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ཤསེ་རབ་ ངི་པའོ་བ ད་ གོ	།
⼼經回遮法

་བསམ་བ དོ་མདེ་ཤསེ་རབ་ཕ་རལོ་ ནི།	།མ་ སེ་མ་ིའགག་ནམ་མཁའ་ིང་ོབ་ོཉདི།	།
瑪桑	倔沒	些惹	帕若沁	瑪皆	米嘎	南卡	偶窩逆

無可⾔思般若度，不⽣不滅虛空體，

ས་ོས་ོརང་རགི་ཡ་ེཤསེ་ དོ་ ལ་བ།	། ས་ག མ་ ལ་བའ་ི མ་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།
搜嗖	壤⽇	耶些	倔於瓦	讀松	加威	於喇	恰擦樓

各別⾃證智⾏境，三世佛⺟我敬禮。

འད་ི ད་བདག་གསི་ཐསོ་པ་ ས་གཅགི་ན།
迪給	答吉	退巴	讀季拿

⼀時薄伽梵住王舍城鷲峯⼭中，

བཅམོ་ ན་འདས་ ལ་པའོ་ཁབ་ ་ དོ་ ང་པའོ་ར་ིལ།	དག་ེ ངོ་ག་ིདག་ེའ ན་ཆནེ་པ་ོདང༌།
炯滇碟	佳盃卡加	歸朋北⽇拉	給龍及給敦千波倘

與⼤苾蒭眾及諸菩薩摩訶薩俱。

ང་ བ་སམེས་དཔའ་ིདག་ེའ ན་ཆནེ་པ་ོདང་ཐབས་གཅགི་ ་བ གས་ཏ།ེ
蔣秋	森北	給敦千波黨	他季堵休碟

爾時，

དའེ་ིཚ་བཅམོ་ ན་འདས་ཟབ་མ་ོ ང་བ་ཞསེ་ ་བ་
迭策炯滇迭	撒莫囊哇協加瓦

世尊等入甚深明了三摩地法之異⾨。

ཆསོ་ ་ི མ་ ངས་ ་ིཏངི་ང་ེའཛན་ལ་ མོས་པར་ གས་ས།ོ	།



確吉南張吉	丁涅增喇	紐巴休搜

復於爾時，觀⾃在菩薩摩訶薩

ཡང་དའེ་ིཚ་ ང་ བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་ ན་རས་གཟགིས་
揚	諜側	蔣秋森巴	森巴千波	帊巴間瑞席

⾏深般若波羅蜜多時，

དབང་ ག་ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་ཟབ་མ་ོ དོ་པ་ཉདི་ལ་ མ་པར་བ ་ཞངི་།
旺秋	些惹吉	帕若堵沁巴	撒模倔巴尼拉	南巴達形

觀察照⾒五蘊體性悉皆是空。

ང་པ་ོ ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡང་རང་བཞནི་ སི་ ངོ་པར་ མ་པར་བ འ།ོ	།
彭波	盎波	蝶達拉楊	嚷形吉東巴男八⼤偶

時，具壽舍利⼦，

ད་ེནས་སངས་ ས་ ་ིམ ས།
迭內桑傑吉兔

承佛威⼒，

ཚ་དང་ ན་པ་ ་རའི་ི ས་ ང་ བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོ
側黨滇巴	夏⽇⼘蔣秋森巴森巴千波

⽩聖者觀⾃在菩薩摩訶薩曰：

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟགིས་དབང་ ག་ལ་འད་ི ད་ཅསེ་ ས་ས།ོ	།
帕巴間瑞席	汪秋拉迪給介魅搜

「若善男⼦

རགིས་ ་ི །	རགིས་ ་ི འམ་རགིས་ ་ི ་མ་ོགང་ལ་ལ་
⽇吉⼘	⽇吉⼘昂⽇吉⼘莫岡拉拉

欲修⾏甚深般若波羅蜜多者，



ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་ཟབ་མ་ོ དོ་པ་ ད་པར་འདདོ་པ་དསེ་ཇ་ི ར་བ བ་པར་ །
些惹吉帕若堵沁巴	撒沒倔八屆巴堆吧碟	幾搭拉巴夾

復當云何修學？」

ད་ེ ད་ཅསེ་ ས་པ་དང༌།	 ང་ བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོ
迭給界美巴擋	蔣秋森巴森巴千波

作是語已。

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟགིས་དབང་ ག་གསི་ཚ་དང་ ན་པ་
帕巴間瑞席汪秋吉測擋滇巴

觀⾃在菩薩摩訶薩

་ར་ ་ཏའི་ི ་ལ་འད་ི ད་ཅསེ་ ས་ས།ོ	།
夏⽇搭地⼘拉	迪給借美搜

答具壽舍利⼦⾔：

་རའི་ི ་རགིས་ ་ི ་འམ་རགིས་ ་ི ་མ་ོགང་ལ་ལ་
夏⽇⼘⽇吉	補昂⽇吉補莫岡拉拉

「若善男⼦及善女⼈，

ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་ཟབ་མ་ོ དོ་པ་ ད་པར་འདདོ་པ་དསེ་
些惹吉帕若堵沁巴	撒莫倔巴屆巴堆巴喋

欲修⾏甚深般若波羅蜜多者，

འད་ི ར་ མ་པར་བ ་བར་ ་ །ེ
迪達南巴搭哇甲碟

彼應如是觀察，

ང་པ་ོ ་པ་ོད་ེདག་ ང་རང་བཞནི་ སི་ ངོ་པར་ཡང་དག་པར་ སེ་ ་བ འ།ོ	།
澎波昂波迭達江攘⾏吉	東巴洋達巴結速搭偶



五蘊體性皆空。

ག གས་ ངོ་པའ།ོ	། ངོ་པ་ཉདི་ག གས་ས།ོ	།
俗東巴偶	東巴膩蘇艘

⾊即是空，空即是⾊。

ག གས་ལས་ ངོ་པ་ཉདི་གཞན་མ་ཡནི།	 ངོ་པ་ལས་ ང་ག གས་གཞན་མ་ཡནི་ན།ོ	།
俗雷東巴匿閒⾺引	東巴雷將俗先瑪引諾

⾊不異空，空不異⾊。

ད་ེབཞནི་ ་ཚར་བ་དང༌།	འ ་ཤསེ་དང༌།	འ ་ དེ་དང༌།	 མ་པར་ཤསེ་པ་ མས་ ངོ་པའ།ོ	།
迭形堵湊哇倘	讀謝倘	讀街倘	南巴謝巴南東巴偶

如是受、想、⾏、識亦復皆空。

་རའི་ི ་ད་ེ ་བས་ན་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ ངོ་པ་ཉདི་ད།ེ
夏⽇⼘迭搭威拿	確湯介東巴匿迭

是故舍利⼦！

མཚན་ཉདི་མདེ་པ།	མ་ སེ་པ།	མ་འགགས་པ།
參匿沒巴	⾺偕巴	瑪嘎巴

⼀切法空性無相，無⽣無滅，

་ིམ་མདེ་པ།	 ་ིམ་དང་ ལ་བ་མདེ་པ།	 ་ིབ་མདེ་པ།	གང་བ་མདེ་པའ།ོ	།
吉媽沒巴	吉巴倘遮哇沒巴	執哇沒巴	岡哇沒巴偶

無垢離垢，無減無增。

་རའི་ི ་ད་ེ ་བས་ན་ ངོ་པ་ཉདི་ལ་ག གས་མདེ།
夏⽇⼘	碟搭威拿	東巴匿喇俗沒

舍利⼦！是故爾時空性之中，



ཚར་བ་མདེ།	འ ་ཤསེ་མདེ།	འ ་ དེ་ མས་མདེ།	 མ་པར་ཤསེ་པ་མདེ།
湊哇沒	讀謝沒	篤皆南沒	南巴謝巴沒

無⾊、無受、無想、無⾏亦無有識。

མགི་མདེ།	 ་བ་མདེ།	 ་མདེ།	ལྕ་ེམདེ།	 ས་མདེ།	ཡདི་མདེ།
密沒	那哇沒	那沒	介沒	呂沒	意沒

無眼、無耳、無⿐、無舌、無⾝、無意。

ག གས་མདེ།	 ་མདེ།	 ་ིམདེ།	ར་ོམདེ།	རགེ་ ་མདེ།	ཆསོ་མདེ་ད།ོ	།
俗沒	柵沒	直沒	若沒	蕊家沒	卻沒⽃

無⾊、無聲、無香、無味、無觸、無法。

མགི་ག་ིཁམས་མདེ་པ་ནས་ཡདི་ ་ིཁམས་མདེ།
迷吉堪沒巴餒	亦即刊沒

無眼界乃⾄無意識界。

ཡདི་ ་ི མ་པར་ཤསེ་པའ་ིཁམས་ ་ིབར་ ་ཡང་མདེ་ད།ོ	།
役吉南巴些北刊吉	八堵⽺梅⽃

無無明亦無無明盡，

མ་རགི་པ་མདེ།	མ་རགི་པ་ཟད་པ་མདེ་པ་ནས་ ་ཤ་ིམདེ།
⾺⽇巴沒	⾺⽇巴瑟巴沒巴內嘎係沒

乃⾄無老死

་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་ ་ཡང་མདེ་ད།ོ	།
噶系瑟北巴篤⽺梅⽃

亦無老死盡。

ད་ེབཞནི་ ་ ག་བ ལ་བ་དང༌།	 ན་འ ང་བ་དང༌།
迭形堵盎哇擋	棍炯哇倘



無苦、集、滅、道，

འགགོ་པ་དང༌།	ལམ་མདེ།	ཡ་ེཤསེ་མདེ།
勾巴帑	朗沒	耶謝沒

無智無得

ཐབོ་པ་མདེ།	མ་ཐབོ་པ་ཡང་མདེ་ད།ོ	།
透巴沒	瑪透巴⽺梅⽃

亦無不得。

་རའི་ི ་ད་ེ ་བས་ན་ ང་ བ་སམེས་དཔའ་ མས་ཐབོ་པ་མདེ་པའ་ི རི།
夏⽇⼘迭搭威拿	蔣秋森巴南透巴沒北企

是故舍利⼦！以無所得故，

ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་ལ་བ ནེ་ཅངི་གནས་ཏ།ེ
些惹吉帕若堵沁巴喇	滇經內迭

諸菩薩眾依⽌般若波羅蜜多，

སམེས་ལ་ བི་པ་མདེ་པས་ ག་པ་མདེ་ད།ེ
森拉直巴沒北扎巴沒迭

⼼無障礙，無有恐怖，

ནི་ཅ་ིལགོ་ལས་ཤནི་ ་འདས་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིམཐར་ ནི་ཏ།ོ	།
沁既樓雷	信堵迭內娘恩雷迭北	他沁⽃

超過顛倒，究竟涅槃。

ས་ག མ་ ་ མ་པར་བ གས་པའ་ིསངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ང་
讀松讀南巴修北桑傑湯借江

三世⼀切諸佛亦皆依般若波羅蜜多故，



ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་འད་ིལ་བ ནེ་ནས།
些惹吉帕若堵沁巴迪拉滇內

證得無上正等菩提。

་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་ གོས་པའ་ི ང་ བ་ ་མངནོ་པར་ གོས་པར་སངས་ ས་ས།ོ	།
拉拿沒巴洋達巴走北蔣秋堵溫巴奏巴桑傑搜

舍利⼦！是故當知般若波羅蜜多⼤密咒者，

ད་ེ ་བས་ན་ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པའ་ི གས།
迭搭威拿些惹吉帕若堵沁北盎

是⼤明咒，是無上咒，

རགི་པ་ཆནེ་པའོ་ གས།	 ་ན་མདེ་པའ་ི གས།	མ་ིམཉམ་པ་དང་མཉམ་པའ་ི གས།
⽇八千北盎	拉拿沒北盎	米釀巴倘釀北盎

是無等等咒。能除⼀切諸苦之咒，

ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞ་ིབར་ དེ་པའ་ི གས།
讀盎湯屆惹堵席哇結北盎

真實無倒。

མ་ིབ ན་པས་ན་བདནེ་པར་ཤསེ་པར་ ་ །ེ	ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པའ་ི གས་ ས་པ།
米尊北拿滇巴謝巴加迭	些惹吉怕若堵沁北盎美巴

故知般若波羅蜜多是祕密咒。」即說般若波羅蜜多咒曰：

ཏ ་ །	ཨ་ག་ཏ་ེག་ཏ་ེ ་ར་ག་ཏ།ེ	 ་ར་ས་ཾག་ཏ།ེ	བ་ོདྷ་ི ་ །
達迭亞它	嗡嘎爹	嘎爹吧惹嘎	爹巴惹桑嘎爹	波地梭呵

「峩帝	峩帝	波囉峩帝	波囉僧峩帝	菩提	莎訶」

་རའི་ི ་ ང་ བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པསོ་
夏⽇⼘蔣秋森巴森巴千盃



「舍利⼦！菩薩摩訶薩

ད་ེ ར་ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་བ བ་པར་ འ།ོ	།
迭搭些惹吉帕若堵沁巴桑莫拉拉巴家偶

應如是修學甚深般若波羅蜜多。」

ད་ེནས་བཅམོ་ ན་འདས་ཏངི་ང་ེའཛན་ལས་བཞངེས་ཏ།ེ
迭內炯滇迭丁恩增雷先迭

爾時，

ང་ བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་ ན་རས་གཟགིས་
蔣秋森巴	森巴千波	帕巴間瑞席

世尊從彼定起，

དབང་ ག་ལ་ལགེས་ས་ོཞསེ་ ་བ་ ནི་ཏ།ེ
汪秋拉雷搜協加瓦僅迭

告聖者觀⾃在菩薩摩訶薩曰：

ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ	།རགིས་ ་ི ་ད་ེད་ེབཞནི་ན།ོ	།ད་ེད་ེབཞནི་ཏ།ེ
雷搜雷艘	⽇吉⼘迭迭形諾	喋喋型迭

「善哉，善哉！善男⼦！如是，如是！

ཇ་ི ར་ དོ་ སི་བ ན་པ་བཞནི་ ་ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་
幾搭饋吉滇巴形堵些惹吉帕若堵沁巴

如汝所說。

ཟབ་མ་ོལ་ ད་པར་ ་ །ེ	ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ མས་ ང་ སེ་ ་ཡ་ིརང་ང་ོ།	།
撒默拉介巴家迭	迭形謝巴南江則速以攘偶

彼當如是修學般若波羅蜜多。



བཅམོ་ ན་འདས་ སི་ད་ེ ད་ཅསེ་བཀའ་ ལ་ནས།	ཚ་དང་ ན་པ་ ་ར་ ་ཏའི་ི ་དང༌།
炯滇迭吉碟給屆葉嘎扎內	測倘滇巴下惹搭地⼘倘

⼀切如來亦當隨喜。」時薄伽梵說是語已。

ང་ བ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་ ན་རས་གཟགིས་དབང་ ག་དང༌།
蔣秋森巴森巴千怕巴間瑞席汪秋倘

具壽舍利⼦，聖者觀⾃在菩薩摩訶薩，

ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའ་ིའཁརོ་ད་ེདག་དང༌།	 ་དང༌།	མ་ིདང༌།
湯屆倘滇北叩迭達倘	辣倘	米倘

⼀切世間天、⼈、

་མ་ཡནི་དང༌།	 ་ིཟར་བཅས་པའ་ིའཇགི་ ནེ་ཡ་ིརངས་ཏ།ེ
辣⾺引倘	直灑屆北幾滇以讓迭

阿蘇羅、乾闥婆等，聞佛所說，

བཅམོ་ ན་འདས་ སི་ག ངས་པ་ལ་མངནོ་པར་བ དོ་ད།ོ	།
炯滇迭吉松巴拉	溫巴堆⽃

皆⼤歡喜，信受奉⾏。

༈	ཏ ་ །	ཨ་ག་ཏ་ེག་ཏ་ེ ་ར་ག་ཏ།ེ	 ་ར་ས་ཾག་ཏ།ེ	བ་ོདྷ་ི ་ །
達跌亞它	嗡嘎迭嘎迭吧惹嘎迭	巴惹桑嘎迭	波提梭哈

༈	ན་མ་ོ ་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།
南模	拉瑪拉恰擦樓

南無敬禮師，

སངས་ ས་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།ཆསོ་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།དག་ེའ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།
桑傑拉恰擦樓	卻拉恰擦樓	給敦拉恰擦樓

