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༈ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།

莲师七句祈请文
ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

吽   邬金 域吉 努将 灿       

吽   邬金淨土西北隅
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

贝玛 给萨 董波拉

莲花花茎莲胚上
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

扬参 秋叽 哦祝涅

证得殊胜妙成就 
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

贝玛 炯内 协苏札

世知盛名莲花生
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

扣笃 康卓 芒杯够 

空行眷属众围绕        
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

切计 杰苏 达祝计

我随学您而修持



བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

津吉 拉企 谢苏梭

为赐加持祈降临

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

咕汝 贝玛 悉地 吽

咕汝贝玛悉地吽。

༈ རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

教伏传承祖师祈请文
ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

昆桑 朵森 嘎饶 师利 僧

普贤金刚心极喜祥师，
པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

贝玛 比玛 杰滂 尼苏 阿

莲生比玛王臣廿五弟子，
སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །

梭素 努娘 迭敦 架杂 梭

索素努娘百位掘藏者，
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བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

嘎迭#喇嘛#南拉#梭哇迭 

祈请教言伏藏上师众。

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།  །སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

此为龙钦巴之语。祖古乌金仁波切以”贝玛比玛“ 代替”贝玛嘎
绕”。

༈ མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་
བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།

极为闪耀三信之日
秋吉林巴伏藏根本传承诸师名号合集祈请文˙

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

但津 南处 秋居 迭千 林

但津幻化秋居德钦林，
བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

毗玛 威迥 蒋扬 钦哲 旺

无垢真身蒋扬钦哲旺，
བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

贝若 威囊 罗追 泰耶 迭

毗卢本相罗卓泰耶迭，
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སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

坚日 习旺 喀恰 多杰 杂

观世音尊喀恰多杰杂，

རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

嘉波 杂宜 局处 策旺 札

国王杂之幻化策旺札，
གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

玉这 珠巴 策旺 诺布 迭

玉札化身策旺诺布迭，
ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

习翠 扬珠 堪千 惹纳 杰

寂护再化堪钦惹纳尊，
ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

南宁 若噶 达玛 惹内 侠

南宁游舞达摩惹纳尊，

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

措嘉 杂囊 苏喀 达玛 档

措嘉力显苏喀达摩尊，
འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

帕美 津腊 热纳 师利 档
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圣母加持惹纳师利尊，
བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །

毗玛 威囊 桑滇 蒋翠 侠

毗玛本相桑滇嘉措尊，
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

囊习 踏庆 企美 多杰 杂

四相究竟企美多杰杂，

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

宋句 祝巴 桑阿 仁波切

成就双运桑阿仁波切，
དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

旺秋 多杰 南处 策旺 参

旺秋多杰幻化名策旺，
འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

蒋衮 喇美 杰宋 钦哲 哦

慈怙上师摄受钦哲哦，

6



གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །

内路 沃局 邬坚 策旺 祝

现证实相乌金策旺祝，

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

杂局 喇嘛 瑟日 称哇 拉

根本上师金山之宝鬘，
མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

米切 规贝 则计 梭迭 拿

我以不退专一敬祈请，
ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

图杰 津洛 祝尼 沃局 秀

大悲加持愿现二成就。

ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་
མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
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དྷཱི།༔ འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་བཞུགས་
སོ༔ ༔

《无死海生心髓 - 根本修持仪轨‧幻化网》
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔

礼敬无死三根本尊天！

མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔

未来具缘诸士夫，
པདྨ་བདག་ལ་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔

皈依祈请我莲师，
དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དོན་གཉེར་ན༔

求二成就诸义利，
དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས༔

得灌保持住誓戒，
དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔

寂静悦意胜处中，
ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔

上下初十之时际，
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་མདུན༔

身语意之形象前，
ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་དུ་བཤམ༔

陈设外内妙供聚，
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ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔

猛出离心策相续，
སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

当藉前正后瑜伽，
ཟབ་མོའི་ལམ་འདིར་འཇུག་པར་བྱ༔

趣入于此甚深道。
ས་མ་ཡ༔

三昧耶。

1.   前行：  
སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔

一、皈依：  
ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔

那莫 达 所 卓棍 江秋 巴
顶礼！吾等众生至菩提，
དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དངོས༔

衮确 杂瓦 孙记 沃
三宝三根本体性，
རང་རིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ༔

让日 措给 朵杰 拉
自明海生金刚前，
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འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

度调 美巴 夾苏器
无合无分而皈依。

གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔

二、发起愿、行菩提心：  
ཧོཿ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

吙 先敦 桑杰 托杰 器
火！为利他当成佛故，
རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བླངས་ནས༔

临尼 捏左 娘朗 涅
实修瑜伽二次第，
སྲིད་ཞིར་མི་གནས་འོད་གསལ་དབྱིངས༔

希系 米涅 沃萨 英
不住轮涅光明界，
ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

亢孙 抓瓦 森给 朵
度脱三界而发心。

གསུམ་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔

三、七支：  
ཧོཿ འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

吙 其美 杂孙 拉措 拉
火！无死三根天众前，
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མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

米切 古贝 恰叉 洛
不退恭敬作顶礼，
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

器囊 桑威 却巴 部
奉献外内密供养，
སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔

迪记 聂東 托辛 夏
罪障过堕发露忏，
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

江秋 决拉 杰依 让
随喜赞叹菩提行，
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔

却吉 扩洛 扩瓦 咕
敦请祈求转法轮，
མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔

娘恩 米达 术收 迭
莫入涅盘祈长住，
དགེ་ཚོགས་ཆོས་དབྱིངས་སྙིང་པོར་བསྔོ༔

给措 确英 宁波 沃
善聚回向法界藏。
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བཞི་པ་སྔོན་གཏོར་སྦྱིན་པ་ནི༔

四、布施前行食子：  
ཧཱུྃ༔ ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཚོགས༔

吽 棍达 处贝 冬给 措
吽！遍计惑乱众魔障，
གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔

申旺 达巴 惹江 记
受控浩瀚无垠净，
འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔

朵元 多玛 迪隆 拉
受用妙欲此食子，
ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་དེངས༔

永竹 纽美 英苏 登
往诣全成本初界。

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

吽 吽 吽
ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔

五、观修护轮：  
ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

啥 达尼 腊些 突嘎 涅
啥！自显本尊从心间，
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འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན༔

卻贝 沃吉 却参 棍
放光一切诸方隅，
གཟུང་འཛིན་མཚན་མས་མི་ཕྱེད་པའི༔

宋津 千美 米 且贝
能所取相不能坏，
རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

朵杰 宋扩 伦记 祝
金刚护轮自然成。

ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཧཱུྃ་༔

嗡 奔杂嘉那 惹夏 吽 仲
དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ནི༔

六、迎降本智：  
ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཕོ་བྲང་ནས༔

吽 啥 迎日 宋祝 颇章 涅
吽啥！界明双运宫殿中，
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

其美 杂孙 腊措 吉
无死三根本尊众，
གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔

涅迪 旺咕 津千 颇
此处授灌降大力，
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མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

