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སྐྱབས་སམེས་ཀྱི་ིརིམི་པ།

皈依發心次第

 

བདག་ལ་སྡང་བརི་བྱེདེ་པའི་ིདགྲ། གནོདོ་པརི་བྱེདེ་པའི་ིབགགེས།

達喇 檔哇 結杯札 努巴 結杯給

願一切我之怨敵 損擾之魔鬼

 

ཐརི་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེནོ་པའི་ིབརི་དུ་གཅདོ་པརི་བྱེདེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི་གཙོ་ོ
བྱེས་པའི།ི

踏巴檔 趟借 千杯 拔獨 倔巴 結巴 湯借記 作遂悲

及我之解脫遍智障礙等為主之遍虛空如母眾生

 

མ་ནོམ་མཁའི་དང་མཉམ་པའི་ིསམེས་ཅནོ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡནོ། 

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ།

瑪 南卡檔 釀悲 森間 湯皆 得哇 檔滇 獨昂檔 札

具足一切樂 遠離一切苦

 

མྱུརི་དུ་བླ་ནོ་མདེ་པ་ཡང་དག་པརི་རྫོགོས་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་རིིནོ་པ་ོཆེ་ེཐོབ་པརི་བྱེ།

紐獨拉 拿玫巴 揚達巴 作悲 強處 仁波切 透巴夾

速得證清淨圓滿珍貴無上菩提

ཞེསེ་ལནོ་གསུམ།

唸三次
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དའེིི་ཆེདེ་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་ིབརི་དུ་ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་དག་ེབ་ལ་བཀོལོ།

碟宜 切獨 桑 瑪結記 拔獨 律昂宜順 給哇喇過

未證覺前應駕馭身語意於善法

 

མ་ཤིའིི་ིབརི་དུ་ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་དག་ེབ་ལ་བཀོལོ།

馬系宜 拔獨 律昂宜順 給哇拉過

未命終前應駕馭身語意於善法

 

དུས་ད་ེརིངི་ནོས་བཟུང་སྟེ་ེཉ་ིམ་སང་ད་ཙོམ་གྱི་ིབརི་དུ་ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་དག་ེ
བ་ལ་བཀོལོ།

杜 碟林內 聳爹 尼瑪 桑達讚吉 拔獨 律昂宜順 給哇喇過

由今而後應駕馭身語意於善法
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སངས་རྒྱས་ཆེསོ་དང་ཚོགོས་ཀྱི་ིམཆེོག་རྣམས་ལ། །

བྱེང་ཆུབ་བརི་དུ་བདག་ནོ་ིསྐྱབས་སུ་མཆེ།ི །

桑傑 確檔 湊記 球南喇   強處 拔獨 達尼 架速企

諸佛正法聖賢僧  直至菩提我皈依

 

བདག་གསི་སྦྱིིནོ་སགོས་བགྱིསི་པའི་ིབསདོ་ནོམས་ཀྱིསི། །

འིགྲ་ོལ་ཕནོ་ཕྱིིརི་སངས་རྒྱས་འིགྲུབ་པརི་ཤིགོ །

達吉 緊索 吉悲 雖南記   卓拉 片企 桑傑 祝巴秀

以我所修諸功德  為利眾生願成佛

ཅསེ་ལནོ་གསུམ།

唸三次
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མ་ནོམ་མཁའི་དང་མཉམ་པའི་ིསམེས་ཅནོ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བད་ེབའི་ིརྒྱུ་དང་
ལྡནོ་པརི་གྱུརི་ཅགི

瑪 南卡檔 釀悲  森間 湯皆 碟哇檔 碟威 久擋 滇巴 久記

願一切遍虛空如母眾生具足樂及樂因

 

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་དང་བྲལ་བརི་གྱུརི་ཅགི

杜昂檔 杜昂吉 久檔 札哇 久記

願一切眾生遠離苦及苦因

 

སྡུག་བསྔལ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་དང་མ་ིའིབྲལ་བརི་གྱུརི་ཅགི 

度度昂 玫悲 爹哇檔 米札哇 久記

願一切眾生不離無苦之樂

 

ཉ་ེརིངི་ཆེགས་སྡང་གཉསི་དང་བྲལ་བའིི་བཏང་སྙོམོས་ལ་གནོས་པརི་གྱུརི་ཅགི

涅林 洽檔 逆檔 札威 當鈕喇 內巴久

願一切眾生遠離愛憎　住平等捨

 

ཅསེ་ལནོ་གསུམ།

唸三次
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ནོ་མ་ོཤཱཀྱི་མུ་ཎེ་ེཡ།ེ

拿摩本師釋迦牟尼佛

 ད་ེཡང་མད་ོཏངི་འིཛིིནོ་རྒྱལ་པ་ོལས།

如《三摩地王經》中:

 

འིཆེག་ཅངི་འིདུག་དང་འིགྲངེ་ཞེངི་ཉལ་བ་ནོ།  །མ་ིགང་ཐུབ་པའི་ིཟླ་བ་དྲནོ་བྱེདེ་པ།།

「行走站立安座睡臥時，     何人憶念能仁之月容，

 

ད་ེཡ་ིམདུནོ་ནོ་རྟག་ཏུ་སྟེོནོ་པ་བཞུགས།    །ད་ེནོ་ིརྒྱ་ཆེེརི་མྱ་ངནོ་འིདས་པརི་འིགྱུརི།།

于彼之前能仁恒安住，     彼能度脫浩瀚之憂苦」。

 

ཞེསེ་གསུངས་པས་སྟེོནོ་མཆེགོ་ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་པ་ོསྒྲུབ་པའི་ིཐགོ་མརི།

依上所述，殊勝導師釋迦佛之修持，首先
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མཆེོག་གསུམ་རྗེསེ་དྲནོ་གྱི་ིམད་ོའིདོནོ་པ་ནོ།ི

念誦隨念三寶經

ཐམས་ཅད་མཁྱེེནོ་པ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

湯傑千巴拉治擦洛

敬禮一切智尊！

འིད་ིལྟརི་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡནོ་འིདས་ད་ེནོ་ིད་ེབཞེིནོ་གཤིགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་
ཡང་དག་པརི་རྫོགོས་པའི་ི

迪搭 桑傑 炯登迭 迭尼 選新 謝巴札 炯巴 央達巴 卓悲

如是，佛薄伽梵，彼乃如來、阿羅漢、正等圓滿佛、

སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡནོ་འིདས་རིིག་པ་དང་ཞེབས་སུ་ལྡནོ་པ། བད་ེབརི་གཤིགེས་
པ། འིཇིགི་རྟེནོ་མཁྱེེནོ་པ།

桑傑 炯登迭 裡巴檔 俠書 登巴 選哇 謝巴 吉滇 千巴

薄伽梵、明行足、善逝、世間解、

སྐྱསེ་བུ་འིདུལ་བའི་ིཁ་ལ་ོསྒྱུརི་བ། བླ་ནོ་མདེ་པ། ལྷ་དང་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྟེོནོ་པ་སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལྡནོ་འིདས་ས།ོ ། 

傑布 篤威 咖洛 局瓦 拉那 美巴 拉檔 米南紀 東巴 桑傑

 炯登 選碩

調御丈夫、無上士、天人師、佛、世尊。
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ད་ེབཞེིནོ་གཤིགེས་པ་ད་ེདག་ནོ་ིབསདོ་ནོམས་དག་ག་ིརྒྱུ་མཐུནོ་པ། 

དག་ེབའི་ིརྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མ་ིཟ་བ།

選欣 謝巴 達尼 梭南 達紀 君吞巴

給威 札哇南 去米 灌瓦

如來，彼乃眾福德之等流，眾善根不失壞。

བཟདོ་པ་དག་གསི་རིབ་ཏུ་བརྒྱནོ་པ། བསདོ་ནོམས་ཀྱི་ིགཏེརི་རྣམས་ཀྱི་ིགཞེ།ི 

དཔ་ེབྱེད་བཟང་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི་སྤྲས་པ།

捨悲 達紀 饒度 堅吧 梭南紀 迭南 紀席 佩且 費波 

南紀 綴巴

安忍善莊嚴，眾福藏根源，相好綴飾， 

མཚོནོ་རྣམས་ཀྱི་ིམ་ེཏགོ་རྒྱས་པ། སྤྱོོད་ཡུལ་རིནོ་པརི་མཐུནོ་པ། 

མཐངོ་ནོ་མ་ིམཐུནོ་པ་མདེ་པ།

千南紀 美朵 節吧 決宇 仁巴 吞巴 通那 米吞巴 美巴

眾相花敷，行境和順，見無違逆。



10

དད་པས་མསོ་པ་རྣམས་ལ་མངནོོ་པརི་དགའི་བ། 

ཤིསེ་རིབ་ཟལི་གྱིསི་མི་ནོོནོ་པ། སྟེབོས་རྣམས་ལ་བརྫོ་ིབ་མདེ་པ།

帖悲 抹巴 南拉 翁巴 嘎瓦 謝饒 席紀 米弄巴 舵南拉 

幾瓦 美巴

度信勝解歡喜，慧威光榮，力不能屈。

སམེས་ཅནོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྟེོནོ་པ། བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔའི་རྣམས་ཀྱི་ིཡབ།