敬禮佛，敬禮法，敬禮僧，



མ་ཆནེ་མ་ོཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།
永千莫些惹吉若堵沁巴拉恰擦樓

敬禮⼤佛⺟般若波羅蜜多。

དེ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་བའ་ིམ ་དང་ ས་པ་ལ་བ ནེ་ནས།
切南拉恰擦尾吐倘女巴喇滇內

我之⼀切真實語，

བདག་ཅག་ག་ིཚག་འད་ིའ བ་པར་ ར་ཅགི	།
達架吉刺迪直巴究季

當願成就。

ཇ་ི ར་ ནོ་ འ་ིདབང་པ་ོབ ་ ནི་ སི་ མ་ཆནེ་མ་ོ
幾搭溫類汪波佳錦吉永千莫

如昔時天王帝釋思維⼤佛⺟

ཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པའ་ིདནོ་ཟབ་མ་ོཡདི་ལ་བསམ་ཞངི་
些惹吉帕若堵沁北敦撒莫以喇桑型

甚深般若波羅蜜多義，

ཚག་ཁ་ཏནོ་ ་ ས་པའ་ིམ ་དང་ ས་པ་ལ་བ ནེ་ནས།	།
次卡敦堵傑北兔倘女巴拉滇內

依⽌念誦

བ ད་ གི་ཅན་ལ་སགོས་པ་ རི་བ གོ་པ་ད་ེབཞནི་ ་བདག་གསི་ ང་
讀地間拉搜巴漆⽃巴形堵達即江

⽽遣除魔王波旬等⼀切違緣。

མ་ཆནེ་མ་ོཤསེ་རབ་ ་ིཕ་རལོ་ ་ ནི་པའ་ིདནོ་ཟབ་མ་ོཡདི་ལ་བསམ་ཞངི་
永千莫些惹吉帕若堵沁北敦桑莫義拉桑型



如是我亦思維⼤佛⺟甚深般若波羅蜜多義，

ཚག་ཁ་ཏནོ་ ་ ས་པའ་ིམ ་དང་ ས་པ་ལ་བ ནེ་ནས།	།
次卡敦堵傑北兔倘女巴拉滇內

依⽌念誦，

བདག་འཁརོ་དང་བཅས་པའ་ིདམ་པ་ཆསོ་ བ་པའ་ི ང་ ་
達叩倘介北黨巴卻⽵北邦加

魔王波旬等⼀切違緣，

མ་ིམ ན་པའ་ི གོས་ཐམས་ཅད་ རི་བ གོ་པར་ ར་ཅགི	།
米吞北秋湯介泣⽃巴究季

願皆遣除。

མདེ་པར་ ར་ཅགི	།
沒巴究季

願成無有，

ཞ་ིབར་ ར་ཅགི	།
席哇究季

願成寂滅，

རབ་ ་ཞ་ིབར་ ར་ཅགི	།
惹堵席哇究季

願極寂滅。

༈	གང་གསི་ ནེ་ཅངི་འ ལེ་བར་འ ང་།	།འགག་པ་མདེ་པ་ ་ེམདེ་པ།	།
岡吉	滇京	折尾炯	嘎吧	沒巴	接沒巴

不⽣亦不滅，不常亦不斷，



ཆད་པ་མདེ་པ་ ག་མདེ་པ།	།འངོ་བ་མདེ་པ་འ ་ོམདེ་པ།	།
切巴	沒巴	⼤沒巴	嗡哇	沒巴	準沒巴

不來亦不去，不⼀亦不異。

ཐ་དད་དནོ་མནི་དནོ་གཅགི་མནི།	། སོ་པ་ཉརེ་ཞ་ིཞ་ི ནོ་པ།	།
踏迭	敦⺠	敦季⺠	追巴	涅習	習敦巴

能說是因緣，善滅諸戲論，

གོས་པའ་ིསངས་ ས་ ་ མས་ །ི	།དམ་པ་ད་ེལ་ ག་འཚལ་ལ།ོ	།
走北	桑傑	瑪南吉	黨巴	迭拉	洽擦樓

我稽⾸禮佛，諸說中第⼀

བགགེས་རགིས་ ངོ་ ག་བ ད་ ་ཞ་ིབ་དང༌།	།མ་ིམ ན་གནདོ་པའ་ི ནེ་དང་ ལ་བ་དང༌།	།
給⽇	東差	皆就	席哇倘	米吞	虐北	間倘	折哇倘

平息八萬魔部類，遠離違逆損害緣，

མ ན་པར་ ར་ཅངི་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡ།ི	།བ ་ཤསི་དསེ་ ང་དངེ་འདརི་བད་ེལགེས་ཤགོ	།
吞巴	究京	噴松	湊巴以	札⻄	迭江	滇迪	德勒秀

順緣成就且圓滿，願此吉祥如意成。



བཟང་ད་ན་ལམ་དང་།	ང་པོ་གམ་པ་མདོ།

普賢⾏願品	三蘊經

འཇམ་དཔལ་གན་ར་ར་པ་ལ་ག་འཚལ་།
禮敬⽂殊師利童⼦。

་ད་་དག་གས་བ་འག་ན་ན།	།ས་གམ་གགས་པ་་་ང་་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་ས་མ་ས་་དག་ཐམས་ཅད་ལ།	།ས་དང་ངག་ད་དང་བས་ག་བ་།	།
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་་ད་པ་ན་ལམ་བས་དག་ས།	།ལ་བ་ཐམས་ཅད་ད་ས་མན་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，

ང་་ལ་ད་ས་རབ་བད་པ་ས།	།ལ་བ་ན་ལ་རབ་་ག་འཚལ་།	།
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་གག་ང་ན་ལ་ད་སངས་ས་མས།	།སངས་ས་ས་་དས་ན་བགས་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，

་ར་ས་་དངས་མས་མ་ས་པར།	།ཐམས་ཅད་ལ་བ་དག་ས་གང་བར་ས།	།
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。



་དག་བགས་པ་་ཟད་་མ་མས།	།དངས་་ཡན་ལག་་མ ་་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་་ན་ཏན་རབ་བད་ང༌།	།བ་བར་གགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ས་བད།	།
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。

་ག་དམ་པ་ང་བ་དམ་པ་དང༌།	།ལ་ན་མས་དང་ག་པ་གགས་མག་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་་མག་དང་བག་ས་དམ་པ་ས།	།ལ་བ་་དག་ལ་་མད་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་་མག་དང༌།	།་མ་ར་མ་་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，

བད་པ་ད་པར་འཕགས་པ་མག་ན་ས།	།ལ་བ་་དག་ལ་ཡང་མད་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。

མད་པ་གང་མས་་ད་་་བ།	།་དག་ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ས།	།
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་་ད་ལ་དད་པ་བས་དག་ས།	།ལ་བ་ན་ལ་ག་འཚལ་མད་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。



འད་ཆགས་་ང་ག་ག་དབང་ས་།	།ས་དང་ངག་དང་་བན་ད་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་ས་བས་པ་་མས་པ།	།་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ས་་ར་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་ལ་བ་ན་དང་སངས་ས་ས།	།རང་ལ་མས་དང་བ་དང་་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་་བད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌།	།་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་འག་ན་ན་མ་དག	།ང་བ་མ་པར་སངས་ས་མ་ཆགས་བས།	།
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，

མན་་་དག་བདག་ས་ཐམས་ཅད་ལ།	།འར་་་ན་ད་པར་བར་བར་བལ།	།
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་བད་་དག་ལ།	།འ་བ་ན་ལ་ཕན་ང་བ་བ་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，

བལ་པ་ང་་ལ་ད་བགས་པར་ཡང༌།	།བདག་ས་ཐལ་་རབ་ར་གལ་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་མད་ང་བཤགས་པ་དང༌།	།ས་་་རང་བལ་ང་གལ་བ་།	།
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，

ད་བ་ང་ཟད་བདག་ས་་བསགས་པ།	།ཐམས་ཅད་བདག་ས་ང་བ་ར་བ་།	།
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་པ་སངས་ས་མས་དང་གས་བ་།	།འག་ན་དག་ན་གང་བགས་མད་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་་དག་རབ་ར་བར།	།བསམ་གས་ང་བ་མ་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。

གས་བ་ག་ལ་ང་མས་་ད་པ།	།་དག་་ར་ངས་་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་ང་དབང་ང་གགས་ལ་བ་དང༌།	།སངས་ས་ས་ས་རབ་་གང་བར་ག	།
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་མས་ཅན་གང་མས་་ད་པ།	།་དག་ག་་ནད་ད་བ་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་་ས་་ན་མས་།	།མན་པར་ར་ང་་བའང་འབ་པར་ག	།
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་་བདག་ད་ང༌།	།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，

་རབས་ན་་འ་འ་་བ་ན།	།ག་་བདག་་རབ་་འང་བར་ག	།
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་།	།བཟང་་ད་པ་ངས་་གས་ད་ང༌།	།
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，

ལ་མས་ད་པ་་ད་ངས་དག་པ།	།ག་་མ་ཉམས་ན་ད་ད་པར་ག	།
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。

་་ད་དང་་དང་གད་ན་ད།	།ལ་མ་དག་དང་་་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་་ཙམ་པར།	།ཐམས་ཅད་ད་་བདག་ས་ས་བན་།	།
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。

ས་ང་ཕ་ལ་ན་ལ་རབ་བན་།	།ང་བ་མས་་ནམ་ཡང་བད་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	།་དག་མ་ས་ངས་་ང་བར་ག	།
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་ན་ངས་བད་་ལས་མས་ལས།	།ལ་ང་འག་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，

་ར་པ་ས་་ཆགས་པ་བན།	།་་ནམ་མཁར་གས་པ་ད་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。

ང་ན་དང་གས་མས་་ཙམ་པར།	།ངན་ང་ག་བལ་རབ་་་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，

བ་བ་དག་ལ་འ་བ་ན་འད་ང༌།	།འ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་་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་ངས་་གས་ད་ང༌།	།མས་ཅན་དག་་ད་དང་མན་པར་འག	།
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་་ད་པ་དག་་རབ་ན་ང༌།	།མ་ངས་བལ་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་་ད་དང་མངས་པ་གང་ད་པ།	།་དག་དང་་ག་་འགས་པར་ག	།
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་་མས་ས་ང༌།	།ད་པ་དག་དང་ན་ལམ་གག་་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་འད་པ་གས་་དག	།བཟང་་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，

་དག་དང་ཡང་ག་་འད་པར་ག	།་དག་བདག་ས་ནམ་ཡང་ད་་དང༌།	།
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་བར་བ་མན་་མས།	།མན་མ་ག་་བདག་ས་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་ངས་བལ་པ་ན་་་་བར།	།་དག་ལ་ཡང་མད་པ་་ར་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་པ་ས་འན་ང༌།	།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་་ད་པ་མ་པར་ངས་པ་ཡང༌།	།མ་ངས་བལ་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་འར་བ་ན།	།བད་ནམས་་ས་དག་་་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་ས་རབ་ང་འན་མ་ཐར་དང༌།	།ན་ཏན་ན་་་ཟད་མད་་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。



ལ་གག་ང་ན་ལ་ད་ང་མས་།	།ང་ར་བསམ་ས་་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་་དས་ན་བགས་པ་ལ།	།ང་བ་ད་པ་ད་ང་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。

་ར་མ་ས་ཐམས་ཅད་གས་་ཡང༌།	།་ཙམ་ན་ལ་ས་གམ་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་་མ་ང་མས་་མ་དང༌།	།བལ་པ་་མར་ད་ང་རབ་་འག	།
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。

གང་གག་ཡན་ལག་་མ ་་ད་ས།	།ལ་བ་ན་དངས་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་་བན་དངས།	།སངས་ས་གང་ལ་ག་་འག་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་གམ་གགས་པ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་དག	།འར་ ་ལ་མས་རབ་་བར་བ་ས།	།
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，

་དག་་ཡང་གང་དངས་་ཟད་ལ།	།་་བས་ས་བདག་ང་རབ་་འག	།
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་ངས་བལ་པ་ཐམས་ཅད་འག་པར་ཡང༌།	།ད་ག་གག་ས་བདག་ང་འག་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་བལ་པ་ས་གམ་ཚད་་དག	།ད་ག་ཆ་ཤས་ས་་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་གམ་གགས་པ་་་ང་་གང༌།	།་དག་ད་ག་གག་ལ་བདག་ས་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་་་དག་་་ད་ལ་ལ།	།་མར་ར་པ་མ་ཐར་བས་ས་འག	།
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་གམ་དག་་ང་བད་པ།	།་དག་ལ་གག་ང་་མན་པར་བབ།	།
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，

་ར་མ་ས་གས་མས་ཐམས་ཅད་།	།ལ་བ་མས་་ང་་བད་ལ་འག	།
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。

གང་ཡང་མ་ན་འག་ན་ན་མ་མས།	།་དག་མ་པར་འཚང་་འར་་བར།	།
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་་་མཐའ་ན།	།མན་་ན་་ང་་བདག་མ་།	།
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་བ་་འལ་བས་མས་དང༌།	།ན་ནས་་་ག་པ་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་་ན་ཏན་ད་པ་བས་མས་དང༌།	།ན་་བ་པ་མས་པ་དག་་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་་ད་བ་བད་ནམས་བས་མས་དང༌།	།ཆགས་པ་ད་པར་ར་པ་་ས་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，

ས་རབ་ཐབས་དང་ང་འན་བས་དག་ས།	།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་ངས་་དག་ད་ང༌།	།ན་ངས་བས་མས་ན་་འམས་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，

བད་་བས་མས་བས་ད་རབ་ད་ང༌།	།བཟང་་ད་པ་བས་་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。

ང་མས་་མ་མ་པར་དག་ད་ང༌།	།མས་ཅན་་མ་དག་་མ་པར་དལ།	།
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，

ས་མས་་མ་རབ་་མང་ད་ང༌།	།་ས་་མ་རབ་་མས་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་་མམ་པར་དག་ད་ང༌།	།ན་ལམ་་མ་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་་མ་རབ་་མད་ད་ང༌།	།བལ་པ་་མར་་་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་གམ་གགས་པ་ལ་བ་།	།ང་བ་ད་པ་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་་ད་པས་ང་བ་སངས་ས་ནས།	།་ན་བདག་ས་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。

ལ་བ་ན་་ས་་་་པ།	།གང་་ང་་ན་་བཟང་ས་།	།
嘉哇	袞吉	⾊記	圖窩巴	扛吉	明尼	袞杜	桑協甲

⼀切如來有長⼦，彼名號曰普賢尊，

མཁས་པ་་དང་མངས་པར་ད་པ་ར།	།ད་བ་འ་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་ད་ང་མ་དག་ང༌།	།ད་པ་མ་དག་ང་མས་ངས་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་་མཁས་པ་་འ་བ།	།་འར་བདག་ང་་དང་མངས་པར་ག	།
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་ད་བ་བཟང་་ད་པ་ར།	།འཇམ་དཔལ་་་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་ངས་བལ་པ་ན་་་་བར།	།་་་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་་ཚད་ད་མ་ར་ག	།ན་ཏན་མས་ང་ཚད་གང་ད་པར་ག	།
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，

ད་པ་ཚད་ད་པ་ལ་གནས་ནས་ང༌།	།་དག་འལ་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་མཁ་མཐར་ག་ར་པ་་ཙམ་པར།	།མས་ཅན་མ་ས་མཐའ་ཡང་་བན་།	།
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，

་ཙམ་ལས་དང་ན་ངས་མཐར་ར་པ།	།བདག་་ན་ལམ་མཐའ་ཡང་་ཙམ་།	།
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་ང་མས་མཐའ་ཡས་པ།	།ན་ན་བན་་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་་་བ་བ་མག་མས་ང༌།	།ང་་ལ་ད་བལ་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་ས་བ་བ་ལ་་འ་ས་ནས།	།ང་བ་མག་་ས་་རབ་ས་ང༌།	།
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་གག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བད་པ་།	།བད་ནམས་དམ་པ་མག་་འ་འར་།	།
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。

གང་ས་བཟང་ད་ན་ལམ་འ་བཏབ་པས།	།ས་་ངན་ང་ཐམས་ཅད་ང་བར་འར།	།
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，

ས་་གས་་ངན་པ་ངས་པ་ན།	།ང་བ་མཐའ་ཡས་་ཡང་ས་ར་མང༌།	།
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。