却当 吞孟 沃祝 左
胜共成就祈赐予，

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཾྲཱི་ཧཾྲཱི་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་
ཧཱུྃ༔

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨瓦 萨玛雅 阿比夏雅 阿啊 辛
辛 翩翩 吽吽吽

བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི༔

七、加持供品：  
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད༔

嗡啊吽 聂优 迭千 贝莫 括
嗡阿吽！处境大乐莲庄严，
དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས༔

达巴 惹江 辛记 乌
浩瀚清净剎中央，
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་ཀུན༔

其囊 桑威 朵元 棍
圆满一切外内密，
མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔

却贝 恰嘉 千波 佐
妙欲供养大手印。
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ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

嗡 萨瓦 布扎 啊 吽
ས་མ་ཡ༔

萨玛雅
གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ༔

2.   二者正行次第中：  
དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལས༔

一、初者生起瑜伽内：  
དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི༔

生起誓句尊轮者：
ཨཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔

阿 希英  嘎达 迭辛 尼
阿！基界本净真如性，
སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔

恩记 嘎巴 当波 拉
往昔初始时劫中，
གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔

希囊 伦竹 宁杰 杂
基显自成悲悯力，
སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རང་ཤར་བའི༔

咕当 星康 让 沙威
佛身剎土自现起，
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ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

乌坚 优记 努江 参
邬金国境西北隅，
སིནྡྷུ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་གླིང་༔

辛度 嘉措 若贝 林
信度海洋游戏洲，
ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་ངོ་མཚར་གྱི༔

辛度 娘噶 沃叉 记
极美悦意奇妙之，
བཀོད་པ་དུ་མས་མཛེས་པའི་གཞིར༔

括巴 度美 借贝 息
无量庄严饰地基。

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་གཏེར་དབུས༔

沿腊 给殿 楚爹 于
八支德水藏中央，
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

贝玛 给萨 冬波 拉
莲花花蕊莲茎里，
ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔

塔谢 尼迭 殿记 登
方慧日月坐垫上，
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སོ་སོར་རྟོག་པའི་རིག་མདངས་རྩལ༔

索索 托贝 力当 杂
妙观察智明力用，
རང་སེམས་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ལས༔

让森啥依 玛波 列
自心红啥字放光。

འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔

沃却 嘉瓦 谢借 确
供佛胜者与佛子，
འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྣོད་དང་བཅུད༔

卓棍 记江 虐当 句
净众诸障及情器，
འོག་མིན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་༔

奥明 贝莫 括贝 星
奥明莲花庄严剎，
མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔

米些 坚记 扩洛 佐
无尽饰严轮圆满。

ཚུར་འདུས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔

处度 朵杰 借 阿贝
回摄五钴金刚杵，
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ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིས་མཚན་པར་གྱུར༔

迭瓦啥依 千巴 久
中央啥字作标帜，
དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

迭列 给记 尖佐 苏
从彼剎那圆满念，
བདག་ཉིད་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ༔

达尼 其美 措给 杰
自性无死海生尊，
རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས༔

力津 喇嘛 棍记 沃
一切持明师实体，
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་མདངས༔

些即 恰尼 嘎玛 当
一面二臂白红色，
ཞི་འཛུམ་གཞོན་ཚུལ་མཚན་དཔེར་ལྡན༔

希尊 宣处 千贝 殿
煦笑青年相好具，
ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས༔

恰耶 迪组 当 借贝
右手期克印俱持，
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གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔

些记 朵杰 突嘎 爹
金金刚杵向心间，
གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་ཀ་པཱ་ལ༔

元贝 娘暇 噶巴拉
左手定印持颅器，
འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས༔

其美 度记 刚瓦 南
无死甘露所充满，
རང་འོད་བདེ་སྟེར་གསང་བའི་ཡུམ༔

让哦 迭德 桑威 用
自光施乐秘密母，
གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔

直咕 托巴 津贝 区
钺刀颅器持而抱，
དར་དང་རིན་ཆེན་ཨུཏྤལ་བརྒྱན༔

达当 仁千 乌别 坚
丝绢珍宝莲饰严，
ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

夏尼 朵杰 基仲 术
双足金刚跏趺坐。
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ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་དབུས༔

突嘎 贝玛 达威 于
心间莲花月中央，
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

耶谢 森巴 见列悉
智慧萨埵观自在，
དབང་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔

旺朵 些即 恰希巴
一面四臂怀爱色，
ཐལ་སྦྱར་ཕྲེང་བ་པདྨ་བསྣམས༔

塔加 称瓦 贝玛 南
念珠莲花合掌持。

སྤྱི་བོར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔

即沃 贝尼 邦若 登
头顶莲日尸体上，
ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔

伊旦 永度 打措 包
本尊总集胜马尊，
དམར་སྨུག་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔

玛目 嘎咕 娘当 滇
紫红九舞姿势具，
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དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀུན་རྫོགས༔

贝当 度却 切棍 佐
全圆吉祥尸林装，
སྦྱོར་ཡུམ་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔

左用 奔查 堪卓 左
合母十万空行主，
ཕག་མོ་མཐིང་ནག་དགྱེས་པར་རོལ༔

帕莫 厅纳 给巴 罗
亥母蓝黑喜游戏，
སྤྱི་གཙུག་རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་བཞད༔

即竹 打冬 帕沙 谢
顶上马面猪脸笑，
ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔

恰尼 即咕 托察 南
钺刀颅血二手持，
ཞབས་ཟུང་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔

夏宋 给吉 朵塔 吉
双足力士开步姿，
ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིངས༔

耶谢 美崩 于纳 经
傲然智慧火团中。
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དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

迭依 即沃 贝迭 殿
于彼头顶莲月上，
རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

力吉 达波 囊他耶
部主无边光佛陀，
དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན༔

玛些 娘夏 伦些 津
红亮等持印托钵，
སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེས་མཛེས༔

祝咕 恰卢 千贝 借
相好庄严化身装。

སྟེང་ཕྱོགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་༔

登措 加些 替列 隆
上方虹光明点界，
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རིག་འཛིན་དང་༔

杂句 喇嘛 力津 当
持明根本传承师，
ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔

伊但 希措 惹江 腊
浩瀚寂忿本尊天，
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ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔

却句 嘉瓦 些借 吉
十方佛菩萨胜子，
ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔

耶谢 度记 旺咕 星
智慧甘露作灌顶，
མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་རོལ་མོ་སྒྲོགས༔

美朵 恰贝 若莫 卓
澍降花雨奏乐音，
ཤིས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་ལེན༔

希觉 朵杰 杨苏 连
唱颂吉祥金刚曲。

བར་མཚམས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔

巴参 巴沃 涅佐 美
中间勇父瑜伽母，
ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

其囊 确巴 津打滴
外内供养如云聚，
མཐའ་སྐོར་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ༔

塔果 句孙 借贝 迭
周边三续傲慢部，
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བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་ཚུལ་དུ་འཁོད༔

