淨此蓮花。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། །འཁོར་བའི་ཉེས་པའི་ ོན་ ིས་མ་གོས་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 闊威 涅⾙ 捐吉 瑪軌秀
隨奉彼於剎那頃。願輪迴過無染著。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། ། ི་མེད་ཤིན་ ་དཀར་བའི་ ང་ཆེན་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 直梅 欣篤 嘎威 東千迪
怙主⼤悲⽽加被。無垢潔⽩⼤法螺。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། ། ོད་ངན་ཕམ་ ེད་ཆོས་ ་ ོགས་པར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 則涅 滂伽 確札 卓巴秀
隨奉彼於剎那頃。願⾾爭敗法⾳揚。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། ། ི་མེད་ཤིན་ ་དག་པའི་གསེར་ཉ་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 直梅 欣篤 達⾙ 瑟釀迪
怙主⼤悲⽽加被。無染清淨此⾦⿂。
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གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། །འཁོར་བའི་ ་མཚ་ཆེ་ལས་ ོལ་བར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 闊威 迦措 切磊 卓哇秀
隨奉彼於剎那頃。願度脫⼤輪迴海。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། ། བས་ ི་དམ་པ་རིན་ཆེན་ག གས་མཛས་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 甲記 檔巴 仁千 篤則迪
怙主⼤悲⽽加被。聖救護端嚴寶傘。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། ། ན་ལ་ བས་ ི་དམ་པ་ ེད་པར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 袞喇 甲記 檔巴 伽巴秀
隨奉彼於剎那頃。願為⼀切聖救護。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི། །དམ་ཆོས་མི་ བ་ ལ་མཚན་དམ་པ་འདི། །

拱波 突界 千悲 請臘⾙ 檔確 ⽶努 傑參 檔巴迪
怙主⼤悲⽽加被。正法不衰聖幢幡。

གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། །དམ་ཆོས་མི་ བ་ ལ་མཚན་འ གས་པར་ཤོག །

港喇 噗哇 喋宜 給記喇 檔確 ⽶努 傑參 ⽵巴秀
隨奉彼於剎那頃。正法不衰豎幢幡。
ཅེས་པ་བ ག་གོ། ་ འི་བཟའ་བ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛད་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ།

供神饈，以虛空藏⽽加被：

ན་མཿས ་ཏ་ ་ག་ཏེ་ ོ་བི་ ་ ་ཁེ་

拿莫 薩哇 達他嘎碟 巴優必⾹ ⺟喀巴呀
ས ་ ་ཁཾ་

་ཏེ་ ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ ྀ ་དཾ་བ་ལི་དེ་ ་ །

薩哇他康 烏嘎喋 薩琶惹那 亦芒嘎嘎拿 康 葛黑拿當 巴拎喋 梭哈
ི ོ ེ

ོ

ི

ོ

ི

ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་ ན་པ། །མཆོག་ ་ ར་པའི་ཟས་མཆོག་འདི། །

俗札 直柔 惹滇巴 秋篤 久⾙ 瑟秋迪
⾊聲⾹味觸。此最勝勝⾷。

བདག་གིས་དད་པས་འ ལ་ལགས་ ས
ི ། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་ ་གསོལ། །

達吉 喋⾙ 普臘記 記喋 哇尼 協素梭
吾以信供奉。隨意請納受。

ཞལ་ཟས་རོ་བ ་ ན་པ་ཡིད་འ ོག་པ། །ལེགས་ ར་འདི་ནི་ ལ་བ་ ས་བཅས་ལ། །

協瑟 柔迦 滇⾏ 宜綽巴 磊甲 迪尼 甲哇 瑟界喇
百味珍饈意歡悅。善合妙味佛⼦眾。

དད་པས་ ལ་བས་འ ོ་བ་འདི་དག་ ན། །འ ོར་ ན་ཏིང་འཛན་ཟས་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

喋⾙ 噗威 卓威 迪達袞 久滇 丁錦 瑟喇 俱巴秀
以信供奉願眾⽣。受⽤富⾜禪定⾷。

ལ་བས་བ ད་བཅོམ་ ང་ བ་སངས་ ས་ཏེ། ། ལ་བའི་ ་ལ་ ིབས་ ེམས་མི་མངའ་ཡང༌། །

傑威 篤炯 強秋 桑傑喋 傑威 咕喇 哲傑 ⽶阿揚
世尊伏魔證菩提。雖佛尊⾝無饑渴。

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་ ་འ ར་ ད་ ། ། ར་བའི་བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་འདི་ ལ་བས། །

達甲 索南 ⾏篤 久類篤 迦威 學倘 協瑟 迪噗威
為成吾等福⽥境。以奉珍饈妙味⾷。

ས་ ན་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་ ས་ནས། །བདེ་བ་ཅན་ ་པ ོ་ལས་ ེས་ཏེ། །

篤袞 給威 洛多 佩傑內 喋哇 間篤 ⾙摩 磊皆喋
恆時善果得增⻑。極樂淨⼟蓮花⽣。
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ཏིང་འཛན་ཆོས་དང་ཟས་ལ་ལོངས་ ོད་ཤོག །

丁錦 確倘 瑟喇 隆俱秀
願享三摩地法⾷。

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་ ིས་ཡོངས་ ་

揚達巴 佐⾙ 桑傑 強秋森⾙ 給敦吉 永素
清淨正等覺佛。周圍菩薩僧伽眾所圍繞。

བ ོར་བ་ མས་ལ་ཞལ་ཟས་ ་ཚགས་པའི་ཚད་མ་དང་འ ར་བ་དང་བཤོས་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་

闊哇 南喇 瑕瑟 那措⾙ 翠瑪倘 咕哇倘 薛倘 修啦梭巴
以各種妙⾷。菜餚。湯品。珍饈。奶酪等圓滿天供。
འི་ ས་ ་ནོམ་པ་ ི་བཟང་པོ་ ང་བའི་ ས་གང་བའི་ མ་པ་དང་བཅས་པ་ མས།

啦以則 迦濃巴 直桑波容威 秋港 威 崩巴 倘界巴南
盛滿妙⾹⽔之寶瓶等。

བདག་དང་ ིན་པའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ེས་ ་བ ང་ ེ་ ་ན་མེད་པ་

達倘 景⾙ 達波 喇梭⾙森間湯界 傑素松喋 啦那梅巴
祈攝受吾與施主等⼀切眾⽣。

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི གོ་འཕང་ལ་རབ་ ་འགོད་པའི་ ད་ ་ད ལ་བར་བ ིའ།ོ །

揚達巴 佐⾙ 桑傑記 苟滂喇惹篤 軌⾙ 類篤 鄔哇吉喔
令安置於無上正等正覺果位。
་ ག་ ་ནི།

五部聚：

ལ་བ་མགོན་པོ་དཔལ་ ིས་ མ་མེར་བ གས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ ་ ་བ ེས་པ་ལ། །

傑哇 袞波 巴吉 啦梅修 索南 也謝 咕阿 涅巴喇
尊怙威德巍然住。具獲福智與五⾝。
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་ ག་ ་ ན་ ིང་པོ་དམ་པ་འ ལ། །འ ོ་བས་བདེ་གཤེགས་ ིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །

阿剎 阿滇 寧波 檔巴普 卓威 喋謝 寧波 透巴秀
供養精妙五五部。願有情得如來藏。

འ ་ མ་པ་ ་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་ཞིང་

⽵ 南巴 阿噗威 森間 湯界喇 吉滇吉 洛多佩⾏
以奉五穀。願⼀切眾⽣世間之穀物豐盛。
དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་ ས་ ན་ ་ ས་པར་ ར་ཅིག །

給威 洛多篤袞篤 傑巴久記
恆時善果增⻑。

རིན་པོ་ཆེ་ མ་པ་ ་ ལ་བས་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་

仁波切 南巴阿噗 威宜 ⾏吉諾布 仁波切 森間湯界記
以奉五寶。願如意寶滿⼀切眾⽣之欲求。

དགོས་ད ་ཡིད་བཞིན་ ་བ ངས་ནས་འ ོར་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

苟咕 宜⾏篤 ⼸內 久巴 澎松措巴 倘滇巴 久記
具圓滿富⾜。

ན་ མ་པ་ ་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་བཞི་བ ་ ་བཞིའི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་ནས་

棉 南巴阿 噗威 森間湯界 內 息迦 札息 篤阿倘 差內
以奉五藥。願⼀切眾⽣遠離四百四種病苦。
གས་ ེའི་ ན་ ིས་ ག་ག མ་ ི་ནད་ལས་ཐར་བར་ ར་ཅིག །

突界棉吉篤松 吉內磊 踏哇久記
以⼤悲藥解三毒病。
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ིང་པོ་ མ་པ་ ་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་ ིང་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

寧波 南巴阿噗威 森間湯界 喋闊那尼記 寧波倘滇巴求記
以奉五精華。願⼀切眾⽣具⾜真實性藏。
ི་ མ་པ་ ་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་ མ་པར་གཡེང་བའི་

直 南巴阿噗威 森間湯界 丁涅錦吉秋 南巴焉威
以奉五味。願⼀切眾⽣以禪定⽔淨諸散逸垢。
ི་མ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་ ེ་བདེ་ཞིང་ཚམ་པར་ ར་ཅིག །

直瑪湯界 南巴達喋 喋⾏ 參巴久記
喜樂意⾜。

མཆོད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་ བ་ཆེན་ ིང་གིས་མཛད་པའི་ ་མ་མཆོད་པ་ལས།

復於供品有⼤成就者玲惹巴所著《供奉上師儀軌》云：

ནམ་མཁའ་ཉི་ ་གཟའ་ ར་འཇའ་ཚན་དང༌། །མཛས་པའི་ ིན་དང་ ག་ ་ལ་སོགས་པས། །

南卡 尼達 灑嘎 甲村倘 界⾙ 真倘 咕那 喇梭⾙
虛空⽇⽉星曜虹。華雲並與朝霧等。

རབ་ ་བ ན་ཅིང་ཡིད་རབ་ ང་ ར་པ། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

惹篤 間京 宜惹 倘求巴 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
極莊嚴⽽意爽朗。奉予珍寶勝⼠夫。

རི་བོ་མཆོག་དང་དེ་བཞིན་རི་ ན་དང །གངས་རི་ ན་རི་རིན་ཆེན་རི་བོ་སོགས། །

⽇渦 秋倘 喋⾏ ⽇稱倘 港⽇ 棉⽇ 仁千 ⽇渦梭
⾼廣⼭與眾丘壑。雪⼭藥⼭寶⼭等。

དགོས་འདོད་འ ང་བའི་རི་གཞན་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

苟堆 炯威 ⽇賢 吉念袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
隨願所⽣⼀切⼭。奉予珍寶勝⼠夫。
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རིན་ཆེན་ས་གཞིར་ལོ་ཏོག་ ིན་ ེད་ཅིང༌། ། ེད་མོས་ཚལ་དང་ ན་དགའ་ ་བ་དང༌། །

仁千 薩息 洛多 明伽京 皆梅 剎倘 袞噶 惹哇倘
珍寶⼤地稻穀熟。林苑廟宇殿堂等。

ག ག་ལག་ཁང་སོགས་ཕོ་ ང་བཞིན་ ར་པ། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

租喇 康梭 波章 ⾏久巴 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
猶似王城圓滿聚。奉予珍寶勝⼠夫。

གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བསིལ་ཁང་ ོ་ཁང་དང༌། ། ་བབས་ལ་སོགས་མཛས་པའི་ ན་ ིས་བ ན། །

瑕梅 康千 絲康 苟康倘 ⼤帕 喇梭 界巴 間吉間
⼤越量宮有涼亭。⾨樓牌坊眾寶嚴。

ངོ་མཚར་མཆོག་ ་ ར་པ་དེ་དག་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

喔擦 秋篤 久巴 喋達袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
彼等殊勝妙稀有。奉予珍寶勝⼠夫。

ག ག་ལག་ཁང་དང་ ལ་པོའ་ཕོ་ ང་དང༌། །མཁར་དང་ ལ་འཁོར་ ོང་དང་ ོང་ ེར་དང༌། །

租臘 康倘 傑悲 波章倘 卡倘 宇闊 種倘 種切倘
佛殿並與皇宮殿。房舍鄉鎮市城國。

ཡིད་འོང་མཛས་པའི་ཁང་བཟང་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

宜嗡 則⾙ 康桑 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
優美妙舍盡所有。奉予珍寶勝⼠夫。

་ ེ་ག གས་དང་ ལ་མཚན་བ་དན་དང༌། །དར་ད ངས་ བ་ བ་འཕན་དང་ ་ ི་དང༌། །

啦哲 篤倘 傑參 帕滇倘 達將 臘乎 偏倘 達迪倘
華蓋傘幢與⾶幡。飄帶搖曳幡旗縵。
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ཡོལ་བ་ལ་སོགས་བཀོད་པའི་ ད་པར་ མས། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

於哇 喇梭 軌⾙ 克巴南 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
簾幕等特勝嚴置。奉予珍寶勝⼠夫。
གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་དེ་བཞིན་ ་ཏིག་དང༌། །བཻ

་དང་ ང་དང་མན་ཤེལ་དང༌། །

瑟溫 桑甲 喋⾏ 姆地倘 ⾙珠 ⽛倘 東倘 棉謝倘
⾦銀銅鐵與珍珠。琉璃硨磲與⽔晶。

་ ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

豈如 喇梭 仁千 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
珊瑚等⼀切妙寶。奉予珍寶勝⼠夫。

་མཚ་ཆེ་དང་ ་བོ་ ་ ན་དང༌། །མཚ་དང་ ིང་ ་ ེང་ཀ་ ་མིག་སོགས། །

迦措 切倘 秋渦 秋琛倘 措倘 錦噗 丁嘎 出⽶梭
⼤海河⽔與溪流。湖池⽔塘與泉眼。

ོག་པ་མེད་ཅིང་ཡན་ལག་བ ད་ ན་ཆབ། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

紐巴 梅京 演臘 傑滇洽 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
清澈具⼋功德⽔。奉予珍寶勝⼠夫。

ལོ་ཏོག་ ི་ཐོག་ཤིང་ཏོག་ཇི་ ེད་པའི། ། ི་དང་རོ་ ན་འ ོ་བའི་གསོས་ ར་པ། །

洛多 ⾃透 欣多 吉涅⾙ 直倘 柔滇 卓威 梭求巴
稻穀草芽與⽔果。具⾹味滋養有情。

དབང་པོའ་ ོད་ ལ་ངོ་མཚར་ ་ཚགས་པ། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

汪悲 俱於 喔擦 那措巴 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
根⾨⾏處諸稀有。奉予珍寶勝⼠夫。
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ཙན་དན་ག་ ར་ ར་ མ་ལ་སོགས་ཏེ། །རོ་དང་ ས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི། །

間滇 噶普 古拱 喇梭喋 柔倘 ⼥巴 桑吉 ⽶洽⾙
旃檀⿓腦紅花等。味與⼒⽤不思議。

ནད་སེལ་ ན་ ི་ མ་པ་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

內瑟 棉吉 南巴 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
⼀切除病之藥相。奉予珍寶勝⼠夫。

་མཆོག་ ེན་ ིས་ལེགས་པར་ ར་བ་ཡི། །བཟའ་དང་བཅའ་དང་ ག་དང་བ ང་ལ་སོགས། །

舉秋 堅吉 列巴 甲哇宜 灑倘 甲倘 ⼤倘 東喇梭
勝⾷材緣善調和。嚼⾷啖⾷舔及飲。

འཇིག་ ེན་ཟས་མཆོག་མ་ ས་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

吉滇 瑟秋 瑪閭 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
世間勝⾷盡無餘。奉予珍寶勝⼠夫。

འཇིག་ ེན་དག་ན་ན་བཟའི་མཆོག་ ར་པ། ། ད་འཕགས་ ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཛས་པ་ཡི། །

吉滇 達那 那撒 秋久巴 克帕 咕喇 講⾏ 則巴宜
世間最極華美⾐。勝妙著⾝極柔美。

ེ་ ག་དཔག་མེད་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །ཞེས་དང༌།

伽札 巴梅 吉涅 約巴袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
各式無量盡所有。奉予珍寶勝⼠夫。

་ཡི་དབང་པོ་ཉེ་བའི་དབང་པོ་དང༌། ། ་དང་ ་མོ་མཛས་པའི་འཁོར་དང་བཅས། །

啦宜 汪波 年威 汪波倘 普倘 普莫 則悲 闊倘界
三⼗三天與梵天。俊美男⼥眾圍繞。
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ལོངས་ ོད་འདོད་ཡོན་ཚགས་བཅས་དེ་དག་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

隆俱 堆雲 措界 喋達袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
受⽤妙欲之⼀切。奉予珍寶勝⼠夫。

་མིན་ ་དང་གནོད་ ིན་ ི་ཟ་དང༌། །དབང་པོ་ལ་སོགས་ ་དང་ ་མོ་དང༌། །

啦明 盧倘 挪景 直灑倘 汪波 喇梭 普倘 普莫倘
阿修羅⿓及藥叉。乾達婆王男⼥等。

འཁོར་དང་ལོངས་ ོད་ངོ་མཚར་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

闊倘 隆俱 喔擦 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
眷屬受⽤盡稀妙。奉予珍寶勝⼠夫。

འཁོར་ལོས་བ ར་ ལ་མི་ཡི་དབང་ ག་མཆོག །བ ན་མོ་ ས་བཅས་རིན་ཆེན་ ་བ ན་དང༌། །

闊洛 求傑 ⽶宜 汪秋秋 尊莫 瑟界 仁千 那敦倘
轉輪王⾃在⼈王。后妃皇⼦七珍寶。

ད ང་གི་ཚགས་དང་བཅས་པ་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

崩吉 措倘 界巴 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
驍勇軍隊盡所有。奉予珍寶勝⼠夫。

ལ་ ན་ལ་སོགས་ ེས་པ་ ད་མེད་དང༌། ། ེ ་ ་མོ་མཛས་པའི་གོས་ ོན་ཅིང༌། །

傑稱 喇梭 皆巴 普梅倘 克喔 普莫 則悲 苟均京
邦國及凡夫男⼥。童男童⼥著華服。

རིན་ཆེན་ ན་ ིས་བ ན་པ་དེ་དག་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

仁千 堅吉 堅巴 喋達袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
彼等眾寶所嚴飾。奉予珍寶勝⼠夫。
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སེང་གེ་ ་མཆོག་ལ་སོགས་ ོབས་ཆེན་དང༌། །ཨེ་ ་ལ་སོགས་མཛས་པའི་རི་ གས་སོགས། །

森給 求秋 喇梭 多千倘 藹尼 雅梭 則⾙ ⽇⼤梭
獅⼦⽜王⼤⼒等。⿅王美麗獸畜等。

ནགས་ ོད་རི་བོའ་ ལ་ན་ ་བ་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

那出 ⽇渦 素那 舉哇袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
⾏於茂林⼭路眾。奉予珍寶勝⼠夫。

་དང་ ང་པོ་དེ་བཞིན་ཤིང་ ་དང༌། །འཇིག་ ེན་དག་ན་ཐེག་ཆེན་བཞོན་པའི་མཆོག །

⼤倘 啷波 喋⾏ 欣⼤倘 吉滇 達那 貼千 尋⾙秋
駿⾺⼤象與⾞乘。世間最勝之駕⾞。

གས་ཆེན་མ ོགས་པར་འ ོ་བ་དེ་དག་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

秀千 久巴 卓哇 喋達袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
⼒⾜速⾏彼⼀切。奉予珍寶勝⼠夫。

མཁའ་ ིང་ ལ་པོ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང༌། ། ང་ ང་ ་ ་ ་ ག་ ར་པ་སོགས། །

喀丁 傑波 嘎喇 冰嘎倘 充充 瑪伽 咕究 溫巴梭
鵬⿃王迦陵頻伽。孔雀杜鵑⿈鴨鶴。

ད་ ན་མཛས་པའི་འདབ་ཆགས་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

給年 則⾙ 塔洽 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
悅⽿美妙眾⿃禽。奉予珍寶勝⼠夫。

་མིའི་ལོངས་ ོད་ཡོངས་ ་བ ང་བ་དང༌། །ཡོངས་ ་ག ང་མིན་རང་བཞིན་གནས་པའི་རིགས། །

啦⽶ 隆俱 永素 松哇倘 永素 松明 攘⾏ 內⾙⽇
天⼈受⽤受持者。無受持諸⾃然物。
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ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བ་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

喔擦 俱篤 容哇 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
所有堪能妙受⽤。奉予珍寶勝⼠夫。

ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་ཕོ་ ང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བ ད་ ི་སེམས་ཅན་ ་ཚགས་ ལ་པའི་རིགས། །

挪記 吉滇 波章 協也康 俱記 森間 那措 ⽵⾙⽇
外器世間越量宮。內情眾⽣化現類。

ཡིད་འོང་མཛས་པའི་རོལ་མོ་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །

宜嗡 則⾙ 柔莫 吉涅袞 皆秋 仁千 南喇 普哇吉
⼀切美妙之樂⾳。奉予珍寶勝⼠夫。

བདག་གི་ ས་དང་ལོངས་ ོད་ཐམས་ཅད་དང༌། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འ ོ་བ་མ་ ས་ ན། །

達吉 閭倘 隆俱 湯界倘 卡倘 釀⾙ 卓哇 瑪閭袞
我之⼀切⾝與財。等虛空際有情眾。

ེས་མཆོག་ ེད་ ་ི འབངས་ ་འ ལ་ལགས་ན།། གས་ ེས་དགོངས་ནས་བཞེས་ཏེ་བ བ་ ་གསོལ།།

皆秋 切記 汪素 普臘那 突界 拱內 協喋 甲篤梭
盡⼀切供勝⼠夫。⼤悲納受祈救怙。
བ་པའི་མཆོད་པ་ནི།

修證供：

ཐོས་པའི་མཆོད་ཡོན་ ་མཚས་ལེགས་གཏམས་ཤིང༌། ། མ་བ ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ ན་ ་བ མ། །

退⾙ 確雲 迦措 列當欣 南札 ⽇⾙ 梅多 袞篤章
善聞供⽔海妙遍。鮮豔智花盡盛放。

ལ་ ིམས་ མ་དག་ ི་ཡི་བ ག་ ོས་འ ལ། །འཆད་པ་ཉིན་མོར་ ེད་པའི་ ོན་མེ་ ར། །

促慶 南達 直宜 篤悲突 切巴 寧摩 伽⾙ 准梅巴
清淨律儀薰煙冒。說法燈⽕啟⽩晝。
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ོད་པ་ཉེས་པ་ མ་ ོང་ ི་ཆབ་གཏམས། །བསམ་གཏན་རོ་བ ་ ན་པའི་ཞལ་ཟས་བཤམས། །