་དག་ད་པ་རབ་ད་བ་བར་འ།	།་་འར་ཡང་་དག་གས་པར་ང༌།	།
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་་་ཡང་་འ་བར།	།་དག་ང་ར་་གས་་བན་འར།	།
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་ད་་་དག་་ག་པ་མས།	།གང་ས་་ས་དབང་ས་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，

་ས་བཟང་་ད་པ་འ་བད་ན།	།ར་་མ་ས་ངས་་ང་བར་འར།	།
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。



་ས་དང་་གགས་དང་མཚན་མས་དང༌།	།གས་དང་ཁ་ག་མས་དང་ན་པར་འར།	།
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，

བད་དང་་གས་མང་ས་་་བ།	།འག་ན་གམ་་ན་ནའང་མད་པར་འར།	།
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་ང་དབང་ང་་་ར་འ།	།ང་ནས་མས་ཅན་ཕན་ར་ར་འག་།	།
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་འར་་རབ་་བར།	།བད་མས་་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བལ།	།
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་་ད་པ་ན་ལམ་འ།	།འཆང་བ་དང་་ན་ཏམ་ག་པ་།	།
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，

་་མ་པར་ན་པའང་སངས་ས་མན།	།ང་བ་མག་ལ་མ་་མ་ད་ག	།
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་་ར་མན་ང་དཔའ་བ་དང༌།	།ན་་བཟང་་་ཡང་་བན་།	།
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，

་དག་ན་་ས་་བདག་བ་ང༌།	།ད་བ་འ་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。



ས་གམ་གགས་པ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་ས།	།བ་བ་གང་ལ་མག་་བགས་པ་ས།	།
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་་ད་བ་་བ་འ་ན་ང༌།	།བཟང་་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་་འ་བ་ས་ད་ར་པ་ན།	།བ་པ་ཐམས་ཅད་དག་་ར་བསལ་།	།
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，

མན་མ་ང་བ་མཐའ་ཡས་་མང་ནས།	།བ་བ་ཅན་་ང་ར་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。

ར་ང་ནས་་ན་ལམ་འ་དག་ང༌།	།ཐམས་ཅད་མ་ས་མན་་འར་བར་ག	།
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，

་དག་མ་ས་བདག་ས་ངས་་བཀང༌།	།འག་ན་་ད་མས་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་བ་དལ་འར་བཟང་ང་དགའ་བ་ར།	།པ་དམ་པ་ན་་མས་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，

ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བས་མན་མ་།	།ང་བན་པ་ཡང་བདག་ས་ར་བ་ག	།
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。



ར་་བདག་ས་ང་བན་རབ་བ་ནས།	།ལ་པ་མང་་་བ་ག་བ་ས།	།
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，

་་བས་ས་གས་བ་མས་་ཡང༌།	།མས་ཅན་མས་ལ་ཕན་པ་མང་་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་་ད་པ་ན་ལམ་བཏབ་པ་།	།ད་བ་ང་ཟད་བདག་ས་་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，

ས་་འ་བ་ན་ལམ་ད་བ་མས།	།ད་ག་གག་ས་ཐམས་ཅད་འར་བར་ག	།
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་་ད་པ་ངས་་བས་པ་ལས།	།བད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་བ་ས།	།
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་བལ་་ར་ང་བ་མས།	།ད་དཔག་ད་པ་གནས་རབ་བ་པར་ག	།
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。

ན་ལམ་ལ་་འ་དག་མག་་ག།	།མཐའ་ཡས་འ་བ་ན་ལ་ཕན་ད་ང༌།	།
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་ས་བན་པ་གང་བ་།	།ངན་ང་གནས་མས་མ་ས་ང་པར་ག	།
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。



ང་་གམ་པ་།
《三蘊經》〈三⼗五佛懺悔⽂〉

བདག་ང་འ་ས་བ་བ།	སངས་ས་ལ་བས་་མ།	།
達名迪(⾃⼰名字)	協吉哇	桑傑拉	嘉速企喔

我某甲，歸依佛，

ས་ལ་བས་་མ།	།ད་འན་ལ་བས་་མ།	།
卻拉	嘉速企喔	給敦拉	嘉速企喔

歸依法，歸依僧。

་བན་གགས་པ་ད་བམ་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་་བ་པ་ལ་ག་འཚལ་།།
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་ས་རབ་་འམས་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།ན་ན་ད་འ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་་ལ་་ལ་ག་འཚལ་།	།དཔའ་ ་་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，

དཔལ་དས་ལ་ག་འཚལ་།	།ན་ན་་ལ་ག་འཚལ་།	།
巴給拉	恰擦羅	仁千沒拉	恰擦羅

南無勤勇喜佛，南無寶火佛，

ན་ན་་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།མང་བ་ན་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，



ན་ན་་བ་ལ་ག་འཚལ་།	།་མ་ད་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་།	།ཚངས་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།ཚངས་པས་ན་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་།	།་་་ལ་ག་འཚལ་།	།དཔལ་བཟང་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་།	།ག་བད་མཐའ་ཡས་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，

ད་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།་ངན་ད་པ་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，

ད་ད་་་ལ་ག་འཚལ་།	།་ག་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，

་བན་གགས་པ་ཚངས་པ་ད་ར་མ་པར་ལ་པ་མན་པར་མན་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，

་བན་གགས་པ་པ་ད་ར་མ་པར་ལ་པ་མན་པར་མན་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，



ར་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།ན་པ་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་ན་་ངས་གས་ལ་ག་འཚལ་།	།
千巴	信讀	擁札拉	恰擦羅

南無善稱名號吉祥佛，

དབང་་ག་་ལ་མཚན་་ལ་་ལ་ག་འཚལ་།	།
汪波⾖吉	嘉千吉	嘉波拉	恰擦羅

南無帝幢幡王佛，

ན་་མ་པར་གན་པ་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།
信讀南巴	倫⾙巴拉	恰擦羅

南無鬪戰勝佛，

གལ་ལས་ན་་མ་པར་ལ་བ་ལ་ག་འཚལ་།	།
由雷	信讀南巴	嘉哇拉	恰擦羅

南無勇健吉祥佛，

མ་པར་གན་པས་གགས་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
南巴	倫⾙	謝巴拉	恰擦羅

南無勇健進佛，

ན་ནས་ང་བ་བད་པ་དཔལ་ལ་ག་འཚལ་།	།
袞內	囊哇	貴⾙巴拉	恰擦羅

南無普遍照曜莊嚴吉祥佛，

ན་ན་པས་མ་པར་གན་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
仁千⾙沒	南巴	倫巴拉	恰擦羅

南無寶蓮花遊步佛，



་བན་གགས་པ་ད་བམ་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་
喋⾏謝巴	札炯巴	揚達巴	卓⾙桑給

南無

ན་་་པ་ལ་རབ་་བགས་པ་་དབང་་ལ་་ལ་ག་འཚལ་།	།
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，

་དག་ལ་གས་པ་གས་བ་འག་ན་་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་་བན་གགས་པ་ད་བམ་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，

ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་གང་་ད་ག་བགས་་
揚達巴	卓⾙桑傑	炯滇喋	岡其涅	記修喋	
出現世間住持遊⾏，

འ་ང་གས་པ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དངས་་གལ།
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་ས་་བ་འ་དང༌།	་བ་ག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མས་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，

འར་བ་ན་འར་བ་་བ་གཞན་དག་་ག་པ་ལས་བས་པ་དང༌།	བད་་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，

བས་པ་ལ་ས་་་རང་བའམ།	མད་ན་་དར་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，



ད་འན་་དར་རམ།	གས་བ་ད་འན་་དར་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，

འག་་ལ་པའམ།	འག་པ་ལ་ས་་་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，

མཚམས་མ་མས་པ་་ལས་བས་པ་དང༌།
倉瑪	企巴	阿雷	吉巴倘

或造五無間罪

བད་་ལ་བ་དང༌།	བས་པ་ལ་ས་་་རང་བའམ།
吉讀	紮哇倘	吉巴拉	結速宜攘哇昂

⼗不善業道，

་ད་བ་བ་ལས་་ལམ་ཡང་དག་པར་ང་བ་ལ་གས་པ་དང༌།	འག་་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，

འག་པ་ལ་ས་་་རང་བའམ།	ལས་་བ་པ་གང་ས་བབས་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་མས་ཅན་དལ་བར་མ་བའམ།ད་འ ་་གནས་་མ་བའམ།
達森間	釀哇	企哇昂	讀拙	界內	速企哇昂

或墮地獄傍⽣⿁趣，

་གས་་ལ་་མ་བའམ།	ལ་མཐའ་འབ་་་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།	་་ང་་མས་་་བའམ།
蠟羅界哇昂	蠟測仁波南速	界哇昂

或⽣長壽天，設得⼈⾝諸根不具，

དབང་་མ་ཚང་བར་འར་བའམ།	་བ་ག་པར་འན་པར་འར་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་འང་བ་ལ་མས་པར་་བད་པར་འར་བ་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，

་དག་ཐམས་ཅད་སངས་ས་བམ་ན་འདས་་ས་་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།	མན་པ།	གགས་པ།	་དག་་ན་ར་མལ་།	།
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་།	།་འཆབ་།	།ན་ཆད་ང་མ་པར་བད་ལགས་།	།
恰梭	米恰波	連切	將懂	巴吉拉梭

具⼀切智者，具五眼者，

སངས་ས་བམ་ན་འདས་་དག་བདག་ལ་དངས་་གལ།
桑傑炯滇喋	喋達	達拉	拱速梭

證實際者稱量者，

བདག་ས་་བ་འ་དང་་བ་ག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མས་པ་ནས།
達吉	界哇迪倘	給哇透瑪	倘踏瑪	瑪企巴內

知者⾒者前，



འར་བ་ན་འར་བ་་བ་གཞན་དག་་ན་པ་ཐ་ན་ད་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་གག་ཙམ་བལ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།
瑟康記	贊紮哇	扛拉巴倘

不敢覆藏，

བདག་ས་ལ་མས་བངས་པ་ད་བ་་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་ས་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གནས་པ་ད་བ་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་ས་མས་ཅན་ངས་་ན་པར་བས་པ་ད་བ་་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་ས་ང་བ་་མས་་ད་བ་་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་ས་་ན་ད་པ་་ས་་ད་བ་་བ་གང་ལགས་པ་་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，

གག་་བས་ང་བམས་་བམས་ནས་་ན་མ་མས་པ་དང༌།
記杜篤⾏	董喋懂內	拉拿瑪企巴倘

或曾持⼀淨戒，



ང་ན་མ་མས་པ་དང༌།	ང་མ་ཡང་ང་མར་ངས་་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་ད་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ་་ངས་་བ་བར་བ།	།
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，

་ར་འདས་པ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་མས་ས་ངས་་བས་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，

་ར་མ་ངས་པ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་མས་ས་ངས་་བ་བར་འར་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，

་ར་ད་ར་ང་བ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་མས་ད་ར་ངས་་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。

་ར་བདག་ས་ང་ངས་་བ་བར་བ།	།ག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་།	།
喋達	達吉將	擁速	窩哇吉喔	迪巴	湯界	夏梭

⼀切罪懺悔，

བད་ནམས་་ས་་་རང་༌།	།སངས་ས་ཐམས་ཅད་ལ་གལ་བ་འབས་།	།
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་ས་་ས་་ན་ད་པ་མག་་ར་ག	།
達吉	耶謝拉拿	沒⾙	秋杜	就記

願證無上智，



་མག་ལ་བ་གང་དག་ད་ར་བགས་པ་དང༌།	།
米秋	嘉哇	扛達	塔⼤	修巴倘

過去及未來，

གང་དག་འདས་པ་དག་དང་་བན་གང་མ་ན།	།
扛達	喋巴達倘	喋⾏	扛瑪準

現在⼈中尊，

ན་ཏན་བགས་པ་མཐའ་ཡས་་མ་འ་ན་ལ།	།
元滇	阿巴	踏耶	嘉措	札袞拉

無量功德海，

ཐལ་་ར་བར་བས་་བས་་་བར་མ།	།ས་།	།

踏摩	甲哇吉喋	嘉速涅哇企喔

我今稽⾸禮。



མན་པོ་་འཁྲུགས་པ་གངས་་མདོ།

不動佛陀羅尼經

་གར་ད་།	 སཀབརཎདྷམར།
甲噶給篤	阿雅	薩瓦	噶瑪瓦惹那	比修達那	拿瑪	達惹尼

梵語云：阿雅	薩瓦	噶瑪瓦惹那	比修達那	拿瑪	達惹尼

ད་ད་།	འཕགས་པ་ལས་་བ་པ་ཐམས་ཅད་མ་པར་ང་བ་ས་་བ་གངས།
博給篤	帕巴雷季	⽌巴湯介	南巴炯瓦	協甲威聳

蕃語云：帕巴雷季	⽌巴湯介	南巴炯瓦	協甲威聳

བམ་ན་འདས་་འགས་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
炯滇喋	米處巴	拉	恰擦樓

頂禮世尊不動佛！

ན་་ར་་་ཡ།	ༀ་ཀ་་་ཀ་།	་ཙ་་་ཙ་།	་ཊ་་་ཊ་།
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་་་ས་།	་་ཧ་ན་་་ཧ་ན།	ས་ཀ་ པ་་པ་་་་།
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

གངས་གས་འ་་ག་་འ་ན་།
聳阿	迪宜	秋噶	尼	迪寅喋

是陀羅尼法則如是，

ག་་བས་བད་ས་ན་ལས་གག་ནས་གག་་བད་པ་ཐམས་ཅད་མ་པར་དག་པར་འར་།།
⼤度	喋訣	結那	雷季內	季度	舉巴	湯介	南巴	達巴	久若

恆常持誦世世業⼒所有相續皆得淨除。



ས་གམ་་བས་བད་ས་ན་མཚམས་ད་པ་་ཡང་ང་བར་འར་།	།
獨孫篤	喋訣	結那	燦沒巴	阿洋	蔣瓦	久若

若能三時持誦，則得淨除五無間罪。

ལན་ག་བས་བད་ས་ན་ས་ངན་པ་དང༌།
連季	喋訣	結那	爹	恩巴倘

若復有⼈持誦⼀遍，惡兆惡夢、

་ལམ་ངན་པ་དང་བ་་ས་པ་མས་ད་པར་འར་།	།
密浪	恩巴倘	扎米夕巴南	沒巴	久若

諸不吉祥咸皆去除。

ས་ལ་འཆང་ངམ་གས་བམ་ལ་ས་ནས་མལ་་གས་་
呂拉	羌昂	類邦拉	⽌內	古篤	透喋

隨⾝持受此陀羅尼，乃⾄書於紙卷繫於頸上，

འཆང་ན་་ལ་ས་མ་ན་པར་འ་བ་མས་གཏན་་འང་བར་་འར་།	།
羌那	喋拉	獨瑪寅巴	企瓦南	滇篤	炯瓦	米久若

非時橫死定不發⽣。若復有⼈⽣⼤悲⼼，

གང་ག་ང་ས་ན་་་གས་དང་་དང་་དང་་མ་ན་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

於⾶禽走獸、⼈非⼈等已死亡者耳邊諷誦此陀羅尼，

འ་བ་་ང་་བད་ན་་ངན་ང་་འ་བར་་འར་།	།
企威	那空篤	訣那喋	恩松篤	卓瓦	米久若

如是亡者定不⽣於惡趣之中。

ཡང་ན་་་ས་ལས་འདས་ན་་འས་པ་ང་ནས་ས་་་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

若是亡者已死，或有⾏者以慈悲⼼稱亡者名，



ང་ས་ལན་བའམ་ང་ངམ་འམ་བད་ན་མས་ཅན་་
寧潔	練蔣東昂	崩訣那	森間喋

持咒百遍、千遍、乃⾄⼗萬遍，

མས་ཅན་དལ་བར་ས་་ན་ང་་ད་ལ་ཐར་བར་འར་།	།
森間	釀瓦	介速欣江	喋宜	莫拉	他瓦	久若

是亡者若⽣地獄已立得解脫。

སའམ་ལ་ལམ་ངས་ཀར་རམ་་གང་ཡང་ང་བ་ལ་བས་བད་ས་་་བ་ས་ལ་གར་རམ།
薩昂	地朗	永噶攘	曲扛洋	容瓦拉	喋訣	結喋	夕威	呂拉	⾖攘