嘎念 尖唷 处度 括
听令仆从姿态列。

ཀུན་ཀྱང་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་༔

棍江 囊东 宋祝 昂
普皆显空双运性，
གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་དུ༔

左沃 孙记 涅孙 度
三主尊之三处中，
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན༔

朵杰 孙记 依给 千
金刚三字所标帜，
དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

迭列 却贝 沃些 记
藉由从彼放光故，
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

耶谢 森巴 尖章 久
迎请智慧萨埵尊。
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དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔

其后迎请智慧尊：
ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔

吽 恩记 嘎巴 当波 拉
吽 昔日原初先劫时，
ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

乌坚 优记 努江 参
邬金刹土西北隅，
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

贝玛 给萨 冬波 拉
莲茎花蕊之座上，
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

杨千 措记 沃祝 涅
稀有殊胜成就者，
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

贝玛 迥涅 些苏 扎
世称名号莲花生，
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

扩度 堪卓 芒波 扩
空行眷属众围绕，
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔

且吉 杰苏 达祝 吉
我随汝尊而修持，
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བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

津记 腊其 谢苏 收
为赐加持祈降临！

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབས་ལ༔

涅措 迪汝 津颇 拉
祈愿加持此圣境！
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

祝措 达拉 旺希 咕
修持者赐四灌顶！
བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

给当 洛尖 巴切 收
净除恶障邪魔引，
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

措当 吞蒙 沃祝 左
祈赐共不共成就。

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨巴日瓦惹 奔扎 萨玛雅 杂 悉
地 帕拉 吽 阿

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔

敦记 南卡 术巴 依
安住前方虚空之，
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ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་གནས་གསུམ་ནས༔

耶谢 腊措 涅孙 涅
智慧天众从三处，
གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀུན༔

桑瓦 孙记 津腊 棍
一切三密加持以，
ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི༔

腊阿 恰千 沃些 记
本尊真言法器相，
རྣམ་པར་བྱོན་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ༔

南巴 炯爹 让拉听
光明相临融入己，
སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་དབང་བཞིས་སྨིན༔

记希 达经 旺希 敏
净四盖障四灌熟，
སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག༔

咕希 萨奔 句拉 夏
四身种子植相续，
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔

措吞 沃祝 托巴 久
殊胜共通成就获，
གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་དང་༔ བསྙེན་པའི་སྔགས་འདི་སྤེལ་ལ་བཟླ༔

念诵七句祈请文，加此近诵之真言:
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

嗡啊吽 奔扎 咕汝 贝玛 悉地 吽
ས་མ་ཡ༔

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔

二、修成之次第：  
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བ ྃ་ཧོཿ ཀཱ་ལ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་

ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨巴里瓦惹 萨玛雅 杂吽邦吙 
嘎雅 瓦嘎 记达 地斯塔 嘉纳 奔扎 索巴瓦 诶玛 果 杭

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔

但其 耶谢 耶美贝
誓句智慧尊无别,
ལྷ་སྣང་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ལ༔

腊囊 些星 滇巴 拉
天相明显而坚固,
རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཡིས༔

让列 朱贝 拉莫 依
观想从己化天女,
ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་བསམ༔

恰叉 却经 爹巴 久
顶礼供养及赞颂
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顶礼、供养、赞颂：
ཧོཿ གདོད་ནས་རང་རིག་རྩ་གསུམ་ལྷ༔

吙 爹聂 让力 杂孙 拉
火！本来自明三根尊，
འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རོ་གཅིག་ཀྱང་༔

度借 美巴 若记 江
虽无分合一味然，
གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔

尼津 处巴 江威 其
为净二取迷乱故，
གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

咕贝 达依 恰叉 洛
恭敬象征作顶礼。

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿ

阿提布 吙 巴地叉吙
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔

嗡啊吽 沃左 依吉 南朱贝
嗡阿吽！实际齐备意所化，
རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་རིགས༔

惹江 嘉措 却借 力
浩瀚大海供物类，
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ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེར་སྤེལ་ནས༔

棍桑 却津 且贝 聂
普贤供云增已供，
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

其美 杂孙 腊措 却
无死三根本天众。

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱ ཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་
ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨巴里瓦惹 阿港 巴旦 補別 都
別 阿洛給 根迭 尼威爹 夏打 巴帝叉 梭哈

ཡུལ་དང་དབང་པོ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔

优当 旺波 娘 觉威
对境根门平等合，
བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག༔

迭千 朵杰 旦其 措
大乐金刚胜誓言，
འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

爹元 南巴 坛借 贝
祈以一切妙欲相，
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

记扩 拉措 聂久 其
坛城天众令欢喜！
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴ་ེཔྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨巴里瓦惹 汝巴 夏达 根迭 惹
萨 斯巴谢 巴地叉 梭哈

ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔

嗡 查杰 通加 安日达
嗡！八本千合甘露药，
ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་དང་༔

堪孙 抓瓦 惹达 当
诛灭度脱三界血，
འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བ་ལཾི་ཏས༔

朵永 阿殿 巴令达
具足五欲食子供，
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

其美查孙 拉措 却
无死三根本尊众。

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རཱི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལཾི་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨帕日瓦惹 萨瓦 奔叉 安日达 
惹达 巴令达 布扎 吙

ཨཱ༔ དགའ་བཞི་དབུ་མར་སྦྱར་བ་ལས༔

阿 嘎希 乌玛 佳瓦 列
阿！出自四喜合中脉，
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གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔

宋津 朵措 英苏 借
二取诸妄度于界，
འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི༔

扩孙 千玛 列迭 贝
超越出离三轮相，
མཆོག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞེས༔

措记 却巴 千波 谢
纳受最上大供养！

ཏ་ན་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་པུ་ཛ་ཧོ༔

达纳 噶纳 嘉纳 布扎 吙
ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

啥 沃窝 却咕 囊他耶
啥！本体法身无边光，
རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

让辛 隆咕 尖列悉
自性报身观自在，
ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་༔

图杰 祝咕 贝玛炯
悲心化身莲花生，
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སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

咕孙 耶美 确拉 托
三身无别尊前赞！

རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས༔

力津 喇嘛 棍记 沃
一切持明师实体，
ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔

伊但 希措 扩略 久
寂忿本尊转轮王，
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔

巴沃 堪卓 措吉 杰
勇父空行众之尊，
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

杂孙 棍度  确拉 托
三根总集尊前赞！

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔

措句 嘉瓦 些借 吉
十方佛菩萨胜子，
ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས༔

耶谢 吕尖 迭新 谢
具足本智身如来，
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མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ༔

措孙 哦窝 措给 杰
三宝体性海生尊，
གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་ལ་བསྟོད༔

左扩 祝巴 借拉 托
主眷化身俱前赞！

དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔

迭打 却经 爹贝 退
藉由如是供赞力，
གནས་སྐབས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་དང་༔

聂噶 南希 亲列 当
现前四种事业与，
མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གྱི༔

塔突 其美 咕孙 记
究竟无死三身之，
གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔

果旁 且迪 竹久 记
果位此生愿成就！
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དེ་ནས་ཛབ ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི༔