作巴 涅巴 南炯 直洽當 桑滇 柔迦 滇⾙ 協瑟相
辯證滅過塗⾹滿。禪定百味神饈設。

ོམ་པ་ ེབ་ལེགས་ ན་པའི་རོལ་མོ་སོགས། །འཕགས་ མས་ད ེས་ ེད་མཆོད་པ་འདི་དག་གིས། །

總巴 喋列 年⾙ 柔莫梭 帕南 傑伽 確巴 迪達吉
著作善韻悅⽿樂。聖眾欣悅此等供。

་མེད་ ་མ་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས། །མཆོད་པར་འོས་པའི་ བས་ ན་མཆོད་པར་བ ི། །

啦梅 喇嘛 迦哇 瑟倘界 確巴 喂⾙ 迦袞 確巴吉
無上師佛菩薩眾。堪供救怙⾏供養。

ོན་པ་མཆོག་གིས་ཇི་ ར་བ ན་པ་བཞིན། ། ་དང་འ ས་ འི་ཐེག་པ་རབ་གསལ་བར། །

敦巴 秋吉 吉達 滇巴⾏ 舉倘 者菩 貼巴 惹撒哇
⼀如最勝導師教。因乘果乘於諸⼟。

ཞིང་ མས་ ན་ ་ བ་མེད་འབར་མཛད་པ། །བཀའ་བ ད་རིམ་པར་ ོན་ མས་མཆོད་པར་བ ི། །

⾏南 袞篤 努梅 帕則巴 噶舉 仁巴 捐南 確巴吉
恆時不衰助輝耀。供養噶舉師尊眾。
མ ལ་ཚམ་ ་སོ་བ ན་མ་ཡང་འ ལ།

盡⼒修持三⼗七供獻曼達。
བ ོད་པའི་རིམ་པ་ནི། འཕགས་པ་ ལ་འཁོར་ ོང་གིས་ ས་པའི་མདོ་ལས།

讚供次第，《佛說護國尊者所問⼤乘經》云：

མཚན་མཆོག་ ན་པ་ ི་མེད་ ་བའི་ཞལ། །གསེར་མདོག་འ ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

參秋 滇巴 直梅 達威峽 瑟朵 札哇 確喇 洽擦對
稽⾸我佛真⾦⾊。相好最上⾯如⽉。
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ལ་ ལ་ ོད་འ ་ ིད་པ་ག མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མ ེན་ཅན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

篤札 確札 細巴 松瑪企 釀梅 千千 確喇 洽擦對
功德智慧無等倫。永離三有常清淨。
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བ ད་ ི་ ་མོ་བཞིས་བ ོད་པར་ གས་པ།

《四魔⼥讚如來》：

མ་དག་ ་མངའ་མཆོག་ ་ག གས་བཟང་བ། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་གསེར་ ི་ ན་པོ་འ ། །

南達 咕阿 秋篤 俗桑哇 也謝 迦措 瑟吉 倫波札
清淨⾝具妙⾊相。智慧海如妙⾼⼭。

གས་པ་འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ ང་ངེ་བ། །མགོན་པོ་མཆོག་བ ེས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

札巴 吉滇 松那 啷耶哇 袞波 秋涅 確喇 洽擦對
名聞三界⾳悠遠。禮讚尊勝怙主尊。
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ེ་བཞིས་བ ོད་པར་ གས་པ།

《⾦光明經》四天王讚佛偈：

ལ་བ་ ་བ་ ི་མ་མེད་པའི་ ། ། ལ་བ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ ོང་གི་འོད། །

傑哇 達哇 直瑪 梅⾙咕 傑哇 尼瑪 偉瑟 東吉偉
佛⽉清淨。滿⾜莊嚴。佛⽇暉曜。放千光明。
ལ་བ་པ ་ ི་མ་མེད་པའི་ ན། ། ལ་བ་མེ་ཏོག་པད་ ་ ལ་མེད་ཚམས། །

傑哇 ⾙瑪 直瑪 梅⾙間 傑哇 梅多 ⾙紮 篤梅參
如來⾯⽬。最上明淨。⿒⽩無垢。如蓮華根。

ལ་བའི་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ ་ ་ ེ། །རིན་པོ་ཆེ་ནི་ ་མའི་འ ང་གནས་ ར། །

傑威 雲滇 迦措 ⼤普喋 仁波 切尼 篤梅 炯內久
功德無量。猶如⼤海。
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ལ་བ་ ་མཚ་ཡེ་ཤེས་ ་ཡིས་གང༌། །ཏིང་འཛན་བ ་ ག་ ོང་གིས་ ན་ ་གང༌། །

傑哇 迦措 也謝 出宜港 丁錦 甲剎 東吉 袞篤港
智淵無邊。法⽔具⾜。百千三昧。無有缺減。

ལ་བའི་ཞབས་ནི་འཁོར་ལོ་ ིས་པ་ ེ། །ཁོར་ ག་ ་ ད་དེ་བཞིན་ ིབས་མ་ ོང༌། །

傑威 峽尼 闊洛 直巴喋 闊於 姆去 喋⾏ 記瑪東
⾜下平滿。千輻相現。

ག་དང་ཞབས་ནི་ ་བས་ ས་པ་ ེ། །ཞབས་ ་ི ་བ་ངང་པའི་དབང་པོ་བཞིན། །

洽倘 峽尼 札威 哲巴喋 峽記 札哇 昂⾙ 汪波⾏
⾜指網縵。猶如鵝王。

གསེར་ ི་རི་བོ་ ་ ར་རབ་ ་གདའ། ། ལ་བ་ ི་མེད་གསེར་ ི་རི་དབང་པོ། །

瑟吉 ⽇渦 ⼤普 惹篤達 傑哇 直梅 些吉 ⽇汪波
光明晃耀。如寶⼭王。微妙清淨。如鍊真⾦。

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རི་དབང་འ ་བ་ ེ། །སངས་ ས་རི་དབང་ ལ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

雲滇 湯界 ⽇汪 札哇喋 桑傑 ⽇汪 傑喇 洽擦對
所有福德。不可思議。佛功德⼭。我今敬禮。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ་བ་ ་ ་འ ། །ནམ་མཁའ་དང་ཡང་མ ངས་ཤིང་འ ་བ་ ེ། །

喋⾏ 謝巴 達哇 秋達札 南卡 倘揚 匆欣 札哇喋
佛真法⾝。猶如虛空。應物現形。如⽔中⽉。

་མ་ ིག་ ་ ་ ར་ཆགས་པ་མེད། ། ལ་བ་ ི་མ་མེད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

久瑪 ⽶久 ⼤普 洽巴梅 傑哇 直瑪 梅喇 洽擦對
無有障礙。如焰如化。是故我今。稽⾸佛⽉。
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་མ་མཆོད་པ་ཡོན་ཏན་ ན་འ ང་ལས།

《功德源—上師供儀》云：

་ལ་ཚད་མེད་བ ང་ ་མེད། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་ ར་ཅིང༌། །

咕喇 切梅 ⻑篤梅 南卡 倘尼 釀久京
其⾝無量數。亦如虛空處。

་ཚགས་དབང་ ག་མི་ཤིགས་པ། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

那措 汪秋 ⽶細巴 朵界 咕喇 洽擦對
盡⾃在無滅。禮讚⾦剛⾝。

ཐམས་ཅད་ ོང་པའི་ཆོ་འ ལ་ལས། །འ ང་ འི་བདག་ཉིད་རང་ ང་དཔལ། །

湯界 東⾙ 秋出磊 炯涅 達尼 嚷炯巴
由空⽽變化。五⼤⾃⽣尊。

་འ ལ་ཆེན་པོ་ཆེ་བའི་བདག ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

久出 千波 切威達 朵界 咕喇 洽擦對
廣⼤神變者。禮讚⾦剛⾝。

འ ས་མ་ ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ། །དངོས་མེད་དངོས་ ན་བདག་ཉིད་ཅན། །

篤瑪 伽欣 倫吉⽵ 溫梅 溫袞 達尼間
無為⽽任運。無實實性者。

ག གས་མེད་ག གས་བཟང་དམ་པའི་མཆོག ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

素梅 素桑 檔⾙秋 朵界 咕喇 洽擦對
無⾊妙⾊勝。禮讚⾦剛⾝。

ཐོག་མཐར་འ ོ་འོང་མི་མངའ་ཞིང༌། ། ེ་འཇིག་འ ་འ ལ་མི་མངའ་ཡང༌། །

透它 卓嗡 ⽶阿⾏ 皆及 篤札 ⽶阿揚
初終無來去。無⽣滅合離。
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འ ོ་དོན་ཅིར་ཡང་ ོན་མཛད་པའི། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

卓屯 記揚 敦則⾙ 朵界 咕喇 洽擦對
利⽣⽽化⽰。禮讚⾦剛⾝。

མ་ ལ་ ་མའི་ ར་བ ན་ནས། ། ་ཚགས་ ་མའི་གར་མཛད་ཅིང༌། །

南出 求⽶ 咕滇內 那措 求梅 噶則京
神變幻化⾝。⾏諸幻化舞。

མ་ ོལ་འ ས་ ་ ེར་མཛད་པའི། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

南卓 者普 喋則⾙ 朵界 咕喇 洽擦對
賜與解脫果。禮讚⾦剛⾝。

་ཡི་ མ་ ལ་རེ་རེས་ ང༌། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་པའི། །

咕宜 南出 惹惹將 森間 康尼 巴梅⾙
各各幻化⾝。於世間無量。

དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ ོང་མཛད་པའི། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

軌堆 宜⾏ 岡則⾙ 朵界 咕喇 洽擦對
欲求悉圓成。禮讚⾦剛⾝。

ཇི་ ིད་འཁོར་བ་དེ་ ིད་ ། ། ་ལ་མཛད་པ་ ན་མི་འཆད། །

及細 闊哇 喋細篤 咕喇 則巴 袞⽶切
乃⾄輪迴盡。⾝業無間斷。

གས་ ེའི་ གས་ ས་འ ོ་བ་འ ེན། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

突界 甲鳩 卓哇真 朵界 咕喇 洽擦對
悲勾導眾⽣。禮讚⾦剛⾝。
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བ ོད་ ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་ ན་པའི་ད ངས། །

決篤 梅⾙ 昂尼磊 倉巴 喇梭 年⾙英
無⾔詮性中。梵天等妙⾳。

ོགས་བ ་ ན་ ་ ོགས་མཛད་པ། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

秋究 袞篤 卓則巴 南達 松喇 洽擦對
響徹⼗⽅所。禮讚極淨語。

ིད་ག མ་འ ོ་བ་མ་ ས་པའི། ། ་བའི་དབང་པོ་ཚམ་མཛད་ཅིང༌། །

思松 卓哇 瑪閭⾙ 那威 汪波 參則京
三有諸眾⽣。滿⾜其⽿根。

ཐམས་ཅད་ཡིད་དང་མ ན་ ར་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

湯界 宜倘 吞求⾙ 南達 松喇 洽擦對
順⼀切⼼意。禮讚極淨語。

ག ང་གི་བ ོད་པ་རེ་རེས་ ང༌། །མ་རིག་ ན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །

松吉 決巴 惹惹岡 瑪⽇ ⾨巴 瑟則京
各各⾔詮語。滅除無明黯。

ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ ོན་མཛད་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

它⾙ 朗秋 敦則⾙ 南達 松喇 洽擦對
展⽰解脫道。禮讚極淨語。

ཞི་སོགས་ལས་ མས་ཐམས་ཅད་ ན། །ཞལ་ནས་བ ོད་པ་ཙམ་ ིས་ནི། །

息梭 磊南 湯界袞 瑕內 決巴 藏吉尼
息等諸⾏業。尊⼝甫道出。
ི
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ལ་བཞིན་ ་ནི་ བ་ ར་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

促⾏ 篤尼 ⽵久⾙ 南達 松喇 洽擦對
即如理成辦。禮讚極淨語。

ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ག ང་ད ངས་ ས
ི ། །ཐེ་ཚམ་ ་བ་གཅོད་མཛད་ཅིང༌། །

薩京 甲切 松央記 退匆 札哇 俱則京
深廣之佛⾳。斬斷疑惑網。

ཡིད་བདེ་ ང་བ་ ེར་མཛད་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

宜喋 檔哇 喋則⾙ 南達 松喇 洽擦對
予意樂明朗。禮讚極淨語。

འ ོ་བའི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ ན། ། གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ ོན་ལམ་ ིས། །

卓威 軌堆 湯界袞 突界 千悲 ⾨朗吉
有情諸欲求。以⼤悲願⼒。

ན་ མ་ཚགས་པར་འ ང་ ར་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

澎松 措巴 炯久⾙ 南達 松喇 洽擦對
獲富⾜圓滿。禮讚極淨語。

ག ང་གི་ མ་ ལ་རང་ ང་ག ང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་དངོས་ མས་ལ། །

松吉 南⽵ 攘炯松 南卡 喇梭 溫南喇
神變⾃⽣語。虛空萬有處。

ཆོས་ ་ི ་ནི་འ ང་ ར་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

確記 札尼 炯久⾙ 南達 松喇 洽擦對
法⾳⾃宣流。禮讚極淨語。
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ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དང༌། །ག ང་དང་འཛན་པ་ལ་སོགས་པའི། །

澎波 康倘 皆切倘 松倘 錦巴 喇梭⾙
蘊界⼗⼆觸。能所⼆執等。

ོག་པ་ ན་ལས་ མ་པར་ ོལ། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

多巴 袞磊 南巴卓 也謝 突喇 洽擦對
萬念盡解脫。禮讚本智意。

བསམ་ ིས་མི་ བ་དཔག་ ་མེད། །ཚད་མེད་གཞལ་ ་མེད་ ར་ཅིང༌། །

桑吉 ⽶洽 巴篤梅 次梅 瑕篤 梅久京
不思議無量。無計亦無數。

མཉམ་པ་མེད་ཅིང་དཔེ་མེད་པའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

釀巴 梅京 ⾙梅⾙ 也謝 突喇 洽擦對
無等無譬喻。禮讚本智意。

འཁོར་འདས་ཆོས་ མས་མ་ ས་ ན། །ཉིད་ ་ི གས་ ་མ ེན་ ར་ཅིང༌། །

闊喋 秋南 瑪閭袞 尼記 突素 千久京
諸輪涅萬法。⼼意盡遍知。

མཁའ་ ར་ ི་མ་མི་མངའ་བའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

喀搭 直瑪 ⽶阿威 也謝 突喇 洽擦對
如虛空無染。禮讚本智意。

འཇིག་ ེན་ ོད་པ་ ་ཚགས་ ན། ། ན་ ོབ་ ་མ་ ར་གཟིགས་ཤིང༌། །

吉滇 俱巴 那措袞 袞作 久瑪 ⼤息欣
種種世間⾏。視如世俗幻。
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ེ་འཇིག་མེད་པར་མ ེན་ ར་པའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

皆及 梅巴 千久⾙ 也謝 突喇 洽擦對
徹知無⽣滅。禮讚本智意。

ས་ག མ་ཤེས་ ་མ་ ས་ ན། ། ེ་བ་མེད་ཅིང་གཞི་མེད་པར། །

篤松 謝甲 瑪閭袞 皆哇 梅京 息梅巴
三時諸所知。無⽣亦無基。

ད་ཅིག་ཉིད་ལ་མ ེན་ ར་པའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

給記 尼喇 千久⾙ 也謝 突喇 洽擦對
剎那遍了知。禮讚本智意。

ེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད། །དམིགས་མེད་རབ་ ་མི་གནས་པ། །

皆哇 梅京 噶巴梅 ⽶梅 惹篤 ⽶內巴
無⽣亦無滅。無緣無所住。

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

參尼 梅⾙ 參尼間 也謝 突喇 洽擦對
無相之性相。禮讚本智意。

མ་དག་ ོས་དང་ ལ་བའི་ གས། ། ོན་ ངས་ གས་ ེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

南達 哲倘 札威突 均幫 突界 達尼間
清靜離戲意。斷過⼤悲性。

སངས་ ས་ ིན་ལས་མཛད་པ་པོ། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །

桑傑 慶磊 則巴波 也謝 突喇 洽擦對
⾏佛事業者。禮讚本智意。
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ིག་པ་བཤགས་པ་ནི། དཔང་ ོང་ ག་ འི་མདོ་ལས་ག ངས་པ།

懺悔罪業，《諸佛菩薩名稱經》云：

བདག་ཅག་གི་ ེ་བ་འདི་དང་ ེ་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་ ིད་པ་ག མ་ ི་འཁོར་བ་ན་

達甲吉皆哇迪倘 皆哇透瑪倘 它瑪瑪企巴內 細巴松吉闊哇那
吾等於今⽣。無始往昔。盡未來際，三有輪迴流轉，

འཁོར་ཞིང་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་ ང་དང༌། གཏི་ ག་ག མ་ ི་དབང་གིས་ ས་དང༌། ངག་དང༌།

闊⾏ 堆洽倘 協擋倘 滴⽊松吉 汪吉閭倘 阿倘
以貪瞋癡三毒。發⾝語意⾨。
ཡིད་ ་ི ོ་ནས་མི་དགེ་བ་བ ་དང༌། མཚམས་མེད་པ་ ་ལ་སོགས་ཏེ།

宜記苟內 ⽶給哇究倘 燦梅巴 阿喇梭喋
⽽⾏⼗不善。五無間等。

ག ང་རབ་ ན་ལས་འགལ་བའི་ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བདག་གིས་ཅི་བ ིས་པ་དང༌།

松惹袞磊 噶威迪巴 ⽶給威磊 達吉記 吉巴倘
相違⼀切佛典。諸不善業。若⾃作。若叫作。
གཞན་ལ་བཅོལ་བ་དང༌།

賢喇就哇倘
⾒作隨喜。

གཞན་བ ིད་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་དེ་དག་ ལ་ཙམ་བག་ཙམ་ཡང་མ་ ས་པར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ།།

賢吉巴喇 界素宜攘哇喋達 篤讚帕藏揚 瑪閭巴 透⾏夏索
諸極細微。我今無餘發露懺悔。罪障淨蠲。

ངས་ཤིང་བསལ་ཏོ། །གཞིག་ཅིང་གདོན་ནོ། །མི་འཆབ་བོ། །མི་ ེད་དོ། །མི་བ ེན་མི་བ ིད་དོ། །

將⾏ 撒多 息京屯多 ⽶洽頗 ⽶陪妥 ⽶年⽶吉⽃
消散拔除。不覆不藏。不近諸罪。終不造惡。
ོ

ི

ོ

ོ

ོ

ེ

ེ

ི ོ

ི

ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ་ཡང་འདོན། བས་འ ོ་དང་སེམས་བ ེད་ ི་ ོམ་པ་བ ང་བ་ནི།

復念《三蘊經》〈三⼗五佛懺悔⽂〉(請參考第⼆章祈願⼗⼆⽀13-1)
ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པའི་ཆོ་ག་ལས།

持守皈依發⼼戒，《⿓樹菩薩發菩提⼼儀軌》云：

སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

桑傑倘 強秋 森巴湯界 達喇 拱素梭
⼀切諸佛菩薩善怙念我。

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་སངས་ ས་ ་ི ག ང་ ན་མི་འཆད་པར་བ ི་བའི་ ད་ །

念誦⼰名)迪 協吉威 桑傑記東均 ⽶切巴 吉威類篤
某甲 xxx 為使如來⽒族無中斷故，
(

ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ། ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་གནས་ ི་བར་ །

篤迪內松喋 強秋記寧波喇 內記琶篤
從今爾後，直⾄住於菩提藏，

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ང་གཉིས་ ི་མཆོག་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།

揚達巴 佐⾙桑傑 岡尼記秋喇 迦素企喋
皈命正等覺佛兩⾜尊。

གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ།

突界千波倘滇巴 湯界千巴 湯界息巴
具⾜⼤悲。遍知⼀切。照⾒所有。

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ། ེས་ ་ཆེན་པོ། ེས་ ་ ་མཆོག །

吉巴湯界倘哲哇 皆噗千波 皆噗咕秋
離⼀切懼。⼤丈夫。⼈中尊。
ི

ི

ེ

ི

ོ

ི

ི ོ

་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ། ་ན་མེད་པའི་ ། ཆོས་ ི་ ་མངའ་བ་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

咕桑吉⽶洽巴 啦那梅⾙咕 確記咕阿哇喇 迦素企喔
⾝不思議。無上⾝。歸命獲法⾝。
ཆོས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་མཆོག་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།

確堆洽倘札威 秋喇迦素企喋
歸命正法離欲尊。

་ན་མེད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མངའ་བ།

啦那梅巴 喋⾏謝巴喇 阿哇
無上。善逝。

ཞི་བ་ཆོས་ ་ི ་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པ་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

息哇確記咕 梭梭攘吉 ⽇巴喇 迦素企喔
具寂靜法⾝。歸命⾃覺智。

དགེ་འ ན་ ལ་བ་ཚགས་ ་ི མཆོག་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ། ོགས་བཞིའི་

給敦篤哇措記秋喇 迦素企喋 秋息
歸命僧伽眾中尊。

འཕགས་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་དགེ་འ ན་ལ་ བས་ ་མཆིའ།ོ །

帕巴企 ⽶多⾙ 強秋森巴千悲 給敦喇 迦素企喔
歸命四⽅尊聖不還⼤菩薩僧伽。
དེ་ ད་ལན་ག མ་བ ། བས་ ་འ ོ་བའོ། །

以上念誦三遍，⾏皈依。

སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

桑傑 倘 強秋森巴 湯界達喇 拱素梭
⼀切諸佛菩薩善怙念我。
ི

ི ེ
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ི

ེ

ི ི

ོ

ི

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ༑ ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་གནས་ ི་བར་ །

念誦⼰名)迪 協吉哇 篤迪內松喋 強秋記寧波喇 內記琶篤
某甲 xxx 為使如來⽒族無中斷故。從今爾後。
(

སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ ས་ཇི་ ་བ་དང་ ོབས་ཅི་མཆིས་པ་བཞིན་ ་

桑傑倘強秋森巴 湯界喇 篤 及⼤哇倘 多 記企巴 ⾏篤
直⾄住於菩提藏。於任何時盡所有。

བདག་འ ལ་ཞིང་མཆིས་ན། མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དག་བདག་བཞེས་ ་གསོལ། །

達普⾏企那 袞波突界千波倘 滇巴達 達協素梭
向⼀切佛菩薩眾供獻⾃⾝，怙主具⼤悲眾祈納受我。
དེ་ ད་ལན་ག མ་བ ། བདག་ད ལ་བའོ། །

以上念誦三遍，供⾃⾝。

སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

桑傑倘 強秋森巴湯界 達喇拱素梭
⼀切諸佛菩薩善怙念我。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དག་

吉達溫吉 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 佐⾙ 桑傑達
如往昔。善逝。應供。正等覺。佛。