⾏者若持此陀羅尼加持⼟砂、芝⿇或⽩芥⼦乃⾄淨⽔，

ས་ས་ནས་་ག་་བག་པའམ།	ཡང་ན་མད་ན་་ནང་་བག་་བཞག་ལ།
處結內	喋宜	偶度	⾊邦	洋那	卻滇吉	囊篤	究喋	俠拉

灑於死屍乃⾄為其沐浴，⽅入⼟中、乃⾄入塔，

ག་གས་ང་ས་་མ་་ལ་བཏགས་ན་་ངན་ང་་ས་པ་ཡང་
⽇阿江	⽌喋	苟喔拉	⼤那	喋恩松篤	介巴洋

書陀羅尼繫其頂上。如是亡者若⽣惡趣，

ཞག་བན་ས་གན་་ཟ་བར་ཐར་་བ་འ་མ་ས་་འག་ན་་་བར་འར་བའམ།
俠敦吉敦	米撒瓦	他喋得卓	透⽇季	吉滇篤	介瓦	久旺

⼀七⽇間定得解脫，或⽣⼈天諸安樂趣、

ཡང་ན་རང་་ན་ལམ་་དབང་ས་་བར་འར་།	།
洋那	讓吉	⾨浪吉	汪吉	介瓦久若

或依所願往⽣諸⼟。

གང་ག་་བ་ཉ་བ་་ས་ས་ལ་གཙང་མར་ས་་ས་གམ་་ས་བ་ང་ཁ་ཟས་་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

若復有⼈於⼗五⽇沐浴清淨，三時更衣不進飲食、



ཡང་ན་ཟས་དཀར་བག་བཟའ་ང་་གང་དང་ན་པ་མད་ན་ར་བན་་གང་་
洋那	⾊噶	琶撒⾏	固東倘	典⾙	卻滇	夠欣篤	扛吉

或持淨齋，於舍利塔前

ང་དང་ན་པས་ལན་འམ་བས་བད་ས་ན་་ངན་ང་ནས་ཐར་་གནས་གཙང་མ་
名	倘典⾙練崩	喋訣	結那	喋	恩松內	他喋	內藏	每
⾼唱其名諷誦⼗萬遍，亡者定得解脫惡趣、

་ས་་ས་ནས་བ་པ་ ་ཐད་་ང་་མད་པ་ད་ང་ས་ང་ན་ལ་གས་།	།
拉	⽇速	介內⽵巴波宜	帖篤	翁喋	卻巴	結京	呂江	敦拉	雷梭

往⽣淨居天上，親臨供養⾏者、現其形象

ས་་བ་ཡང་ན་ནས་ལན་གམ་བར་བ་ས་་་ང་བར་འར་།	།
協甲瓦洋	錦內	練松	夠瓦	結喋	米囊瓦	久若

告曰：「善哉！」轉繞三匝，還不復⾒。

་ང་ས་ལ་གངས་གས་བས་བད་ད་ང་མད་ན་འམ་ས་ལ་གགས་དང༌།
喋宜	名⽌拉	聳阿	喋訣	結京	卻滇	崩結拉	獨倘

若復有⼈諷誦此陀羅尼及亡者名，造⼗萬⼩泥塔、

ལ་མཚན་དང༌།	བ་དན་ལ་གས་པས་གས་པར་མད་ནས་་མ་ན་་དང༌།
甲參倘	巴典拉	梭⾙	磊巴	卻內	甲措	千波倘

善妙供養寶傘、寶幢及諸旛蓋，

ཡང་ན་་ང་་བཏང་ན་ས་མས་ཅན་དལ་བ་ལ་གས་པ་ནས་ཐར་བར་འར་།	།
洋那	秋龍篤	當那	喋森間	釀瓦拉	梭巴內	他瓦	久若

施諸⼩泥塔入汪洋及河流中，如是亡者定能解脫地獄諸趣。

ཡང་ན་་ར་མད་པ་ས་ནས་མག་་ལམ་་བ་མར་མད་ན་ན་་ས་།
洋那	喋答	卻巴	結內	久度	朗吉	喜⽃	卻滇	千波	結喋

乃⾄如是妙供養已，若能於岔路⼝造⼤浮圖，



གགས་དང༌།	ལ་མཚན་དང༌།	བ་དན་ལ་གས་པས་གས་པར་མད་ལ་
篤倘	甲參倘	巴典拉	梭⾙	磊巴	卻拉

善妙供養寶傘、寶幢及諸旛蓋，

འཕགས་པ་ད་འན་ལ་ཡང་མད་ན་གལ་ནས་ན་ཡང་ལ་་
帕⾙	給敦拉	洋卻滇	梭內	淵洋	璞喋

廣設無遮齋戒、供養諸⼤聖僧，

གས་པར་མད་ནས་འ་་་་ག་་ད་བ་་བར་ར་ག	།
磊巴卻內	迪切	給末	席吉	給威	紮瓦	久季

作如是⾔：「願此成就亡者某甲善根！

འ་་ནས་བ་འ་མ་ས་་འག་ན་་་བར་ར་ག་ས་ང་ས་པར་ས་ན་
迪扣內	喋卓	透⽇季	吉滇篤	介瓦久季	介江	些巴	結拿

願是⼈以此福德往⽣安樂善趣！」

་་ན་བན་་ས་ནས་ས་ང་ན་ང་གས་་ས་་བ་ཡང་ན་ནས་་ང་བར་འར་།	།
喋寇那	欣篤	皆內	旅江	敦京	雷梭	協甲瓦洋	錦內	米囊瓦	久若

如是亡者必得所願善果，復當現⾝

མཚམས་ད་པ་་ད་པའམ།	དམ་པ་ས་ང་བའམ།
燦沒巴	阿結邦	檔⾙卻	崩王

⽽告之曰：「善哉！」後不復⾒。

འཕགས་པ་ལ་ར་བ་བཏབ་པ་ཡང་ང་་འ་ཀར་ག་པ་ལ་གངས་གས་འ་ས་པ་མང་ན།
帕巴拉	固瓦	⼤巴洋	容喋	企噶	⾃巴拉	聳阿迪	執巴	通那

若復有⼈造五無間罪、捨棄正法乃⾄毀謗聖眾，

་ལས་་བ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འར་ན།	འན་པ་དང་བས་བད་ད་པ་་་ས་།
喋雷季	只巴	湯介	⾊巴	久拿	敦巴倘	喋倔	結巴	⼤基	莫喋

臨終之時⾒此陀羅尼⽂書於牆上，



་བན་གགས་པ་་ད་ན་ནས་འ་ད་་གས་་
喋欣謝巴	喋尼	旋內	迪給篤	⽇季

是⼈⼀切惡罪定得盡除。

་ར་ང་གན་་ག་ས་ང་གང་བར་འར་།	།
⼘	促阿宜跟篤	秀介江	松瓦	久若

更復何況諷誦⾼唱此陀羅尼？

འཕགས་པ་ལས་་བ་པ་ཐམས་ཅད་མ་པར་ང་བ་ས་་བ་གངས་གས་།	།
帕巴	雷季	只巴	湯介	南巴	炯瓦	協甲威	松奏梭

不動如來定當降臨⽽告之曰：「善男⼦！汝當往⽣我側！」

སྡ ུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲ ོལ་བ་གངས་་མདོ།
〈拔濟苦難陀羅尼經〉

་ནག་ད་།	པ་་་ནན་་་་ང༌།
甲那給篤	拔濟苦難陀羅尼經

漢語云：拔濟苦難陀羅尼經

ད་ད་།	ག་བལ་དང་བ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་མ་པར་དལ་བ་གངས་་མ།
博給篤	篤阿雷	南巴	卓威	松季⽃

藏語云：拔濟苦難陀羅尼經

བམ་ན་འདས་མན་་་འགས་པ་ལ་ག་འཚལ་།	།
炯滇喋	袞波	米處巴拉	洽擦樓

頂禮薄伽梵怙主不動佛

འ་ད་བདག་ས་ས་པ་ས་གག་ན།	བམ་ན་འདས་མཉན་ད་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་མན་ད་ཟས་ན་་ན་དགའ་ར་བ་ན།	ཉན་ས་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་མས་དཔའ་མས་དཔའ་ན་་ངས་ད་པ་དག་དང་ཐབས་ག་་བགས་།
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。

་དང་་དང་་མ་ན་གས་་འས་པ་ན་་ཚད་ད་པས་ང་ངས་་བར་བ།	།
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。

་་འས་པ་་དག་་དས་ན་ང་བ་མས་དཔའ་བད་་ད་པ་ན་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。

ས་་བ་ག་མས་པ་་ན་ལས་ལངས་་བམ་ན་འདས་་ཞབས་ལ་མ་ས་ག་བཙལ་།
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་་ར་་བར་་དང་བཅས་པས་བམ་ན་འདས་ལ་འ་ད་ས་གལ་།	།
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。

བམ་ན་འདས།	ང་འར་འག་ན་་ཁམས་་མས་ཅན་ཚད་ད་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。

ན་ངས་པ་་དང་ན་་དབང་ས་ག་པ་ལས་་གས་པ་མན་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。



མས་ཅན་དལ་བ་དང༌།	་གས་དང༌།	ལ་ང་མས་་ང་བར་འར་བའམ།
森間釀瓦倘	以達倘	久松南速	東瓦	久瓦昂

當墮地獄餓⿁傍⽣。

ཡང་ན་་དང་་འ་བ་དག་་ག་བལ་ས་ག་པ་་གས་པ་ང་བར་འར་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་དལ་བ་ཐབས་བན་པར་མཛད་་གལ།	་ད་ས་གལ་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。

བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་ལ་པ།	གས་་།	གས་།	།གས་།
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་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ང་བ་བས་་ར་གལ་བ་བཏབ་པ་གས་།	།
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。

ན་་ར་ང་ད་ལ་ག་བལ་ཐམས་ཅད་ལས་
敦喋宜企	登卻拉	篤阿湯介雷

諦聽諦聽。

མ་པར་དལ་བ་ཐབས་བས་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。

ན་ག་ཡང་དག་པར་ན་ག	།གས་་།
紐季	洋達巴	紐季	⽇季⼘

善男⼦。



ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་་འགས་པ་ས་་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。

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བ་བ་ན་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。

གངས་གས་འ་གངས་ང་འས་པ་མས་ལ་བས་བད་་བད་པར་གནང་༌།	།
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：

ཀ་ཀ།	ཙ་ཙ།
岡嘎尼岡嘎尼	若紮尼若紮尼

羯羯尼羯羯尼	魯折尼魯折尼

ཊ་ཊ།	ས་ས།
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

ཧན་ཧན།	ས་ཀ་ པཔ་་།
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

གས་་འམ་གས་་་་གང་ལ་ལ་ག་ས།
⽇季⼘昂	⽇季⼘嫫	港拉	拉席及

若有善男⼦善女⼈。



་བན་གགས་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་
喋欣謝巴	洋達巴	奏⾙桑傑

⾄誠敬禮

་འགས་པ་ལ་ག་དང་་མ་མས་པར་ག་ས་་གངས་འ་འཆང་བ་དང་འན་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་པ་མཚམས་ད་པ་ལས་་་དག་གམ།	་བ་བའམ།	་ད་བ་བའམ།
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་པ་གས་ལ་ར་བ་བཏབ་པའམ།
帕⾙湊拉	故瓦	⼤巴昂

毀諸聖賢。

དམ་པ་ས་ལ་ར་བ་བཏབ་པ་ས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་་་བར་འར་།	།
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。

འ་བ་ས་ལ་བབ་པ་་ན།	བམ་ན་འདས་་འགས་པ་་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་མས་དཔའ་མས་གང་་མན་ན་མན་མ་་ངས་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་བད་ང་མ་བར་ས་་གང་་རབ་་དགའ་བར་ད་།	།
念巴訣京	古瓦結喋	扛喋	惹度	噶瓦結⽃

讚歎慰喻。令其歡喜。



་ནས་ང་ད་བ་བར་ད་ས་བདག་གང་་གནས་པ་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。

ང་་ན་ག་་འང་བར་གས་་ས་གངས་པར་འར་།	།
形篤	練季度	懂瓦⽇梭	協松巴久若

應隨我往所從佛國。

་འས་ནས་ང་ས་པར་་བན་གགས་པ་་འགས་པ་སངས་ས་་ང་
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་འར་།	།གས་་།	གཞན་ཡང་
南巴達巴介巴久若	⽇季璞	賢洋

善男⼦。

་བན་གགས་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་ངན་ང་ང་བ་ལ་་ས་་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。

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བ་བ་ན་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。

གངས་གས་འ་གངས་ང་འས་པ་མས་ལ་བས་བད་་བད་པར་གནང་༌།	།
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：



དྷ་དྷ་ས་་
秀滇秀滇	薩耳瓦巴邦

輸達泥輸達泥	薩縛播波

དྷ་་་ས་ཀ་ ་།
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་་གས་་འམ་གས་་་་གང་ལ་ལ་ག་ས།
噶喋	⽇季不昂	⽇季⼘嫫	扛拉拉	席吉

若有善男⼦善女⼈。

་བན་གགས་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་སངས་ས་ངན་ང་ང་བ་ལ་་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。

ག་དང་་མ་མས་པར་ག་ས་་གས་འ་འཆང་བ་དང་འན་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。

བལ་པ་་བ་ང་་ན་་་རབས་ང་ག་་ན་པར་འར་།	།
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་་་བ་གནས་་ས་པ་ས་འབ་པར་འར་།	།
扛篤介威	內速介⾙	呂透巴久若

所在⽣處得丈夫⾝。

དབང་་ན་མ་གས་ང་ལས་འས་ལ་མན་པར་ད་ས་པར་འར་།	།
汪波	噴孫措⾏	雷哲拉	溫巴	宜企巴久若

具⾜諸根。深信因果。



བ་་གས་་གས་ལ་མཁས་ང་བན་བས་ཐམས་ཅད་གས་པར་ས་པར་འར་།	།
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。

གང་བ་ལ་་ང་འད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ད་འང་བར་འར་།	།
東瓦拉	卓⾏	對巴湯介拉	宜炯瓦久若

好⾏惠施。厭捨諸欲。

ག་པ་ལས་་བ་ང་འགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལ་བར་འར་།	།
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་པ་འ་བ་དང་ས་རབ་ན་ང་་ད་ན་ས་ན་་གས་པར་འར་།	།
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་་ད་བ་བས་གན་་ང་་དམ་པ་ས་ན་མར་ས་པར་འར་།	།
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་འད་པ་མས་ཐང་ག་ཙམ་ཡང་ང་བར་་འར་།	།
蔣秋堆⾙森	湯季臧洋	崩瓦	米久若

求菩提⼼曾無暫捨。

ན་ཏན་ཐམས་ཅད་ས་བདག་ད་མས་པར་འར་།	།
元滇湯介季	達尼	則巴久若

以諸功德⽽⾃莊嚴。

ཡང་དག་པ་མ་པ་དང་ན་ང་ག་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འགས་པར་འར་།	།
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་་ན་ངས་པ་ད་ང་མན་ང་རབ་་་བར་འར་།	།
滇篤	紐蒙巴沒京	念⾏	惹度	席瓦久若

恒無匱乏。調柔樂靜。

་དང་་དག་་ནང་་ག་་བ་བ་ང་བར་འར་།	།
拉倘	米達吉	囊篤	⼤度	喋瓦	紐瓦久若

於天⼈中。常受快樂。

་ན་ད་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ་ར་་འབ་པར་འར་།	།
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་ལ་་ན་པ་བ་་དག་ལས་ར་ག་པར་་འར་།	།
帕若度欽巴	就波達雷企	⽃巴	米久若

終不退於⼗到彼岸。

ག་་མས་ཅན་མ་ས་པ་ཕན་བ་ལ་འད་པར་འད་པར་འར་།	།
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་ན་་གལ་བར་་འར་།	།
扛	釀速浪巴	湯介達敦篤	秀瓦	米久若

諸所修⾏。非專⾃利。

གང་་་བ་གནས་་ག་་སངས་ས་མང་བ་འབ་པར་འར་།	།
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་པ་ས་ང་བ་འཕགས་པ་གས་་ངས་་བང་བར་འར་།	།
倘⾙	卻炯威	帕⾙	措季掌速	掌瓦久若