其后念诵密意者：
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

耶谢 森贝 突嘎汝
智慧萨埵心胸间，
ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས༔

塔谢 尼迭 嘎乌 于
方慧日月盒中央，
ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཧྲིཿདམར་པོ༔

丁津 森贝啥 玛波
禅定萨埵红啥周，
དེ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོར༔

迭塔 阿听 耶苏 括
咒鬘右绕以光明，
འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

沃吉 杂孙 拉措却
供养三根本天众，
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔

津腊 沃竹 让拉 厅
加持成就融入己，
སླར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

拉却 疟句 沃津 江
再发情器实执净，
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ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་བསམ༔

拉阿 耶谢 扩洛 久
观为天咒本智轮。

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨瓦 悉地 帕拉 吽 阿
དེ་ལྟར་བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་སྔགས༔

如是近诵修成咒,
རྩེ་གཅིག་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་བཟླཿ

专一念诵百二万,
དངོས་སམ་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུ༔

实或觉受及梦中,
དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་༔

诸获成就征象生。
ས་མ་ཡ༔

གསུམ་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔

三、应用事业：  
མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔

先行供养及赞颂：
གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས༔

热切歌韵伴音乐，
མི་ཕྱེད་དད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔

不退信心敦请愿：
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔

嗡啊吽 嘎达 英吉 颇章 涅
嗡阿吽！本净法界宫殿中，
ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར༔

哦窝 却咕 沃米久
本质法身不变光，
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

措给 朵杰 突但 咕
敦请海生金刚愿，
གཟུང་འཛིན་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

宋津 希威 亲列 决
行息能所取事业！

ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔

伦竹 力贝 颇章 涅
自成明觉宫殿中，
རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔

让辛 隆咕 宁杰 爹
自性报身悲悯藏，
ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

托厅 力嗯 突但 咕
敦请五部颅鬘愿，
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ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

耶谢 杰巴 亲列 决
作增智慧之事业！

ཟུང་འཇུག་འགྲོ་འདུལ་ཕོ་བྲང་ནས༔

宋竹 卓度 颇章 涅
双运度生宫殿中，
ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲུལ་པའི་གར༔

图杰 棍恰 祝贝 噶
悲悯周遍变化舞，
མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

千措 杰吉 突但 咕
敦请最胜八相愿，
རླུང་སེམས་དབང་འདུས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

隆森 旺度 亲列 决
行摄风心之事业！

སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔

咕希 耶美 颇章 涅
四身无别宫殿中，
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཧེ་རུ་ཀ༔

杂孙 棍度 嘿汝嘎
三根总集饮血尊，
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པདྨ་དྲག་པོའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

贝玛 扎波 突但 咕
敦请威猛莲花愿，
གཉིས་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

尼津 叉决 亲列 决
作断二取之事业！

གཟུགས་སྣང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་ཟློག༔

素囊 朵杰 咕汝 朵
色相回转金刚身,
སྲོག་རྩོལ་དབུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་སྟིམས༔

所左 乌美 恰佳 丁
命勤融中脉手印,
རྟོག་ཚོགས་གདོད་ནས་རང་གྲོལ་བར༔

朵措 爹涅 让 左瓦
诸妄本然自解脱,
སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

给其 借威 亲列 决
作离生死之事业!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 萨瓦 嘎玛 悉地 帕拉 吽 阿
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ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔

拉措 棍记 突嘎 涅
一切天众从心间,
ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔

图杰 沃些 措朱 却
放悲悯光至十方,
ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔

吞蒙 措记 沃竹 当
共通以及胜成就,
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་བསམ༔

亲列 南希 竹巴 久
四种事业观成办。
སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔

修成真言后加：

ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔

嗡 善丁 咕汝 梭哈
་པུཥྚི ཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔

仲 普丁 咕汝 嗡
ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ

啥 瓦相 咕汝 吙
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ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

吽 玛惹雅 呸
ཅེས་བཟླས་རླུང་སེམས་དབྱིངས་ལ་བསྐྱལ༔

诵之风心运至界，
རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་འགྲུབ༔

四种事业随作成。
ས་མ་ཡ༔

三昧耶！

ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔

座间荟供者：  
ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་དམ་ཚིག་རྫས༔

方慧饮食誓言物，
གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ༔

洁净庄严美观置。

加持荟供物：
བདུད་རྩིས་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔

洒甘露而作加持：
ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔

啥 达尼 突列 沃 却贝
啥！藉由从自心放光，
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ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས༔

措吉 沃津 谢朵 江
荟供实执焚吹洗，
ཕྱི་སྣོད་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔

其虐 迭千 嘎巴拉
外器世间大乐颅，
ནང་བཅུད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར༔

囊句 爹元 度记 久
内粹妙欲甘露成。

རྃ་ཡ ྃ་ཁ ྃ༔

让杨康
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

嗡啊吽啥
དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔

其后迎请资粮田：
ཧྲཱི༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ནས༔

啥 沃敏 迭千 星康 涅
啥！来自奥明大乐剎，
ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ལ༔

却咕 沃米 久瓦 拉
法身不变光佛间，
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བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

迭谢 加措 扩记 果
善逝海会眷属绕，
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

措拉 尖捐 谢苏 收
迎至荟供请降临！

ལྷོ་ཕྱོགས་རི་པོ་ཏ་ལ་ནས༔

洛措 哩波 达拉 涅
来自南方普陀山，
ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ༔

隆咕 图杰 千波 拉
报身大悲观音间，
རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

嘉些 加措 扩记 果
佛子海会眷属绕，
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

措拉 尖捐 谢苏 收
迎至荟供请降临！

ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས༔

洛努 阿雅 巴哩 涅
西南拂洲德山中，
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སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ༔

祝咕 贝玛 托厅 拉
化身莲花颅鬘间，
རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

杂孙 加措 扩记 果
三根法会眷属绕，
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

措拉 尖捐 谢苏 收
迎至荟供请降临！

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྣམས་ནས༔

涅优 度却 杰南 涅
八尸林诸圣处中，
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག༔

耶谢 贡波 玛宁 纳
智慧怙主黑玛宁，
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

却炯 加措 扩记 果
护法海会眷属绕，
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

措拉 尖捐 谢苏 收
迎至荟供请降临！
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ཚོགས་ཁང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་༔

措康 让辛 祝贝 星
会堂自性化身剎，
ཚོགས་རྫས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔

措借 夏美 度记 句
荟物无漏甘露粹，
སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་དང་སྔགས༔

囊扎 力巴 拉当 阿
相声明觉天真言，
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

耶谢 千波 津颇 即
请降大智加持力！

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 达玛巴拉 萨巴哩瓦啦 奔扎 萨
玛雅 杂杂

初供：
ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས༔

献供细分三次第：
དང་པོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔

初首，妙欲海作供：
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔

嗡啊吽 囊瓦 虐吉嘎巴拉
嗡阿吽！显相器世间颅皿，
སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

希巴 句吉 措朵 山
有情粹置荟供食，
འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

朵元 加措 却津 迪
以此妙欲海供云，
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

杂孙 拉措 涅久 记
三根天众愿令喜！

ལྷུན་གྲུབ་ཕུང་པོའི་ཀ་པཱ་ལར༔

伦竹 朋波 嘎巴拉
自成蕴聚颅器中，
རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

扎隆 替列措朵 山
脉气点置荟供食，
སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

囊东 宋竹 却津 迪
显空双运此供云，
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རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