森堅 湯傑紀 東巴 講處 森巴 南紀雅

一切有情導師，諸菩薩父，

འིཕགས་པའི་ིགང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ།ོ མྱ་ངནོ་ལས་འིདའི་པའི་ིགྲངོ་ཁྱེེརི་དུ་འིགྲ་ོ
བ་རྣམས་ཀྱི་ིདདེ་དཔོནོ།

帕悲 扛薩 南紀 嘉波 良恩雷

迭悲 總 切篇 卓哇 南紀 帖奔

眾聖者王，前往涅槃城眾之商主。

ཡ་ེཤིསེ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ། སྤོབོས་པ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ། གསུང་རྣམ་པརི་དག་
པ།

耶謝 巴度 美巴 波巴 桑紀 米恰巴 松南巴 達巴

妙智無量，辯才難思議，言語清淨，



11

དབྱེངས་སྙོནོ་པ། སྐུ་བྱེད་བལྟ་བས་ཆེགོ་མ་ིཤིསེ་པ། སྐུ་མཚུངས་པ་མདེ་པ།

央念巴 故切 搭威 秋米 謝巴 故沖巴 美巴

音聲和美，身貌觀不厭足，身無倫比。

འིདོད་པ་དག་གསི་མ་གསོ་པ། གཟུགས་དག་གསི་ཉ་ེབརི་མ་གོས་པ། 

གཟུགས་མདེ་པ་དག་དང་མ་འིདྲསེ་པ།

德巴 達紀 瑪格巴 俗達紀 涅瓦 瑪格巴 俗美巴 達檔瑪

最巴

不染諸欲，不染眾色，不雜無色。

སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པརི་གྲལོ་བ། ཕུང་པ་ོདག་ལས་རིབ་ཏུ་རྣམ་པརི་གྲལོ་
བ། ཁམས་རྣམས་དང་མ་ིལྡནོ་པ།

篤阿雷 南巴 卓瓦 彭波 達雷 饒度南巴 卓瓦 康南檔米

登巴

解脱痛苦，諸蘊已善解脫，不具諸界，

སྐྱ་ེམཆེདེ་རྣམས་བསྡམས་པ། མདུད་པ་རྣམས་ཤིིནོ་ཏུ་བཅད་པ། 

ཡངོས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པརི་གྲལོ་བ།

節切南 檔巴 篤巴南 新度 接巴 永俗敦瓦 達類 南巴 

卓瓦

防護諸處，永斷諸結，解脫諸熱惱，
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སྲིདི་པ་ལས་གྲལོ་བ། ཆུ་བ་ོལས་བརྒལ་བ། ཡ་ེཤིསེ་ཡངོས་སུ་རྫོགོས་པ།

紐巴雷 卓瓦 區喔雷 給瓦 耶謝永俗 卓巴

脫離貪愛，渡越瀑流，妙智圓滿。

འིདས་པ་དང་། མ་བྱེོནོ་པ་དང་། ད་ལྟརི་བྱུང་བའི་ིསངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡནོ་འིདས་

རྣམས་ཀྱི་ིཡ་ེཤིསེ་ལ་གནོས་པ།

選巴檔 瑪炯 巴檔 達搭 威 桑傑

炯登迭 南紀 耶謝拉 內巴

住於過去、未來、現在諸佛世尊妙智。

མྱ་ངནོ་ལས་འིདས་པ་ལ་མ་ིགནོས་པ། ཡང་དག་པ་ཉདི་ཀྱི་ིམཐའི་ལ་གནོས་པ།

良恩 雷達 巴拉 米內巴 央達巴 尼紀踏拉 內巴

不住涅槃，住於真實性之際。

སམེས་ཅནོ་ཐམས་ཅད་ལ་གཟགིས་པའི་ིས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ།ེ 

འིད་ིདག་ནོ་ིསངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡནོ་འིདས་

森堅 湯傑拉 席悲 薩拉 徐巴選

迪達尼 桑傑 炯登選

安住觀照一切有情之地，此等乃諸佛世尊身
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རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་ཆེ་ེབའི་ིཡནོོ་ཏནོ་ཡང་དག་པ་རྣམས་ས།ོ །