護持正法。預賢聖眾。



བམ་ན་འདས་ས་་ད་ས་བཀའ་ལ་ནས།
炯滇喋季	喋給介	噶紮內

時薄伽梵說此經已。

ཉན་ས་དང་ང་བ་མས་དཔའ་དང་་དང་་དང་་མ་ན་་གས་དང་བཅས་པ་་རངས་།
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。

བམ་ན་འདས་ས་གངས་པ་ལ་མན་པར་བད་།	།
炯滇喋季	松巴拉	溫巴對⽃

聞佛所說。皆⼤歡喜。

ག་བལ་ལས་མ་པར་དལ་བ་གངས་གས་།།	།།
篤恩雷	南巴	卓威	聳奏梭

信受奉⾏。

ན་་ཐང་ར་་་ད་གམ་པ་ན་ཙང་ནས་ང་མ་བཀའ་ང་ས་་ནག་་ད་་བར་བ་ལས་གས་མ་ས་་ང་གས་གངས་
ཅན་་ད་་ང་བ་་མན་མང་ཅན་་ན་ན་ལས་དབང་་་ས་བར་ང་ས་་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།	།།
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。



ྲོལ་བསྟོད་ག་འཚལ་ར་གག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

救度佛⺟⼆⼗⼀種禮讚⽂

་ཊ་ལ་་གནས་མག་ནས།	།་ག་ང་་ལས་འངས་ང༌།	།
波札	拉宜	涅秋涅	當宜	獎辜	雷充星

布達拉勝境，綠⾊當字⽣，

་ག་ད་ས་འ་བ་ལ།	།ལ་མ་འར་བཅས་གགས་་གལ།	།
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་་ན་ད་པན་ས།	།ཞབས་་པ་ལ་བད་།	།
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，

ངས་པ་ན་ལས་ལ་མཛད་མ།	།ལ་མ་མ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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。

་བན་འཕགས་མ་ལ་མ་དང༌།	།གས་བ་ས་གམ་བགས་པ་།	།
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་།	།
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。

་ག་བག་ས་མར་་།	།ཞལ་ཟས་ལ་་ལ་གས་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，

དས་འར་ད་ས་ལ་ནས་འལ།	།འཕགས་མ་གས་ས་བས་་གལ།	།
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。

ག་མ་ད་ནས་ད་་བར།	།་ད་བ་དང་མཚམས་ད་།	།
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，

མས་་ན་ངས་དབང་ར་པ།	།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་ས་རང་ལ་ང་བ་མས།	།་་་་ལ་གས་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་གམ་ད་བ་་བསགས་པ།	།བད་ནམས་ལ་་བདག་་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。

མས་ཅན་མས་་བསམ་པ་དང༌།	།་་་ག་་་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，

་ང་ན་ང་ག་པ་།	།ས་་འར་་བར་་གལ།	།
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。

འར་བ་་ད་མ་ང་བར།	།་ངན་་འདའ་གས་་ས།	།



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་བལ་་མར་ང་བ་།	།མས་ཅན་མས་ལ་གགས་་གལ།	།
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་ས་བད་ནམས་་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，

ང་ར་་གས་འ་བ་།	།འན་པ་དཔལ་་བདག་ར་ག	།
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。

ྲ ོལ་མ་ལ་ག་འཚལ་་་རྩ་གག་་བསྟ ོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་།
接著，〈度⺟讚⽂〉。

**ༀ༑	་བན་མ་འཕགས་མ་ལ་མ་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་།	།ན་་ད་ག་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，

འག་ན་གམ་མན་་ས་ཞལ་།	།་སར་་བ་ལས་་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་ཀ་་བ་ན་།	།གང་བ་བ་་བགས་པ་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་གས་པ་མས་ས།	།རབ་་་བ་ད་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。

ག་འཚལ་གར་་་ནས་ས་།	།པས་ག་་མ་པར་བན་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་བན་འས་དཀའ་བ་་བ།	།བད་པ་བསམ་གཏན་ད་ལ་ད་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་་བན་གགས་པ་གག་ར།	།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་ལ་ན་པ་བ་པ།	།ལ་བ་ས་ས་ན་་བན་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་་་ས།	།འད་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，

འག་ན་བན་་ཞབས་ས་མནན་།	།ས་པ་ད་པར་འགས་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་་་ཚངས་པ།	།ང་་་གས་དབང་ག་མད་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，

འང་་་ལངས་་ཟ་མས་དང༌།	།གད་ན་གས་ས་མན་ནས་བད་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་ས་་དང་ཕཊ་ས།	།ཕ་ལ་འལ་འར་རབ་་འམས་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་བམ་གན་བངས་ཞབས་ས་མནན་།	།་འབར་འགས་པ་ན་་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་་་འགས་པ་ན་ས།	།བད་་དཔའ་་མ་པར་འམས་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་་་གར་ན་མཛད།	།ད་་ཐམས་ཅད་མ་ས་གད་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་དན་མག་གམ་མན་ག་།	།ར་ས་གས་ཀར་མ་པར་བན་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་་འར་ས་བན་པ།	།རང་་ད་ས་གས་མས་འགས་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。



ག་འཚལ་རབ་་དགའ་བས་བད་པ།	།ད་ན་ད་་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་ས།	།བད་དང་འག་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་ག་ང་བ་གས་མས།	།ཐམས་ཅད་འགས་པར་ས་པ་ད་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，

་གར་ག་བ་་་་ས།	།ངས་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་་བ་མ་ས་ད་བན།	།བན་པ་ཐམས་ཅད་ན་་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་པ་ད་ན་ད་དཔག་ད་ལས།	།ག་པར་ན་་ད་་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་བལ་པ་མཐའ་མ་་ར།	།འབར་བ་ང་བ་དས་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，

གཡས་བངས་གན་བམ་ན་ནས་བར་དགའ།	།ད་་དང་་མ་པར་འམས་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་ག་ས་ལ་ག་	།མལ་ས་བན་ང་ཞབས་ས་བང་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，

་གར་ཅན་མཛད་་་་ས།	།མ་པ་བན་་མས་་འམས་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་བ་མ་ད་མ་་མ།	།་ངན་འདས་་ད་ལ་ད་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，

་་ༀ་དང་ཡང་དག་ན་པས།	།ག་པ་ན་་འམས་པ་ད་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་བར་རབ་དགའ་བ།	།ད་་ས་་རབ་་འམས་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，

་་བ་པ་ངག་་བད་པ།	།ག་པ་་ལས་ལ་མ་ད་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。

ག་འཚལ་་་ཞབས་་བབས་པས།	།་་མ་པ་ས་ན་ད་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，

་རབ་མ་ར་དང་འགས་ད།	།འག་ན་གམ་མས་ག་བ་ད་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་་་མ་མ་པ།	།་གས་གས་ཅན་ག་ན་བམས་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་གས་བད་ཕཊ་་་ས།	།ག་མས་མ་ས་པ་་ལ་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་་་གས་མས་ལ་།	།་དང་་འམ་་ས་བན་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་་ཆ་དགའ་བ་བད་ས།	།ད་དང་་ ལམ་ངན་པ་ལ་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་་མ་་བ་ས་པ།	།ན་གས་་ལ་ད་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，

ཧ་ར་གས་བད་་ར་ས།	།ན་་ག་ ་མས་ནད་ལ་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་་ད་གམ་མས་བད་པ།	།་བ་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，

གན་དང་་ལངས་གད་ན་གས་མས།	།འམས་པ་་་རབ་མག་ད་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。



་བ་གས་་བད་པ་འ་དང༌།	།ག་འཚལ་བ་་་་་གག	།
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。

按此重回偈誦

ཕན་ན་།
利益

་་ལ་ས་ཡང་དག་ན་པ།	།་ན་གང་ས་རབ་ང་བད་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་་རངས་ལངས་པར་ས་།	།ན་པས་་འགས་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་་་བ།	།ངན་འ་ཐམས་ཅད་འམས་པ་ད་།	།
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。

ལ་བ་་བ་ག་བན་མས་ས།	།ར་་དབང་་བར་བར་འར་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，

འ་ལས་་བ་ད་་འབ་ང༌།	།སངས་ས་་འཕང་མཐར་ག་ར་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。

་་ག་ག་་ན་།	།བན་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，

ས་པ་དང་་འངས་པ་ད་ང༌།	།ན་པས་རབ་་ལ་བ་ད་འབ།	།
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。

གན་དང་མས་དང་ག་ས་གར་བ།	།ག་བལ་གས་་མ་པར་ང་།	།
屯堂	仁堂	篤吉	昔威	篤阿	措尼	南跋	崩喋

或⾒他⼈遭⿁魅，或發熱病受諸苦，

མས་ཅན་གཞན་པ་མས་ལ་ཡང་༌།	།གས་གམ་བན་་མན་པར་བད་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。

་འད་པས་་་བ་འར་ང༌།	།ར་འད་པས་་ར་མས་ད་འབ།	།
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，

འད་པ་ཐམས་ཅད་བ་པར་འར་།	།བགས་མས་ད་ང་་ར་འམས་འར།	།
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་ར་གག་་བད་པ་འ་་མ་པར་ང་མཛད་ན་ས་གངས་པ་་ད་ལས་ང་བ།	།
此⼆⼗⼀度⺟禮讚由⼤⽇如來宣說出⾃續典。



་་གསོལ་འབས་བར་ཆད་ལམ་ལ་དང་།	བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ།

蓮⽣除障祈請⽂	任運成就祈請⽂

གལ་འབས་བར་ཆད་ལམ་།
〈蓮花⽣⼤⼠消除障道祈請⽂〉

ༀ་༔་བ་་་པ་་༔	ས་་ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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，

ངས་་གས་་ན་་ལ་གལ་བ་འབས༔	ལ་་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་་་མ་་མཚར་ལ་པ་༔	་གར་ལ་་་འངས་ས་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，

ད་ལ་དས་་ཞལ་ན་གས་པ་བལ༔	་ན་ལ་་་བགས་འ་ན་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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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。



་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་་༔	་་་མཚར་མང་བ་༔
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་་ག་་མཛད༔	གན་པས་འགས་པ་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་བད་མ་གགས་ན་ལ་གགས༔	ལ་བ་གང་འན་འ་བ་མན༔
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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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，

་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་་༔	དམ་ས་ན་ན་གསན་པ་༔
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་ད་ར་མདངས་དང་ན༔	ག་གཡས་་ད་གས་བམ་བམས༔
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，

གན་པས་ར་པ་་་བམས༔	ཟབ་ ་ས་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་་ད་་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་གས་ལམ་་ངས༔	དངས་པས་བདག་ལ་དས་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་གས་བར་ཆད་ལ༔	་་བར་ཆད་་་ལ༔
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་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔	གསང་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔
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་་མ༔	ༀ་་བ་་་པ་་༔
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་པ་༔	་ད་གནས་མག་ཉམས་་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་ད་ལ་ས་མཚམས་༔	ན་ས་བབས་ནས་ན་པ་༔
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，

་བང་ས་ངད་ན་པ་༔	་ག་པ་དན་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，

་ག་ང་བ་བད་་༔	བ་ན་་་གནས་མག་༔
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，

ས་མག་ལ་བཟང་ས་ས་གལ༔	ག་གཡས་་་་ད་བམས༔
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，

གན་པས་ན་ན་ཟ་མ་ག༔	ར་བད་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༔	་དམ་ཞལ་གགས་དས་བ་བས༔
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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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，

་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་་༔	ལ་བ་བན་པ་བགས་པ་༔
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་་ནགས་ལ་བ་པ་མཛད༔	བན་ར་ནམ་མཁ་དངས་་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，

་་ག་ས་ངས་ང་བལ༔	བལ་ང་ཙན་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，

་འབར་འགས་ང་མ་ཡང་མ༔	བ་་་གས་ས་གང་བགས༔
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་་ལ་་བག༔	འན་་་ད་བད་་གད༔
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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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，

་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་་༔	ན་ ་ཁ་གན་མཛད་པ་༔
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་་ཆ་གས་ཅན༔	ཡ་མཚན་གགས་བཟང་ཁ་ག་གས༔
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，

མས་འགས་ད་་ར་ལ་མས༔	དང་་བ་ག་ན་པ་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，



ན་ན་ན་ཆ་་གས་གལ༔	ག་གཡས་འཁར་བ་ར་པ་བམས༔
仁千	健洽	拿措梭	洽耶	喀威	舖巴南

⾝上穿戴種種珍寶飾，右⼿執持青銅普巴杵，

བད་དང་ན་ ་ཁ་གན་མཛད༔	གན་པས་ང་ང་ར་པ་བམས༔
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，

ས་པ་་ལ་ང་བས་མཛད༔	མལ་ན་གས་་ར་པ་བམས༔
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，

་དམ་་དང་གས་་ད༔	གས་ད་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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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，

་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。



ༀ་་བ་་་པ་་༔	འ་་ལ་་དངས་པ་༔
嗡啊吽	班札	咕如	⾙瑪	悉地吽	哲宜	由讀	拱⾙測

																																								前往調伏⿁域之地時，

་དང་ད་་ས་ག་ལ༔	མདའ་ང་གང་་མ་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，

པང་་བལ་བལ་འ༔	པ་ནང་ན་དངས་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་འང་གནས་ས༔	གས་པ་སངས་ས་དས་་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，

་འ་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་གས་ལམ་་ངས༔	དངས་པས་བདག་ལ་དས་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་གས་བར་ཆད་ལ༔	་་བར་ཆད་་་ལ༔
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་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔	གསང་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔
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་་མ༔	ༀ་་བ་་་པ་་༔
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。

ད་་་མ་མཛད་པ་༔	དད་ན་འ་བ་འན་པ་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་འལ་ར་བན་ནས༔	གཙང་ཁ་ལ་་ལ་ག་༔
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་་ད་བན་དམ་ལ་བཏགས༔	ལ་་ཚ་བ་ཚ་ད་༔
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，

་་ད་བན་གས་པ་ཅན༔	་་་གག་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་་་མས་ན་༔	ད་ང་བ་ལ་དས་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་པ་ག་འན་མག༔	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་གས་ལམ་་ངས༔	དངས་པས་བདག་ལ་དས་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་གས་བར་ཆད་ལ༔	་་བར་ཆད་་་ལ༔
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་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔	གསང་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔
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་་མ༔	ༀ་་བ་་་པ་་༔
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་་ཐང་་དཔལ་ཐང་༔	བན་མ་བ་གས་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，

ད་ལ་ཁ་ལ་ལ་ག་༔	གངས་དཀར་ཤ་ད་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་ད་་་ང་ང་༔	ཐང་་ཡར་བད་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，

ཧས་་་་ཡང་ང་༔	་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，調伏所有男女⿁神眾，

་བ་འ་ཐམས་ཅད་ས༔	ལ་ལས་ག་་ང་་ལ༔
切威	蠟哲	湯界記	拉雷	梭奇	寧波舖

該等主要⿁神眷屬中，或能供獻⽣命之精髓，



ལ་ལས་བན་པ་བང་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་་འལ་བས་་༔	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་གས་ལམ་་ངས༔	དངས་པས་བདག་ལ་དས་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་གས་བར་ཆད་ལ༔	་་བར་ཆད་་་ལ༔
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་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔	གསང་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔
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་་མ༔	ༀ་་བ་་་པ་་༔
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་ས་་བན་པ་༔	ལ་མཚན་་ར་བགས་པ་༔
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་བངས་ན་ས་བ༔	ལ་ ་དངས་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་མག་གམ་་མཚན་ཡང་གལ༔	གག་་པ་འང་གནས་ས༔
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」，

གག་་པ་ས་ཝ༔	གག་་མ་ས་་་ས༔
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་་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་གས་ལམ་་ངས༔	དངས་པས་བདག་ལ་དས་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་གས་བར་ཆད་ལ༔	་་བར་ཆད་་་ལ༔
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་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔	གསང་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔
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་་མ༔	ༀ་་བ་་་པ་་༔
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་མམས་ར་བ་པ་མཛད༔	ན་ངན་ག་ང་དས་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་པ་ལམ་ལ་བད༔	གན་གགས་ན་་བན་པ་བབས༔
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，

ས་་་ད་ན་ན་བན༔	ལ་ན་སངས་ས་ས་ལ་བད༔
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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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，

་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་་༔	་ནས་་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་ ་ཁ་གན་མཛད༔	་ལས་ག་ར་ཡ་མཚན་༔
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་་མཚར་༔	མ་དང་་འལ་བས་་༔
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་གས་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，