杂孙 拉措 涅久 记
三根天众愿令喜！

འོད་གསལ་དབུ་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔

沃色 乌美 嘎巴拉
光明中脉颅器中，
སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

所左 咖左 措朵 山
命勤合置荟供食，
གྲགས་སྟོང་རང་གྲོལ་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

扎东 让卓 却津 迪
声空自解此供云，
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

杂孙 拉措 涅久 记
三根天众愿令喜！

ལུགས་ལྡོག་ཐིག་ལེའི་ཀ་པཱ་ལར༔

卢朵 替列 嘎巴拉
逆次明点颅器中，
དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

嘎希 耶谢 措朵 山
四喜智置荟供食，
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བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

迭东 耶美 却津 迪
乐空无别此供云，
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

杂孙 拉措 涅久 记
三根天众愿令喜！

གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔

希英 朵美 嘎巴拉
基界本初颅器中，
གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

希囊 耶谢 措朵 山
基显智置荟供食，
བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

拉美 措记 却津 迪
无上最胜此供云，
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

杂孙 拉措 涅久 记
三根天众愿令喜！

ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་ཀ་པཱ་ལར༔

依辛 朵炯 嘎巴拉
如意满愿颅器中，
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

暇杂 东威 措朵 山
饮食设置荟供食，
ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

隆决 南巴 坛借 贝
以诸一切受用类，
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

杂孙 拉措 涅久 记
三根天众愿令喜！

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷས༔

其美 杂孙 基扩 类
无死三根坛城天，
ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི༔

其囊 桑威 迭括 涅
外内秘密真如此，
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔

措吉 却巴 迪谢 拉
荟聚供养纳受已，
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

措当 吞蒙 沃祝 左
祈赐胜与共成就！
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

嗡啊吽 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 达玛巴拉 萨巴哩瓦啦 嘎纳 扎
挂 布扎 吙

བར་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔

中间忏悔誓破损：
ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔

吙 托美 度涅 达迭 巴
火！从无始时至现今，
ལས་དང་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་གིས༔

类当 农蒙 先旺 记
受业烦恼所控制，
བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན༔

萨贝 迪即 涅东 棍
积诸罪障过失堕，
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔

措吉 却贝 刚星 夏
荟供酬偿以忏悔！
ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔

诵百字明。
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ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔

最末度脱并呈奉：
ཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས༔

吽 达度 达威 扎当 给
吽！我见之敌及魔障，
བདག་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ༔

达美 朵杰 充记 借
无我金刚器诛度，
ཕུང་ཁམས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔

朋康 力嗯 旦器 借
蕴界五部誓言物，
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔

杂孙 拉措 些度 左
合于三根天众口。

སརྦ་ཤཱའ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

萨瓦 夏尊 比嘎年 玛惹雅 玛哈 奔扎 阿咪达 布扎 吙
དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

其后身坛城本尊，
འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་༔

运用妙欲金刚誓，
སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་མཆོད༔

双运菩提心露供。
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༈ གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཚོགས་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་འབྲེལ་བ་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཕུང་
བཞུགས། །

二资粮云聚
莲师上师成就法通用结合金刚章句之荟供作法

德喜祖古确楚仁波切造

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།

随力陈设饮食供养：
རྃ་ཡ ྃ་ཁ ྃ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔

让 样 康   耶谢 美隆 处依 沃囊 江

智慧火风水净化实现，
སྣོད་བཅུད་གཞིར་གཞེངས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར༔

诺处 希省 朵杰 隆却 究

情器基显成金刚资具，

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བྱིན་རླབས།

嗡啊吽   哈吙释

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་འབུལ་ནི།

加持之。迎请献供：
ཧཱུྃ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

吽 乌坚 尤记 努江 参

吽  邬金刹土西北隅，
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པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

贝玛 给萨 冬波 拉

莲华花蕊之胚茎，
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

雅称 确记 沃祝 涅

获证稀有妙成就，
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

贝玛 炯涅 谢苏 扎

名称普闻莲花生，
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

括度 坎朵 芒颇 果 

空行眷属众围绕，
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

且吉 借苏 达祝 吉

我随汝尊而修持，
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

津几 辣其 谢苏 受

赐加持故祈莅临，
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འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན།

多允 措拉 千珍 那

妙欲荟供迎请之，
གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔

聂却 迪汝 津颇 拉

为此胜处降福泽，
ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔

措却 耶谢 度器 究

荟供品成智慧露，
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

祝却 达拉 旺希 库

授我修士四灌顶，
བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

给当 洛珍 巴切 受

障魔恶导障碍除，
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

确当 吞蒙 沃祝 凑 

并赐胜共之成就。
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ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

释  度孙 桑杰 咕汝 仁波切

释  三时佛陀咕噜仁波切，
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

沃祝 昆达 爹瓦 钦波 夏

一切成就之主大乐尊，
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

巴切 昆些 度杜 札波 抄

障碍遍除威猛伏魔力，

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

日津 嘉措 邱括 拉措 拉

持明海会坛城诸天众，
རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔

朵杰 隆确 多咏 嘉措 亭

金刚资具妙欲大海云，
བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔

迭通 宋组 措记 借却 部

乐空双运荟供喜奉献，
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ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔

突旦 康究 娘恰 迪屯 夏

酬满心意忏悔诸违堕，

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

索瓦 迭受 津记 辣突 收

至诚祈请祈赐大加持，
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

器囊 桑维 巴切 希瓦 党

外内秘密诸障皆止息，
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

桑巴 伦记 祝巴 津记洛

加持所愿任运得成就。

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

嗡啊吽 班扎咕噜 贝玛 悉地 吽

ཞེས་པ་འདིའང་དམ་པས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། ཉེ་གནས་བདུད་འདུལ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གླིང་
གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་མིང་པས་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།། །།

如是，获得胜许之后，应侍者杜珠之供养和劝请，秋吉林巴
伏藏师之子；化名秋林德瑟祖古撰之。
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呈奉余供：
ལྷག་གཏོར་བསྡུས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔

收集余供施加持：
ཕེཾ་ཕེཾ༔ དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་ཡི༔

遍遍 基扩 目连 炯瓦 依
遍遍！守护坛城周边缘，
དབང་ཕྱུག་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔

旺确 经当 朗给 措
自在骷髅楞伽众，
དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་བཞེས་ལ༔

别记 盘帕 迪些 拉
纳受具德此剩食，
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

左威 亲列 祝巴 决
嘱托事业令成办！

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥ་ྟབ་ལཾི་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔

嗡 乌齐达 巴令达 盆嘉 吙
སྲུང་མར་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བསྒྲག༔

护法往昔誓言宣：  
ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨེ་ཀ་ཛ༔

吽左 英吉 替列 诶嘎扎
吽佐！法界明点一髻母，
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རིག་པ་རང་ཤར་རཱ་ཧུ་ལ༔