南紀 故切威 永滇 央達巴 南碩

廣大真功德。

དམ་པའི་ིཆེསོ་ནོ་ིཐགོ་མརི་དག་ེབ། བརི་དུ་དག་ེབ། མཐའི་མརི་དག་ེབ། 

དནོོ་བཟང་པ།ོ

檔悲 確尼 托嗎 給哇 琶篤 哇 踏嗎 給哇 屯賞波

正法者，初善、中善、後善、義妙、

ཚོགི་འིབྲུ་བཟང་པོ། མ་འིདྲསེ་པ། ཡངོས་སུ་རྫོགོས་པ། ཡངོས་སུ་དག་པ། 

ཡངོས་སུ་བྱེང་བ།

企朱 賞波 瑪最吧 永俗 卓巴 永俗達巴 永俗 講哇

詞妙、無雜、圓滿、清淨、遍淨。

བཅམོ་ལྡནོ་འིདས་ཀྱིསི་ཆེོས་ལགེས་པརི་གསུངས་པ། ཡང་དག་པརི་མཐོང་བ། 

ནོད་མདེ་པ།

炯登 選紀 確雷巴 松巴 央達巴 通瓦內美巴

薄伽梵善說正法，觀見真實，無病，
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དུས་ཆེད་པ་མདེ་པ། ཉ་ེབརི་སྟེོནོ་པ། འིད་ིམཐངོ་བ་ལ་དོནོ་ཡདོ་པ། 

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིསི་

篤切巴 美巴 涅哇 東巴 迪 通哇拉屯有巴 愧巴 南紀

時無間斷，示現，見此有義，

ས་ོསོརི་རིང་གསི་རིགི་པརི་བྱེ་བ། བཅོམ་ལྡནོ་འིདས་ཀྱིསི་གསུངས་པའི་ིཆེོས་

འིདུལ་བ་

梭梭 壤紀 裡巴 佳哇 炯登 迭紀 松貝 確篤哇

眾智者各自明證，善示世尊宣說之毗奈耶法。

ལགེས་པརི་སྟེོནོ་པ། ངསེ་པརི་འིབྱུང་བ། རྫོགོས་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཏུ་འིགྲ་ོབརི་བྱེདེ་པ།

雷巴 東巴 演巴 炯哇 卓悲 講處度卓哇 且巴

決定出離，能赴圓滿菩提，

མ་ིམཐུནོ་པ་མདེ་ཅངི་འིདུས་པ་དང་ལྡནོ་པ། བརྟེནོ་པ་ཡདོ་པ། རྒྱུ་བ་ཆེད་པའི།ོ །

米吞巴 美津 篤巴 檔登巴 滇巴

有巴 居哇 傑巴偶

無不和順，具足調伏，有所依，斷流轉。
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ཐགེ་པ་ཆེེནོ་པའོི་ིདག་ེའིདུནོ་ནོ།ི ལགེས་པརི་ཞུགས་པ། རིགིས་པརི་ཞུགས་པ། 

དྲང་པོརི་ཞུགས་པ།

貼千 千波 根敦尼 雷巴 徐巴 理巴徐巴 丈波 徐巴

大乘僧伽者，善安住，安住正理，正直而住。

མཐུནོ་པརི་ཞུགས་པ། ཐལ་མ་ོསྦྱིརི་བའི་ིའིསོ་སུ་གྱུརི་པ། 

ཕྱིག་བྱེ་བའི་ིའིསོ་སུ་གྱུརི་པ།

屯巴 徐巴 踏摩 甲威 娥俗 久巴 治甲威 娥俗 久巴

和敬而住，所應合掌，所應禮敬。

བསདོ་ནོམས་ཀྱི་ིདཔལ་གྱི་ིཞེིང་། ཡནོོ་ཡངོས་སུ་སྦྱིངོ་བ་ཆེེནོ་པ།ོ

梭南紀 貝紀星 永雍俗 炯哇 千波

福德吉祥田，功德大遍淨，

སྦྱིནིོ་པའི་ིགནོས་སུ་གྱུརི་བ། ཀུནོ་ཏུ་ཡང་སྦྱིིནོ་པའི་ིགནོས་སུ་གྱུརི་བ་ཆེེནོ་པོའི།ོ །

錦悲 內俗 久瓦 坤度央 錦悲 內俗 久哇 千波偶

成為信施處，成為一切大信施處。

སངས་རྒྱས་ཡོནོ་ཏནོ་བསམ་མ་ིཁྱེབ། །ཆེསོ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏནོ་བསམ་མ་ིཁྱེབ། །

桑傑 永滇 桑米恰 確記 永滇 桑米恰

諸佛功德難思議，妙法功德難思議，
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དག་ེའིདུནོ་ཡོནོ་ཏནོ་བསམ་མ་ིཁྱེབ། །བསམ་མ་ིཁྱེབ་ལ་དད་བྱེས་པའི།ི