དངས་པས་བདག་ལ་དས་བ་ལ༔	ས་པས་བདག་གས་བར་ཆད་ལ༔
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，

་་བར་ཆད་་་ལ༔	ནང་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔
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་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔	ས་པས་ག་འཚལ་བས་་མ༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་་༔	་གང་གས་ན་འ་བ་འན་པ་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་གམ་ས་ར་མན༔	དས་བ་མག་བས་བ་ན་མག་་༔
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་པ་བར་ཆད་ས་པར་ལ༔	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་གས་ལམ་་ངས༔	དངས་པས་བདག་ལ་དས་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་གས་བར་ཆད་ལ༔	་་བར་ཆད་་་ལ༔
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་་བར་ཆད་ནང་་ལ༔	གསང་བ་བར་ཆད་དངས་་ལ༔
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་་མ༔	ༀ་་བ་་་པ་་༔
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。

ༀ་་བ་་་པ་ད་ང་ལ་བ་ས་མ་ཡ་ཛཿ	་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་པ་གར་ན་ན་་མག་ར་བ་ན་ང་པས་་ན་ཁ་ལ་ང་ ་དཔལ་ན་ ་ཞབས་ག་ལས་ན་ངས་པ་་མ་གས་
བ་བར་ཆད་ན་ལ་་ཞལ་གདམས་ང་ང་ད་བན་ར་་ལས།	་གལ་འབས་་བ་པ་ལས་ལ་་ང་བ།	།

གལ་འབས་བསམ་པ་ན་བ།
〈願望任運⾃然成就祈請頌〉

་མ་༔	བ་གས་བ་བ་ཅན་་ང་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་་ན་བས་གས༔	ལ་་པ་འང་གནས་ན་བབས་༔
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་་ང་་འ་བ་ན་ལ་ན༔	འ་ན་ན་ཆད་ད་པ་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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་་་ང་་བཙན་མན་ཆད་ནས༔	ས་ལ་གང་བད་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་གམ་ན་ཆད་ད་པར་ན་ས་བས༔	ད་་ས་ང་ལ་ ་གན་གག་༔
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，

ལ་་ས་ད་ང་བ་གས་་ཅན༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	་་བ་ན་ ་ཁ་གན་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་ད་་མས་ཅན་ངས་ལ་གགས༔	མ་ག་ག་པ་མས་ཅན་འན་པ་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，

ན་ངས་གལ་དཀ་མས་ཅན་ཐབས་ས་འལ༔	བ་གང་ན་ཆད་ད་པ་གས་་ཅན༔



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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་མ་མཐའ་ལ་ག་པ་༔	ནངས་་དང་་ད་་ན་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，

་ར་འཆར་ད་མདངས་ལ་བབས་་ན༔	ཡར་་ས་བ་ས་་དས་་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，

འ་ན་བས་ན་མཛད་པ་གས་་ཅན༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	་བ་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，

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ན་ངས་ག་་རགས༔	ན་ངས་འལ་ག་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，

་འ་ས་ན་ད་འ་གས་ས་བས༔	དད་ན་མ་ས་འན་པ་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，



་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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。

ར་ག་འགས་པ་དམག་ས་མཐའ་བར་ནས༔	ས་འར་གཉན་་འག་ལ་ག་པ་༔
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	，

ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔	་ན་་ན་་བད་འར་ས་བར༔
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，

ར་ག་དམག་དང་བག་པར་་མ་ད༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	མས་ཅན་་ས་འག་པ་ནད་ང་༔
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，

་བད་ག་བལ་ནད་ས་ན་པ་ན༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་ན་་་དང་དར་ད་པས༔	་ཟད་མ་ན་བར་ཆད་ས་པར་ལ༔
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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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。



འང་བ་དར་ལངས་ས་བད་ཉམས་པ་༔	མས་ཅན་་་ནད་ས་ན་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，

ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔	་ན་མཁའ་འ་ར་་གས་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，

དལ་ངས་བས་མས་ལ་བར་་མ་ད༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	ལས་ཅན་འ་བ་ན་་གར་འན་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་ག་ལ་ག་ད་པ་དཔའ་གང་ས༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་་དམ་་དང་དར་ད་པས༔	ཕ་ར་་ས་ན་པར་་མ་ད༔
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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་དན་ས་གས་པ་༔	ཁ་ཆར་་ག་འབས་ང་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，



ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔	་ན་ག་བདག་གཉན་ ་འར་ས་བར༔
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，

ས་མཛད་ལམ་་འན་པར་་མ་ད༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	ག་གག་མ་ད་ག་ལ་མ་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。虎豹熊羆毒蛇具牙者，

འག་ན་འགས་པ་འང་ལ་འམས་པ་༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་དཔའ་་ང་དང་ང་མར་བཅས༔	གག་པ་མས་ཅན་ད་པར་་མ་ད༔
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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་་་ང་འང་བ་བར་ཆད་ས༔	་ས་ན་ང་འག་པ་ས་ང་༔
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，

ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔	་ན་འང་བ་བ་་་ར་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，



འང་བ་རང་སར་་བར་་མ་ད༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	ལམ་ང་འགས་པ་འང་ལ་འམས་པ་༔
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་མ་ས་ན་པ་ན༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་ག་་བ་་དངས་པར་ན༔	་ར་་ད་མ་མས་བག་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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་ག་གད་མ་དམག་ས་མཐའ་བར་ནས༔	མན་ཆ་ན་ས་འབས་ང་ན་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，

ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔	་ན་་་ར་དང་ན་པ་ས༔
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，

གད་མ་ད་ང་མན་ཆ་འར་བར་འར༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	ནམ་ག་་ཟད་འ་བ་ས་ང་༔
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་གད་ག་བལ་ག་ས་ན་པ་ན༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་པ་༔	བ་བ་ཅན་་ང་་ས་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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་་ག་པ་བར་་༔	འལ་ང་ང་འལ་ག་བལ་ན་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，

ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔	་ན་ས་གམ་མན་པ་གས་་ས༔
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，

འལ་ང་རང་སར་ལ་བར་་མ་ད༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	གཞན་ཡང་ལས་དང་ན་་དབང་ར་༔
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，



འལ་ང་དས་ར་ན་ང་ག་བལ་ན༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་བ་ན་ལ་ ་་་༔	ག་བལ་འལ་པ་ད་ནས་གག་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，

་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔	བསམ་པ་ན་ས་འབ་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་བལ་ན་ས་ན་པ་དང༔	ད་པར་ད་་་འབངས་ག་བལ་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་ས་པ་གང་གས་ག་་ས༔	ད་གས་་མ་ད་པར་གལ་བ་འབས༔
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，

་ན་གས་ས་འ་འར་ད་པར་གགས༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔	་ན་ས་འག་འར་བ་ང་འད་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，

་གག་གང་བས་གང་གས་ག་་ས༔	་ས་ཕ་མར་འད་འ་གང་དངས་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，



ན་མཚན་ས་ག་ནམ་ང་གལ་བ་བ༔	་ན་པ་འང་གནས་ལ་གལ་བ་འབས༔
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་འབ་པར་ན་ས་བས༔
散巴	倫奇	⽵巴	勤記洛

加被願望任運⽽成就。



ཆགས་ད་བ་སྨོན།

阿彌陀佛極樂淨⼟祈願⽂

འ་ད་ཆགས་ད་གས་དམ་མད།	 །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་ས།	 །མང་་འགའ་ལ་་ཕན་བསམ།	 །ད་གད་འད་་གདའ་ན་
གར།	 །	 འ་ལས་ཕན་ན་་བ་ད།	 །འ་ལས་ཟབ་པ་གདམས་ངག་ད།	 །ང་་ས་་་བ་ན།	 །རང་གར་མ་བར་ཉམས་ན་
འངས།	།	འ་་མ་གས་ན་པ་ར།	།ང་མ་བ་ང་འན་་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。

་མ་།
噯瑪吙

འ་ནས་་མ་བ་་གས་ལ་ན།	།ངས་ད་འག་ན་མང་ ་ཕ་ལ་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་པ་ལ་ས་ན།	།མ་པར་དག་པ་ང་ཁམས་བ་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་་་ར་ག་ས་མ་མང་ཡང༌།	།རང་མས་གསལ་བ་ད་ལ་ལམ་ར་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。

་ན་བམ་ན་ལ་བ་ད་དཔག་ད།	།པ་་ག་མག་ཅན་ག་བད་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，

ད་ལ་གག་ར་ཞབས་ལ་འར་་གས།	།མཚན་བཟང་་གས་ད་ད་བད་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་གག་ག་གས་མཉམ་བཞག་ང་བད་འན།	།
瑕季	洽尼	釀瑕	隆謝錦

⼀⾯⼆臂定持缽，

ས་ས་མ་གམ་གལ་ང་ལ་ང་ས།	།
確軌	南松	梭⾏	基鍾吉

著三法衣跏趺坐，

པ་ང་ན་་བ་གདན་ང་།	།ང་བ་ང་ལ་་བ་བན་མཛད་།	།
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་་ན་ས་ང་ནས་བདག་ལ་གགས།།གཡས་་ང་བ་མས་དཔའ་ན་རས་གགས།།
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，

་མག་དཀར་་ག་གན་པད་དཀར་འན།	།གན་་ང་བ་མས་དཔའ་མ་ན་བ།	།
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་་་ས་མཚན་པ་པ་གན།	།གཡས་གས་བས་ན་ག་་བདག་ལ་བན།	།
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。

ག་་གམ་་་ལ་ན་་བན།	།ང་་ན་་མ་ར་བགས་པ་འར།	།
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་མས་དཔ་ད་ང་་བ་འམ།	།ན་ང་གར་མག་མཚན་དང་ད་ད་བན།	།



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，

ས་ས་མ་གམ་གལ་ང་ར་མ་།	།ས་ས་ག་ལ་་ང་ད་ད་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་་་གམ་ས་པས་ག་འཚལ་།	།ས་་ང་བ་མཐའ་ཡས་གས་་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་ད་ར་ལས་ལ་ན་རས་གགས།	།ཡང་ལ་ན་རས་གགས་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་གན་ད་ར་ལས་ལ་ལ་མ་།	།ཡང་ལ་ལ་མ་་བ་ག་བ་འད།	།
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་་ད་ར་ལས་ལ་པ་འང༌།	།ཡང་ལ་་ན་་བ་ག་བ་འད།	།
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，

ས་་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།སངས་ས་ན་ས་ན་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，

མས་ཅན་ན་ལ་བ་བས་ག་་གགས།	།མས་ཅན་ན་་ད་ལ་གང་ན་པ།	།
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་མན།	།མས་ཅན་ན་ས་ངག་་གང་ས་ག	།
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་འས་་ར་ན་ལ་གསན།	།ན་མན་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།
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。

ས་ངས་མཚམས་ད་ས་པ་མ་གགས་པ།	ད་ལ་དད་ང་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，

བ་བ་ཅན་ར་་བ་ན་ལམ་བ།	།བར་ར་ན་ནས་ང་ར་འན་པར་གངས།	།
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，

འན་པ་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།ད་་་་བལ་པ་ངས་ད་།	།
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，

་ངན་་འདའ་ད་་མན་མ་བགས།	ད་ལ་་གག་ས་པས་གལ་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་གགས་པ།	།་ཟད་པ་ཡང་་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་ན་འ་བ་མ་ས་བག་པར་གངས།	།མན་་་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་གམ་འག་ན་རབ་འམས་ངས་ད་པ།	།ན་ན་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，

ད་དཔག་ད་པ་མཚན་དང་བ་བ་ཅན།	།ས་ནས་དད་པས་ཐལ་་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，

་་་བས་བད་ནམས་་བར་གངས།	།་ར་ད་དཔག་ད་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་ག་ད་དཔག་ད་པ་མཚན་ས་ནས།	ཁ་་ད་པར་ང་ང་ས་པ་གང༌།	།
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，

ལན་གག་ཙམ་ག་དད་པ་ས་པ་ན།	།་་ང་བ་ལམ་ལས་ར་་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，

མན་་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།སངས་ས་ད་དཔག་ད་པ་མཚན་ས་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，

་་ང་བ་ང་་མ་བ་བར།	།ད་ད་་་གས་་བཟང་ར་།	།
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，

་རབས་ན་་ལ་མས་མ་དག་འར།	།བ་གགས་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།	།
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་་ས་དང་ངས་ད་ད་ར་བཅས།	།དས་་འར་བ་མད་པ་་མས་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，

ད་ལ་བ་ས་ས་གས་ན་ན་བན།	།གད་ནས་བ་པ་ང་གམ་འག་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་བ་་རབ་་་་བ་བ།	།་་་་ངས་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，

་ས་ངས་་ད་དཔག་ད་ལ་འལ།	།བདག་ལ་ཕན་ར་གས་་བས་ས་བས།	།
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་ག་ངས་བདག་གས་འ་ན་།	།ག་མ་ད་པ་ས་ནས་ད་་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་་ཚངས་ད།	།ས་་་ད་གམ་་མལ་་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་ག་བ་ངག་འལ་བ།	།ངག་་་ད་བ་་མལ་་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。

བབ་མས་གད་མས་ག་པར་་བ་།	།ད་་ད་གམ་་མལ་་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་དན་ད་བམ་བསད་པ་དང༌།	།ལ་བ་་ལ་ངན་མས་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་ད་་་ལས་བསགས་མལ་་བཤགས།	།ད་ང་ད་ལ་བསད་དང་བན་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，

་གགས་མད་ན་་ཁང་བག་ལ་གས།	།་བ་མཚམས་ད་ག་ས་མལ་་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。

དན་མག་་ཁང་གང་རབ་ན་གམ་གས།།དཔང་བཞག་ཚད་བགས་མནའ་ས་ལ་གས་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，

ས་ངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མལ་་བཤགས།	ཁམས་གམ་མས་ཅན་བསད་ལས་ག་་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་མས་དཔའ་མས་ལ་ར་བ་བཏབ།	།ན་ད་ག་ན་བསགས་པ་མལ་་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。

ད་བ་ཕན་ན་ག་པ་ས་དགས་དང༌།	།དལ་བ་ག་བལ་་ཚད་ལ་གས་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，

ས་ང་་བན་བཤད་ད་ན་བསམ་པ།	།མཚམས་ད་་བས་་བ་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་ད་ལས་ངན་བསགས་པ་མལ་་བཤགས།	།ཕམ་པ་བ་དང་ག་མ་བ་གམ་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，

ང་ང་ར་བཤགས་ས་ས་་ཚན་།	།་ཐར་ལ་མས་འཆལ་བ་མལ་་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་ ་ས་བ་ང་བ་་་བད།	།ང་མས་བབ་པ་ཉམས་པ་མལ་་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་བ་ཡན་ལག་མ་་བད།	།གསང་གས་དམ་ག་ཉམས་པ་མལ་་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་་ད་ལས་ས་པ།	།་ཚངས་ད་དང་ཆང་འང་ལ་གས་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་བན་ཁ་ན་མ་ ་ག་པ་།	།ག་པ་ག་་མ་ས་མལ་་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་བར་ལ་གས་བ་ན་ཡང༌།	།་་མ་པ་དམ་ག་བང་མ་ས།	།
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་པ་ང་བ་ག་པ་མལ་་བཤགས།	།འད་པ་ད་ན་བཤགས་པས་་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，



ར་ས་ག་པ་ང་་ག་ང་ར།	།་ཚ་འགས་ག་འད་པ་ན་ས་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་མས་ད་ན་་འདག་པས།	།ན་ཆད་ག་ལ་བབས་ང་་ད་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་་བད་མས་ལ་དམ་བཅའ་བང༌།	།བ་གགས་ད་དཔག་ད་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་ངས་་དག་པར་ན་ས་བས།	།གཞན་ས་ད་བ་ད་པ་ས་པ་།	།
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，

་ལ་ག་ག་་ད་མས་ངས་ནས།	།ང་ནས་དགའ་བས་ས་་་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，

་་བད་ནམས་མཉམ་་བ་པར་གངས།	།་ར་འཕགས་པ་མས་དང་་་ས།	།
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，

ད་བ་གང་བབས་ན་ལ་་རང་༌།	།་ད་ང་བ་མག་་མས་བད་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，

འ་ན་་ན་མཛད་ལ་་རང་༌།	།་ད་བ་་ངས་པ་ད་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་བབ་ན་པ་གང་བ་དང༌།	།མ་པ་ང་ང་བན་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，