ོན་ ང་ བ་སེམསདཔའི་ ད་པ་ ོད་པའི་ཚ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ལ་བ་དང༌།

溫 強秋森⾙ 俱巴 俱⾙切 森間湯界 者哇倘
⾏菩薩⾏時。度脫⼀切眾⽣。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད ོལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད གས་ད ང་བ་དང༌།

森間湯界 卓哇倘 森間湯界 鄔永哇倘
解脫⼀切眾⽣。安慰⼀切眾⽣。
ེ

ོ

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌།

森間湯界 永素釀焉磊 達哇倘
畢竟寂滅⼀切眾⽣。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་ ད་ །

森間湯界 湯界千⾙也謝喇 軌⾙類篤
為安置⼀切眾⽣。⼊遍知智。

ཇི་ ར་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ གས་བ ེད་པ་དེ་བཞིན་ །

吉達啦那梅巴 揚達巴 佐⾙強秋篤 突皆巴 喋⾏篤
於如是無上正等正覺。發菩提⼼。
བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་ ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ།

念誦⼰名)迪協吉哇揚 篤迪內 松喋
某甲 xxx 。為使如來⽒族無中斷故。
(

ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ་ི བར་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ལ་བ་དང༌།

強秋記寧波喇 企記琶篤 森間湯界札哇倘
從今爾後。直⾄住於菩提藏。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད ོལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད གས་ད ང་བ་དང༌།

森間湯界卓哇倘 森間湯界 鄔永哇倘
度脫⼀切眾⽣。解脫⼀切眾⽣。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌།

森間湯界 永素釀焉磊 達哇倘
安慰⼀切眾⽣。畢竟寂滅⼀切眾⽣。
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་ ད་ ་ ་ན་མེད་པ་

森間湯界 湯界千⾙也謝喇 軌⾙類篤 啦那梅巴
為安置⼀切眾⽣。⼊遍知智。
ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་དོ། །

揚達巴 佐⾙強秋篤 森皆朵
於如是無上正等正覺。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་དང༌།

吉達恩吉 桑傑炯滇喋 南倘
發菩提⼼。

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ།

強秋森巴千波 喋達吉 溫波湯界倘札哇
如往昔諸佛世尊。⼤菩薩眾等。

ང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། ེ་མཆེད་དང༌། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ མ་པར་ ངས་པ།

朋波倘 康倘 皆切倘 松哇倘 錦巴南巴 棒巴
離⼀切物。斷蘊界觸。及能所執取。

ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ ས
ི ་རང་གི་སེམས་གཟོད་མ་ནས་མ་ ེས་པ།

確達梅巴 釀巴尼記 攘吉森 隨瑪內 瑪皆巴
因法無我。平等性。⾃⼼本來無⽣。

ོང་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ང་ བ་ ་ི སེམས་བ ེད་པ་དེ་བཞིན་ །

東巴尼記 喔渦尼記 強秋記 森皆巴 喋⾏篤
發起空性。⾃性菩提⼼。
ི

ི ེ
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བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་ ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ།

念誦⼰名)迪 協吉哇揚 篤迪內 松喋
某甲 xxx 。從今爾後。
(

ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ་ི བར་ ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་དོ། །

強秋記寧波喇 企記琶篤 強秋篤森皆朵
直⾄住於菩提藏。皆發菩提⼼。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

吉達溫吉 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 佐⾙桑傑
如往昔。善逝。應供。正等覺。佛。
དེ་དག་གིས་བ ད་ད ང་དང་བཅས་པ་ཕམ་པར་མཛད་དེ།

喋達吉 篤崩倘界巴 滂巴則喋
摧破魔軍眾。

ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་པ་དེ་བཞིན་ །

尼溫巴 佐巴桑傑巴 喋⾏篤
成正等覺。

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་བ ད་ད ང་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཕམ་པར་བ ིས་ཏེ།

念誦⼰名)迪 協吉哇揚 篤崩倘界巴 踏達 滂巴吉喋
某甲 xxx 。亦摧破⼀切魔軍眾。
(

བདག་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་བར་བ ིའ།ོ །

達 溫巴佐巴蒼 甲哇吉喔
現證等覺。
ི

ོ

ི ེ

ི

ེ

ོ

ོ

ི

ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

吉達溫吉 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 佐⾙桑傑
如往昔。善逝。應供。正等覺。佛。

དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ནས་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་དེ་བཞིན་ །

喋達吉 尼溫巴 佐巴桑傑內 確記闊洛 闊哇 喋⾏篤
現證菩提⽽轉法輪。
བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ཏེ་

念誦⼰名)迪 協吉哇揚 溫巴佐巴桑傑喋
某甲 xxx 。
(

ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་རབ་ ་བ ོར་བར་བ ིའ།ོ །

確記闊洛 惹篤闊哇吉喔
亦成正等覺⽽遍轉法輪。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

吉達溫吉 喋⾏謝巴 札炯巴 揚達巴 佐⾙桑傑
如往昔。善逝。應供。正等覺。佛。

དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ནས་ཚགས་ཡོངས་ ་བ ས་པ་དེ་བཞིན་ །

喋達吉尼 溫巴 佐巴桑傑內措 永素篤巴 喋⾏篤
現證菩提⽽廣集⼀切僧伽眾。

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ཏེ་ཚགས་ཡོངས་ ་བ ་བར་བ ིའ།ོ །

念誦⼰名)迪 協吉哇揚 溫巴佐巴桑傑喋 措永素篤哇 吉喔
某甲 xxx。 亦成正等覺廣集⼀切僧伽。
(

ོ

ོད་འ ག་ལས་ག ངས་པ།

《⼊⾏論》云：

ང་ བ་ ིང་པོར་མཆིས་ ་ི བར། །སངས་ ས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆི། །

強秋 寧波 企記琶 桑傑 南喇 迦素企
乃⾄菩提藏。皈依諸佛陀。

ཆོས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགས་ལའང་དེ་བཞིན་ བས་ ་མཆི། །

確倘 強秋 森巴宜 措朗 喋⾏ 迦素企
亦依正法寶。菩薩諸聖眾。

ཇི་ ར་ ོན་ ི་བདེ་གཤེགས་ ས
ི ། ། ང་ བ་ གས་ནི་བ ེད་པ་དང༌། །

吉達 溫吉 喋謝記 強秋 突尼 皆巴倘
如昔諸善逝。先發菩提⼼。

ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ བ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ ར། །

強秋 森⾙ 臘巴喇 喋達 仁⾏ 內巴達
復此循序住。菩薩諸學處。

དེ་བཞིན་འ ོ་ལ་ཕན་དོན་ ། ། ང་ བ་སེམས་ནི་བ ེད་བ ི་ཞིང༌། །

喋⾏ 卓啦 偏屯篤 強秋 森尼 皆吉⾏
如是為利⽣。我發菩提⼼。

དེ་བཞིན་ ་ནི་བ བ་པ་ལའང༌། །རིམ་པ་བཞིན་ ་བ བ་པར་བ ི། །

喋⾏ 篤尼 臘巴朗 仁巴 ⾏篤 臘巴吉
復於諸學處。次第勤修學。
དེ་ ད་ལན་ག མ་བ ། ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པའོ། །

上⽂誦三次發菩提⼼。
ེ

ི

ི

ོ

ེས་ ་ཡི་རང་བ་ནི། ོད་འ ག་ལས།

隨喜功德，《⼊⾏論》云：
སེམས་ཅན་ ན་ ི་ངན་སོང་གི ། ག་བ ལ་ངལ་གསོའ་དགེ་བ་དང༌། །

森間 袞吉 年松吉 篤涅 涅隨 給哇倘
欣樂⽽隨喜。⼀切眾有情。

ག་བ ལ་ཅན་དག་བདེར་གནས་ལ། །དགའ་བས་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །

篤涅 間達 喋內喇 噶威 界素 宜攘喔
息苦諸善⾏。得樂諸福報。

ང་ བ་ ར་ ར་དགེ་བསགས་པ། །དེ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །

強秋 求求 給薩巴 喋喇 界素 宜攘喔
隨喜積善⾏。彼為菩提因。

ས་ཅན་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ལས། །ངེས་པར་ཐར་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །

閭間 闊威 篤涅磊 涅巴 踏喇 宜攘喔
隨喜眾有情。實脫輪迴苦。

ོབ་པ་ མས་ ་ི ང་ བ་དང༌། ། ལ་ ས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ༌། །

鳩巴 南記 強秋倘 傑瑟 薩朗 宜攘喔
隨喜佛菩提。佛⼦地諸果。

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་མཛད་པའི། ། གས་བ ེད་དགེ་བ་ ་མཚ་དང༌། །

森間 湯界 喋則⾙ 突皆 給哇 迦措倘
亦復樂隨喜。能與有情樂。

སེམས་ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ། །དགའ་བས་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །

森間 偏巴 則巴喇 噶威 界素 宜攘喔
發⼼福善海。及諸饒益⾏。
ོ

ོ

ི

ཆོས་འཁོར་བ ལ་བ་ནི།

請轉法輪：

ོགས་ མས་ ན་ ི་སངས་ ས་ལ། །ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །

秋南 袞吉 桑傑喇 踏摩 甲喋 梭哇尼
我於⼗⽅佛。合掌誠祈請。

སེམས་ཅན་ ག་བ ལ་ ན་འཐོམས་ལ། །ཆོས་ ི་ ོན་མེ་ ར་ ་གསོལ། །

森間 篤涅 ⾨透喇 確記 准梅 琶篤梭
為苦惑迷眾。燃亮正法燈。
་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་གསོལ་ནི།

請佛住世：

ལ་བ་ ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །

傑哇 釀焉 達協喇 它摩 甲喋 梭哇尼
知佛欲涅槃。合掌速祈請。

འ ོ་འདི་ ོངས་པར་མི་དགོད་ཅིང༌། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་བ གས་པར་གསོལ། །

卓迪 懂巴 ⽶軌京 嘎巴 章梅 修巴梭
住世無量劫。莫遺世間迷。
བ ོ་ ོན་ ་བ་ནི།

普願迴向：

དེ་ ར་འདི་དག་ ན་ ས་ཏེ། །དགེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང༌། །

喋達 迪達 袞伽喋 給哇 達吉 薩巴港
如是諸觀⾏。所積⼀切善。
ེ

ི ེ

ི

ོ

དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ །ི ། ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག །

喋尼 森間 湯界記 篤涅 湯界 撒哇秀
以彼願消除。有情⼀切苦。
འ ོ་བ་ནད་པ་ཇི་ ིད་ ། །ནད་སོས་ ར་ ི་བར་ ་ནི། །

卓哇 內巴 吉細篤 內雖 久吉 琶篤尼
乃⾄眾⽣疾。尚未療愈前。
ན་དང་ ན་པ་ཉིད་དག་དང༌། །དེ་ཡི་ནད་གཡོག་ ེད་པར་ཤོག །

棉倘 棉巴 尼達倘 喋宜 內有 伽巴秀
願為醫與藥。並作看護⼠。

ཟས་དང་ ོམ་ ི་ཆར་ཕབ་ ེ། །བ ེས་དང་ ོམ་པའི་ ག་བ ལ་བསལ། །

瑟倘 ⼸吉 洽帕喋 哲倘 ⼸⾙ 涅巴灑
盼天降⾷⾬。解除飢渴難。

་གེའི་བ ལ་པ་བར་མའི་ཚ། །བདག་ནི་ཟས་དང་ ོམ་ ་ ར། །

姆給 嘎巴 琶梅切 達尼 瑟倘 功篤久
於彼災荒劫。願成充飢⾷。

སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤིང་ད ལ་བ་ལ། །བདག་ནི་མི་ཟད་གཏེར་ ར་ཏེ། །

森間 澎⾏ 鄔哇喇 達尼 ⽶瑟 喋求喋
為濟貧困者。願成無盡藏。

ཡོ་ ད་མཁོ་ད ་ ་ཚགས་ ། །མ ན་ན་ཉེ་བར་གནས་ ར་ཅིག །

約伽 闊咕 那措素 屯那 年哇 內久記
願諸資⽣物。悉現彼等前。
ེ

ི

ོ

ོ

ེ

ས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་ ོད་དང༌། ། ས་ག མ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ ང༌། །

閭倘 喋⾏ 隆俱倘 篤松 給哇 湯界將
為利有情故。不吝盡施捨。

སེམས་ཅན་ ན་ ི་དོན་ བ་ ིར། །ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་ ། །

森間 袞吉 屯⽵企 滂巴 梅巴 當哇甲
⾝及諸受⽤。三世⼀切善。

ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ ་ངན་འདའ། །བདག་ ོ་ ་ངན་འདས་པ་ བ། །

湯界 當威 釀焉達 達洛 釀焉 喋巴⽵
捨盡則脫苦。吾⼼成涅槃。

ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་ཅིག་ལ། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་གཏོང་བ་མཆོག །

湯界 東巴 洽記喇 森間 南喇 東哇秋
死時既須捨。何若⽣盡施。

བདག་གིས་ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་འདི་ཅི་བདེར་ ིན་ཟིན་ ིས། །

達吉 閭間 湯界喇 閭迪 記喋 請⾏吉
吾既將此⾝。隨順施有情。

ག་ ་གསོད་དང་ ོད་པ་དང༌། །བ ེག་སོགས་ཅི་དགར་ ེད་ལ་རག །

⼤篤 梭倘 梅巴昂 喋梭 記噶 伽喇惹
⼀任彼歡喜。或常打罵殺。

བདག་གི་ ས་ལ་ ེ་ ེད་དམ། །ཅོ་འ ི་ག་ཞའི་ ་ ེད་ ང །

達吉 閭喇 界伽檔 究直 噶息 局伽將
縱⼈戲我⾝。侵侮並譏諷。
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བདག་གི་ ས་འདི་ ིན་ཟིན་ ིས། །འདི་ཡི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་ ། །

達吉 閭迪 緊⾏吉 迪宜 卡喋 記息洽
吾⾝既已施。云何復珍惜。

དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འ ར་བའི། །ལས་གང་ཡིན་པ་ ེད་ ་ ག །

喋喇 挪巴 ⽶久威 磊港 迎巴 伽篤秋
⼀切無害業。令⾝盡順受。

བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་ ་ཡང༌། །འགའ་ཡང་དོན་མེད་མ་ ར་ཅིག །

達喇 覓內 南篤揚 噶揚 屯梅 瑪久記
願彼⾒我者。悉獲眾利益。

བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གི ། ོ་འམ་དད་པའི་སེམས་ ང་བ། །

達喇 覓內 港達吉 措阿 喋⾙ 森炯那
若⼈因⾒我。⽣起信憎⼼。

དེ་ཉིད་ ག་ ་དེ་དག་གི །དོན་ཆེན་འ བ་པའི་ ར་ ར་ཅིག །

喋尼 ⼤篤 喋達吉 屯袞 ⽵⾙ 久久記
願彼盡成為。成辦眾利因。

གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། །གཞན་དག་གནོད་པ་ ེད་པའམ། །

港達 達喇 卡瑟攘 賢達 挪巴 伽巴昂
願彼毀我者。及餘害我者。

དེ་བཞིན་ ར་ཀ་གཏོང་ཡང་ ང༌། །ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ ལ་ ན་ ར། །

喋⾏ 洽嘎 東揚容 湯界 強秋 嘎滇久
乃⾄辱我者。皆具菩提緣。
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བདག་ནི་མགོན་མེད་ མས་ ་ི མགོན། །ལམ་ གས་ མས་ ི་དེད་དཔོན་དང༌། །

達尼 袞梅 南記袞 朗修 南記 喋奔倘
路⼈無怙依。願為彼引導。

བ ལ་འདོད་ མས་ ་ི ་དང་ནི། །གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་ ་ ར། །

噶堆 南記 ⽵倘尼 ⾏倘 桑巴 尼篤求
並作渡者⾈。船筏與橋樑。

ིང་དོན་གཉེར་ལ་ ིང་དང་ནི། །གནས་མལ་འདོད་ལ་གནས་མལ་དང༌། །

令屯 年喇 林倘尼 內梅 堆啦 內梅倘
求島即成島。覓床變作床。

བདག་ནི་ ས་ཅན་ ན་འདོད་པ། ། ན་ ི་ ན་ ་འ ར་བར་ཤོག །

達尼 閭間 真堆巴 袞吉 真篤 久哇秀
凡需僕從者。我願成彼僕。

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་ མ་པ་བཟང༌། །རིག་ གས་ བ་དང་ ན་ཆེན་དང༌། །

宜⾏ 諾倘 崩巴桑 ⽇阿 ⽵倘 棉千倘
願成如意⽜。妙瓶如意寶。

དཔག་བསམ་ ི་ནི་ཤིང་དག་དང༌། ། ས་ཅན་ མས་ ི་འདོད་འཇོར་ ར། །

巴桑 吉尼 欣達倘 閭間 南記 對久久
明咒及靈藥。如意諸寶樹。

ས་སོགས་འ ང་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ ག་པར་ཡང༌། །

薩梭 炯哇 千波倘 南卡 ⾏篤 ⼤巴揚
如空及四⼤。願我得成為。
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སེམས་ཅན་དཔག་ ་མེད་པ་ཡི། ། མ་མང་ཉེར་འཚའི་གཞིར་ཡང་ཤོག །

森間 巴篤 梅巴宜 南芒 涅翠 息揚秀
無量眾有情。資⽣⼤根本。

དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐས་ག གས་པའི། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་ མ་ ན་ ། །

喋⾏ 南卡 貼篤⾙ 森間 康喇 南袞篤
迨⾄盡空際。有情種種界。

ཐམས་ཅད་ ་ངན་འདས་བར་ ། །བདག་ནི་ཉེར་འཚའི་ ར་ཡང་ཤོག །

湯界 釀焉 喋哇篤 達尼 年翠 久揚秀
殊途悉涅槃。願成資⽣因。

གས་ ད་བ ལ་བའི་ ལ་ ་ཤེར་ ིན་ཡི་གེ་ ང་ ་ལས་ག ངས་པའི་ག ངས་ནི།

敦請⼼續之理，如《⼩品般若經》所出之咒云：
ཏ ་ ། །ཨ་ ་ནེ་ ་ནེ་མ་ ་ ་ན་ཡེ་

།

喋雅塔 嗡摩尼摩尼 瑪哈摩尼耶 梭哈
ཞེས་ཅི་རིགས་དང༌། མཁས་ བ་ཀ ་ཆགས་མེད་ ི་ནང་ག ག་བཞག་ཐབས་ལས། ་བ ད་ཚང་མ་ ན་ ི་མཚན་ གས་ནི།

賢哲成就者噶瑪恰美所著之《裝藏安置論》中云：「⼀切傳承上師之⼼咒：
ཨ་ ་ས ་ ་ ་ ྃ་

།།

嗡阿薩哇咕如吽梭哈
དེ་ལ་མཚན་ གས་ཐམས་ཅད་འ ས་པ་ཡིན། །ག ངས་པའི་མཚན་ གས་ ང་ཅི་འ བ་ ་བ འོ། །ས་བ ་པའི་མདོའ་ཆོས་ ི་ ིན་ ི་
ལེ ་ལས་ག ངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་དབང་བ ར་བའི་ ལ་ ར་མོས་ནས།

彼為⼀切⼼咒之攝集。」此咒仍需盡⼒誦持。
如《⼗地經》第⼗品〈法雲品〉中，⼤光明灌頂⽽作思惟。
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དེ་ ར་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་ག ངས་བ ས་པའི་ ེན་ ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་

喋達參內覺京 松喋⾙堅吉 喋⾏謝巴 札炯巴
如是以稱名持咒之緣。⼗⽅⼀切諸佛如來應供正遍等覺

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དང་འཁོར་དེ་དག་གི་མཛད་ ་དང་ འི་གནས་དག་ནས་

揚達巴 昨⾙桑傑倘 闊喋達吉 最布倘 咕宜內達內
及眷屬眾。皆從眉間⽩毫相及諸⾝處。
ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ ན་པ་ཞེས་ ་བའི་

湯界千巴 尼記 溫巴謝巴倘 滇巴協甲威
出⼤光明。名具⼀切智性神通。
འོད་ཟེར་འཁོར་ ངས་མེད་པ་བ ་ ོང་ ག་བ ་བ ་ ང་ ེ།

偉瑟 闊⻑梅巴 甲東剎究究炯喋
無數光明以為眷屬。

དེ་དག་གིས་ ོགས་བ ་ཐམས་ཅད་ ་ི འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་མ་ ས་པར་ ང་བར་ ས་ནས།

喋達吉秋究 湯界記 吉滇吉康 湯界瑪閭巴 囊哇伽內
其光普照⼗⽅無餘⼀切世界。
འཇིག་ ེན་ལ་ལན་བ ་བ ོར་བ་ ས་ཏེ།

吉滇喇 連究 闊哇伽喋
繞⾏世界⼗匝。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ མ་པར་འ ལ་བ་ཆེན་པོ་ མས་བ ན།

喋⾏謝⾙ 南巴出哇 千波南滇
顯⽰如來廣⼤遊戲。
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ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ེ་བ་ ག་ ིག་བ ་ ོང་ ག་མང་པོ་བ ལ།

強秋森巴 伽哇 剎⾚甲東剎 芒波咕
開悟無量百千俱胝那庾多諸菩薩眾。

སངས་ ས་ ་ི ཞིང་རབ་འ མས་ཐམས་ཅད་ མ་པ་ ག་ ་བ ོད།

桑傑記⾏ 惹將湯界 南巴⽵篤決
⼀切佛剎六種震動。

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ ་ི འཆི་འཕོ་དང༌། འ ོ་བར་ ེ་བ་རབ་ ་ཞི་བར་ ས།

溫松湯界記 企波倘 卓哇皆哇 惹篤息哇伽
⽌息⼀切諸險惡趣死⽣輪轉。
བ ད་ ་ི གནས་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་ ས།

篤記內湯界 摩摩波伽
隱蔽⼀切諸魔宮殿。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་པས་ ང་ བ་པ་

喋⾏謝巴湯界溫巴 佐⾙強秋巴
普⽰⼀切如來成道正覺之座。

མ་པར་སངས་ ས་པའི་སངས་ ས་ ་ི གདན་ ན་ ་བ ན།

南巴 桑傑⾙ 桑傑記滇 袞篤滇
顯⽰⼀切諸佛眾會。

སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ི འཁོར་ ི་ད ལ
ི ་འཁོར་བཀོད་པའི་མ ་རབ་ ་བ ན།

桑傑湯界記 闊吉積闊 貴⾙突 惹篤滇
莊嚴威德普遍照曜。
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འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ས
ི ་ ས་པ།

吉滇吉康 確記英記 類巴
極於法界盡虛空性諸世界已。

ནམ་མཁའི་ཁམས་ ་ི མཐས་ག གས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་བར་ ས་ནས།