根敦 永滇 桑米恰 桑米 恰喇 迭且貝

僧伽功德難思議，於難思議起信仰，

རྣམ་པརི་སྨིིནོ་པའིང་བསམ་མ་ིཁྱེབ། །རྣམ་དག་ཞེངི་དུ་སྐྱ་ེབརི་ཤིགོ །

南巴 名巴 桑米恰 南達 興篤 結哇秀

異熟果報難思議，清淨剎中願出生。

དངསོ་གཞེ་ིསྟེོནོ་མཆེགོ་ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་པ་ོསྒྲུབ་ཅངི་མཆེདོ་པ་ནོི། །

正行修持殊勝導師釋迦佛並供養

 

ཨོཾ་ཾབཛྲ་ཨོཾ་མྀྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལ་ིཧ་ནོ་ཧ་ནོ་ཧཱུྃ་ྃཕཊ།  བསངས།

嗡 班咱 阿米日大 滾咱里 哈那哈那 吽呸  淨

ཨོཾ་ཾསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཉོ་ཧ།ཾ སྦྱིངས། 

嗡 梭巴瓦 虛達 薩瓦 達瑪 梭巴瓦 虛朵沆 空

 

སྟེངོ་པའི་ིངང་ལས་སྲུང་འིཁོརི་དབུས། །

冬百 安拉 頌果物

從空性中護輪中

 



17

གྱིད་དང་སངེྒེསེ་བཏགེས་པའི་ིཁྲིིརི། །

給堂 桑給 德白尺

獅子撐抬之寶座

 

པད་མ་ཟླ་ཉའིི་ིགདནོ་སྟེངེ་དུ། །

白瑪 達尼 丹定土

蓮花日月座墊上

 

མུ་ཾཡགི་གསེརི་གྱི་ིམདགོ་ཅནོ་ནོ།ི །

蒙益 思給 朵金尼

「蒙
木
」字金黃之顏色

 

ཡངོས་གྱུརི་སྟེོནོ་པ་ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ། །

永舉 頓巴 夏嘉給

圓成導師釋迦佛

 

བཙོ་ོམ་གསེརི་གྱི་ིམདགོ་ལྟརི་འིཚོེརི། །

粗瑪 思給 朵達次

如同純金色燦耀
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མཚོནོ་བཟང་སུམ་ཅུ་ས་ོགཉསི་དང་། །

慘三 孫具索尼 堂

三十二種妙形相

 

དཔ་ེབྱེད་བཟང་པ་ོབརྒྱད་ཅུས་མཛིསེ། །

杯切 桑布 給具賊

八十隨行好莊嚴

 

ཕྱིག་གཡས་ས་གནོོནོ་གཡནོོ་མཉམ་བཞེག །

恰業 薩努 暈涅夏

右手觸地左等持

 

ཞེབས་གཉསི་རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱལི་ཀྲུང་བཞུགས། །

夏尼 多傑 給中許

雙足金剛跏趺坐

 

མཚོམས་སྤྲིནོ་གསརི་པའི་ིམདགོ་ལྟ་བུའི།ི །

慘真 薩百 朵達布

猶如亮新彩霞之
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ཆེསོ་གསོ་རྣམ་གསུམ་སྐུ་ལ་མནོབས།།

曲古 納桑 古拉南

三種法衣穿於身

 

ཉ་ིམ་འིབུམ་གྱི་ིགཟ་ིབརྗེདི་ཅནོ། །

尼瑪 波給 斯吉間

具十萬日之威嚴

 

ད་ེཡ་ིབ་སྤུའི་ིབུ་གརི་ནོ།ི །

底已 巴部 步卡尼

於彼身上毛孔中

 

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟེངོ་རྩ་གཉསི། །

格桑 桑傑 動紮尼

賢劫一千零二佛

 

སྣང་ལ་རིང་བཞེིནོ་མདེ་པརི་གསལ།།

南拉 任性 米巴色

顯而無實如是觀
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མཆེོད་པ་འིབུལ་བ་ནོ།ི

供養

 ད་ེཡང་མད་ོཕལ་པ་ོཆེ་ེལས། །

《華嚴經》中:  

 རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ཐསོ་མཐངོ་མཆེདོ་པ་བྱེས་པས་ཀྱིང་། །

見聞供養彼等諸佛故

 

ཚོད་མདེ་པ་ཡ་ིབསདོ་ནོམས་ཕུང་པ་ོའིཕལེ་བརི་འིགྱུརི།  

增長無量福德之蘊聚

 

ཉནོོ་མངོས་འིཁོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤོང་འིགྱུརི་དུ། །

斷除一切煩惱輪迴苦  

 

འིདུས་བྱེས་འིད་ིདང་བརི་མ་དོརི་ནོ་ིཟད་མ་ིའིགྱུརི།།

直至有為未盡之間無窮盡
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མད་ོལས་ཕྱུང་བའི་ིཡནོ་ལག་བདུནོ་པའི་ིམཆེདོ་པ་འིབུལ་བ་ནོ།ི