力巴 让夏 惹胡拉
明觉自起罗睺罗，
གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་ནིང་ནག༔

尼美 耶谢 玛宁 纳
无二本智黑玛宁，
རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔

句孙 借贝 措当 借
三续傲慢众会俱，
སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་ཆེ་བའི་མཆོག༔

恩且 棍桑 切威 措
昔时普贤大殊胜，
པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སྤྱན་སྔ་རུ༔

贝玛 托厅 尖阿汝
莲花颅鬘尊眼前，
ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན༔

吉打 沙谢 旦借 辛
如其承诺约誓般，
འདིར་གཤེགས་དམ་རྫས་གཏོར་མ་ལོངས༔

迪谢 但借 多玛 隆
莅此受用誓物食，
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རིག་འཛིན་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

力津 达嘉 扩借 吉
我等持明眷属俱，
དུས་མིན་འཆི་དང་བར་ཆད་སོལ༔

度敏 其当 巴切 收
非时死即障碍除，
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སློབ་སྤེལ༔

且索 别左 扩洛 别
福寿德财眷徒增，
རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

南希 亲列 祝巴 决
四种事业令成就！

ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལཾི་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ

悉 奔扎 达玛巴拉 萨巴里瓦啦 伊旦 巴令达 奔扎 吙
བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔

以漱水令地母守护：  
ཧཱུྃ༔ དུས་སྦྱོར་འཕོ་བ་གནས་དག་པའི༔

吽 度左 颇瓦 涅 达贝
吽！时合迁转本净位，
བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀློང་༔

殿敦 沿腊 朱尼 隆
实义十二支境界，
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ཡེ་ཤེས་གྲུབ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་ཚུལ༔

耶谢 祝江 列吉 处
智成然以执事相，
བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔

别康 炯威 殿美 措
守护藏区地母众。

ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔

阿苏啦 依 扎普 度
阿修罗之岩洞中，
འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔

其美 贝玛炯涅 吉
按照无死莲花生，
ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བཞིན༔

吉打 嘎果 旦夏 辛
如何授命立誓般，
ཚུར་གཤེགས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

处谢 杂孙 基扩 度
前来三根坛城中，
ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་འདུ་བར་སྦྱོན༔

嘿汝嘎 依 度瓦 尊
降临饮血尊集会，
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བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔

些楚 度记 迪收 拉
享用漱水此甘露，
གངས་ཅན་འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་དང་༔

刚尖 卓棍 迭瓦 当
行作雪域众生乐，
བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

滇巴 达威 亲列 决
弘扬圣教之事业！

མ་མ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

玛玛 星星 阿咪达 布扎 吙
ལས་མཐའ་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་བསྡུ༔

事业尾声以金刚舞总结：  
ཧཱུྃ༔ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔

吽 尼津 祝贝 旦希 措
吽！二取迷乱誓魔众，
རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དབྱིངས་སུ་མནན༔

南塔 孙登 英苏 年
压于具三解脱界，
རྡོ་རྗེའི་གར་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པས༔

朵杰 嘎记 杰 答贝
金刚舞印封缄故，
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བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔

江秋 巴度 玛当 系
直至菩提祈不起！

སརྦ་ཤཱ་ཏྲུན་བིགྷྣན་སཱྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔

萨瓦 夏尊 比嘎年 萨旦 拔雅 年
དེ་ལྟར་བརྩོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པར༔

如是精进瑜伽士，
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔

福德智慧资粮圆，
མི་མཐུན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

不顺中断障碍息，
འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་འགྱུར༔

所欲成就速获得。
ས་མ་ཡ༔

三昧耶！

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔

3.   后行次第：  
དང་པོ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔

第一，受取成就者：  
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་དངོས་གྲུབ་མཛོད༔

嗡啊吽  津腊 迭千 沃祝 决
嗡阿吽！大加持藏成就库，
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ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས་ལྷག་པའི་ལྷ༔

亲列 恰北 拉贝 拉
降事业雨胜本尊，
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔

杂孙 棍度 拉措 南
三根总集诸天众，
དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔

登迪 涅左 达嘉 拉
今此吾等瑜伽士，
འཆི་མེད་ཚེ་དང་འཛད་མེད་ནོར༔

其美 且当 借美 诺
无死受命无尽财，
ནུས་པ་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔

女巴 阿当 丁津 果
力量真言禅定门，
ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔

列希 祝巴 千波 杰
八大成就四事业，
རིག་འཛིན་བཞི་དང་དབང་བཅུའི་དཔལ༔

力津 希当 旺句 别
十自在德四持明，
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སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔

咕当 耶谢 耶美 贝
佛身智慧无异别，
ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔

吞蒙 措记 沃祝 南
共通殊胜诸成就，
ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔

旦打 尼度 借涅 江
现今当下请赐予，
དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

敦尼 祝巴 借度 收
并祈二利令成办！

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

嗡啊吽啥 奔扎 咕汝 迭瓦 达基尼 嘎雅 瓦嘎 记达 萨瓦 悉地 帕
拉 吽阿

གཉིས་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔

第二，忏悔过失者：  
ཧོཿ དོན་དམ་གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ལ༔

吙 敦旦 雪涅 决扎 拉
火！胜义本来离戏论，
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གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ལས་འདས་ཕྱིར༔

宋津 千玛 列迭其
超越能所取相故，
ཀུན་རྫོབ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས༔

棍佐 洛布 祝贝 措
世俗后起客尘聚，
འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་བཤགས༔

咕孙 密美 英苏 夏
三轮无缘界中忏，
ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད༔

念诵百字明三遍。

གསུམ་པ་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔

第三，收摄瑜伽者：  
ཨཿ སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔

阿 森尼 给瓦 美巴 类
阿！出自无生心性中，
སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

给威 措初 基扩 拉
生起神变坛城天，
མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ་ལྟར༔

卡拉 嘉村 雅瓦 打
空中彩虹消失般，
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འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་ཐིམ༔

沃色 纽美 龙度 厅
融入光明本初界，

ཨ་ཨ་ཨཿ

阿 阿 阿
བཞི་པ་ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི༔

第四，消除断边者：  
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཅིར་སྣང་ལྷ་ཡི་སྐུ༔

嗡啊吽 拉杨 记囊 拉依咕
嗡阿吽！复次随显现尊身，
སྒྲར་གྲགས་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔

杂札 松美 朵杰 杂
声响无灭金刚音，
རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་རིག་པའི་དབྱིངས༔

朵措 让卓 力贝 英
众念自解明觉界，
ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ངང་ནས་སྤྱོད༔

宋竹 久美 昂涅 决
双运如幻性中行。
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ལྔ་པ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི༔

第五，回向善业者：  
ཧོཿ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱིས༔

吙 达当 塔耶 森尖 记
火！我与无边有情之，
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དགེ་བའི་ཚོགས༔