南克康記 特篤巴 湯界囊哇 伽內
時⼤光明。還來⾄此⼀切眾⽣壇城之上。
ིར་ལོག་ ེ་སེམས་ཅན་ ི་ད ལ
ི ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ནས་

企洛喋 森間吉 積闊湯界記 丁內
周匝圍遶。
བ ོར་བ་ ས་ནས་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་བ ན་ཏེ།

闊哇伽內 貴巴千波滇喋
顯⽰廣⼤莊嚴事畢。

འོད་ཟེར་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི ཡན་ལག་གི་དམ་པར་ བ་པར་ ར།

偉瑟喋達 森間湯界記 演臘吉 檔巴努巴久
從⼀切眾⽣頂上⽽⼊。

དེའི་འཁོར་ ི་འོད་ཟེར་ མས་ ང་སེམས་ཅན་ མས་ ི་མགོར་ བ་པར་ ར། འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་

喋宜闊吉 偉瑟南將 森間南記 苟努巴久 偉瑟喋達吉
其眷屬光明亦各⼊彼諸眾⽣頂上。

ཕོག་མ་ཐག་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ོན་མ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོང་ ག་བ ་བ ་རབ་ ་ཐོབ།

波瑪踏篤 森間湯界記 溫瑪透⾙ 丁涅錦 東剎究究 惹篤透
光⼊之時彼諸眾⽣各得百萬先所未得諸三摩地。
ོ

ེ

ེ

ི

ེ

ི

ི

ེ

འོད་ཟེར་དེ་དག་ ང་ ས་གཅིག་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡན་ལག་གི་དམ་པ་ལ་འབབ་པར་ ར་ཏེ།

偉瑟 喋達將 篤記篤 森間湯界記演臘記 檔巴喇 帕巴久喋
是諸光明俱時⼊眾⽣頂已。
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་ཡང་དག་པར་

森間湯界將 揚達巴
則得名為

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི ལ་ལ་མངོན་པར་དབང་བ ར་བ་ཐོབ་ ེ།

佐⾙桑傑記 於喇 溫巴汪咕哇 透喋
於佛境界已受灌頂。
ོབས་བ ་ཡོངས་ ་ ོགས་ནས་ནི།

多究 永素佐內尼
若滿⼗⼒

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་བ ང་བ་ཡང་ཐོབ་པར་ ར་བསམ།

揚達巴 佐⾙桑傑素 章哇揚 透巴久桑
則墮正遍等正覺數。
ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དཔང་ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་ལས།

發願⽂，《諸佛菩薩名號經》云：

ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ། དགོངས་པའི་དབང་གིས་

篤迪內南 強秋記寧波喇 企記琶篤 拱⾙汪吉
願從今時乃⾄住於菩提藏。除⾮意願化⾝。

ཆེད་ ་ ལ་པ་མ་གཏོགས་པར་ནམ་ནམ་ཞར་ཞར་ཚ་ཚ་རབས་རབས་ ་ངན་སོང་ག མ་ལ་སོགས་ཏེ།

切篤 ⽵巴瑪多巴 南南峽峽 切切若若素 溫松松喇梭喋
時時刻刻。⽣⽣世世。於三惡道等。
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བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ ་མི་ ེ་ཞིང་མི་ ང་བར་ཤོག་ཅིག །

給⽇湯界篤 ⽶皆⾏ ⽶東哇秀記
⼀切魔障。不⽣不墮。

ལོག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་མི་ ོགས་མི་བ ིད་པར་ཤོག་ཅིག །

洛巴 ⽶給威磊喇 ⽶秋 ⽶吉巴秀記
願於顛倒不善之業。不隨不造。

ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ ་ལ་མི་ ོགས་མི་གསོག་པར་ཤོག་ཅིག །

磊倘紐蒙⾙ 局喇 ⽶秋 ⽶梭巴秀記
願於業煩惱因。不隨不積。

ད་པའི་ ས་དང་ ག་བ ལ་ ི་འ ས་ ་ ན་ལས་ཐར་ནས་ ིན་ཆད་མི་ ོང་བར་ཤོག་ཅིག །

梅⾙閭倘 篤阿吉哲普 袞磊踏內 慶切 ⽶紐哇秀記
願解脫於下劣⾝。及⼀切苦果。後不再受。

ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་ ོ་ག མ་ནས་དགེ་བ་ ་བོའ་ ན་བཞིན་ ་

篤迪內南 強秋記寧波喇 企記琶篤 苟松內 給哇秋渦 袞⾏篤
願從今時乃⾄住於菩提藏。三⾨善業。如流⽔相續不斷。

ན་མི་འཆད་པར་ཤོག་ཅིག །ཚ་རབས་གར་ ེས་ ང་བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་ཏེ།

均⽶切巴秀記 切若 噶皆將 喋機澎松措巴 倘滇喋
願⼀切世。⽣往何處。皆具福樂圓滿。
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ ་བ་ལ་མ ་དང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག་ཅིག །

森間湯界記屯 甲哇喇 突倘汪 約巴秀記
於利益⼀切眾⽣。具威神勢⼒。
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གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ གས་ ་ ད་པའི་ཆོས་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་

港 喋⾏謝巴 琶息吉 突素去悲確 啦那梅⾙ 強秋篤
唯有如來得悟之
གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་ ་བའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་གིས་ ང་

屯 ⽶灑哇倉 甲威屯 喋闊那 尼港迎巴 喋達吉將
無上菩提無疑成佛真實義。
མ་ནོར་བར་ཁོང་ ་ ད་ཅིང་བ ོམས་ལ།

瑪挪哇 空篤去京 拱喇
願得無錯謬⽽修。

གཞན་དག་ལ་ཡང་མ་ནོར་བར་ ོན་ཅིང་འ ེན་པར་ཤོག་ཅིག །

賢達喇揚 瑪挪哇敦京 真巴秀季
並於他⼈得以無誤⽰導。

ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།

篤迪內南 強秋記寧波喇 企記琶篤 袞秋松喇 迦素企喋
願從今時乃⾄住於菩提藏。皈依三寶。

བདག་ཉིད་ ས་ད ལ་ ིས་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་སོ་སོ་ནས་ ག་ ་བཞེས་ཤིག །

達尼閭鄔吉 突界千波倘滇巴 南記梭梭內 ⼤篤協細
今奉⾃⾝。祈諸具⼤悲者。各⾃恆納受。

ཇི་ ར་ན་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་དང༌། ང་ བ་སེམས་དཔའ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ།

吉達那 篤松吉桑皆倘 強秋森巴 溫波湯界 倘哲哇
如是三時。諸佛菩薩離⼀切物。
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ང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། ེ་མཆེད་ ས
ི ་མ་ཟིན་པའི་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མཉམ་པ།

朋波倘 康倘 皆切記 瑪森⾙ 確達梅巴倘 釀巴
等同不受蘊界觸所攝之法。
ཐོག་མ་ནས་མ་ ེས་པ།

透瑪內 瑪皆巴
無我。本來無⽣。
ོང་པ་ཉིད་ ་ི རང་བཞིན་ ིས་ ང་ བ་ ་ི སེམས་བ ེད་པ་ ར་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་ ང༌།

東巴尼記 攘⾏吉 強秋記 森皆巴達 (念誦⼰名)迪協吉威將
以空性⾃性發菩提⼼。某甲 xxx 。

ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པར་བ ིའ།ོ །

篤迪內南 強秋記寧波喇 企記琶篤 強秋篤森 皆巴吉喔
亦從今時乃⾄住於菩提藏。悉發菩提⼼。
ང་ བ་ ་ི སེམས་ནི་ནམ་གཞར་ཡང་མི་ ོར་ཞིང་

強秋記森尼 南峽揚 ⽶多⾏
願與菩提⼼時刻不遺。

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་དང་ནམ་ཡང་མི་འ ལ་བར་ཤོག་ཅིག །

給威謝年 檔巴喋倘南揚 ⽶札哇秀記
⼤善知識恆不遠離。

ཇི་ ར་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་དེ་དག་ ་ན་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ ི་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་ ར།

吉達 篤松吉 桑皆喋達 啦那梅⾙ 索南記 傑素宜攘哇 達
如彼三時。諸佛隨喜無上福德。
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བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་ ང་འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་

念誦⼰名)迪 協吉威將 吉滇倘 吉滇磊喋⾙
某甲xxx。亦隨喜⼀切世出世間福德。
(

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །ནམ་འཆི་བར་ངེས་པའི་ ས་དེ་ན་སངས་ ས་དང༌།

索南湯界喇 傑素 宜攘喔 南企哇 耶⾙篤喋那 桑皆倘
願我未來決定臨命終時。
ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ་ི ཞལ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ནས༌།

強秋森巴 喋達湯界記 峽溫松篤 通內
親⾒諸佛菩薩⾝相。

ག་གཡས་པ་གསེར་ ི་ཁ་དོག་ཅན་བ ང་ ེ། བདག་གི་ ི་བོར་བཞག་ནས་ ང་ནོད་པར་ ར་ཅིག །

洽耶巴 瑟吉 卡多堅將喋 達吉機喔峽內 隆 挪巴久記
彼舒右臂真⾦⾊⼿。摩於我頂。

བདག་གིས་ ང་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་མི་འ ལ་པར་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མ ན་པའི་འ ན་པ་

達吉將 紐蒙⾙森 ⽶出巴確 達梅巴倘吞⾙ 屯巴
為我授記。我亦不為煩惱惑⼼。諸想合順法無我。

ཅན་དང༌། ང་ བ་ ་ི སེམས་ཚད་མེད་པ་དང་ ན་བཞིན་ ་འཆི་བའི་ ས་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག །

間倘 強秋記森 次梅巴倘 滇⾏篤企威 篤伽巴秀記
於無量菩提⼼⽽命終。

མདོར་ན་བག་ཆགས་མ་ ས་ ན་ ང་ནས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ོགས་ཏེ། །

朵那 帕洽 瑪閭 袞強內 索南 也謝 措尼 永佐喋
⼀切障礙盡消除。福智資量皆圓成。
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འ ོ་བ་མ་ ས་ ིན་ ིས་བ ལ་བའི་ ིར། །བདག་ཉིད་ ར་ ་མངོན་པར་སངས་ ས་ཤོག །

卓哇 瑪閭 晴吉 札威企 達尼 紐篤 溫巴 桑皆秀
為加被諸有情眾。願我迅即成正覺。
་བའི་ ིང་པོའ་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་བ ན་པ་ ས་པའི་བདེན་ཚག་ནི།

《⽉藏經》所云，聖教廣弘之實語：

སེམས་ཅན་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་བ་གང་ཞིག་ ས་ ར་དང༌། །

森間 屯篤 達吉溫 嘎哇 港息 伽久倘
我昔⾏苦⾏，為諸眾⽣故，

བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

達吉 喋哇 當哇宜 滇巴 雲仁 琶久記
捨已⾃⾝樂，令法久熾然。

ངས་ ོན་ནད་པའི་དོན་ཆེད་ ། །རང་གི་འཚ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །

耶溫 內⾙ 屯切篤 攘吉 措哇 永當威
我昔捨⾝命，為諸病⼈故，

སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བ བ་པའི་ ིར། ། ན་རིང་བདག་བ ན་འབར་ ར་ཅིག །

森間 朋巴 迦⾙企 雲仁 達滇 琶久記
亦為貧眾⽣，令法久熾然。

་དང་ ་མོ་ ང་མ་དང༌། །ནོར་དང་ ང་ཆེན་ཤིང་ ་དང༌། །

普倘 普摩 芎瑪倘 挪倘 啷千 興達倘
我昔為菩提，捨財及妻⼦，

རིན་ཆེན་ ང་ བ་ ིར་བཏང་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

仁千 強秋 企當威 滇巴 雲仁 琶久記
寶象⾺⾞乘，令法久熾然。
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བདག་གིས་སངས་ ས་རང་ ལ་དང༌། །ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །

達吉 桑皆 攘迦倘 年退 帕倘 瑪倘尼
我昔供諸佛，緣覺及聲聞，

ང་ ོང་དག་ལ་མཆོད་ ས་པས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

章松 達喇 確伽⾙ 滇巴 雲仁 帕久記
⽗⺟諸師⻑，令法久熾然。

བ ལ་པ་ ེ་བ་ ་མར་བདག ། ག་བ ལ་ ་ཚགས་ ོང་ ར་ཅིང༌། །

嘎巴 伽哇 篤瑪達 篤涅 那措 紐久京
為聞菩提故，無量阿僧祇，

ང་ བ་དོན་ ་ཐོས་བཙལ་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

強秋 屯篤 退紮威 滇巴 雲仁 琶久記
備受種種苦，令法久熾然。

བདག་གིས་བ ལ་ གས་ ལ་ ིམས་དང༌། །དཀའ་ བ་ ན་རིང་ ས་ ར་ཅིང༌། །

達吉 督修 促慶倘 嘎突 雲仁 伽求京
我修戒律儀，⻑夜常勤⾏，

ོགས་བ འི་སངས་ ས་ངས་མཐོང་བས། ། ན་རིང་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །

秋究 桑皆 涅通⾙ 雲仁 滇巴 琶久記
⼗⽅佛為證，令法久熾然。

བདག་ ོན་བ ོན་འ ས་དང་ ན་པ། ། ག་ ་བ ན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །

達溫 尊俱 倘滇巴 ⼤篤 滇京 帕柔挪
我昔常忍辱，忍諸惡眾⽣，
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ོལ་དོན་ ། །བདག་བ ན་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

森間 湯界 卓屯篤 達滇 雲仁 琶久記
為眾除煩惱，令法久熾然。

བཟོད་བ ལ་ ག་ ་གནས་ ར་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ ིགས་མ་ཡི། །

隨督 ⼤篤 內求京 森間 紐蒙 尼瑪宜
我昔勤精進，堅固常伏他，

སེམས་ཅན་ངན་ ས་བཟོད་ ར་པས། །བདག་བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །

森間 溫伽 隨久⾙ 達滇 雲仁 內久記
度脫諸眾⽣，令法久熾然。

བསམ་གཏན་ མ་ཐར་ག གས་མེད་དང༌། །ཏིང་འཛན་ག འི་ ེ་ ེད་པ། །

桑滇 南踏 俗梅倘 丁錦 岡給 伽尼巴
我修禪解脫，無⾊三摩提，

བ ོམས་པས་དེ་མ ས་བདག་གི་ནི། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །

拱⾙ 喋突 達吉尼 滇巴 雲仁 琶久記
恆沙不可數，令法久熾然。

ཡེ་ཤེས་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་ བ་ནགས་དག་བ ེན་ ས་ཤིང༌། །

也謝 屯篤 達吉溫 嘎突 那達 滇伽欣
我昔為般若，住在於閑林，

བ ན་བཅོས་ ་མ་ཉེར་བ ན་པས། །བདག་གི་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །

滇俱 篤瑪 年滇⾙ 達吉 滇巴 琶久記
演說無量論，令法久熾然。
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བ ེ་བའི་ ་ཡིས་ཤ་ ག་དང༌། །འཚ་བ་ཡོངས་ ་བཏང་ ར་ཅིང༌། །

則威 久宜 夏剎倘 搓哇 永素 當久京
我昔常憐愍，捨⼰⾝⾎⾁，

ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས། །ཆོས་ ལ་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །

演臘 寧臘 當哇宜 確促 南巴 胚久記
及捨⾝⽀節，為增正法眼。

བདག་ ོན་ ིག་པའི་སེམས་ཅན་ མས། ། མས་པས་གསལ་བར་ ིན་ ས་ཤིང༌། །

達溫 迪⾙ 森界達 強⾙ 撒哇 明伽興
我愍惡眾⽣，以慈⽽成熟，

ཐེག་པ་ག མ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ ་ི མཆོད་ ིན་ ས་ ར་ཅིག །

貼巴 松喇 惹貴⾙ 確記 確錦 傑久記
安置於三乘，增⻑正法施。

བདག་ ོན་ཐབས་ཤེས་ ར་པ་ན། །སེམས་ཅན་ ་ངན་ལས་ ོལ་ ས། །

達溫 踏謝 久巴那 森間 ⼤溫 磊卓伽
我昔智⽅便，度脫諸惡⾒，

ཡང་དག་ ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ནི་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །

揚達 ⼤喇 惹貴⾙ 確尼 南巴 胚久記
安置於正慧，法⾬令不絕。

བདག་གིས་སེམས་ཅན་བ ་དངོས་བཞིས། །ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་ ར་ཅིང༌། །

達吉 森間 篤溫息 紐蒙 梅磊 踏久京
我昔以四攝，救度諸眾⽣，
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བདག་གིས་འཕེལ་ ིག་ཕམ་ ས་པས། །བདག་འཁོར་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །

達吉 胚迪 旁伽⾙ 達闊 雲仁 內久記
滅惡煩惱⽕，令四眾久住。

བདག་གིས་ ་ ེགས་ཅན་གཞན་དག ། ་བའི་ ་ལས་བ ལ་ ས་ཤིང༌། །

達吉 姆喋 間賢達 ⼤威 秋磊 札伽興
我昔除外道，諸惡邪⾒網，

ཡང་དག་ ་ལ་བཀོད་ ར་པས། །བདག་འཁོར་ ག་ ་ ས་ ར་ཅིག །

揚達 ⼤喇 惹貴⾙ 達闊 ⼤篤 居久記
安置於正路，四眾得供養。
ནོངས་པ་བཤགས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ་བ་ནི།

懺悔過失，敦請返回：

མ་འ ོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། །གང་ཡང་བདག་ ོངས་ ོ་ཡིས་ནི། །

瑪久 巴倘 釀巴倘 港揚 達蒙 洛宜尼
不⾜與劣弱。任我癡昧⼼。

བ ིས་པ་དང་ནི་བ ིད་བ ལ་གང༌། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

吉巴 倘尼 吉紮港 喋揚 雖巴 則篤梭
⾃作或教作。於此祈安忍。

ས་ངན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་འ ེས་པས། །

篤溫 森間 索南棉 瑪⽇ 紐蒙 倘哲⾙
惡劫眾福薄。無名煩惱染。

འཕགས་པའི་ གས་དགོངས་མ་ ོགས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

帕⾙ 突拱 瑪佐巴 喋揚 隨巴 則篤梭
聖者意不滿。於此祈安忍。
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སེར་ འི་དབང་ ར་མི་མཁས་པས། །མཆོད་པ་ངན་ཞིང་བཤམས་ཉེས་པ། །

瑟那 汪久 ⽶克⾙ 確巴 溫⾏ 相年巴
持吝無嫻熟。劣供陳設薄。

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེ་ ན་པས། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

袞波 突界 切滇⾙ 喋揚 隨巴 則篤梭
怙主具⼤悲。於此祈安忍。

བག་མེད་ ོད་པ་མ་དག་པས། །མདོ་ལས་ ང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །

帕梅 俱巴 瑪達⾙ ⽃磊 炯威 秋噶⾏
放逸⾏不正。於經典儀軌。

མ་ ོགས་འ ལ་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

瑪究 出巴 記企巴 喋揚 隨巴 則篤梭
不⾏極迷惑。於此祈安忍。

ག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང༌། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང༌། །

啦巴 倘尼 切巴倘 秋嘎 演臘 釀巴倘
餘剩及不⾜。儀軌⽀弱敗。

བདག་གིས་བ ེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། །

達吉 界耶 記企巴 喋揚 隨巴 則篤梭
吾之健忘等。於此祈安忍。

འཕགས་པའི་ཚགས་ མས་ ས
ི ་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་

帕⾙措南記 達甲喇梭巴
諸聖眾
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འ ོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་ མས་ ་ི དོན་མཛད་ཅིང་བཀའ་ ིན་ ལ་ལགས་ཏེ།

卓哇釀踏巴 南記屯則京 嘎真紮喇喋
利益吾等諸不堪有情賜予⼤恩，

ད་ ང་ ་ཡང་བདག་ཅག་ལ་ གས་བ ེ་བས་ཡང་དང་ཡང་ ་གདན་འཛམས་པ་མཛད་པར་དགོངས་ཤིང་

塔東篤 揚達甲喇 突仄威 揚倘揚篤 滇總巴 則巴拱欣
復以悲憫吾等意趣數數駕臨。

སོ་སོའ་ག ལ་ འི་ཞིང་ མས་ ་འ ོ་བ་མང་པོའ་དོན་ལ་གཤེགས་པར་ ལ་ ་ཅི་གནང༌། །

梭雖篤伽⾏ 南素卓哇 芒波屯喇 謝巴紮篤 記囊
請返各各諸弟⼦⼟利益有情。
དགེ་བ་བ ོ་བ་ནི། ལ་བ་འ ི་ ང་པའི་ག ང༌།

善業迴向，聖者直貢巴云：

བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ས་ག མ་ ་བསགས་པ་དང་

達倘 闊喋湯界記 篤松篤薩巴倘
願吾及輪涅三時。本具積聚。

ཡོད་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ར་ ་ ་ན་མེད་པ་

約⾙給威紮哇 迪達倘 森間湯界 紐篤 啦那梅巴
⼀切善業。功德迴向。⼀切有情。
ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་དང༌།

揚達巴佐⾙強秋仁波切透巴 久記
迅即證得。圓滿清淨。正等覺寶。

དགེ་བའི་ ་བ་དེས་ ས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །

給威 紮哇喋 閭記 森間湯界喇 偏透巴 久記
願此善根。以⾝利益⼀切眾⽣。
ི

ེ

ོ

ི

ངག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །

昂吉 森間湯界喇 偏透巴久記
語利益⼀切眾⽣。

ཡིད་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །

宜記 森間湯界 喇偏透巴 久記
利益⼀切眾⽣。

ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ ་ི བསམ་པ་མི་འོང་བར་ ར་ཅིག ཞེ་ ང་གི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་ ར་ཅིག

紐蒙把 堆洽記 桑巴 ⽶嗡哇久記 協檔吉 桑巴 ⽶嗡哇久記
願煩惱貪欲之⼼不⽣。瞋恨之念不起。愚癡之意不⾄。
ང་ ལ་དང༌། ག་དོག ། ེད་པ་དང་བ ར་ ི། གས་པ་དང་ ན་པ།

昂傑倘 差⽃ 涅巴倘 咕迪 札巴倘年巴
我慢。忌妒。欲求。敬奉。聲譽。名望。

ཚ་འདིའི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་ མས་པ་དང་ ིང་ ེ། ང་ བ་ ི་སེམས་ ིས་ ད་བ ན་ནས།

切迪 桑巴⽶ 嗡哇強巴倘 寧傑 強秋記 森記 舉連內
此⽣⼼思不⽣。慈⼼。悲⼼。菩提⼼澤潤眾⽣⼼續。
ཡོངས་ ་འཛན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ ར་ནས།