出自經典的七支供養：

 ཇི་ིསྙོདེ་སུ་དག་ཕྱིགོས་བཅུའི་ིའིཇིགི་རྟེནོ་ནོ། །

དུས་གསུམ་གཤིེགས་པ་མ་ིཡ་ིསངེ་ག་ེཀུནོ། །

吉涅 速達 秋就 吉滇拿   杜松 謝巴 米以 僧給棍

所有十方世界中，三世一切人師子，

 བདག་གསི་མ་ལུས་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ། །

ལུས་དང་ངག་ཡདི་དང་བས་ཕྱིག་བགྱིིའི།ོ །

達吉 瑪律 提達 湯皆喇   律當 昂宜 檔威 恰吉喔

我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。

 

བཟང་པ་ོསྤྱོདོ་པའི་ིསྨིོནོ་ལམ་སྟེབོས་དག་གསི། །

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡདི་ཀྱིསི་མངོནོ་སུམ་དུ། །

桑波 倔悲 悶浪 朵達吉   加哇 湯皆 宜記 溫順獨

普賢行願威神力，普現一切如來前，

 ཞེངི་ག་ིརྡུལ་སྙོདེ་ལུས་རིབ་བཏུད་པ་ཡསི། །

རྒྱལ་བ་ཀུནོ་ལ་རིབ་ཏུ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

星吉 獨涅 律惹 對巴宜   加哇 棍喇 惹度 洽擦洛

一身複現剎塵身，一一遍禮剎塵佛。 
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རྡུལ་གཅགི་སྟེངེ་ནོ་རྡུལ་སྙོདེ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

སངས་རྒྱས་སྲིས་ཀྱི་ིདབུས་ནོ་བཞུགས་པ་དག །

獨記 電拿 獨涅 桑傑南   桑傑 色記 威拿 修巴達

於一塵中塵數佛，各處菩薩眾會中，

 

ད་ེལྟརི་ཆེསོ་ཀྱི་ིདབྱེངིས་རྣམས་མ་ལུས་པ། ། 

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གསི་གང་བརི་མསོ། །

提達 確記 樣南 瑪律巴   湯皆 加哇 達吉 港哇摩

無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿。

 

 ད་ེདག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་ོརྣམས། ། 

དབྱེངས་ཀྱི་ིཡནོ་ལག་རྒྱ་མཚོའོི་ིསྒྲ་ཀུནོ་གྱིསི། །

提達 昂巴 米塞 嘉措南   樣記 銀拉 嘉措 札棍吉

各以一切音聲，普出無盡妙言辭，

 

རྒྱལ་བ་ཀུནོ་གྱི་ིཡོནོ་ཏནོ་རིབ་བརྗེདོ་ཅངི༌། ། 

བད་ེབརི་གཤིགེས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གསི་བསྟེདོ། །

加哇 棍吉 元丹 惹決今   碟哇 謝巴 趟借 達吉對

盡于未來一切劫，讚佛甚深功德海。
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མ་ེཏགོ་དམ་པ་ཕྲེེང་བ་དམ་པ་དང༌། །  

སལི་སྙོནོ་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆེགོ་དང༌། །

美多  檔巴 稱哇 檔巴當   系年 南檔 久巴 獨秋檔

以諸最勝妙華鬘，伎樂塗香及傘蓋，

 

མརི་མ་ེམཆེགོ་དང་བདུག་སྤོསོ་དམ་པ་ཡསི། ། 

རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ནོ་ིམཆེདོ་པརི་བགྱི།ི །

瑪玫 秋當 獨貝 檔巴以   加哇 提達 喇尼 確巴吉

如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來。

 

ནོ་བཟའི་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲ་ིམཆེགོ་དང༌། ། 

ཕྱི་ེམའི་ིཕུརི་མ་རིི་རིབ་མཉམ་པ་དང༌། །

拿薩 檔巴 南檔 尺秋檔   切玫 噗瑪 黎惹 釀巴檔

最勝衣服最勝香，末香燒香與燈燭，

 

བཀོདོ་པས་ཁྱེད་པརི་འིཕགས་པའི་ིམཆེགོ་ཀུནོ་གྱིསི། ། 

རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ཡང་མཆེདོ་པརི་བགྱི།ི །

貴貝 切巴 帕悲 秋棍吉   加哇 碟達 喇楊 確巴吉

一一皆如妙高聚，我悉供養諸如來。

 