索南 耶谢 给威 措
福德智慧众善资，
དུས་གསུམ་བསགས་དང་བསག་འགྱུར་ཀུན༔

度孙 萨当 萨久 棍
三世已积及将积，
བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔

江秋 宁波 沃瓦 记
一切回向菩提藏。

དྲུག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔

第六，祈愿祝愿者：  
དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔

登涅 且惹 坛借 度
从此一切生世中，
བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

喇嘛 措当 米借 星
与胜上师无分离，
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རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

令尼 飒莫 涅左 记
以二次第深瑜伽，
རང་གཞན་དོན་གཉིས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔

让先 敦尼 纽祝 索
自他二利愿速成。

བདུན་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔

第七，念诵吉祥颂：  
ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔

吙 确度 嘉瓦 谢借 吉
火！十方三世佛菩萨，
ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས༔

耶谢 即度 对贝 沃
智慧总集一实体，
རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔

杂句 力津 喇嘛 依
根本传承持明师，
བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

津记 洛贝 扎希 索
加持转化愿吉祥！
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ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

却咕 昂类 隆决 佐
法身性中受用圆，
སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔

祝贝 南初 记杨 夏
化身神变随任现，
ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

伊旦 希措 拉措 吉
本尊寂忿诸天众，
དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

沃祝 左威 扎希索
赐予成就愿吉祥！

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་རྣམས་སུ༔

涅优 度却 星南苏
圣境尸林诸刹中，
ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་བསྟན་པ་བསྲུང་༔

查决 杰津 殿巴 宋
断灭随持护教法，
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གིས༔

巴沃 堪卓 确迥 记
勇父空行护法众，
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བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

嘎辛 祝贝扎希 索
如教成办愿吉祥！

སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས༔

希系 片迭 炯威 涅
有寂利乐出生处，
རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་དར་བ་དང་༔

嘉殿 措朱 达瓦 当
佛教弘扬至十方，
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཞབས་པད་བརྟན༔

殿津 给布 暇贝 殿
持教士夫足莲固，
འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

吉殿 给威扎希 索
世间善德愿吉祥！

ཐུན་མོང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི༔

吞蒙 希杰 旺扎 记
共通息增怀猛业，
ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་༔

亲列 刚参 纽祝 精
随作任何皆速成，
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མཐར་ཐུག་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དབྱིངས༔

塔图 措度 米久 英
究竟最胜不变界，
མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

恩巴 江出 扎希 索
现证菩提愿吉祥！
ཅེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ༔

如上念诵洒花雨。
ས་མ་ཡ༔

三昧耶！

དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱིས༔

如是前正后三行，
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

三根总集坛城天，
བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི༔

近诵修成事业此，
དད་བརྩོན་ལྡན་པས་ཉམས་བླངས་ན༔

具信勤者若实修，
ཚེ་འདིར་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔

此生诸不顺类息，
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འབྱུང་༔

胜共成就无劳生，
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ཕྱི་མ་རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རིར༔

来生别拂德山中，
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ངེས་པར་འགྲུབ༔

无死持明定成就，
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྷ་ཐིམ༔

印印印！达亭！
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༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །

金刚界坛城愿 莲花生大士〈十方四时〉愿文

ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ 
ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔

顶礼上师！猴年猴月初十，大宝莲师于桑耶寺中层松石铺盖
殿中，开启金刚界坛城时，宣说此等祈愿，一切王臣皆恆常
修持，后世众人亦当于此专一修习。
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

错朱 度西 嘉哇 些当  借

十方四时诸佛菩萨俱，
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

啦嘛 伊旦 康左 却炯 错

上师本尊空行护法众，
མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

嘛吕 星叽 度涅 些素 梭             

无馀刹土尘数祈降临，
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

敦叽 南卡 别爹 电啦 述

安住前方虚空莲月座，
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ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

吕阿 伊孙 谷别 洽叉 洛

以身语意恭敬而顶礼，
ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔

企囊 桑哇 爹新 尼叽 却

外内秘密真如为供养，
རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔

电错 爹些 南叽 尖阿 噜 

殊胜所依诸善逝尊前，
སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

恩叽 迪别 错啦 达农 星

于诸往昔罪聚我羞愧，
ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔

旦爹 咪给 绝别 啦度 沙              

懊悔现今不善尽忏悔，
ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

亲且 爹列 朵齐 达叽 旦

往后退捨彼罪我自律，
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བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

梭南 给错 衮啦 伊朗 哦            

随喜一切福德善资粮，
རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

嘉威 错南 涅恩 咪咑 哇

诸佛胜者众会莫涅槃，
སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

爹略 孙当 啦咩 却廓 果              

三藏以及无上法轮转，
དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

给错 嘛吕 左威 聚啦 哦

无馀善聚迴向众生续，
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

左南 啦咩 他别 洒亲 索       

众生愿诣无上解脱地。

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

桑借 些借 达啦 工素 梭

诸佛菩萨于我祈垂念，
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བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

达叽 暂别 门蓝 啦桑 地              

我所作此上善妙祈愿，
རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

嘉哇 衮度 桑当 爹些 当

犹如胜者普贤与其子，
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

帕巴 暂巴 央叽 千巴 当

以及圣者文殊所了知，
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

爹达 衮叽 借素 达洛 索

彼等一切愿我随修学。

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

电别 巴朱 啦嘛 林千 南            

教法尊长大宝上师众，
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

南卡 新度 衮啦 洽巴 索

愿如虚空週遍尽所有，
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ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

尼达 新度 衮啦 洒哇 索

愿如日月照亮于一切，
རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

日涡 新度 达度 电巴 索

愿如山峰恆久永坚固，

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

电别 西嘛 根敦 林波且，        

圣教根基大宝僧伽众，
ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

吐吞 亲藏 啦孙 叽出 索

祈愿同心淨戒富三学，
བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔

电贝 宁波 桑阿 竹别 爹            

圣教心要密咒修持众，
དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

旦齐 电星 借作 他亲 索

祈具誓言生圆达究竟。
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བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

电别 津达 却炯 嘉波 央

復次圣教施主护法君，
ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔

恰西 借星 电啦 面巴 索

祈愿国政增胜利法教，
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

电别 沙爹 嘉力 隆波 央

侍奉圣教王族诸大臣，
བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

洛卓 啦贝 杂当 电巴 索

祈愿智慧增长具力量。

བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

电别 雪借 亲达 左电 南

护持圣教长者具资众，
ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

隆确 电星 涅且 美巴 索

祈愿受用增长无灾害，
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བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

电啦 爹别 央别 嘉堪 衮

信仰圣教广大诸国度，
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

爹即 电星 巴且 西哇 索

祈愿安乐具足障碍息。

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

蓝啦 涅别 朗左 达尼 将             

復次住道瑜伽士本人，
དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

旦齐 咪年 三巴 竹巴 索

祈愿誓言不退心愿成，
བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔

达啦 桑恩 列叽 借朱 刚 

任谁与我缔结善恶缘，
གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

涅噶 他吐 嘉威 借津 索

现前究竟胜者愿随持，
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འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