永素錦⾙ 給威謝年 南卡倘 釀巴久內
願⼤師善知識眾等似虛空。

བདག་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

達切迪尼喇 洽迦千波 秋吉溫⽵ 透巴久記
願我於此⽣得獲最勝⼤⼿印成就。
ི

ི

ོ

ི

ི ོ

ི

ི

ི

ནམ་འཆི་བའི་ཚ་གནད་གཅོད་པའི་ ག་བ ལ་མི་འོང༌། །གཤིས་ངན་ ་འཆི་བར་མི་འ ང༌།

南企威 切內 俱⾙ 篤涅⽶嗡 細恩篤 企哇⽶炯
臨終無有⽀截病苦。

ས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མི་འོང་བར། འཆི་བ་ལ་དགའ་བ་དང་བཅས། བདེ་དང་བཅས་ནས།

篤瑪迎巴 企哇 ⽶嗡巴 企哇喇 噶哇倘界 喋倘界內
橫死⾮時死。得歡喜愉悅。

སེམས་ཉིད་ཤིན་ ་གསལ་བ་དང༌། ཆོས་ཉིད་ཤིན་ ་གསལ་བ་དང་འ ོགས་ནས།

森尼 欣篤 撒哇倘 確尼 欣篤 撒哇倘卓內
與極明⼼性。瑩澈法性同⾏。

འཆི་ཁ་དང་བར་དོར་ཅིས་ ང་ ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །

企卡倘 把奪記將 洽迦千波 秋吉溫⽵ 透巴久記
願於臨終中陰必定獲得⼤⼿印成就。

དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །

喋喋闊那 ⾏篤久記 喋喋闊那 ⾏篤久記 喋喋闊那 ⾏篤久記
如是願成。如是願成。如是願成。
བ ་ཤིས་བ ོད་པ་ནི། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ིམ་བདག་དེས་པ་ལ་ག ངས་པ།

吉祥願⽂，世尊語善順⻑者：

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ ོན་མཆོག་ ་ན་མེད། །ཆོས་ ེ་ཉི་མ་ ལ་བའི་ ིན་ བས་ ིས། །

切威 切秋 敦秋 啦那梅 確界 尼瑪 傑威 請臘記
最尊最上無上⼤勝師。法王如⽇如來⽽加被。

བ ད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་ད ་ཞི་ ེ། ། ག་ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ ་ཤིས་ཤོག །

篤倘 給⽇ 挪⾙ 札息喋 ⼤篤 巴內 尼參 札悉秀
寂滅魔害障難之怨敵。願具靈瑞晝夜恆吉祥。
ོ

ི

ེ

ི ོ

ོ

ེ

ོ

ི

ེ

ི ི

ི

ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་ ་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བ ད་ ི་བདེན་པའི་ ིན་ བས་ ིས། །

確尼 滇⾙ 確秋 啦那梅 檔確 篤記 滇⾙ 請臘記
法性勝義無上尊勝法。真實正法⽢露⽽加被。

ཉོན་མོངས་ ག་བ ལ་ག ང་བའི་ད ་ཞི་ ེ། ། ག་ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ ་ཤིས་ཤོག །

紐蒙 篤涅 懂威 札⾏喋 ⼤篤 巴內 尼千 札悉秀
息滅煩惱苦痛憂惱敵。願具靈瑞晝夜恆吉祥。

དགེ་འ ན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། ། ལ་ ས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་ ིན་ བས་ ིས། །

給敦 元滇 仁千 巴琶哇 迦瑟 偏則 滇⾙ 請臘記
功德珍寶輝耀聖僧眾。佛⼦利⽣勝義⽽加被。

ཉེས་པའི་ ོན་ ལ་དགེ་ཚགས་ མ་འཕེལ་བ། ། ག་ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ ་ཤིས་ཤོག །

年⾙ 均札 給措 南胚哇 ⼤篤 巴內 尼參 札悉秀
遠離過患福善盡增盛。願具靈瑞晝夜恆吉祥。

ཚངས་དང་ ་དབང་ ང་མའི་ ིན་ བས་ ས
ི ། །ཕན་མཛད་ ་ཡི་བ ་ཤིས་གནས་ ར་ཏེ། །

倉倘 啦汪 松⽶ 請臘記 偏則 啦宜 札悉 內久喋
梵天帝釋護法所加被。利⽣⽽成天⼈之吉祥。

བདེ་ལེགས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པ་དང༌། །ཚ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ ིད་ ན་པར་ཤོག །

喋列 桑巴 宜⾏ ⽵巴倘 次仁 內梅 喋積 滇巴秀
福樂妙善如意念成就。願具弘壽無病與福樂。
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་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་དགོས་པ་དང་ཆེད་ ་ ་བ་ ་མ་ལ་བ ེན་ནས་ཀ ་པར་འབོད་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེས། བོད་ ལ་ ་
ཆོས་ལ་ ་བ་དཔང་ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་དང༌།
ལ་ ས་ཞི་བ་ འི་ ོད་འ ག་དང༌། བ་ཆེན་ ིང་གིས་མཛད་པའི་ ་མ་མཆོད་པ་
དང༌། པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཆོས་ ན་ ིས་མཛད་པའི་ ་མ་མཆོད་པ། འཇམ་མགོན་ ་མ་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་མཛད་པའི་ གས་བ ད་
ིའི་ ་མ་མཆོད་པ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་འཇམ་ད ངས་ མ་ ལ་ ིས་མཛད་པའི་ བ་ཆོག །ཀ ་ ་དམར་པ་ཆོས་ གས་ཡེ་
ཤེས་ ིས་མཛད་པའི་གནས་ཆོག །ས་ ་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འགས་མཛད་པའི་མདོ་ཆོག་སོགས་ བ་མཐའ་རིས་མེད་ ི་ ་མས་
མཛད་པའི་ཆོ་ག་ ་མའི་ཚག་དོན་ལ་མཇལ་ཞིང་ལེགས་པར་བ གས་ནས་ བས་དོན་ ི་དགོས་ཆེད་དང་བ ོད་ ་མ ན་པ་ མས་
ལེགས་པར་བ ས་ཏེ།
ེས་ ་ ན་མོང་བའི་བགོ་ ལ་དང་འཚམས་པར།
ོན་མཆོག་ འི་དབང་པོས་ ་ ེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་
འཁོར་གདམས་པའི་གནས། ང་ ངོ ་ ་བ་རི་ གས་ ི་ནགས།བ ་བི འི་ག ག་ལག་ཁང་ ་ ར་བའོ།། །། ༢༠༠༥

於諸種必要因由，名為噶瑪巴鄔⾦欽列多傑者，將藏地最初佛典古籍《諸佛菩薩名號經》以
及寂天菩薩《⼊菩薩⾏論》、⼤成就者玲惹巴《供奉上師儀軌》、班禪洛桑確堅《供師儀
軌》、蔣貢羅卓泰耶《達波傳承上師供奉總儀》、⼤智哲⽶滂蔣揚南傑《釋迦佛供儀》、噶
瑪夏瑪巴確札耶喜《⼗六羅漢儀軌》、薩迦⼤知識著作之顯乘儀軌等無教派分別⼤德祖師所
著之儀軌⽂義，經拜閱⽽觀察揀擇，將符合⽬的與所詮之⽂結集成此《供奉上師儀軌》。編
修於尊聖導師釋迦主為符共⼠之因緣10，向五⽐丘轉四諦法輪之聖地，波羅奈城⿅野苑，智
慧⾦剛經堂。⻄元2005年。
註：
10 為了符合上⼠、中⼠、下⼠等⼀切⼠夫的因緣。
11 以上諸經⽂引⽤《⼤正藏》經古譯版本、如⽯法師所譯之《⼊菩薩⾏論》及⽂殊譯經會之
《獻曼達儀軌》，其餘翻譯於菩提迦耶2006年初第⼆⼗三屆噶舉祈願⼤法會期間。

第⼗⼀章
持教眾中尊⻑壽祈禱⽂

གོང་ས་ཆེན་པོའ་ཞབས་བ ན།
—

〈無死⽢露妙瓶 ⼈天導師達賴喇嘛⻑壽祈請⽂〉

第⼗六世⼤寶法王噶瑪巴 ⽇佩多傑 著
堪布羅卓丹傑 譯

ཨ

ིསི །

嗡梭帝思當
གདོད་ནས་ མ་དག་ ན་ བ་རིག་པའི་གཤིས། །གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་འ ་འ ལ་མེད་པའི་ངང༌། །

篤內 南它 昆洽 ⽇北系 息倘 也謝 篤哲 梅北昂
本來極淨普覺性，基智無有離合中，

ཇི་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན། །ཆོས་ ་མངོན་པར་ ར་མཛད་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

幾達 幾涅 千悲 也謝間 去固 溫巴 久則 峽滇梭
如所智盡所智者，證顯法⾝祈⻑壽。

ིབ་གཉིས་ ན་པ་སངས་ཤིང་བ ེ་བར་ ན། །འ ས་མ་ ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ་པའི་དཔལ། །

⽌尼 蒙巴 桑⾏ 則哇滇 篤瑪 伽⾏ 倫幾 ⽵北巴
⼆障暗除悲⼼住，無為任運所成德，

ོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འ ང་གནས་བདག གངས་ཅན་ ལ་བའི་ ལ་ཚབ་ཞབས་བ ན་གསོལ།།

多喇 梭北 云滇 炯內達 岡間 甲為 甲擦 峽滇梭
⼒等功德所源主，雪域佛紹祈⻑壽。

དེ་ཉིད་མ་འགག་ཆོས་ད ིངས་རང་མདངས་ལས། །ག གས་ ་འ ལ་མེད་གསར་ ་ངོམ་ ར་ཅིང༌། །

喋尼 瑪噶 去印 嚷當壘 俗固 哲梅 撒篤 嗡久京
從質1無礙⾃性明，⾊⾝無離新顯現，
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ངེས་པ་ ་ ན་བསམ་མི་ བ་པའི་འ ལ། ། བ་ ོགས་ ན་ ེས་འ ང་གནས་ཞབས་བ ནགསོལ། །

演巴 阿滇 桑⽶ 洽北出 洽佐 連界 炯內 峽滇梭
五定2不思議化現，遍圓俱⽣祈⻑壽。

ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མི་ཟད་ ན་འཁོར་ལོ། །གང་འ ལ་དེ་ ེད་ ན་ ི་འ ང་གནས་མཆོག །

記揚 洽緯 迷賽 間闊洛 岡篤 喋涅 昆幾 炯內秋
任顯無盡莊嚴輪，任伏如數眾源尊，

ཁམས་ག མ་ ིད་ན་འ ན་པའི་ ན་གཅིག་ ། ། ལ་པའི་ ལ་འཛན་འ ོ་བའི་དེད་དཔོན་གསོལ། །

康松 ⼣那 真北 間記樸 諸北 促錦 軸緯 台奔梭
三界無⽐唯⼀嚴，化顯眾導祈⻑壽。
ལ་བའི་འ ང་གནས་མཐའ་ཡས་བསམ་བཞིན་ ིས། །

甲緯 炯內 它耶 桑⾏幾
無量佛源3如意⼒4，

མི་འཇིགས་ད གས་འ ིན་བདེ་བའི་གོ་ བས་ལས། །

⽶既 悟勤 喋緯 苟嘎磊
無懼勸慰喜樂機，

འཇིགས་ ལ་ ེ་བ ན་མ ངས་མེད་མཆོག་གི་དཔལ། །

幾哲 解尊 匆梅 秋幾巴
離懼無⽐勝吉祥，

ིན་པའི་གོ་བཙན་མ ངས་ ལ་ ག་བ ན་གསོལ། །

錦北 苟曾 匆哲 ⼤滇梭
施甲無匹祈⻑壽。
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ཁོར་ ག་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་མ ངས་པའི་ ེ། །མ་འ ེས་ ོ་ཡི་ ན་ ོད་བདག་པོ་མཁན། །

闊右 揚北 薩千 匆⾙喋 瑪哲 洛宜 昆俱 達波千
如似廣境之⼤地，無紊智⾏⾃主者，

ོལ་མེད་ངག་དབང་ཤེས་ འི་ཕ་མཐར་ ིན། ། ལ་ ིམས་ཉི་མའི་གཉེན་ ར་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

卓梅 啊旺 謝伽 啪它欽 促趁 尼梅 年久 峽滇梭
無勤語權通萬法，戒成蓮華祈⻑壽。

ག ག་ལག་ ་མཚར་གཟིགས་པའི་ ན་ཡངས་ཤིང༌། །འ ོ་ཁམས་ཇི་ ིད་མ་འ ེས་སོར་ ང་བས། །

租剌 迦措 息北 間揚⾏ 軸康 幾⼣ 瑪哲 梭南緯
觀視經海之廣⽬，無紊明分眾⽣界，

ོབས་པ་མི་ཟད་ ོ་ ོས་གཏིང་ ་མཚའི། །བཟོད་པའི་ཕར་ ིན་མ ངས་མེད་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

波巴 ⽶瑟 洛卓 丁甲措 俗北 啪欽 匆梅 峽滇梭
勇氣無盡深智海，忍圓無⽐祈⻑壽。

ཇི་ ེད་དེ་ ར་མ ེན་པའི་གཏིང་ཡངས་ལས། །ཆགས་ཐོགས་ཟད་མེད་ ང་པོའ་གཞི་ ད་ལམ། །

幾涅 喋達 千北 丁揚壘 洽透 瑟梅 砰波 喜俱朗
⼀切如實智深廣，無貪礙盡聚基道，

ོལ་ ིན་ ལ་འཛན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འཆར་བས།།བ ོན་འ ས་ ོན་ ང་དམ་བཙན་ ག་བ ན་གསོལ།།

軸⺠ 哲增 也謝 既洽緯 尊住 溫炯 倘曾 ⼤滇梭
解熟離持智⼀顯，精進昔誓祈⻑壽。

གངས་ཅན་མཁས་དང་ བ་པའི་ ན་གཅིག་ ། །དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་ ོ་བཟང་ གས། །

岡間 克倘 ⽵北 間既部 巴滇 啊底 峽倘 洛桑札
雪域智成唯⼀嚴，聖阿底峽宗喀巴，
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བདེན་གཞི་ ག་ཆད་ ལ་བའི་བ ན་འཛན་མཆོག བསམ་གཏན་ཕར་ ིན་གང་དེ་ཞབས་བ ན་གསོལ།།

滇息 ⼤切 札緯 丹增秋 桑滇 帕欽 岡喋 峽滇梭
四諦離邊持教尊，禪定究竟祈⻑壽。

ང་རིགས་ ོ་འདོགས་ ་བའི་ཕ་མཐའ་ལས། །མང་ཐོས་གཞི་བཅོམ་ ལ་ ིན་འ ས་ འི་དཔལ། །

隆⽇ 軸多 剎緯 帕它磊 芒推 息炯 哲⺠ 哲部巴
離細教理增益邊，多聞除魔離熟果，

་མཚའི་གཏིང་མཐའ་དཔོག་པའི་གོ་ བས་ ང༌།།ཤེས་རབ་བ ེ་བའི་དཔལ་ ེར་ཞབས་བ ན་གསོལ།།

甲措 丁榻 波北 苟嘎穹 謝熱 在緯 巴喋 峽滇梭
深廣⼤海測機無，予智慈德祈⻑壽。

འཁོར་ལོ་ག མ་ ིས་ ག་ ་བ ན་པའི་དཔལ། །མི་འཇིགས་སེ ེ་ཆོས་ ི་ ི་འཕང་ལས། །

闊洛 松幾 ⼤篤 諄北巴 ⽶既 僧給 去幾 ⾚滂壘
以之三輪常設德，無畏獅⼦之⾼座，

ཡེ་ བ་ ་བ ན་འཁོར་བཅས་ ོལ་མེད་ ན། །རིས་མེད་བ ན་པ་ ན་ ི་ག ག་གི་ནོར། །

也住 那敦 闊界 鄒梅滇 ⽇梅 滇巴 昆幾 租幾諾
元成七寶無勤住，無偏教之眾頂寶。

ོགས་ ན་གསར་པའི་ངང་ ལ་ ལ་ ང་བ། །གང་ལ་དེ་ཡིས་ ག་བསམ་ ོན་པའི་ཚག །

佐滇 撒悲 昂促 樸炯哇 亢喇 得咦 撒桑 ⾨北次
圓時新況勝絕妙，尊以善⼼祝禱詞，

འཛམ་ ིང་ ོགས་མཐའ་མི་མཇེད་ ན་ལ་ བ། ། ང་ ོང་བདེན་པའི་ ོན་ཚག་དེ་བཞིན་ ། །

藏林 秋踏 ⽶界 昆喇洽 場松 滇北 ⾨次 喋⾏篤
周遍娑婆各⽅界，如同仙諦之禱詞，
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དེ་ ར་གསོལ་བའི་འ ས་ ་མངོན་ ར་ཅིག །ཇི་བཞིན་མ་འོངས་བ ལ་པ་ཇི་ ིད་ ། །

喋達 梭緯 哲部 溫久記 吉⾏ 瑪嗡 嘎巴 吉系篤
如祈之果願實現。直⾄未來⼀切劫，
དེ་བཞིན་འ ལ་མེད་ ེས་ག ང་ ག་ ་ ོངས། །

喋⾏哲梅傑松⼤篤恭
無離攝受常守護。

ཞེས་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་ནི་པད་དཀར་འཆང་བའི་ ་ ེང་བ ་བཞི་པ་ ེ་བ ན་ངག་དབང་ ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བ ན་འཛན་ ་མཚ་
དི ་ག མ་དབང་བ ར་མ ངས་པ་མེད་པའི་ ེ་མཆོག་གི་ གས་གཉིས་ ི་ བས་འོག་ ་འཁོད་པ་ཀ འི་མིང་འཛན་བ ་ ག་པས་ ་
བ་ག མ་པའི་ཡར་ཚས་དགེ་བའི་ཉིན་མཆོག་གི་མཚན་དཔེ་ ེས་ ་ ན་པས་ཐལ་མོ་ ི་བོར་བཀོད་དེ་ཞབས་པད་བ ལ་པ་ ་མཚའི་
བར་ ་བ ན་ཅིང་འཛམ་ ིང་ ལ་བ ན་ཡོངས་ ོགས་ ི་མགོན་ ་བ གས་པར་གསོལ་བ་ལན་བ ར་འདེབས་པ་ལགས་ན་དེ་དེ་བཞིན་
་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། བྷཾ། ཛཡ ། ཛཡ །

於持⽩蓮(觀⾳)第⼗四世⾄尊阿旺洛桑耶喜丹增嘉措思松旺鳩聰巴梅⾙德之⼆規救護下，噶瑪
巴之持名者第⼗六世，三⽉上弦妙善⽇，憶尊相好，合掌於頂，深願尊者⾜蓮⻑住劫海，普
成閻浮釋教之怙。願如是成就。修邦，雜嚴篤，雜嚴篤。
註：
1 質：法⾝。
2 五定：報⾝。
3 佛源：菩薩。
4 如意⼒：為利眾⽣⽽⾃在投⽣。

གོང་ས་ཆེན་པོའ་ཞབས་བ ན།

〈達賴喇嘛尊者⻑壽祈請⽂〉

第⼗七世⼤寶法王噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑 著
堪布羅卓丹傑 譯

ང་ ོགས་གངས་རིའི་ར་བས་བ ོར་བའི་ ད། །བོད་ ལ་ཆོས་ ན་ཞིང་གི་ ལ་ཁམས་ ། །

強秋 岡⽇ 惹威 闊威局 頗于 確滇 ⾏吉 甲康素
北域雪⼭環繞境，藏地法住佛⼟中，

ེ་ད འི་ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ ས་པ། །འ ང་བའི་ཡོན་གནས་དམ་པ་ གས་ ེའི་གཏེར། །

皆古 遍倘 喋哇 瑪閭把 穹威 允內 倘巴 突界喋
九⽣⼀切眾利樂，⽣源福⽥⼤悲藏，

འཕཌ་མཆོག་ ན་རས་གཟིགས་དབང་མི་ག ཌ་ཅན། ། བ་བ ན་འཛན་པ་ ་མཚ་ ་ ་ཡི། །

帕秋 間瑞 息汪 ⽶素間 突滇 增巴 甲措 ⼤蒲咦
觀世⾃在⼈形尊，釋教持者海眾之，

ག ག་གི་ ན་ ར་ ་མའི་ཞབས་ ེས་པད། ། ིད་མཐའི་བར་ ་གཡོ་མེད་བ ན་ ར་ཅིག །

租吉 間久 啦梅 暇皆悲 思帖 琶篤 優梅 滇久記
頂嚴上師尊⾜蓮，永世不動祈安固。
ལ་བའི་ཞབས་བ ན་བ ས་པ་ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེས་མཛད་པའོ། །

此簡略⻑壽⽂，由噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑著。

ལ་དབང་ཀ ་པའི་ཞབས་བ ན།

〈第⼗七世法王噶瑪巴⻑壽祈請⽂〉

第⼗四世達賴喇嘛 著
妙融法師 譯

ཨ་

ི།

嗡梭帝
ན་ཚགས་ ོབས་བ འི་དཔལ་ ན་

འི་ ལ། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ ལ་བ་ ་མཚ་དང༌། །

澎措 多就 巴滇 夏皆頰 吉滇 汪秋 甲哇 甲措倘
圓滿⼗⼒具德釋迦王，觀世⾃在佛海觀世⾳，

གས་ ེའི་བདག་ཉིད་མཚ་ ེས་ ོ་ ེའི་ཞབས། ། བས་ ལ་ ན་ ིས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་ ོལ། །

突界 達尼 措界 多傑峽 甲逾 昆幾 登迪 給類鄒
⼤悲主者蓮花⾦剛⾜，願諸皈境賜今時妙善。

མ་ ད་ གས་བ ེད་ ་རེངས་ ས
ི ་ ངས་པའི། །མཆོག་ ལ་ཉིན་མོར་ ེད་པའི་མཚན་དཔེའི་གཟི། །

瑪梅 突界 甲仍 吉常北 秋諸 尼牟 伽北 參悲息
殊勝發⼼如曙光導引，勝化⾝啟⽩晝之相好，

ཞིང་འདིར་གསལ་བའི་ ལ་བཟང་ལེགས་ཤར་བས། །བདག་ཅག་རེ་བ་དོན་བཅས་ཉིད་ ་ ར། །

⾏迪 撒緯 嘎桑 壘峽緯 達甲 熱哇 屯界 尼篤久
令此⼟光明善緣⽣起，⽽成我等希望具義者。

ལ་བ ན་ ང་ ོགས་ཆོས་ ལ་འཛན་པའི་དཔལ། ། ན་ བ་ གས་ ེ་ ་མཚའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །

甲滇 隆多 去促 京北巴 昆洽 突界 甲措 打尼切
佛法教證法理聖執持，悲⼼⼤海普遍⼤⾃性，
ི ི

ེ

ི

ོ ེ

ན་ བ་དབང་གི་ ིན་ལས་རབ་བ ེས་པའི། ། ོ་ ེ་འཛན་པ་ཀ ་པ་ལ་འ ད། །

輪⽵ 汪吉 欽列 惹涅北 多傑 津巴 噶瑪 巴喇篤
任運獲得灌頂之事業，頂禮持⾦剛尊噶瑪巴。

註：
丹增昆洽旺吉多傑(標記處)為達賴喇嘛為第⼗七世噶瑪巴所命之名「持教周遍⾃在⾦剛」⾳
譯。
བ ན་ལ་མཛད་པ་དཀར་པོའ་འོད་རིས་ཅན། །རིམ་ ོན་ཀ འི་ ེས་རབས་ ་ཏིག་ ེང༌། །

滇喇 則巴 嘎波 偉⽇間 仁群 噶梅 界惹 姆帝稱
⾏佛事業⽩⾊之光紋，歷代噶瑪轉世珍珠鬘，

ན་ ི་ མ་ཐར་ ལ་བཞིན་ ོང་མཁས་པའི། །དཔལ་ ན་འ ོ་བའི་མགོན་པོར་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

昆吉 南它 促⾏ 炯克北 巴滇 卓緯 袞波 峽滇梭
⼀切⾏傳如理⽽執持，具德有情怙主常住世。

་ཆེན་ ང་གི་གོས་བཟང་ བ་ བ་གཡོ། ། ལ་ ང་ཉམས་ ོགས་ནོར་ འི་ ེ་ ན་མཛས། །

甲千 隆吉 軌桑 剌陸右 樸炯 娘多 諾布 在間則
廣⼤教之曼妙絹飄揚，殊勝覺證珍寶頂嚴飾，

མ་ད ོད་གསེར་ ི་ ་བ་རབ་བ ན་པའི། ། ེས་མཆོག་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཞབས་བ ན་ཤོག །

南俱 塞吉 有哇 惹滇北 界秋 滇北 甲參 峽滇秀
智慧⾦柄極堅固無變，勝⽣聖教法幢常住世。

བ་པའི་ག ག་ ན་ ོ་ ག་མར་པ་སོགས། ། བ་ཐོབ་ ་མཚའི་གདམས་ངག་མཛད་བ ེས་ཏེ། །

⽵北 租間 洛札 瑪巴梭 主透 甲措 檔阿 祖涅喋
成就頂嚴洛札⾺巴等，成就⼤海⼝訣藏得獲，

བ་རིགས་བ ན་པ་ ོང་ཞིང་ ེལ་བའི་མགོན།། བ་མཆོག་ད ིལ་འཁོར་བདག་པོར་ཞབས་བ ན་ཤོག

主⽇ 滇巴 恭⾏ 悲緯袞 主秋 吉闊 達波 峽滇秀
成就種性持增教之怙，勝成就壇城主常住世。
ོ

ོ

ི

ི ི

ོ

་བོད་ལ་སོགས་ཤར་ བ་ ལ་ ་ ན། །གང་གི་མཛད་པའི་ཞིང་ ་ཡོངས་བ ང་བས། །

甲僕 啦梭 夏弩 由住昆 岡吉 則北 ⾏篤 永松緯
漢藏並與東⻄⽅諸域，隨所⾏作畢境攝諸⼟，

ེ་ འི་བདེ་ལེགས་ ་བ་ གས་པ་དང༌། ། ན་ཚགས་ཆོས་འ ོར་ གས་བཟང་འཕེལ་ ར་ཅིག །

界固 喋列 紮哇 租巴倘 彭措 去久 魯桑 佩久記
樹⽴眾⽣之善樂根本，圓滿法財善規得增⻑。

་མ་ཡི་དམ་མཆོག་ག མ་བདེན་ ིན་དང༌། །ཆོས་ཉིད་ ེན་འ ེལ་ ང་འ ག་དངོས་པོའ་གཤིས། །

喇嘛 以當 秋松 滇勤倘 去尼 滇哲 松就 鄔波系
上師本尊三寶真聖化，法性緣起雙運實質性，

ག་བསམ་དག་པའི་བདེན་ཚག་མ ་བཙན་པས།། ོན་པའི་གནས་ མས་འབད་མེད་ ན་འ བ་ཤོག

啦桑 達北 滇次 突增北 ⾨悲 內南 悲梅 倫⽵秀
清淨勝意真實語嚴詞，諸祈願處無勤任運成。

ཅེས་པ་འདི་བཞིན།
འ ེན་མཆོག་ཀ ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་ ལ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་གཏན་འཁེལ་ ང་འ ལ་མཚན་
གསོལ་ཡོང་བ་ཞེས་སི་ ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ནས་ག ང་བ ལ་ ང་བར་མ ོགས་ ར་རབ་ ང་ བ་གནང་
བས་མཚན་གསོལ་བ ི་ འི་བསམ་པས་ད་བར་ནར་ ས་ ར་པ་ད་ཆ་ མ་བཏེག་མ ར་ ་ ་ ང་དང༌། ིར་ཤེས་རབ་ ིང་ ་ ང༌།
ར་ལང་དཔལ་ཆེན་ ་ ང་སོགས་ནས་ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འ ི་དགོས་ཞེས་ནན་བ ལ་ ང་བ་ ར། ༼བ ན་འཛན་ ན་
བ་དབང་གི་ ོ་ ེ་༽ ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་དང་འ ེལ་ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ ན་འ བ་ཅེས་པ་འདི་ཉིད།
འི་
དགེ་ ོང་བ ན་འཛན་ ་མཚས། རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་མེ་ ང་ ་བ་༡༠ ཚས་༡༧ ི་ལོ་༡༩༩༧ ་ ༡༢ ཚས་ ༡༥ ལ་དང་བའི་ཡིད་
ིས་ ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

最勝導師噶瑪巴仁波切尊聖化⾝鄔⾦卓都欽列多傑，在被確⽴的同時，司徒仁波切與嘉察仁
波切便請我為噶瑪巴命名。當時我想應能盡快地在授與⽐丘戒時為其命名，卻延宕⾄今。
如今，有隆德寺楚布法堂、智慧林法堂、熱朗法堂等⼀起努⼒地請求我為噶瑪巴著作⻑壽祈
請⽂的同時，便配合著我為噶瑪巴所命名的「持教周遍⾃在⾦剛」之名，⽽作此⽂。
願此⻑壽祈請能任運滿願。
釋迦⽐丘僧丹增嘉措，以淨念書於第⼗七個六⼗丁卯之⽕⽜年⼗⽉⼗七⽇。⻄元1997年12⽉1
5 ⽇。

བཀའ་བ ད་ ་མ་ མས་ ི་ཞབས་བ ན།

〈噶舉諸上師寶⻑壽祈請⽂〉

第⼗七世⼤寶法王噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑 著
妙融法師 譯

ཨ་

ི།

嗡梭諦
ཤེས་ འི་མཁའ་ལ་མ ེན་རབ་ད ལ
ི ་འཁོར་ ས། །མཛད་པའི་འོད་ ོང་ག ལ་ འི་ ིང་ལ་ཕོག །

謝伽 喀啦 千惹 吉闊傑 則北 偉冬 篤伽 林喇珀
所知虛空遍智廣壇城，事業千光照射世間界，

ལ་བའི་བ ན་པ་ ན་ནས་གསལ་མཛད་པ། །བཀའ་བ ད་རིན་པོ་ཆེ་ མས་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

甲威 滇巴 昆內 薩則巴 噶舉 仁波 切南 峽滇梭
遍處明⽰如來之法教，祈願噶舉仁波切⻑壽。

་རོ་མཻ་ ི་ལས་བ ད་ཤངས་པ་དང༌། ། ་ ར་མར་པ་ གས་ ས་ཀ་ཆེན་བཞི། །

那若 梅記 壘巨 ⾹巴倘 札就 瑪巴 突瑟 嘎千息
那洛彌勒所傳⾹巴派，譯師⾺巴四柱諸⼼⼦，
རས་ ང་པ་དང་གདན་ས་བཀའ་བ ད་སོགས། །

惹瓊 巴倘 滇薩 噶舉蒐
醫王叔侄惹瓊⼝傳派，

བ ན་འཛན་ ེས་མཆོག་ མས་ ་ི ཞབས་བ ན་གསོལ། །

滇津 界秋 南吉 峽滇梭
願授命持傳承師⻑壽。
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བ ེད་རིམ་ ལ་འ ོར་ ན་ཅིག་ ེས་མ་དང༌། ། ོགས་རིམ་ ང་སེམས་གཉིས་མེད་རང་དབང་འ ོར། །

界仁 內鳩 連記 界瑪倘 佐仁 隆森 尼梅 嚷汪就
⽣起次第瑜伽俱⽣⺟，圓次⼼氣無⼆達⾃在，

ལ་ ན་འ ིན་ལས་བདག་ཉིད་ཀ ་པ། ། ལ་པའི་བ ད་འཛན་ཆེན་པོའ་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

甲昆 欽列 達尼 噶瑪巴 ⽵⾙ 舉津 千波 峽滇梭
總集諸佛事業噶瑪巴，願轉世持傳承者⻑壽。

བདེ་ ོང་ ག་ཆེན་བ ེ་འཕོ་གནད་ ་བ ན། །གནས་ གས་ ག་ཆེན་གསེབ་ལམ་མངོན་ ་ ར། །

喋東 洽千 瑟珀 內篤⼥ 內錄 洽千 瑟朗 溫篤久
合牽樂空⼤印擊要害，捷徑實相⼤印得現證，

་མའི་ཞབས་ཏོག་ ལ་ ིན་འབའ་རོམ་པ། །བ ན་འཛན་ ེས་མཆོག་གང་དེའི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

啦梅 峽多 噗欽 拔融巴 滇津 界秋 岡喋 峽滇梭
超絕承侍上師跋絨派，願⼀切持教聖者⻑壽。

ག ང་རབ་མ་ ས་དགོངས་པ་གཅིག་ ་འ ིལ། ། ་ ན་མན་ངག་ཟབ་མོས་ གས་ ད་གཏམས། །

松惹 瑪閭 拱巴 記篤直 阿滇 緬阿 撒莫 突俱當
佛典無餘意趣盡結集，甚深五分訣要溢⼼續，

ོམ་བ ོན་འ ན་ ་ ལ་བ་འ ི་ ང་པ། ། བས་མགོན་ཉི་ ་གཉིས་ ི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

董尊 診⼤ 哲哇 ⽌貢巴 甲昆 擬達 尼吉 峽滇梭
無與倫⽐戒勤⽌貢巴，願如⽇⽉⼆救怙⻑壽。

ངོ་མཚར་ ད་ ང་ མ་ཐར་སོ་ད ས་བ ན། །ནོར་ ་བཞི་ ོར་ཆོས་ ི་ཆེ་བས་བ ིད། །

哦擦 梅炯 南它 梭古間 諾布 息闊 確吉 切緯及
殊妙三九⾏傳成莊嚴，四妙寶法⽽成⼤威嚴，
ོ

ི

ོ ེ ི

ོ

མོས་ ས་མཐར་ ག་དཔལ་ ན་ ག་ ང་པ། །ཞབས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

姆固 它突 巴滇 達隆巴 峽崇 仁波 切宜 峽滇梭
究竟虔敬具德達隆巴，祈願霞崇仁波切⻑壽。

ི་ནང་ ེན་འ ེལ་ ན་ ི་དོན་ལ་མཁས། ། ང་སོགས་ཆོས་ མས་ད ེར་མེད་རོ་གཅིག་ ོམས། །

企囊 滇齋 昆幾 屯喇克 彭梭 確囊 耶梅 柔記弄
通曉⼀切內外因緣義，蘊等諸法無別等⼀味，

གངས་ ོངས་ བ་པའི་ཚང་ཆེན་ད ར་ ་པ། ། ལ་དབང་འ ག་པ་ཆེན་པོའ་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

岡炯 ⽵北 倉千 雅阿巴 甲汪 主巴 千波 峽滇梭
雪域成就⼤巢雷⿓派，願佛王⼤⽵巴尊⻑壽。

གཞན་ཡང་ཕག་ ་ཚལ་པ་ ོ་ ་དང༌། ། ར་ཡེལ་ ག་གསེབ་བཀའ་བ ད་ལ་སོགས་པ། །

賢揚 帕⽵ 蔡巴 綽普倘 ⿇耶 修賽 噶舉 喇梭巴
復⼜帕⽵采巴與綽普，瑪倉耶巴雅修噶舉等，
ིན་ བས་འ ང་གནས་གདམས་ངག་ ་མཚའི་མཛད། །

錦啦 炯內 檔阿 甲措⾜
聖化源處⼝訣⼤海藏，

བ ད་འཛན་རིན་ཆེན་ མས་ ་ི ཞབས་བ ན་གསོལ། །

舉津 仁千 囊吉 峽滇梭
願持傳承上師寶⻑壽。

དཔལ་ ན་ ་མའི་ཞབས་པད་བ ན་པ་དང༌། །མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བ་དང༌། །

巴滇 啦梅 峽⾙ 滇巴倘 喀釀 雍喇 喋吉 炯哇倘
祈願具德上師⾜堅固，畢竟等虛空眾皆福樂，
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བདག་གཞན་མ་ ས་ཚགས་བསགས་ ིབ་ ངས་ནས། ། ར་ ་སངས་ ས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

達賢 瑪閭 凑薩 直講內 紐篤 桑傑 薩喇 古巴秀
⾃他無餘由積福淨障，願皆旋即登位⼊佛地。

་ེ མར་པའི་ བ་བ ད། གས་པོའ་བཀའ་བ ད་འདི་ལ་ད་ ་བ ན་པ་དང་དེ་འཛན་ ི་ ེས་ འི་ ན་འགའ་ཙམ་ལས་གཞན་ མས་གོ་
ཐོས་མེད་པས་སེམས་ ོ་མོ་རང་ཞིག་ཡོང་མོད།
ེས་འ ག་ཚས་ལེགས་ཉེས་ཅི་མཛད་ ང་ད་ ་ཞལ་བ གས་པའི་བཀའ་བ ད་འདི་
མས་ལ་བཤད་ བ་ལས་ག མ་དགའ་མོ་རང་ཞིག་ཡོད་པས་ངེད་ ང་བ ད་པ་འདི་དག་ལ་མི་ ོག་པའི་དད་པ་ཡོད་པའི་ཐོག །གདན་
ས་ མ་བཏེག་གི་ ང་འ ེན་འོད་ཟེར་རབ་བ ན་ནས་བཀའ་བ ད་ ོན་ལམ་ ་འདོན་ འི་ཞབས་བ ན་འདི་འ ་ཞིག་ ོམས་དང་ཟེར་
བས། དེ་འ ་མི་ཤེས་མོད་ ང་ཁོང་གི་ངོ་མ་ ོག་ནས་གོ་ཐོས་ཅི་ཡོད་ ིས་འབོལ་ ོམ་ ་ ས་པ་ཡིན། ིར་ ་མ་མི་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་
མངའ་བ་དེ་ཚར་མཐོ་དམན་དང་འགངས་ཆེ་ ང་སོགས་ ི་གོ་རིམ་ངེས་ངེས་པོ་ཞིག་མི་བདོག་ཅིང༌། བས་རེར་ ོབ་མ་ ས་ཞེན་ཆེ་བ་
འགས་སངས་ ས་ཕལ་པར་གཏོང་བའི་ ་བ་མི་དགོས་པ་དེ་འ ་ ེད་པའང་ཡོད་མོད། རེ་ཞིག་གོ་རིམ་ཕལ་ཆེར་ ེ་བན་ ར་བའི་ ོ་ ེ་
འཆང་ ང་མ་ ར་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ད་ ང་ གས་ ོ་མ་བདེ་ན་ཆོས་ཐོག་ ་བ ་ེ དབང་ཆེ་བའི་དཔེ་ ར་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ཅི་འདོད་ ་
ཐོངས་ཤིག །དེ་ ད་ཅེས་མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ནག་པ་ ་བའི་ཚས་བ ་ག མ་ལ་ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་དེས་དྷ་ས་ ད་ ོད་ ་ ར་
བ་དགེའ།ོ ། །། ༢༠༠༧ ༤ ༣༠

對於⾄尊的⾺爾巴實修傳承此達波噶舉派，我深感遺憾的是，在今⽇只聽聞某些體系的偉⼤
持有者，⽽對其他的體系持有者卻全無聽聞。
各體系的追隨者們或許作為有好有壞，但我對現今仍存在的各個噶舉傳承體系，在講說、修
持與佛⾏事業等三⽅⾯的作為上，深感歡喜，並有著不退轉的信⼼。
駐錫地隆德寺的維那師(領唱師)偉瑟若滇，要求我撰著在祈願法會時能奉誦的⻑壽祈請⽂，我
雖不知如何撰著，但難卻情⾯，也只好竭盡所知所聞，寫下這篇淺顯的祈請⽂。
⼀般⽽⾔，這些上師皆具有著無等的功德，並沒有確切的⾼低⼤⼩之分，然⽽有時因⼀些弟
⼦們過度的敬愛，確實發⽣如同將佛陀置放在凡夫境界的不必要⾏為，在此暫且將⼤德的順
序⼤概的依照本噶⽡所撰著的〈⾦剛總持祈請⽂〉⽽放置，若仍有⼈⼼感不適的話，可⽐照
「沙⾨法上勢⼤」的例⼦，隨意⾃⾏排序。
⽕豬年⾓宿⽉(藏曆三⽉)⼗三⽇，⻄元2006年4⽉30⽇，噶瑪巴鄔⾦欽列多傑，書於達蘭薩拉
上密院。

ཀཾ་ཚང་ཡབ་ ས་བ ན་ ི་ཞབས་བ ན།

〈岡倉七⽗⼦⻑壽祈請⽂〉

第⼗七世⼤寶法王噶瑪巴 鄔⾦欽列多傑 著
妙融法師 譯

ཨ་

ི།

嗡梭諦
གཞན་ཕན་ མ་རོལ་པ ་འ ང་གནས་དང༌། །ས་ར་ཧ་དང་ ་ཡི་ ང་ བ་སོགས། །

顯遍 南若 ⾙瑪 穹內倘 薩惹 哈倘 嚕以 強秋梭
利他化現蓮花⽣⼤⼠，薩惹哈與陸耶蔣秋等，

ས་བ འི་དབང་ ག་གཅིག་ ་བ ས་པའི་ ། །ཀ ་པ་ཞེས་ གས་དེའི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

薩就 汪秋 記篤 底北固 噶瑪 巴協 札迪 狹滇梭
⼗地⾃在總攝於⼀⾝，願稱名噶瑪巴者常住。

གར་དབང་ ོ་ ེ་འཆང་གི་ ་འ ལ་ལས། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་དཔལ་ ན་ཀ ་པའི། །

卡汪 多傑 羌吉 久初雷 吉滇 汪秋 巴滇 噶瑪悲
舞⾃在持⾦剛之幻⾝，觀世⾃在具德噶瑪巴，

བ ན་པའི་ ར་ཆེན་འདེགས་ལ་མངའ་བ ེས་པ། ། ་དམར་ཅོད་པན་འཛན་པའི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

滇悲 庫千 喋喇 阿涅巴 峽嗎 俱班 錦悲 峽滇梭
聖教嫻熟荷擔稱舉者，願持佛冠夏瑪巴常住。

མས་པ་མགོན་དང་ མ་བྷི་ཧེ་ ་ཀའི། ། གས་ ེའི་ ིན་ ོབས་གོང་ ར་འ ིལ་བའི་ ། །

蔣巴 昆倘 種必 嘿汝嘎 突界 錦多 孔鋪 企威固
怙主彌勒鐘碧嘿汝嘎，⼤悲聖化⼒匯聚之⾝，
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ོ

མཁའ་མཉམ་འ ོ་ལ་ལམ་བཟང་ ོན་མཛད་པའི། ། ན་ཏིང་ ་ཡི་སི་ འི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

喀釀 卓喇 朗桑 敦則悲 ⽢定 ⼤宜 司徒 峽滇梭
教⽰等虛空眾善妙道，祈願灌頂⼤司徒常住。

དཔལ་ ན་རིགས་ ན་ བ་བདག་ ོ་ ེ་འཆང༌། ། ་ འི་ ལ་ཚབ་མ ངས་མེད་བཻ་རོ་ ེའི། །

巴滇 ⽇昆 洽達 多傑羌 古魯 甲擦 聰梅 北若傑
具德諸部遍主持⾦剛，無等上師攝政⽩若尊，

མ་འ ལ་འཛམ་ ིང་བ ན་པའི་ ོན་མེ་མཆོག འཇམ་མགོན་ ་མ་བ ལ་བ ར་ཞབས་བ ན་གསོལ།།

囊出 藏林 滇悲 准梅秋 蔣昆 啦嘛 嘎甲 峽滇梭
化⾝南洲佛教之勝炬，願蔣貢上師百劫常住。

ན་བཟང་ཡེ་ཤེས་ གས་ ེའི་ ལ་བ ར་ ིས།། ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་དམིགས་མེད་ གས་ ེ་ཡི།།

昆桑 耶謝 突界 諸鳩吉 秋俱 ⾏康 ⽶梅 突界宜
普賢本智⼤悲之化⾝，⼗⽅佛⼟無緣之⼤悲，

ཐབས་མཁས་ཟབ་མོའ་ཆོས་ ་ི མངའ་བདག་མཆོག ལ་བའི་ ལ་ཚབ་དམ་པའི་ཞབས་བ ན་གསོལ།།

踏克 灑莫 確吉 阿⼤秋 甲威 甲擦 倘悲 峽滇梭
善巧⽅便深法之主者，願淨妙聖者嘉察常住。

རབ་འ མས་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་བ ད་ ི་ནི། །གཅིག་ ་འ ས་པའི་ ིན་ བས་ ་མཚ་ཆེ། །

惹江 主悲 耶謝 篤吉尼 記篤 底悲 請臘 甲措切
廣⼤成就本智之⽢露，總攝為⼀之聖化⼤海，

རིགས་ ག་ ག་བ ལ་ ང་ནས་འ ིན་ ེད་པ།།དཔའ་བོའ་དབང་ ག་མཆོག་གི་ཞབས་བ ན་གསོལ།།

⽇昆 篤恩 種內 情且巴 巴威 汪秋 秋吉 峽滇梭
連根拔除六道之痛苦，願最勝巴渥⾃在常住。
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ི