འན་པ་བམ་དང་་ལ་ང་ར་།	།ན་དང་ན་པ་གཏམ་བད་འད་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་ང་ས་ལ་ད།	།ད་བ་་མས་ན་ལ་་རང་༌།	།
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་འག་ན་རབ་འམས་ཐམས་ཅད་ན།	།གས་སངས་ས་ནས་ང་ར་མ་ན་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，

་དག་མས་ལ་ས་་འར་་།	།་ན་ར་་བར་བར་བདག་ས་བལ།	།
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。

མན་ས་གས་ས་་ན་མན་པར་གལ།།སངས་ས་ང་མས་བན་འན་ད་བ་བས།།
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，

་ངན་འདའ་བར་བད་ན་་དག་ལ།	།་ངན་་འདའ་བགས་པར་གལ་བ་འབས།	།
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。

འས་མན་བདག་་ས་གམ་ད་བ་མས།	།འ་བ་མས་ཅན་ན་་ན་་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་་ད་ང་བ་ར་བ་ནས།	ཁམས་གམ་འར་བ་ང་ནས་གས་ར་ག	།
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。

་་ད་བ་བདག་ལ་ར་ན་ནས།	།་འར་ས་ན་འ་བ་བ་བད་།	།
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་ད་ལང་་ས་པ་ས་བས་ན།	།དཔལ་འར་འཛད་ད་དར་་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，

བད་ད་འ་བ་ད་ང་དམ་ས་ད།	།བསམ་པ་ན་ན་ས་ན་ད་བན་འབ།	།
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，

བན་དང་འ་ལ་ཕན་གས་་ན་འབ།	།་ས་ན་དང་ན་པར་འབ་པར་ག	།
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。

བདག་དང་བདག་ལ་འལ་གས་ན།	།འ་ནས་་འས་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་པ་སངས་ས་ད་དཔག་ད།	།ད་ང་ད་འན་འར་ས་བར།	།
珠⾙	桑傑	唯巴梅	給巄	給屯	蔻吉勾

化⾝無量光，比丘僧眷繞，

མན་་མན་མ་འན་པར་ག	།་མང་ད་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，



་བ་ག་བལ་ད་པར་ག	།ང་བ་མས་དཔའ་མད་བད་།	།
夕威	讀阿	梅巴修	強秋	森巴	切給尼

無有死亡苦。願八⼤菩薩，

་འལ་བས་ས་ནམ་མཁར་ན།	།བ་བ་ཅན་་འ་བ་།	།
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་་འན་པར་ག	།ངན་ང་ག་བལ་བད་ག་ད།	།
朗敦	朗拿	診巴修	恩松	讀阿	隨拉梅

接引往⽣也。惡趣苦難忍，

་་བ་ད་་ག་འར།	།་ལ་ག་མས་་བར་ག	།
蠟米	喋基	米⼤玖	喋喇	札森	皆哇修

⼈天樂無常，願⽣畏彼⼼，

ག་མ་ད་ནས་ད་་བར།	།འར་བ་འ་ན་ན་་ང༌།	།
透瑪	梅內	達⼤哇	蔻哇	迪拿	雲瑞仁

無始⾄今⽣，漫長漂輪迴，

་ལ་་བ་་བར་ག	།་ནས་་་་ག་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་འ་ངས་ད་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，

་དང་་་བ་ད་འ།	།ག་དང་འས་པ་ཟས་བན་།	།
米倘	蠟宜	喋基迪	讀倘	哲⾙	誰⾏讀

⼈天之安樂，猶如雜毒食，



འད་པ་་ཙམ་ད་པར་ག	།་་ཟས་ར་མན་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，

་ག་་མ་་ ལམ་བན།	།ཆགས་ན་་ཙམ་ད་པར་ག	།
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་ས་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，

བན་པར་མ་བ་ས་པར་ག	།ཐར་ད་འར་བ་་མ་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，

ས་ན་བན་ནས་ཐར་པ་བན།	།བ་བ་ཅན་་ང་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་ད་པར་འས་པར་ག	།ཆགས་ན་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་བན།	།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，

འག་ན་ཁམས་་ངས་ད་པ།	།ད་ག་ད་ལ་བད་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，



བ་བ་ཅན་་ན་པར་ག	།་་སངས་ས་ད་དཔག་ད།	།
喋哇	間讀	欽巴修	喋如	桑傑	唯巴梅

詣⾄極樂國。願⾯⾒彼剎，

མན་མ་བགས་པ་ཞལ་མང་ནས།	།བ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ག	།
溫松	咻⾙	瑕通內	吉巴	湯界	達巴修

住世無量光，淨除諸罪障。

་གནས་བ་་མག་ར་པ།	།་ག་པ་ང་་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，

བས་་་བ་ན་པར་ག	།ད་ག་ད་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་ད་ན་པ་ས་བ་ག	།་་གས་པ་་མ་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，

་ངས་་བ་བར་དག་།	།ནང་ར་བ་ད་ངས་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་གང་་ས་ན་ཡང༌།	།་ག་ཁ་་་་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་་བ་ན།	།་འ་བདག་ལ་་འང་ག	།
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་་་ག་།	།ད་དཔག་ད་པ་ཞལ་མང་ག	།
皆瑪	踏督	美⾖傑	唯巴	梅⾙	睱通修

往⽣華即開，願⾒無量光，

བད་ནམས་བས་དང་་འལ་ས།	།ལག་པ་མལ་ནས་མད་པ་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་་བ་པར་ས་ས་ནས།	།སངས་ས་འར་བཅས་མད་པར་ག	།
散米	洽巴	錐傑內	桑傑	蔻皆	確巴修

不可思供雲，願供佛眷屬。

་་་བན་གགས་པ་ས།	།ག་གཡས་བངས་ནས་མ་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་བན་བ་པར་ག	།ཟབ་དང་་་ས་ས་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་ང་ལ་བར་ག	།ན་རས་གགས་དང་མ་ན་བ།	།
攘舉	銘精	軸哇修	間瑞	習倘	突千透

願熟解⾃續。願佛⼆長⼦，

ལ་ས་་་མ་གས་ས།	།ན་ས་བབས་ང་ས་བང་ག	།
嘉⾊	突窩	南尼基	勤吉	拉⾏	傑聳修

觀⾳⼤勢⾄，加持並攝受。

ན་་བན་་གས་བ་།	།སངས་ས་ང་མས་དཔག་ད་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，



ད་དཔག་ད་པ་མད་པ་དང༌།	།ང་ར་བ་ར་འན་པ་།	།
唯巴	梅巴	確巴倘	⾏喋	⼤契	捲⾙測

供養無量光，蒞觀彼剎時，

་དག་ན་ལ་བན་བར་ང༌།	།ས་་བད་་བ་པར་ག	།
喋達	袞喇	涅故⾏	確基	篤機	透巴修

願承侍彼等，獲得法⽢露。

་འལ་གས་པ་ད་པ་ས།	།མན་དག་ང་དང་དཔལ་ན་ང༌།	།
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་་བད།	།་་་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。

་བད་ན་འང་ན་ད་བ།	།མ་ང་ལ་གས་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་།	།མད་པ་་མས་མད་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，

དང་་བ་བ་ཅན་ད་།	།དཀའ་གས་ད་པར་བ་པར་ག	།
拱摩	喋哇	間尼讀	嘎測	梅巴	類巴修

傍晚無艱難，返回極樂國。

ཊ་ལ་དང་ང་་ཅན།	།་ཡབ་ང་དང་་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་་ང་ཁམས་་བ་བར།	།ན་རས་གགས་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་འང་་བ་བ།	།མཇལ་ང་མད་པ་་མས་མད།	།
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་་།	།ར་་རང་གནས་བ་ན་ང༌།	།
汪倘	膽阿	撒摩咻	紐讀	攘內	喋千⾏

求灌頂深教，速抵⼤樂⼟，

གས་པ་ད་པར་ན་པར་ག	།ལ་་་་་བ་གས།	།
透巴	梅巴	欽巴修	咻吉	捏讀	札樓梭

無礙返⾃剎。願天眼明⾒，

་་ག་ས་གསལ་བར་མང༌།	།ང་བ་ན་ས་བ་ད་ང༌།	།
蠟宜	米吉	撒哇通	松就	勤吉	樓且精

⽣前友侍徒，加持並護佑，

འ་ས་ང་ར་ད་པར་ག	།བལ་བཟང་འ་་བལ་པ་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，

བ་བ་ཅན་་ཞག་གག་།	།བལ་པ་ངས་ད་འ་བ་ད།	།
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་་ང་་འན་པར་ག	།མས་པ་ནས་བང་ས་པ་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，



བལ་བཟང་འ་་སངས་ས་མས།	།འག་ན་འ་ན་ནམ་འན་།	།
嘎桑	迪宜	桑傑南	吉滇	迪拿	南捲測

賢劫諸佛陀，降臨此剎時，

་འལ་བས་ས་འར་ངས་ནས།	།སངས་ས་མད་ང་དམ་ས་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་བ་ན་ང་ཁམས་།	།གས་པ་ད་པར་འ་བར་ག	།
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	།བད་་་གག་སངས་ས་ང་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，

ན་ཏན་བད་པ་ཐམས་ཅད་གག་བམས་པ།	།ང་ཁམས་ན་ལས་ད་འཕགས་་ན་ད།	།
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，

བ་བ་ཅན་་ང་ར་་བར་ག	།ན་ན་ས་ག་ད་མས་ལག་མལ་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་ང་་་གསལ་ང་ད་ར་འབར།	།མནན་ན་མ་ང་བག་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，

བ་འཇམ་ཡངས་པ་ང་ར་་བར་ག	།ན་ན་་མ་ལས་བ་དཔག་བསམ་ང༌།	།
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，



་མ་དར་ཟབ་འས་་ན་ན་བན།	།་ང་ལ་པ་་གས་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་་་ས་་་མས་གས།	།་མཚར་ན་ ་ང་ར་་བར་ག	།
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་་་ང་ཡན་ལག་བད་ན་མང༌།	།་བན་བད་་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，

ན་ན་་བན་མ་ས་ཕ་ས་བར།	།་ག་པ་་མ་འས་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，

པ་ད་ར་དཔག་་ད་པ་འ།	།ད་ར་་ལ་ལ་པ་སངས་ས་བན།	།
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་ན་ ་ང་ར་་བར་ག	།་མ་བད་དང་ངན་ང་་་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，

ན་ངས་ག་་ག་གམ་ནད་དང་གན།	།ད་དང་དལ་ངས་འཐབ་ད་ལ་གས་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་བལ་ཐམས་ཅད་ང་ར་ས་མ་ང༌།	།བ་བ་ན་ ་ང་ར་་བར་ག	།
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་ད་ད་ང་མངལ་ནས་་བ་ད།	།ན་ང་་ག་པ་བས་ནས་འངས།	།
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་ད་གར་་མག	།ད་ལ་གག་ར་ལ་གས་མཚན་དས་བན།	།
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，

མན་ས་་དང་ན་་ན་ལ་མངའ།	།ན་ཏན་དཔག་ད་ང་ར་་བར་ག	།
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。

རང་ང་ན་ན་་གས་གཞལ་ཡས་ཁང༌།	།་འད་ངས་ད་ད་ལ་ན་པས་འང༌།	།
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་་དས་དས་འད་ན་ས་བ།	།ང་ད་ད་ང་བདག་་འན་པ་ད།	།
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་འད་མད་ན་ལག་པ་མལ་ནས་འང༌།	།ཐམས་ཅད་་ད་ག་ན་ས་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，

བ་ད་ན་འང་ང་ར་་བར་ག	།་མ་ང་ས་་ག་ཆར་ན་འབས།	།
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，

ང་དང་་ང་པ་ཐམས་ཅད་ལས།	།ད་་ང་བ་གགས་་་་ག	།
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，



ངས་ད་མད་པ་ན་ང་ག་་འང༌།	།ད་ད་ད་ང་ལ་པ་་ ་གས།	།
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，

མད་པ་་་་མས་ག་་མད།	།འག་པར་འད་་ན་ན་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，

ཉལ་བར་འད་་ན་ན་་བཟང་ང༌།	།དར་ཟབ་་མ་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་ང་་ང་ལ་་གས།	།ས་པར་འད་ན་ན་པ་ས་་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，

་འད་་ན་་བར་་་གས།	།བད་ང་་་ང་་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་འད་་ལ་་ར་འང༌།	།ད་བན་འབ་པ་ང་ར་་བར་ག	།
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。

ང་ར་གས་པ་སངས་ས་ད་དཔག་ད།	།བལ་པ་ངས་ད་་ངན་་འདའ་བགས།	།
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，

་ད་་་ཞབས་འང་ད་པར་ག	།ནམ་ག་ད་དཔག་ད་་་བར་གགས།	།
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，



བལ་པ་ག་ང་་མ་ད།	།གས་་བར་་བན་པ་གནས་པ་།	།
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་གགས་དང་་འལ་ང༌།	།་་ན་ལ་དམ་ས་འན་པར་ག	།
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་ས་བ་པ་་རངས་ལ།	།ན་རས་གགས་་མན་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་ད་ར་ན་ནས་འཕགས་པ་།	།དཔལ་བགས་ལ་་ས་ར་ར་པ་།	།
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་་མད་ང་དམ་ས་ཉན་པར་ག	།་་བལ་པ་་བ་ག་ག་།	།
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，

འམ་ག་ད་བ་་ག་བགས་པ་།	།ག་་ཞབས་འང་བན་བར་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，

་བད་གངས་ས་དམ་ས་འན་པར་ག	།་ངན་འདས་ནས་་་བན་པ་།	།
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，

བལ་པ་ང་ར་ག་དང་་བ་ག	།འམ་ག་གམ་གནས་་་ས་འན་ང༌།	།
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，



མ་ན་བ་དང་ག་་་འལ་ག	།་ནས་མ་ན་བ་་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，

་བན་གགས་པ་རབ་་བན་པ་།	།ན་ཏན་ར་་བགས་པ་ལ་ར་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，

་་བན་པ་ན་རས་གགས་དང་མཉམ།	།སངས་ས་་་ག་་ཞབས་འང་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，

མད་པས་མད་ང་དམ་ས་ན་འན་ག	།་ནས་བདག་་་་བས་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，

ང་ཁམས་་འམ་དག་པ་ང་གཞན་།	།་ད་གས་པ་སངས་ས་བ་པར་ག	།
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་་དཔག་ད་པ་ར།	།མཚན་ས་ཙམ་ས་འ་ན་ན་ང་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་ད་འ་བ་འན་པ་གས།	།འབད་ད་ན་བ་འ་ན་དཔག་ད་ག	།
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。

་བན་གགས་པ་་དང་བད་ནམས་དང༌།	།ན་ཏན་་ས་ག་བད་ཚད་ད་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，



ས་་ང་བ་མཐའ་ཡས་ད་དཔག་ད།	།་དང་་ས་དཔག་ད་བམ་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་ག་ད་་མཚན་་ས་འན་པ།	།ན་་ལས་་མ་ན་མ་གགས་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，

་་ག་མན་གད་ན་ན་་གས།	།འགས་པ་ན་ལས་བ་པར་བ་པས་གངས།	།
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་་ད་་མཚན་འན་ག་འཚལ་བས།།འགས་དང་ག་བལ་ན་ལས་བབ་མཛད་གལ།།
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་ས་ན་མ་གས་པར་ན་ས་བས།	།སངས་ས་་གམ་བས་པ་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，

ས་ད་་འར་བན་པ་ན་བས་དང༌།	།ད་འན་ད་འན་པ་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，

་ར་ན་ལམ་བཏབ་བན་འབ་པར་ག	།
吉⼤⾨朗⼤⾏⽵巴修

成就所發之⼤願。

དན་མག་གམ་ལ་ག་འཚལ་།	།
袞秋	松喇	洽擦羅

頂禮三寶！



ཏ །	པ་ཡ་་ཝ་་་ན་་།
德雅他	班雜	知雅	阿瓦	波⼤拿耶梭哈

ན་ལམ་འབ་པ་གངས་།	།
(滿願咒)