24

མཆེོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མདེ་རྒྱ་ཆེ་ེབ། ། 

ད་ེདག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མསོ། །

確巴 港南 喇麥 加切哇   碟達 加哇 湯借 拉洋摩

我以廣大勝解心，深信一切三世佛，

 

བཟང་པ་ོསྤྱོདོ་ལ་དད་པའི་ིསྟེབོས་དག་གསི། ། 

རྒྱལ་བ་ཀུནོ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་མཆེདོ་པརི་བགྱི།ི །

桑波 究拉 碟貝 朵達吉   加哇 棍喇 洽擦 確巴吉

悉以普賢行願力，普遍供養諸如來。

 

 འིདདོ་ཆེགས་ཞེ་ེསྡང་གཏ་ིམུག་དབང་གསི་ནོ།ི ། 

ལུས་དང་ངག་དང་ད་ེབཞེིནོ་ཡདི་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། །

對洽 斜登 地目 汪吉尼   律檔 昂檔 碟行 宜記將

我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

 

སྡགི་པ་བདག་གསི་བགྱིསི་པ་ཅ་ིམཆེསི་པ། ། 

ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གསི་ས་ོསོརི་བཤིགས། །

地巴 達吉 吉巴 記企巴   提達 湯皆 達吉 索索下

從身語意之所生，一切我今皆懺悔。
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ཕྱིགོས་བཅུའི་ིརྒྱལ་བ་ཀུནོ་དང་སངས་རྒྱས་སྲིས། ། 

རིང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབོ་དང་མ་ིསློབོ་དང༌། །

秋就 加哇 棍檔 桑傑色   壤加 南檔 洛檔 米洛檔

十方一切諸眾生，二乘有學及無學，

 

འིགྲ་ོབ་ཀུནོ་གྱི་ིབསདོ་ནོམས་གང་ལ་ཡང༌། ། 

ད་ེདག་ཀུནོ་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་བདག་ཡ་ིརིང༌། །

卓哇 棍吉 雖南 港拉揚   提達 棍吉 結速 達宜壤

一切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。

 

གང་རྣམས་ཕྱིགོས་བཅུའི་ིའིཇིགི་རྟེནོ་སྒྲོནོ་མ་དག ། 

བྱེང་ཆུབ་རིམི་པརི་སངས་རྒྱས་མ་ཆེགས་བརྙེསེ། །

港南 秋就 吉滇 准瑪達   強曲 仁巴 桑傑 瑪洽涅

十方所有世間燈，最初成就菩提者，

 

མགནོོ་པ་ོད་ེདག་བདག་གསི་ཐམས་ཅད་ལ། ། 

འིཁརོི་ལ་ོབླ་ནོ་མདེ་པ་བསྐོརི་བརི་བསྐུལ། །

觀波 提達 達吉 趟借喇   扣洛 喇拿 美巴 過哇固

我今一切皆勸請，轉於無上妙法輪。
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མྱ་ངནོ་འིདའི་སྟེནོོ་གང་བཞེེད་ད་ེདག་ལ། ། 

འིགྲ་ོབ་ཀུནོ་ལ་ཕནོ་ཞེངི་བདེ་བའི་ིཕྱིིརི། །

娘恩 達頓 扛協 提達拉   卓哇 棍拉 片星 碟威企

諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請，

 

བསྐལ་པ་ཞེངི་ག་ིརྡུལ་སྙོདེ་བཞུགས་པརི་ཡང༌། ། 

བདག་གསི་ཐལ་མ་ོརིབ་སྦྱིརི་གསལོ་བརི་བགྱི།ི །

噶巴 星吉 獨涅 咻巴揚   達吉 踏牟 惹夾 索哇吉

諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請。

 

ཕྱིག་འིཚོལ་བ་དང་མཆེདོ་ཅངི་བཤིགས་པ་དང༌། ། 

རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིང་བསྐུལ་ཞེངི་གསལོ་བ་ཡ།ི །

洽擦 哇檔 確津 謝巴檔   結速 宜壤 固星 索哇宜

所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，

 

དག་ེབ་ཅུང་ཟད་བདག་གསི་ཅ་ིབསགས་པ། ། 

ཐམས་ཅད་བདག་གསི་བྱེང་ཆུབ་ཕྱིིརི་བསྔོའི།ོ །

給哇 君雖 達吉 記薩巴   湯皆 達吉 強曲企窩喔

隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道。
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བསྟེདོ་པ་ནོ།ི

讚頌 

གང་ཚོ་ེརྐང་གཉསི་གཙོ་ོབ་ོཁྱེདོ་བལྟམས་ཚོ།ེ །

ས་ཆེེནོ་འིད་ིལ་གམོ་པ་བདུནོ་བོརི་ནོས། །

扛策 岡尼 作喔 卻當策    薩千 滴拉 供巴 敦婆內

當初兩足尊您誕生時，於此大地踏行七步後，

 