ི

ཚ་དཔག་མེད་དངོས་གང་འ ལ་ཐབས་ཟབ་མོས། །འ ོ་ ོ་ ོག་པའི་ ན་པ་ ན་ ་བཅིལ། །

次罷 梅溫 港篤 踏灑莫 卓洛 紐悲 敏巴 昆篤積
無量壽尊隨化深⽅便，盡除眾⽣濁⼼之昏黯，

ཐར་པའི་ལམ་བཟང་ ེ་མོར་འགོད་མཁས་པ། ། མ་འ ེན་ ེ་ཧོ་མཆོག་གི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

它悲 朗桑 則莫 軌克巴 囊真 哲或 秋吉 峽滇梭
善巧置於解脫善道頂，願導師最勝哲厚常住。

དེ་ ར་ ིང་པོའ་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །འཛན་ ོང་ ེལ་བའི་ ེད་པོ་མཆོག་ མས་ལ། །

底搭 寧波 滇巴 仁波切 錦中 悲威 且波 秋囊喇
如是精髓佛教⼤珍寶，護持弘揚聖者師尊眾，

དད་ཅིང་ ས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མ ས། །མཁའ་མཉམ་འ ོ་ ན་ ོགས་སངས་ ས་ཐོབ་ཤོག །

得京 古悲 梭哇 ⼤悲突 喀釀 卓昆 佐桑 傑透修
願以信奉恭謹祈請⼒，願等虛空有情得正覺。

དེ་ ར་ཡབ་ ས་རིམ་ ོན་ ིར་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་པར་གསོལ་བའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་དག་ ལ་བའི་དབང་པོ་ ང་
བ ་ག མ་པས་མཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོར་བཞག་ལ། འཇམ་མགོན་ ་མའི་གསོལ་འདེབས་ ེ་བཅོ་ ་པས་མཛད་པ་གསར་ ོན་
དང་བཅས། ཞབས་བ ན་ ་ཞལ་བ ར་བ་ཙམ་ལས་ ས་དབང་གིས་རང་ ོམ་བ ི་བར་གེགས་དོགས་ཆེ་བས་བཏང་ ོམས་ ི་གནས་
་མ་བཏང་ཀ་མེད་ལས། གཞན་ ེ་བ ན་གོང་མ་ མས་ ི་བདེན་ཚག་ བ་པའི་ག ང་དང་རང་ངོས་ནས་དད་ཞེན་མ་ནོར་ཙམ་ཡོད་པའི་
ོབས་དེས་ ལ་མཆོག་ཡབ་ ས་ མས་ ེ་ ོན་ ོན་ལམ་དང་དགེ་ཚགས་མ ན་པར་ ད་དེ། ཞིང་འདིར་ ོ་ ེའི་དཔོན་ ོབ་ ི་ ལ་
ིས་ གས་ནང་གཙང་མའི་ ིན་ལས་ཇི་ ར་བཞེད་པ་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ ་ བ་པས་འཚ་ཞིང་གཞེས་ནས། བདག་སོགས་ག ལ་
་ མས་དད་པ་དང་དག་པའི་ ང་བ་ཁོ་ན་ལ་ ོར་བའི་བཀའ་ ིན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་ ོན་འ ན་ གས་ ག་བཅས།
ཀ ་པར་
འབོད་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་པས། རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་མགོ་ ་བའི་ཚས་ ༣ ནང་ལོ་ ༢༥༤༩ ི་ལོ་ ༢༠༠༥ ་ ༡༢ ཚས་ ༤ ཉིན་
ར་མོ་ཆེའི་ ད་པ་ ་ཚང་ ་ ར་བ་དགེ །

此祈求傳承⽗⼦⻑久住世之祈請偈⽂，為參照第⼗三世噶瑪巴所著作之祈請⽂，以及將第⼗
五世噶瑪巴所著作之蔣貢上師祈請⽂添補⽽成。僅只是沿⽤過去的⻑壽祈請⽂乃因為時代的
情況，對於我 親⾃撰寫有不少懷疑障礙，因此對這件事我也不得不平等以對。
另外，願以我對過去⾄尊⼤德們所宣說之成就諦語的無誤信⼼⼒，令聖者⽗⼦如往昔前⽣般
同聚善⾏，並於此世間以⾦剛師徒⼼意清淨之如是事業，受⽤畢竟無障。我等弟⼦眾唯以信
⼼與淨觀，⽽奮⼒祈請，祈願彼等⾏持⽅便⼤恩。
第⼗七世噶瑪巴鄔⾦欽列，於藏曆觜宿⽉(藏曆⼗⼀⽉)三⽇，佛曆2549年，⻄元2005年12⽉4
⽇⽩晝上密院善 著。

〈上師⻑壽祈請⽂〉

堪布羅卓丹傑 譯

་མ་ ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་ ་ ་ཚ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

喇嘛 固康 桑⽡ 梭⽡喋 秋度 固策 仁⽡ 梭⽡喋
祈請上師⾝安康，祈請最殊勝⻑壽，

ིན་ལས་དར་ཞིང་ ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ་མ་དང་འ ལ་བ་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །

欽列 達⾏ 傑拉 梭⽡喋 喇嘛倘 札⽡沒巴 錦吉樓
祈請事業廣弘揚，加持與師不分離。

དཔལ་ ན་ ་མའི་ཞབས་པད་བ ན་པ་དང་། །མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་ ིད་འ ང་བ་དང་། །

巴滇 喇每 俠⾙ 滇巴倘 卡釀 永拉 喋季 炯⽡倘
具德上師蓮⾜固，等虛空眾得喜樂，

བདག་གཞན་མ་ ས་ཚགས་བསགས་ ིབ་ ངས་ནས། ། ར་ ་སངས་ ས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

達賢 瑪呂 措薩 只江內 紐篤 桑傑 薩拉 軌巴秀
⾃他積資淨障後，迅速安置於佛地。

第⼗⼆章
⼤祈願法會期間開⽰之念誦⽂

མ ལ་སོ་བ ན་མ།

〈三⼗七獻供曼達〉
བས་འ ོ་དང་སེམས་བ ེད་ནི།

皈依發⼼：

སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ་ི མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །

桑傑 確倘 措記 秋南啦 強秋 琶篤 達尼 迦素企
諸佛正法聖僧眾，直⾄菩提我皈依，

བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པ་འདི་དག་གིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་འ བ་པར་ཤོག །ལན་ག

達吉 錦梭 記⾙ 迪達吉 卓啦 遍企 桑傑 ⽵巴修
以我布施等功德，為利眾⽣願成佛。念誦三次。
ཡན་ལག་བ ན་ནི།

七⽀祈願：

ཇི་ ེད་ ་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ ན། །

其涅 速達 秋糾 吉滇拿 度松 謝巴 ⽶宜 森給袞
所有⼗⽅世界中，三世⼀切⼈獅⼦，

བདག་གིས་མ་ ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ ག་བ ིའ།ོ །

達吉 瑪閭 喋達 湯界拉 閭倘 阿宜 倘威 恰吉喔
我以清淨⾝語意，⼀切遍禮盡無餘。

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ིས་མངོན་ མ་ ། །

桑波 訣⾙ ⾨朗 ⾖達吉 嘉哇 湯界 宜記 溫松讀
普賢⾏願威神⼒，普現⼀切如來前，
ི

ི

ེ

ི

ོ

མ།

ཞིང་གི་ ལ་ ེད་ ས་རབ་བ ད་པ་ཡིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ལོ། །

⾏吉 讀涅 閭拉 對巴宜 嘉哇 袞拉 拉杜 恰擦羅
⼀⾝復現剎塵⾝，⼀⼀遍禮剎塵佛。

ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་སངས་ ས་ མས། །སངས་ ས་ ས་ ི་ད ས་ན་བ གས་པ་དག །

讀記 頂拿 讀涅 桑傑南 桑傑 ⾊記 ⽟拿 修巴達
於⼀塵中塵數佛，各處菩薩眾會中，

དེ་ ར་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ མས་མ་ ས་པར། །ཐམས་ཅད་ ལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

喋達 卻記 應南 瑪閭巴 湯界 嘉哇 達吉 扛哇末
無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿。

དེ་དག་བ གས་པ་མི་ཟད་ ་མཚ་ མས། །ད ངས་ ི་ཡན་ལག་ ་མཚའི་ ་ ན་ ིས། །

喋達 阿巴 ⽶⾊ 嘉措南 央記 演拉 嘉措 札袞吉
各以⼀切⾳聲海，普出無盡妙⾔辭，

ལ་བ་ ན་ ི་ཡོན་ཏན་རབ་བ ོད་ཅིང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ ོད། །

嘉哇 袞吉 元滇 拉覺京 喋哇 謝巴 湯界 達吉對
盡於未來⼀切劫，讚佛甚深功德海。

མེ་ཏོག་དམ་པ་ ེང་བ་དམ་པ་དང་། །སིལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མཆོག་དང་། །

沒⾖ 檔巴 稱哇 檔巴倘 ⼣年 南倘 究巴 讀秋倘
以諸最勝妙華鬘，伎樂塗⾹及傘蓋，

མར་མེ་མཆོག་དང་བ ག་ ོས་དམ་པ་ཡིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ ི། །

瑪沒 秋倘 讀⾙ 檔巴宜 嘉哇 喋達 拉尼 卻巴吉
如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來。
ི
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ེ

ི

ི

ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་ ི་མཆོག་དང་། ། ེ་མའི་ ར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

拿撒 檔巴 南倘 持秋倘 切瑪 樸瑪 離拉 釀巴倘
最勝⾐服最勝⾹，末⾹燒⾹與燈燭，

བཀོད་པ་ ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ ན་ ིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བ ི། །

貴巴 切巴 帕⾙ 秋袞吉 嘉哇 喋達 拉揚 卻巴吉
⼀⼀皆如妙⾼聚，我悉供養諸如來。

མཆོད་པ་གང་ མས་ ་མེད་ ་ཆེ་བ། །དེ་དག་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

卻巴 扛南 喇沒 嘉切哇 喋達 嘉哇 湯界 拉揚末
我以廣⼤勝解⼼，深信⼀切三世佛，

བཟང་པོ་ ོད་ལ་དད་པའི་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་མཆོད་པར་བ ི། །

桑波 訣拉 喋⾙ ⾖達吉 嘉哇 袞拉 恰擦 卻巴吉
悉以普賢⾏願⼒，普遍供養諸如來。

འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་དབང་གིས་ནི། ། ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ ིས་ ང་། །

堆洽 協當 滴⽊ 汪吉尼 閭倘 阿倘 喋⾏ 宜記將
我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

ིག་པ་བདག་གིས་བ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

迪巴 達吉 吉巴 記企巴 喋達 湯界 達吉 梭梭下
從⾝語意之所⽣，⼀切我今皆懺悔。

ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་སེས། །རང་ ལ་ མས་དང་ ོབ་དང་མི་ ོབ་དང་། །

秋糾 嘉哇 袞倘 桑傑⾊ 攘嘉 南倘 洛倘 ⽶洛倘
⼗⽅⼀切諸眾⽣，⼆乘有學及無學，
ོ

ི

ོ

ེ

ི ེ

འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ ་རང་། །

卓哇 袞吉 索南 扛拉揚 喋達 袞吉 傑速 達宜攘
⼀切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。

གང་ མས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་དག ། ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་མ་ཆགས་བ ེས། །

扛南 秋糾 吉滇 準瑪達 強秋 林巴 桑傑 瑪恰涅
⼗⽅所有世間燈，最初成就菩提者，

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པར་བ ོར་བར་བ ལ། །

袞波 喋達 達吉 湯界拉 擴洛 喇拿 沒巴 過哇固
我今⼀切皆勸請，轉於無上妙法輪。

་ངན་འདའ་ ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ ིར། །

釀恩 達敦 扛協 喋達拉 卓哇 袞拉 篇⾏ 喋威企
諸佛若欲⽰涅槃，我悉⾄誠⽽勸請，

བ ལ་པ་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ གས་པར་ཡང་། །བདག་གིས་ཐལ་མི་རབ་ ར་གསོལ་བར་བ ི། །

嘎巴 ⾏吉 讀涅 修巴揚 達吉 踏摩 拉甲 梭哇吉
唯願久住剎塵劫，利樂⼀切諸眾⽣。

ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། ། ེས་ ་ཡི་རང་བ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

恰擦 哇倘 卻京 夏巴堂 傑速 宜攘 固⾏ 梭哇宜
所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，

དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ ང་ བ་ ིར་བ ོའ།ོ །ཞེས་དང་།

給哇 炯瑟 達吉 記薩巴 湯界 達吉 強秋 企哦喔
隨喜懺悔諸善根，迴向眾⽣及佛道。
མ ལ་སོ་བ ན་མ་ནི།

三⼗七供獻曼達：
ི

ཨ་བ ་ ་མི་

ྃ།

嗡邊紮布⽶阿吽
གཞི་ མ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་ ི་ས་གཞི།

息南巴 它巴 旺千 瑟吉 薩息
極清淨⼤⾃在⿈⾦之地基，
ཨ་བ ་རེ་ཁེ་

ྃ།

嗡邊紮惹克阿吽
ི་ གས་རིའི་འཁོར་ ག་གི་ར་བས་ཡོངས་ ་བ ོར་བའི་ད ས་ ་རིའི་ ལ་པོ་རི་བོ་མཆོག་རབ།

企迦瑞闊優記惹威 永素郭威⽟素瑞 迦波瑞喔秋惹
外以鐵圍⼭環繞，中央為⼭王勝須彌⼭，
ཤར་ ས་འཕགས་པོ། ོ་འཛམ་ ་ ིང་། བ་བ་ ང་ ོད། ང་ ་མི་ ན།

夏閭帕波 洛贊布令 努琶朗覺 姜札⽶念
東聖⾝洲、南瞻布洲、⻄⽜貨洲、北俱盧洲 (惡⾳洲)、
ས་དང་ ས་འཕགས། ་ཡབ་དང་ ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ ན་དང་ལམ་མཆོག་འ ོ།

閭倘 閭帕 阿雅倘 阿雅賢 唷滇倘朗秋卓
⾝洲、聖⾝洲、拂洲、別拂洲、⼩⾏洲、勝道⾏洲、
་མི་ ན་དང་ ་མི་ ན་ ི་ ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ།

札⽶念倘 札⽶念吉達 仁波切瑞喔
俱盧洲、俱盧⽉洲(惡⾳洲、惡⾳⽉洲) 、寶⼭王、
དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་། འདོད་འཇོའ་བ། མ་ ོས་པའི་ལོ་ཏོག

巴桑吉欣 堆覺宜 琶 瑪梅⾙洛多
如意樹、滿願⽜、⾃然稻、
ོ

ོ ི

ོ ེ

ོ

ི

ོ ེ

ོ ི

ོ ེ

ོ

ོ ི

ོ ེ

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ། བ ན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། ོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

闊洛仁波切 諾樸仁波切 尊嫫仁波切 輪波仁波切
輪寶、如意寶、后妃寶、⾂寶、

ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའ་ མ་པ།

朗波仁波 ⼤秋仁波切 瑪奔仁波切 喋千波本巴
象寶、⾺寶、將軍寶、鉅藏瓶、

གེག་མོ་མ། ེང་བ་མ། ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བ ག་ ོས་མ། ང་གསལ་མ། ི་ཆབ་མ།

給莫瑪 稱哇瑪 露瑪 噶瑪 梅多瑪 篤悲瑪 囊薩瑪 直洽瑪
嬉⼥、鬘⼥、歌⼥、舞⼥、花⼥、燃⾹⼥、燈⼥、塗⾹⼥、
ཉི་མ། ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་ག གས། ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ལ་མཚན།

尼瑪 達哇 仁波切宜篤 秋咧南巴 迦威迦參
⽇、⽉、寶傘、威攝⼗⽅尊勝幢，

ད ས་ ་ ་དང་མིའི་དཔལ་འ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ།

⽟素 啦倘 ⽶宜巴覺 澎素措巴 瑪倉哇梅巴
曼達中央⼀切天⼈清淨、吉祥、圓滿之珍寶，
རབ་འ མས་ ་མཚའི་ ལ་ ི་ ངས་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་ བ་བདག་ ོ་ ེ་འཆང་

惹姜 迦措篤吉昌咧 喋巴溫巴 規巴迪尼 洽達多傑羌
此莊嚴羅列無量無邊塵數海，供養與

ཆེན་པོ་དང་དགོངས་པ་ད ེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་དོན་ ི་ ད་ ་མཚན་ནས་ ོས་ན།

千波倘 拱巴耶瑪 企⾙巴滇 喇嘛倘巴敦季 類篤參內 莫那
遍主⾦剛總持無別之具德淨妙上師，若稱其名諱即為：
ོ

ི

ོ

ི

ོ ེ

ོ

དཔལ་ བ་བདག་རང་ ང་ཨོ་ ན་ ལ་བའི་ ་ ་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་ ལ་ ོགས་ལས་

巴洽達讓炯 鄔⾦嘉威 紐古卓獨 欽列多傑 紮秋雷
「尊勝遍主鄔⾦嘉威紐古卓敦欽列多傑紮秋磊南巴嘉威喋」
མ་པར་ ལ་བའི་ ེ་དཔལ་བཟང་པོའ་ཞལ་ ་ནས་

南巴 甲威喋 巴桑波 俠阿內
尊前，

་ ་ཆོས་གནང་མཁན་ ་མའི་མཚན་ ས་པ་ནས་ ོས།

如上例，需完整念誦開⽰上師之名諱。
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ ་ི བ ད་ ི་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ །

帖巴千波 檔⾙卻季 獨⾃修威 敦篤⼘⽡吉喔
為祈求開⽰⼤乘妙法⽢露⽽作此供。
དབང་ ་བའི་ བས།

ཞལ་ ་ནས། ིན་ ེད་ ་ི དབང་བ ར་ཟབ་མོ་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ །

俠阿內 ⺠結季 汪固 撒末 修威 敦篤 ⼘⽡ 吉喔
灌頂時：為祈求賜與能使成熟之甚深灌頂⽽作此供。
ང་ ་བའི་ བས།

ཞལ་ ་ནས། དམ་པའི་ཆོས་ ་ི བ ད་ ི་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ །

俠阿內 檔⾙ 卻季 獨⾃ 修威 敦篤 ⼘⽡ 吉喔
⼝傳時：為祈求開⽰⼤乘妙法⽢露⽽作此供。
ིད་ ི་རིགས་ལ།

ཞལ་ ་ནས། ོལ་ ེད་ ིད་ ི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ ཞེས་བ

俠阿內 卓結 ⾚季 仁巴 撒末 修威 敦篤 ⼘⽡ 吉喔
教授時：為祈求賜與能使解脫之甚深教授次第⽽作此供。
བཀའ་ཆོས་ བ་ ེས་ ི་གཏང་རག་ ་ འི་ཚ།

ཞལ་ ་ནས། ིན་ ེད་ ་ི དབང་བ ར་ཟབ་མོའམ།

俠阿內 ⺠結季 汪固 撒末
如開⽰圓滿後之酬謝獻供時：為酬謝圓滿得到使成熟之甚深灌頂；
ོ

ེ

ི ི

ོ

ར།

ོལ་ ེད་ ་ི ིད་ཟབ་མོའམ།

卓結季⾚撒 末
或使解脫之甚深教授；
དམ་པའི་ཆོས་ ་ི བ ད་ ི་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་ ་ ིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ །

檔⾙卻季 獨⾃磊巴 透⾙固真 當惹吉 元篤 ⼘⽡吉喔
或正法⽢露之恩德⽽作此供。

ཞལ་ ་ནས། ཞབས་པད་བ ལ་པ་ ་མཚར་བ ན་ཅིང་ཟབ་ ས་ཆོས་

བ ན་བ གས་འ ལ་ན།

俠阿內 俠⾙ 噶巴 嘉措 滇竟 撒結 卻季
若是祈壽時獻供：為祈蓮⾜劫海永固，

་ི འཁོར་ལོ་ ག་པ་ ན་ ་བ ོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ད་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ །

寇樓⼤巴 均篤 勾⽡ 梭⽡喋⾙ 類篤 ⼘⽡吉喔
常轉深廣正法輪⽽作此供。

ཞལ་ ་ནས། ཞབས་པད་བ ལ་པ་ ་མཚར་བ ན་ཅིང་ཟབ་ ས་ཆོས་ ི་

བ ན་བ གས་ ་ ་ལ།

俠阿內 俠⾙ 噶巴 嘉措 滇竟 撒結 卻季
如於祈壽時：為酬謝圓滿納受祈求蓮⾜劫海永固，
འཁོར་ལོ་ ག་པ་ ན་ ་བ ོར་བར་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་

寇樓 ⼤巴均篤勾⽡ 俠協 桑波磊巴透⾙
常轉深廣正法輪之
བཀའ་ ིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའ།ོ །

噶真當惹吉 元篤 ⼘⽡吉喔
恩德⽽作此供。
ཞེས་ཁ་བ ར་བ་ འོ། །གང་ ར་ཡང་མཐར།

以上依情況⽽念誦。總歸於最後：
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གས་ ེས་འ ོ་བའི་དོན་ ་བཞེས་ ་གསོལ། །བཞེས་ནས་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །ཞེས་དང་།

突介 卓威 敦篤 協速梭 協內 錦吉 拉度梭
祈以⼤慈憫，為眾⽣義⽽納受，受已祈求賜與加持。

ས་གཞི་ ོས་ ས་ གས་ཤིང་མེ་ཏོག་བ མ། །རི་རབ་ ིང་བཞི་ཉི་ ས་བ ན་པ་འདི། །

薩席 波區 究星 美⾖張 ⽇惹 令席 尼喋 間巴迪
⼤地塗⾹敷妙花，須彌四洲⽇⽉嚴，

སངས་ ས་ཞིང་ ་དམིགས་ཏེ་ ལ་བ་ཡིས། །འ ོ་ ན་ མ་དག་ཞིང་ལ་ ོད་པར་ཤོག །

桑傑 星篤 密喋 璞⽡宜 卓袞 南達 星拉 倔巴秀
觀為佛國作供獻，有情咸受清淨剎。
ཨིདཾ་ ་ ་ར ་མ ལ་ཁཾ་ ིར་ཏཡ་མི།

以當 咕嚕 惹那 曼達拉 康尼雅 達雅 ⽶
སེམས་ཅན་ མས་ ་ི བསམ་པ་དང་། ། ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཇི་ ་བར། །

森間 南季 散巴倘 洛宜 且乍 吉達⽡
有情思想與⼼識，隨其差別⽽有之，

ཆེ་ ང་ ན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་ ་གསོལ། །

切穹 吞夢 帖巴宜 卻季 寇樓 勾獨梭
⼤乘⼩乘與共乘，悉皆祈請轉法輪。
ག ང་ཆོས་ བ་ ེས།

開⽰圓滿後：

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་ད ་ མས་ཕམ་ ས་ནས། །

雖南 迪宜 湯介 席巴尼 透內 涅⾙ 扎南 旁結內
以此功德願證佛⾃性，降伏煩惱怨敵之過患，
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ེ་ ་ན་འཆིའི་ ་ བས་འ ག་པ་ཡི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་འ ོ་བ་ ོལ་བར་ཤོག །