དན་མག་གམ་ལ་ག་འཚལ་།	།
袞秋	松喇	洽擦羅

頂禮三寶！

ན་་མ་་།	ན་་་་།	ན་་མ་་་་།
南無	曼殊	室利耶	南無蘇室利耶	南無屋達⿇室利耶	梭哈

ས་བད་ནས་ག་གམ་འཚལ་ན་འམ་ར་་འར་བར་གངས།་ནས་རབ་བ་ག	 །འང་་ས།	 ཐ་མ་ཡང་ག་བན་ཡན་འཚལ།
རབ་འ་མ་ཆག་པ།	 འང་་་ཙམ་མ་ཆག་པ།	 ཐ་མ་ནམ་མ་བས་་ཁ་བ་་་ནས་བ་བ་ཅན་་ང་ཁམས་ད་ལ་ན་ང་ད་
དཔག་ད་ལ་ཐལ་་ར་་དད་པ་་གག་ས་བན་ན།	་འར་་བར་ཆད་ལ།	་མ་བ་བ་ཅན་་་བར་་མ་ད་།	།ད་མ་
ང་བད་མ་དང༌།	 པ་དཀར་་འ་ད་་་གས་་དངས་པ་ན།	 ས་ད་ང་་ག་ཨས་ར་བས་འ་བ་མས་ཅན་མང་་
བ་བ་ཅན་་་བ་ར་ར་ག	།
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。



ག ངས་ གས་ ་ཚགས་དང་།	ས་ འ་ིནད་ ལོ།	མ་མའོ་འ གས་བ ང་།
陀羅尼集	薩迦癒病	安紊本⺟簡軌

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་མ་སངས་ ས་རནི་པ་ོཆ་ེལ་ བས་ ་མཆའི།ོ	།
瑪南卡當	釀⾙	森間	湯界	喇嘛	桑傑	仁波切	拉	叟哇	喋叟

等虛空⼀切如⺟有情皈依佛寶上師，

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ ་མ་ ན་ བ་ཆསོ་ ་ི ་ལ་ བས་ ་མཆའི།ོ	།
瑪南卡當	釀⾙	森間	湯界	喇嘛	棍洽	確吉固	拉	叟哇	喋叟

等虛空⼀切如⺟有情皈依佛法僧三寶眾，

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ ་མ་བད་ེཆནེ་ལངོས་ དོ་ གོས་པའ་ི ་ལ་ བས་ ་མཆའི།ོ	།
瑪南卡當	釀⾙	森間	湯界	喇嘛	喋千	隆覺	奏⾙固	拉	叟哇	喋叟

等虛空⼀切如⺟有情皈依上師本尊空⾏眾，

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ ་མ་ གས་ ་ེ ལ་པའ་ི ་ལ་ བས་ ་མཆའི།ོ	།
瑪南卡當	釀⾙	森間	湯界	喇嘛	突傑	⽵⾙固	拉	叟哇	喋叟

等虛空⼀切如⺟有情皈依⾃⼼明空之法⾝。

六字⼤明咒

ཨ་མ་ཎ་ིཔ ་ེ ྃྃ།
嗡嘛呢唄美吽

ཚ་ག ངས་ན།ི
無量壽陀羅尼

ཨ་ན་མ་ོབྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ	ཨ་པ་ར་ིམ་ིཏ་ ་ ་་ན་ ་བ་ིནི ་ིཏ་ཏ་ེཛ་ ་ ་ཡ།



嗡	納摩巴嘎哇得	阿巴熱麼達	阿尤迦納	蓀唄呢希達	顛作讓匝雅

ཏ་ ་ག་ ་ཡ།	ཨ ་ཏ་ེས ་ཾ ་ཡ།
達塔嘎達雅	阿兒哈得	桑雅桑波達雅

ཏ །	ཨ་ ་ེ ་ེམ ་ །ེ
達雅塔	嗡	布尼耶布尼耶	瑪哈布尼耶

ཨ་པ་ར་ིམ་ིཏ་ ་ེཨ་པ་ར་ིམ་ིཏ་ ་ེ ་ན་ས་ཾ ་ར་ོཔ་ཙ་ཏ།ེ
阿巴⽇米達	布尼耶	阿巴⽇米達	布尼耶	迦納	桑巴若巴澤得

ཨ་ས ་ས་ཾ ་ར་པ་ར་ི ་ེདྷ ་ཏ་ེག་ག་ན་ས་ ་ཏ་ེ ་ ་ཝ་བ་ི ་ེམ་ ་ན་ཡ་པ་ར་ི ་ར་ེ ་ །
嗡	薩兒瓦	桑斯嘎讓	巴熱修得	達兒瑪得	嘎嘎納	薩麼嘎得	所巴哇	彼修得	瑪
哈納雅	巴熱哇哩	娑哈

ན་ག ངས་ན།ི
藥師佛陀羅尼

ༀ་ན་མ་ོབྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ	བྷ་ཻཥ་ ་ ་ ་བ་ཻ ་ ་བྷ་ ་ ་ཡ།
嗡	納摩巴嘎哇得	⾙卡匝耶	咕魯⾙杜雅	布拉巴	讓匝雅

ཏ་ ་ག་ཏ་ཡ།	ཨ ་ཏ་ེས ་ཾ ་ཡ།
達塔嘎達雅	阿哈得	桑雅桑波達雅

ཏ །	ༀ་བྷ་ཻཥ་ ་བྷ་ཻཥ་ །	མ་ ་བྷ་ཻཥ་ ་ ་ ་ས་ ད་ག་ཏ་ེ ་ །
達滴雅塔	嗡	⾙卡匝耶	⾙卡匝耶	瑪哈⾙卡匝耶	讓匝薩麼嘎得	娑哈

ཞསེ་ག ངས་རངི་ངམ་ཡང་ན།
藥師佛短陀羅尼

ཏ །	ༀ་བྷ་ཻཥ་ ་བྷ་ཻཥ་ །	མ་ ་བྷ་ཻཥ་ །	 ་ ་ས་ ་ཏ་ེ ་ །
達滴雅塔	嗡	⾙卡匝耶	⾙卡匝耶	瑪哈⾙卡匝耶	讓匝薩麼嘎得娑哈



ལ་ོ ནོ་མའ་ིག ངས་ན།ི
葉衣佛⺟陀羅尼

ༀ་པ་ི ་ཙ་པ ་ཤ་བ་ར་ིས ་ ་ར་ ་ཤ་མ་ཎ་ི ་ །
嗡	碧瑕茲	巴熱吶瑕瓦哩	薩瓦左拉	布拉瑕瑪尼	娑哈

་ོ ་ེ མ་པར་འཇམོས་པའ་ིག ངས་ན།ི
摧破⾦剛⼼咒:

ན་མ ་བ ་ ་ོ ་ཡ།	 ་ ་ ་ །	ཏི ་ཏི །	བ ་བ །	ཧ་ན་ཧ་ན།	ཨ་ ྀ་ཏ་ེ ་ྃཕཊ།
納瑪	深達	班匝咕洛達雅	胡魯胡魯	帝⽒塔帝⽒塔	班達班達	哈納哈納	阿美
熱帝	吽呸

་ེབ གེས་ ་ིག ངས་ན།ི
穢跡⾦剛咒：

ༀ་ ར་ ་ཾམ་ ་ ་མ་ ་ཡ།ེ	 ་ཙ་ ་ཀ་ིབ་ིམ་ལ།ེ	 ་ ་ོདྷ་ ་ྃཕཊ།
嗡	布如控	瑪哈	布讓瑪那耶	布乎茲	布乎記	微瑪咧	烏殊⼠瑪	咕洛達雅	吽呸

ས་ འ་ིནད་ ལོ་ན།ི
薩迦愈病

ལས་དང་ ་ོ ར་ ནེ་ལས་ ར་པ་ཡ།ི	།གདནོ་དང་ནད་དང་འ ང་པའོ་འཚ་བ་སགོས།	།
雷倘	漏本	間雷	鳩巴以	敦倘	內倘	炯波	側哇搜

今緣昔業⽣起之，⿁魅部多病擾之，

སམེས་ཅན་ཡདི་མ་ིབད་ེབའ་ིནད་ མས་ ན།	།འཇགི་ ནེ་ཁམས་ ་འ ང་བར་མ་ ར་ཅགི	།
森間	意米	迭威	內南棍	幾滇	堪素	炯哇	瑪究季

⼀切惶惶眾⽣疾，祈願不復現於世。

ཇ་ི ར་གཤདེ་མས་འ དི་པའ་ིགསད་ ་བཞནི།	། ད་ཅགི་གཅགི་ལ་ ས་སམེས་འ ལ་ དེ་པའ།ི	།
幾搭	謝美	⾚北	瑟佳形	給季	季喇	旅森	撤節北

如劊⼦⼿押死囚，⼀剎那⾝⼼異留，



གོ་འ གོ་ནད་ ་ི ག་བ ལ་ཇ་ི དེ་པ།	།འཇགི་ ནེ་ཁམས་ ་འ ང་བར་མ་ ར་ཅགི	།
搜綽	內吉	讀盎	幾聶巴	幾滇	堪素	炯哇	⾺究季

數數索命病痛已，祈願不復現於世。

འཆ་ིབདག་གཤནེ་ འེ་ིཁ་ནང་ ད་པ་ ར།	།ནད་ ་ིམངི་ཙམ་ཐསོ་པས་ ག་ དེ་པའ།ི	།
企達	先結	卡囊	去巴搭	內吉	敏藏	退北	扎結北

如入閻羅⼝之境，種種聞名喪膽病，

ཉནི་གཅགི་པ་དང་ ག་པའ་ིརམིས་སགོས་ སི།	། ས་ཅན་ ན་ལ་གནདོ་པར་མ་ ར་གཅགི	།
寧記	巴倘	達北	⽇搜吉	呂間	棍喇	虐巴	瑪究季

⼀⽇瘟或常熱瘟，莫要傷害眾有情。

གནདོ་པའ་ིབགགེས་རགིས་ ངོ་ ག་བ ད་ ་དང་།	། ་ོ ར་ཡ་ེའ གོས་ མ་བ ་ ག་བ ་དང་།	།
虐北	給⽇	東差	傑就倘	樓捕	耶週	松加	⽵就倘

八萬害⼈⿁魅靈，三百六陰卓⿁冥，

བཞ་ིབ ་ ་བཞའི་ིནད་ལ་སགོས་པ་ཡསི།	། ས་ཅན་ ན་ལ་འཚ་བར་མ་ ར་ཅགི	།
席加	扎席	內拉	搜巴以	呂間	棍喇	測哇	瑪究季

四百四⼗等等病，莫要傷害眾有情。

ས་སམེས་བད་ེབ་མ་ ས་འ གོ་ དེ་པའ།ི	།འ ང་བཞ་ིའ གས་པའ་ི ག་བ ལ་ཇ་ི དེ་པ།	།
呂森	德哇	瑪呂	抽傑北	炯席	處北	讀盎	幾涅巴

各各令⾝⼼不舒，四⼤不調諸苦除，

མ་ ས་ཞ་ིཞངི་མདངས་ བོས་ ན་པ་དང་།	།ཚ་རངི་ནད་མདེ་བད་ེ དི་ ན་པར་ཤགོ	།
瑪呂	席星	當⾖	單巴倘	測仍	內沒	得季	滇巴秀

⾝強體魄精氣盛，無病長壽享樂福。

་མ་དཀནོ་མཆགོ་ག མ་ ་ི གས་ ་ེདང 	།མཁའ་འ ་ོཆསོ་ ངོ་ ང་མའ་ི ས་མ ་དང་།	།
拉瑪	衮秋	松吉	突傑倘	堪卓	卻供	松每	女兔倘



上師三寶⼤悲⼒，空⾏護法⼤雄⼒，

ལས་འ ས་བ ་བ་མདེ་པའ་ིབདནེ་ བོས་ སི།	།བ ་ོབ་ ནོ་ལམ་བཏབ་ཚད་འ བ་པར་ཤགོ	།
雷折	路哇	沒北	滇⾖吉	東哇	⾨郎	⼤冊	⽵巴秀

因果不虛真實⼒，回向祈願盡成就。

ཅསེ་པ་འད་ིན་ིགདན་ས་ཆནེ་པ་ོདཔལ་ ན་ས་ ར་ནད་རམི་མ་ིགཅགི་པ་ ་ཚགས་ ང་བར།	 གས་བནོ་ མས་ སི་མདསོ་གཏརོ་ ན་ གས་ ང་བ་སགོས་གང་བ བས་ ང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་ ངོས་ལ་ ག་པའ་ི བས།	 ་ེ བ་ཐབོ་ཆནེ་པསོ་མ་ནམ་མཁའ་མའ་ི བས་འ ་ོ སི།	 མ་ཎ་ི ངོས།	 ནོ་ལམ་འད་ིཐབོ་ཅསེ་བཀའ་ ལ་པ་བཞནི་བ སི་པ་ལ་བ ནེ་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འ ལ་ ་ཆད་པས་ས་ ་ནད་ ལོ་མའ་ི ནོ་ལམ་ཞསེ་ ་ོ འེ་ིག ང་ ནི་ བས་ ་ི ནི་ ང་འ ་ོབར་ གས་ས།ོ།	།།
古剎吉祥薩迦寺曾現瘟疫數種。為此，密咒師與苯教師做堆壇、朵瑪、藥、咒及符等法為以対治，然皆無成效，險致全寺無
⼈⽣還。爾時，⼤成就者呼籲眾⼈念誦《皈依虛空⽂》、《六字⼤明咒》及願⽂。眾⼈奉⾏。隨即，瘟疫淨除。⽽後，⼈們
便稱此願⽂——《薩迦愈病》。並因其加持⼒非凡⽽聞名遐邇。

ལ་དབང་བ ་ག མ་པས་མཛད་པའ་ིའ གས་བ ང་བ ས་པ་ན།ི
安紊本⺟簡軌，第⼗三世⼤寶法王作。

༑ོ	 ས་ངན་ གིས་མའ་ིམཐར་ ག་ལ།	།བ ་ེ ་མའ་ིདམ་ཚག་ཉམས།	།
就	讀盎	匿每	他兔喇	巴滇	拉美	檔次亮

久！	極惡五濁末法時，上師僧侶咸破誓，

་ེབ་ོ ལེ་དང་ང་ོཚ་བརོ།	།ད་ེཚ་མ་མ་ོ གས་ སོ་ནས།	།
皆窩	撤倘	偶擦波	迭測	瑪末	兔抽內

百姓忘失慚愧⼼，爾時本⺟⼼亂馳。

ནད་ ག་འ གས་ག མ་ ནི་ ར་གཡ།ོ	།ད་ེདག་ དོ་ ་ིཆ་ོའ ལ་ཏ།ེ	།
內⽬	處松	錦搭⼜	迭達	虧吉	秋處迭

湧如雲起兵荒疫，全乃汝之神變已，

ད་ེ རི་དམ་ ས་གཏརོ་བ ད་ །ི	།བ ནེ་བ ང་ བ་པ་ག མ་ ་ི ས།	།
迭七	擋則	兜讀⾃	滇岡	⽵巴	松吉澤

故供奉誓⾔之食，依悅成三品於此。



མ་མ་ོའ གས་པའ་ི གས་དམ་བ ང༌།	། གས་དམ་གཉན་པ་ོབ ང་བའ་ིམ ས།	།
瑪莫	處北	兔擋岡	兔擋	年波	岡威兔

願本⺟紊⼼安之，但滿⾜汝凜凜誓，

བདག་སགོས་མཁའ་མཉམ་འ ་ོཚགས་ །ི	།ནད་གདནོ་བར་ཆད་བ གོ་ ་གསལོ།	།
達搜	堪釀	卓湊吉	內敦	巴切	⽃堵搜

回遮吾等虛空眾，萬般障難與病疫，

མ་ིམ ན་ གོས་ ན་བ གོ་ ་གསལོ།	།བཅལོ་བའ་ི ནི་ལས་འ བ་པར་མཛད།	།
米吞	秋棍	⽃堵搜	決威	欽列	⽵巴最

願悖吾事皆回遮，吾等所囑業盡成！

བདག་གཞན་མ་ིཤསེ་ལ་ེལ་ོཡསི།	།ས་ལམ་བ དོ་ལ་འགལ་བ་ མས།	།
達閒	米謝	雷漏以	薩朗	追喇	嘎哇南

⽽諸違背道地事，咸因⾃他怠無知，

མཁའ་འ འོ་ཚགས་ སི་བཟདོ་པར་གསལོ།	།འཛམ་ ངི་བད་ེབའ་ིབ ་ཤསི་ཤགོ	།
堪追	湊吉	雖巴搜	藏林	德威	札⻄秀

願空⾏⺟悉寬宥！願世間安樂吉祥！
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