左南 啦咩 铁别 果述 涅 

众生得入无上乘门已，
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

衮桑 嘉西 千波 托巴 索

祈愿获证普贤大权位。

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

当于六时精进如是祈愿；三昧耶，印。
ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་
བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་
ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

天子穆拉贊普化现大伏藏师秋吉迭千林巴(殊胜大乐洲)，从圣
地大狮天岩右隅宝积岩山上下，以「市集伏藏」形式请出毘
卢遮那法衣绢纸，贝玛噶旺罗觉他耶(莲花舞自在智慧无边)旋
即正确誊写其上耶喜措嘉手书殊玛体藏文。愿善妙增长、一
切吉祥！
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༈ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་
དགའ་སྟོན་བཞུགས།

如愿成就之喜宴：邬金仁波切，邬迪雅那珍贵上师之
宝祈愿文

蒋扬钦哲旺波造

སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །

森记 多杰 纽美 耶谢 英

心之金刚本有智慧境，
འདུ་འབྲལ་མ་དམིགས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༌། །

敦扎 玛米 贝玛 透称当

无有无散莲花颅鬘尊，
དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

耶美 恰答 巴殿 喇嘛拉

无别遍主具德上师前，
སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

宁内 梭瓦 爹梭 津记洛

至心祈请赐予我加持！
གང་སྐུ་མཐོང་བས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་འགགས། །

冈固 通威 踏玛 促囊 嘎

见其身相即灭世俗幻，
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གསུང་གསང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །

松桑 推贝 迭千 依喜借

闻其密语大乐智慧生，
དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་པའི། །

珍巴 依江 夕息 记措贝

仅由思忆轮涅恐惧除，
ཕ་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །

帕器 喇嘛 波多 策威贡

惟一上师请慈悲垂忆，
བདག་དང་བདག་འདྲའི་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །

答当 达哲 贡美 酿塔卓

我与如我无怙弱众生，
སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ལ། །

杜雅 扣威 江措 金瓦拉

沉沦痛苦轮迴大海者，
མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །

贡波 却列 恰显 玛企贝

除依怙您别无他救护，
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རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །

南达 孟贝 聂迪 纽祝 最

于此清淨愿处速令成。
གནས་སྐབས་ནད་གདོན་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

涅嘎 涅敦 炯波 切瓦所

眼前病魔魑魅之害等，
དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

当秋 祝贝 嘎坚 昆希辛

修持正法逆缘皆消灭，
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སོགས། །

切所 刨就 隆托 永滇所 

福寿财富教证功德等，
མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

吞坚 列措 杰巴 哲杜所

顺缘好事祈令得增长。
མཐར་ཐུག་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །

塔突 耶炯 江森 厅涅炯

究竟深习出离苦提心，
སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །

囊札 日松 拉阿 却库夏

相声心成本尊 咒 法性，
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ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ནས། །

嘎达 伦祝 多杰 森兰涅

经本淨任成之金刚径，
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

秋记 沃祝 涅巴 津记洛

而获殊胜成就祈加持。
གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་མ་སྙོགས་ན། །

嘎迭 策迪 祝塔 玛纽那

倘若此生未能悟教义，
འཆི་བ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་པདྨ་འབྱུང༌། །

企瓦 哦些 敦记 贝玛炯

死光明中得见实上师，
མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་འབྲལ་མེད་བསྐྱང་བ་ཡིས། །

温顺 通涅 扎美 江瓦依

得亲见已相随常眷顾，
རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །

朗辛 却库 英苏 卓瓦秀

本然法身境中得解脱。
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དེར་ཡང་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་གཞན་དབང་གིས། །

迭扬 尼津 促贝 申旺记

若因二执迷乱影响下，
སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད་ཚེ། །

夕巴 巴杜 囊瓦 恰夕且

中阴境之现象显现时，
དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

珍千 喇嘛 措给 多杰当

大恩上师海生金刚与，
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །

帕沃 堪卓 措记 敦苏迭

勇父空行众等来相迎，
རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞིན། །

柔莫 札当　美朵 恰贝辛

乐器声与花朵如雨降，
བུ་གཅིག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་ཚུར་ཤོག་ཅེས། །

布器 巴记 日沃 处秀且

独子，来吉祥山!”如是说，
མིང་ནས་ལུང་བསྟན་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཞིང༌། །

明涅 隆滇 萨拉 决贝星

赐名授记并且导引至，
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པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་དུ་འཁྲིད་པར་ཤོག །

贝玛 哦记 仲度 提巴秀

地行刹土莲花光圣域。
དེར་ནི་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །

迭尼日津 达吉 措南当

于彼与诸持明空行众，
ལྷན་ཅིག་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ལ་རྟག་སྤྱོད་ཅིང༌། །

冷器 贴确 却拉 塔决庆

一起常行胜乘之教法，
གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། །

桑千 敏卓 兰记 塔给拉

了知密乘熟解道方便，
བརྟེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

滇涅 库希 果邦 纽托秀

依此愿能速证四身果。
གཞན་ཡང་རིས་མེད་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །

申扬 日美 滇巴 达辛杰

又愿无分别教派兴盛，
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བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །

滇津 确南 夏贝 嘎佳 滇

诸胜持教能坚住百劫，
བོད་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

泊康 度记 库巴 昆希幸

康藏诸期衰退皆消除，
རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་ཤོག །

佐滇 萨贝 嘎敦 杰巴秀

圆劫新的喜宴能兴盛。
མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

朵那 迪涅 江秋 宁波巴

总之今至菩提藏之间，
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས། །

巴滇 喇嘛 依辛 诺布夏

具德上师如意宝珠尊，
སྙིང་དབུས་པདྨོར་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ནས། །

宁乌 贝莫 扎美 达术涅

祈于心莲中恆住不暂离，
སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །

西辛　列措　杰贝　扎西作

而赐轮涅善聚之吉祥！
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ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་
གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་བྲག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་དུ་ཐུན་མོང་ཞེས་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལེའི་ཆོ་འཕྲུལ་
ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་བའི་སྐབས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་
འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།  །སརྦ་
མངྒ་ལཾ། །

此祈祷发愿文乃于三世全知伟大邬金之加持下，于勇父空行
自然聚集之地，西藏之五尖山，一般称为红岩精铜虚空堡
中，时为铁狗年神变月（正月）之上弦初十日会供之时，持
明遍智上师（即莲师）喜爱之仆人；钦哲旺波所造。祈愿加
持得如彼愿文般成就之。愿一切吉祥！
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秋吉林巴事业增广愿文

蒋扬钦哲旺波造

༈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །

楚别 爹千 嘉却 括洛 究

化身伏藏师海转轮王，
འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

卓度 措究 爹千 林巴 伊

调众殊胜大乐洲传规，
རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། །

令碌 措度 昆度 洽巴 当

周遍一切方所与时分，
ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

遍爹 给千 借别 札西 索

利乐善相增长愿吉祥。

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

侯松蔚教授从藏译汉。

感恩赞助本次仪轨翻译之诸位功德主：江雅苓、王孟妃、高
东辉、杜长虹、王颖、汪净、孙红梅。
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