介噶 拿企 巴拉 出巴宜 斯⾙ 措雷 卓⽡ 卓哇秀
⽣⽼病死洶湧之波濤，願度眾⽣解脫輪迴海。

ིད་ཞིའི་དཔལ་འ ོར་མ་ ས་འ ང་བའི་གཞི། །ཐོབ་པའི་བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པ་དང་། །

斯席 巴糾 瑪呂 炯威席 突⾙ 滇巴 雲仁 內巴倘
有寂⼀切資具所⽣源，能仁之教⻑久⽽住世，

དེ་འཛན་ ེད་པའི་ ེས་ ་དམ་པ་ མས། །དཔལ་འ ོར་ ིས་བ ན་ ན་རིང་ཞབས་བ ན་ཤོག །

喋緊 且⾙ 皆布 倘巴南 巴糾 吉間 雲仁 俠滇秀
持守正教殊勝⼤師眾，祈願資具莊嚴常住世。

ཕན་བདེ་འ ང་བའི་གནས་གཅིག་ ། །བ ན་པ་ ན་ཏིང་གནས་པ་དང་། །

⽚喋 炯威 內季⼘ 滇巴 雲仁 內巴倘
利樂唯⼀所⽣源，教法⻑久住於世，

བ ན་པ་འཛན་པའི་ ེས་ ་ མས། ། ་ཚ་ ལ་མཚན་བ ན་ ར་ཅིག །

滇巴 緊⾙ 皆布南 固策 嘉參 滇久季
持守正教⼤師眾，⾝壽幢幡恆永固。

ལ་ ན་ ིང་ ེའི་རང་ག གས་ཀ ་པ། ། ལ་ ན་ ིན་ལས་གཅིག་བ ས་ཀ ་པ། །

嘉袞 寧潔 讓速 噶瑪巴 嘉袞 欽列 季獨 噶瑪巴
諸佛悲⼼總集噶瑪巴，諸佛事業總集噶瑪巴，

ལ་ ན་ག ང་འཚབ་དབང་བ ར་ཀ ་པ། །ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་ཞབས་བ ན་གསོལ། །

嘉袞 東措 汪固 噶瑪巴 鄔間 卓獨 欽列 俠滇梭
諸佛傳承灌頂噶瑪巴，鄔⾦卓都欽列敬祈請。
་ ་ཆོས་གནང་མཁན་ ་མའི་ཞབས་བ ན་འདོན།

如是持誦持教上師⻑壽祈請⽂。

བ ན་ ས་ ོན་ལམ་ ག
ོ ས་བ ་ ས་བཞི་མ།

〈⼗⽅四世諸佛菩薩祈願⽂〉

蓮師 伏藏
妙融法師 譯

ན་མོ་ ་ ༔
ེལ་ལོ་ ེལ་ ་ར་བའི་ཚས་བ ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་ག ་ཞལ་ཅན་ ་ ོ་ ་ེ ད ིངས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ཞལ་ ེས་ཚ་ཨོ་
ན་ ིས་ ོན་ལམ་འདི་ག ངས་པས་ ེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ ི་ གས་དམ་ནར་མར་མཛད། ་ི རབས་ མས་ ིས་ ང་འདི་ལ་ གས་
དམ་ ེ་གཅིག་ ་མཛད།

南無咕嚕！猴年六⽉初⼗，桑耶寺中間⽟霞殿堂，在修持⾦剛界壇城法會時蓮師說此願⽂，
當時的王、⾂都發願要恆常修持。後世的⼈們也應⼀⼼⼀意的如是修持。
ོགས་བ ་ ས་བཞིའི་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས༔ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ཚགས༔

秋究 獨席 甲⽡ ⾊倘介 喇嘛 宜檔 康卓 卻炯措
⼗⽅四世諸佛與菩薩，上師本尊空⾏護法眾，

མ་ ས་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་གཤེགས་ ་གསོལ༔ མ ན་ ི་ནམ་མཁར་པད་ འི་གདན་ལ་བ གས༔

瑪呂 ⾏吉 獨涅 謝速梭 敦季 南卡 ⾙喋 典拉修
無餘剎⼟如塵祈降臨，前⽅虛空蓮⽉墊上坐。

ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ༔ ི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ ིས་མཆོད༔

呂阿 宜松 古⾙ 洽擦漏 企囊 桑⽡ 喋欣 尼季卻
以⾝語意⾄誠⽽頂禮，以外內密真如⽽供養，

ེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་ མས་ ་ི ན་ ་ ༔ ོན་ ི་ ིག་པའི་ཚགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

滇秋 喋謝 南季 間阿如 溫吉 底⾙ 湊拉 答弄形
最勝諸佛如來之尊前，往昔所造諸惡皆懺悔，

ད་ འི་མི་དགེ་འ ོད་པས་རབ་ ་བཤགས༔ ིན་ཆད་དེ་ལས་ ོག་ ིར་བདག་གིས་བ མ༔

答喋 ⽶給 貴⾙ 惹篤夏 欽切 喋雷 ⽃企 答及檔
現前不善我今皆悔過，往後不復造罪我⽴誓，
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བསོད་ནམས་དགེ་ཚགས་ ན་ལ་ ་རང་ངོ་༔ ལ་བའི་ཚགས་ མས་ ་ངན་མི་འདའ་བར༔

雖南 給措 袞拉 宜攘哦 甲威 湊南 釀恩 ⽶達⽡
⼀切福德善業皆隨喜，諸佛如來住世不⼊涅，

ེ་ ོད་ག མ་དང་ ་མ་མེད་ཆོས་འཁོར་བ ོར༔ དགེ་ཚགས་མ་ ས་འ ོ་བའི་ ད་ལ་བ ོ༔

喋諾 松倘 喇沒 卻寇夠 給措 瑪呂 卓威 舉啦哦
祈轉三藏無上之法輪，眾善無餘迴向眾⽣⼼，

འ ོ་ མས་ ་མེད་ཐར་པའི་སར་ ིན་ཤོག༔ སངས་ ས་ ས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ༔

卓南 喇沒 他⾙ 撒欽秀 桑傑 ⾊介 達拉 拱速索
願眾⽣⾄無上解脫地。懇請諸佛菩薩鑑知我，

བདག་གིས་བ མས་པའི་ ོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔ ལ་བ་ ན་ ་བཟང་དང་དེ་ ས་དང་༔

達吉 藏⾙ ⾨浪 惹桑迪 甲⽡ 袞度 桑倘 喋⾊倘
以我所著此妙善願⽂，猶如普賢如來與佛⼦，

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ་ི མ ེན་པ་ ར༔ དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཤོག༔

帕巴 蔣巴 央季 千巴答 喋達 袞季 結速 達洛秀
⽂殊菩薩眾等所知曉，盡諸⼀切我願皆隨學。

བ ན་པའི་དཔལ་ ར་ ་མ་རིན་ཆེན་ མས༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ ན་ལ་ བ་པར་ཤོག༔

滇⾙ 巴糾 喇嘛 仁千南 南卡 欣篤 袞拉 洽巴秀
聖教祥瑞諸上師珍寶，願如虛空遍滿諸⽅所，

ཉི་ ་བཞིན་ ་ ན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔ རི་བོ་བཞིན་ ་ ག་ ་བ ན་པར་ཤོག༔

尼達 欣篤 袞拉 薩⽡秀 ⽇窩 欣篤 ⼤度 滇巴秀
願如⽇⽉光耀於⼀切，願如⾼⼭恆常且堅固。
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བ ན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འ ན་རིན་པོ་ཆེན༔ གས་མ ན་ ིམས་གཙང་བ བ་ག མ་ ིས་ ག་ཤོག༔

滇⾙ 席瑪 給敦 仁波切 突吞 趁藏 拉松 及秋秀
聖教根基僧伽⼤珍寶，⼼合戒淨願廣博三學。

བ ན་པའི་ ིང་པོ་གསང་ གས་ བ་པའི་ ེ༔ དམ་ཚག་ ན་ཞིང་བ ེད་ ོགས་མཐར་ ིན་ཤོག༔

滇⾙ 寧波 桑阿 ⽵⾙喋 檔次 典形 介奏 他欽秀
聖教⼼髓密咒實修部，願具誓戒⽣圓得究竟。

བ ན་པའི་ ིན་བདག་ཆོས་ ོང་ ལ་པོ་ཡང་༔ ཆབ་ ིད་ ས་ཤིང་བ ན་ལ་ ན་པར་ཤོག༔

滇⾙ 近達 卻炯 甲波洋 洽⼣ 傑星 滇拉 ⾯巴秀
聖教施主護法諸君王，治政廣⼤願護持佛教。

བ ན་པའི་ཞབས་འདེགས་ ལ་རིགས་ ོན་པོ་ཡང་༔ ོ་ ོས་རབ་འཕེལ་ ལ་དང་ ན་པར་ཤོག༔

滇⾙ 俠喋 甲⽇ 倫波洋 羅卓 惹佩 紮倘 典巴秀
聖教侍從王統諸⾂⼦，願智慧廣具⾜眾能巧。

བ ན་པའི་གསོས་ ེད་ ིམ་བདག་འ ོར་ ན་ མས༔ ལོངས་ ོད་ ན་ཞིང་ཉེར་འཚ་མེད་པར་ཤོག༔

滇⾙ 遂結 沁達 久典南 ⿓倔 典星 涅側 沒巴秀
聖教滋養善緣家庭主，願具受⽤無有諸傷害。

བ ན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་ ལ་ཁམས་ ན༔ བདེ་ ིད་ ན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

滇拉 喋⾙ 洋⾙ 甲康袞 喋季 典⾏ 琶切 息⽡秀
信奉聖教廣⼤眾國⼟，願具福樂息滅諸障礙。

ལམ་ལ་གནས་པའི་ ལ་འ ོར་བདག་ཉིད་ ང་༔ དམ་ཚག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འ བ་པར་ཤོག༔

朗拉 內⾙ 那糾 達尼江 檔次 ⽶釀 桑巴 ⽵巴秀
⾏法道上我等瑜伽⼠，願無犯戒所願皆成就。
ི

ེ

ེ

ོ

བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ ས
ི ་འ ེལ་ ར་གང་༔ གནས་ བས་མཐར་ ག་ ལ་བས་ ེས་འཛན་ཤོག༔

達拉 桑恩 雷季 哲久扛 內噶 他突 甲威 結錦秀
任何於我有善惡緣者，現前究竟願佛皆攝持。

འ ོ་ མས་ ་མེད་ཐེག་པའི་ ོར་ གས་ནས༔ ན་བཟང་ ལ་ ིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

卓南 喇沒 帖⾙ 夠秀內 袞桑 甲⼣ 千波 透巴秀
眾⽣安住無上乘之⾨，願能獲得普賢⼤江⼭。

དེ་ ར་ ི་ ོན་ལམ་ ས་ ག་ ་བ ོན་པར་ ། ས་མ་ཡ་ ༔
་ ས་ ་ བ་ མ་འ ལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ ར་བདེ་ཆེན་ ིང་པས་
གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་ ག་གི་གཡས་ ར་ ག་རི་རིན་ཆེན་བ ེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ ོམ་གཏེར་ ་ ན་ ངས་པའི་བཻ་
རོའ་ ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚ་ ལ་ ི་ ག་ ིས་བོད་ཡིག་བ ར་མ་ལས་དེ་འ ལ་ཉིད་ ་པ ་གར་དབང་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་དག་
པར་བ ས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

此願⽂應六時勤誦念。三昧耶，甲。⽊如天⼦之化⾝，⼤伏藏師秋吉德千林巴，於聖地⼤獅
天岩右⽅寶積岩⼭下⽅，迎請出此⼤眾伏藏；由措嘉以藏⽂書寫在毗盧遮那佛之絲綢法⾐
上，並⽴刻由⾙瑪卡旺羅卓泰耶完整複寫下來。願善增⻑。

第⼗三章

點燈祈願

གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ ོམ་བ ས་འ ོ་དོན་མཁའ་ བ་མ།
—

《利⽣遍空 ⼤悲觀世⾳菩薩修誦儀軌》

湯東加波⼤師 著

བས་འ ོ་སེམས་བ ེད་ནི།

皈依發⼼：

སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ་ི མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །

桑傑 確倘 措記 秋南啦 強秋 琶篤 達尼 甲素企
諸佛正法聖僧眾，直⾄菩提我皈依；

བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པའི་བསོད་ནམས་ ིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་འ བ་པར་ཤོག །

達記 錦梭 吉⾙ 索南記 卓啦 遍企 桑傑 ⽵巴修
以我布施等功德，為利眾⽣願成佛。
ལན་ག མ། ་བ ེད་ནི།

念誦三次。然後觀想⽣起本尊：
བདག་སོགས་མཁའ་ བ་སེམས་ཅན་ ི། ། ི་ག ག་པད་དཀར་ ་བའི་ ེང༌། །

達梭 卡洽 森間記 機⾜ ⾙嘎 達威丁
我等遍虛空有情，頭頂⽩蓮⽉輪上，

ིལས་འཕགས་མཆོག་ ན་རས་གཟིགས། །དཀར་གསལ་འོད་ཟེར་ ་ ན་འ ོ། །

啥磊 帕秋 間瑞息 嘎薩 偉瑟 那滇綽
舍字化成聖觀⾳，⽩⾊明淨五光燦，

མཛས་འ མ་ གས་ ེའི་ ན་ ིས་གཟིགས། ། ག་བཞིའི་དང་པོ་ཐལ་ ར་མཛད། །

則尊 突傑 間記息 洽息 倘波 踏甲則
莊嚴微笑悲眼視，四臂⾸對為合掌，
ོ

ི

ེ

ེ

ི

ེ

ི

འོག་གཉིས་ཤེལ་ ེང་པད་དཀར་བ མས། །དར་དང་རིན་ཆེན་ ན་ ིས་ ས། །

偶尼 謝稱 ⾙嘎難 達倘 仁千 間記這
晶珠⽩蓮後⼆持，綢緞瓔珞珠寶飾，

རི་ གས་པགས་པའི་ ོད་གཡོགས་གསོལ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ད ་ ན་ཅན། །

⽇達 罷⾙ 對優梭 偉巴 梅⾙ 鄔堅間
⿅⽪於肩做披飾，無量光佛為頂嚴，

ཞབས་གཉིས་ ོ་ ེ་ ིལ་ ང་བ གས། ། ི་མེད་ ་བར་ བ་བ ེན་པ། །

峽尼 多傑 吉中修 直梅 達哇 甲滇巴
雙⾜⾦剛跏趺坐，背倚無垢滿⽉帷，
བས་གནས་ ན་འ ས་ངོ་བོར་ ར། །

甲內 昆對 喔沃久
攝諸皈依處⾃性。

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམ་ལ།

思維我與⼀切有情⼀⼼祈請：

ོན་ ིས་མ་གོས་ ་མདོག་དཀར། ། ོགས་སངས་ ས་ ིས་ད ་ལ་བ ན། །

久沃 昆吉 瑪軌 咕⽃嘎 佐桑 傑記 鄔啦間
淨極無瑕⼤悲⾝，阿彌陀佛頂上嚴，

གས་ ེའི་ ན་ ིས་འ ོ་ལ་གཟིགས། ། ན་རས་གཟིགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

突傑 間吉 卓啦息 間瑞 息啦 洽擦洛
慈眼悲憫視眾⽣，頂禮觀世⾳菩薩，

ེ

ི

ཞེས་ཅི་ ས་བསགས།

盡⼒持誦：

དེ་ ར་ ེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་པས། །འཕགས་པའི་ ་ལས་འོད་ཟེར་འ ོས། །

喋⼤ 則記 梭⼤⾙ 帕⾙ 咕磊 偉瑟綽
以我專誠祈求⼒，從聖者⾝放光明，

མ་དག་ལས་ ང་འ ལ་ཤེས་ ངས། ། ི་ ོད་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང༌། །

瑪達 磊囊 初謝蔣 企⼥ 喋哇 間吉⾏
淨諸惡業及煩惱，娑婆頓成妙淨⼟，

ནང་བ ད་ ེ་འ ོའ་ ས་ངག་སེམས། ། ན་རས་གཟིགས་དབང་ ་ག ང་ གས། །

囊俱 界卓 閭那森 間瑞 息汪 固松突
有情眾⽣⾝⼝意，悉成觀⾳⾝⼝意，
ང་ ག་རིག་ ོང་ད ེར་མེད་ ར། །

囊札 ⽇東 耶梅久
相⾳覺空合為⼀。
ཨ་མ་ཎི་པ ེ་ ྃ།

嗡瑪尼⾙美吽
འཁོར་ག མ་མི་ ོག་པའི་རང་ངོར་མཉམ་པར་བཞག །

安住於無三輪念之⾃性中。

བདག་གཞན་ ས་ ང་འཕགས་པའི་ ། ། ་ གས་ཡི་གེ་ ག་མའི་ད ངས། །

達賢 閭囊 帕⾙咕 札札 以給 ⽵梅央
⾃他⾝相皆是聖者⾝，⼀切⾳聲悉為六字明，
ོ

ེ ེ

ེ

ོ

ོ

ན་ ོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ ོང །

枕多 也謝 千波隆
諸般⼼念無⾮⼤智慧。
དགེ་བ་འདི་ཡིས་ ར་ ་བདག ། ན་རས་གཟིགས་དབང་འ བ་ ར་ནས། །

給哇 迪宜 紐篤達 間瑞 息汪 ⽵久內
願我迅速以此善，成就觀⾳⼤⼠尊，

འ ོ་བ་གཅིག་ ང་མ་ ས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

卓哇 記將 瑪閭巴 喋宜 薩啦 皈巴修
⼀切眾⽣盡無餘，悉登彼等之聖位。

མར་མེའི་ ོན་ལམ།

〈點燈祈願⽂〉

阿底峽尊者 著
第⼗七世噶瑪巴、堪布羅卓丹傑、妙融法師 譯

མར་མེའི་ ོད་ནི་ ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོ་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ི་ཁོར་ ག་དང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །

⿇梅諾尼 東松吉 東千波 記滇康吉 扣由檔 釀巴糾記
願燈具成為等同三千⼤千世界，

ོང་ ་ནི་རིའི་ ལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་ ་ ར་ཅིག །མར་ ་ནི་མཐའི་ ་མཚ་ཙམ་ ་ ར་ཅིག །

東不尼 ⽴宜甲波 ⽇惹藏讀糾記 ⿇庫尼 替甲措藏讀糾記
願燈炷僅成須彌⼭王，願燈油僅成汪洋，
ངས་ནི་སངས་ ས་རེ་རེའི་མ ན་ ་ ང་ ར་རེ་རེ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །

章尼 桑傑類類 敦讀 東就類類 炯哇糾記
此燈之數，億盞得現於每尊佛前，
འོད་ ས
ི ་ ིད་པའི་ ེ་མོ་མན་ཆད་ནས།

約記細杯 澤摩 ⾨切內
願此光明，消除三有頂以下，
མནར་མེད་པའི་ད ལ་བ་ཡན་ཆད་ ་ི མ་རིག་པའི་

那梅⾙ 釀哇 ⾔切記 ⿇⽇⾙
無間地獄以上，

ན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་

⾨巴湯界 薩內 秋具 桑傑檔 江秋森⾙
所有無明之黑暗，願⼗⽅諸佛菩薩之淨⼟，
ི

ོ

ོ

ི

ི

ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་ ར་ཅིག །

醒康湯界 溫松讀 通醒 薩哇糾記
皆得顯明親⾒。
ཨ་བ ་ཨ་ལོ་ཀེ་

།

嗡班雜阿羅給阿吽
ཨེ་མ་ཧོ།

噯瑪霍
ངོ་མཚར་ ད་ ང་ ང་གསལ་ ོན་མེ་འདི། །བ ལ་བཟང་སངས་ ས་ ོང་ ་ལ་སོགས་པའི། །

哦查 昧炯 讓薩 準梅笛 噶桑 桑傑 動雜 拉受⾙
稀有光明此燈燭，供獻賢劫千佛等，

རབ་འ མས་ ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་མ་ ས་པའི། ། ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་དང༌། །

拉蔣 秋追 醒康 ⿇律⾙ 喇嘛 宜擋 卡卓 卻炯倘
無餘廣⼤⼗⽅境，師尊空⾏護法眾，

ད ལ
ི ་འཁོར་ ་ཚགས་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །ཕ་མས་གཙ་ ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི། །

記扣 拉措 南拉 普哇吉 帕梅 做皆 森間 湯界記
壇城聖眾盡奉獻。⽗⺟為⾸有情眾，

ཚ་རབས་འདི་དང་ ེ་གནས་ཐམས་ཅད་ ། ། ོགས་སངས་ ས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོང་ནས། །

策拉 地倘 界內 湯界讀 做桑 傑⾙ 醒康 溫通內
此⽣以及各所⽣，皆能親⾒佛淨⼟，

འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་ད ེར་མེད་ཤོག །དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་ག མ་ ་ཚགས་ ི། །

約巴 梅袞 尼倘 耶梅修 袞秋 松倘 紮松 拉措記
願與彌陀合為⼀。三寶三根眾諦⼒，
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བདེན་པའི་མ ་ཡིས་ ོན་ལམ་འདི་བཏབ་ ེ། ། ར་ ་འ བ་པར་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །

電⾙ 兔宜 孟蘭 地打喋 紐讀 ⽵巴 ⾦記 拉讀受
吾等如此所發願，祈請加被速得成。
ཏ ་ །པ

ི་ཡ་ ་བ་བོ་ ་ན་ཡེ་ ་ །

德雅他 班雜⽀雅 阿哇波達 拿耶梭哈
ཞེས་ཇོ་བོ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤས་ད ས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་ མས་ལ་དཔོན་ ོབ་བཅོ་བ ད་ཙམ་ ིས་ ར་འདོན་མཛད་ཅེས་ གས་
སོ།

相傳阿底峽尊者於衛藏眾佛堂前，唯師徒⼗⼋⼈喧隆⽽誦。

官⽅連結

正法電⼦書為第⼗七世 ⼤寶法王鄔⾦欽列多傑所指導
之正法寶藏股份有限公司所屬計劃之產出，所有權為
正法寶藏股份有限公司所有。

本著作係採⽤創⽤ CC 姓名標⽰-⾮商業性-禁⽌改作 4.0 國際 授權條款授權.
檔案由正法電⼦書網站提供。
此作品衍⽣⾃ISBN 978-986-87687-4-1《噶舉⼤祈願法會課誦本》
噶舉⼤祈願法會發⾏
電話：＋886-2-8967-1019
傳真：＋886-2-8967-1069
地址：220061 新北市板橋區四川路2段16巷3號6樓