ང་ནོ་ིའིཇིགི་རྟེནོ་འིད་ིནོ་མཆེགོ་ཅེས་གསུངས། །

ད་ེཚོ་ེམཁས་པ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

昂尼 記滇 滴那 秋皆松   喋策 凱巴 卻拉 恰擦洛

宣說於此世間我最尊，彼時智者于您我敬禮。

 

དང་པ་ོདགའི་ལྡནོ་ལྷ་ཡ་ིཡུལ་ནོས་བྱེོནོ། །

རྒྱལ་པའོི་ིཁབ་ཏུ་ཡུམ་གྱི་ིལྷུམས་སུ་ཞུགས། །

倘波 嘎殿 拉宜 遊內圈   嘉波 卡杜 永吉 倫速修

首先自兜率天而降臨，進入王宮皇后母胎中，

 

ལུམྦི་ིནོ་ིཡ་ིཚོལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས།  །བཅམོ་ལྡནོ་ལྷ་ཡ་ིལྷ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

倫比 尼宜 察杜 突巴當   炯丹 拉宜 拉喇 恰擦洛

藍毗尼園能仁誕生已，釋尊天中之天我頂禮。
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གཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་བཞེསི་མཆེོད། །

ཤཱཀྱིའི་ིགྲངོ་དུ་གཞེོནོ་ནུས་རིལོ་རྩདེ་མཛིད། །

夏耶 康杜 瑪瑪 借西卻   夏戒 重杜 秀努 若賊賊

越量宮中卅二保姆育，釋迦城中童子共嬉戲，

 

སརེི་སྐྱའི་ིགནོས་སུ་ས་འིཚོ་ོཁབ་ཏུ་བཞེསེ། །

སྲིདི་གསུམ་མཚུངས་མེད་སྐུ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

色接 內速 薩措 卡都謝   思松 聰美 固拉 恰擦洛

迦毗羅城太子納後妃，三有無匹佛身我頂禮。

 

གྲངོ་ཁྱེེརི་སྒོ་ོབཞེིརི་སྐྱ་ོབའི་ིཚུལ་བསྟེནོ་ནོས། །

མཆེོད་རྟེནོ་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་བསལི། །

重切 國息 久威 促滇內   卻殿 南大 從杜 巫札夕

王城四門各現憂惱狀，清淨佛塔之前自落髮，

 

ནོ་ཻརིཉྫ་ནོའི་ིའིགྲམ་དུ་དཀོའི་ཐུབ་མཛིད། །

སྒྲབི་གཉསི་སྐྱོནོ་དང་བྲལ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

尼連 雜涅 彰都 嘎突賊   智尼 涓檔 札拉 恰擦洛

尼連禪河河畔行苦行，二障罪垢咸離我頂禮。
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རྒྱལ་པའོི་ིཁབ་ཏུ་གླང་ཆེེནོ་སྨྱོནོོ་པ་བཏུལ། །

ཡངས་པ་ཅནོ་དུ་སྤྲའེུས་སྦྲང་རྩ་ིཕུལ། །

嘉波卡都 浪千 虐巴都   揚巴 間杜 哲玉 場擠卜

王舍城中調伏瘋大象，廣嚴城裡猴子獻蜂蜜，

 

མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་མངོནོ་སངས་རྒྱས། །

མཁྱེེནོ་པའི་ིཡ་ེཤིསེ་འིབརི་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

瑪嘎 達如 突巴 溫桑傑   千貝 以喜 擺拉 恰擦洛

摩竭陀國能仁成正覺，智者智慧光耀我頂禮。

 

ཝཱ་རི་ཎཱ་སིརི་ཆེསོ་ཀྱི་ིའིཁོརི་ལ་ོབསྐོརི། །

ཛི་ེཏའི་ིཚོལ་དུ་ཆེ་ོའིཕྲུལ་ཆེེནོ་པ་ོབསྟེནོ། །

哇喇 那西 曲吉 闊洛過   賊喋 察杜 秋竹 千波滇

於鹿野苑初轉妙法輪，祇陀園中示現大神通，

 

རྩྭ་མཆེགོ་གྲངོ་དུ་དགངོས་པ་མྱ་ངནོ་འིདས། །

ཐུགས་ནོ་ིནོམ་མཁའི་འིདྲ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

雜秋 重杜 恭巴 娘恩喋  突尼 南卡 札拉 恰擦洛

於拘尸城意欲入涅槃，釋尊心如虛空我頂禮。
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འིད་ིལྟརི་བསྟེནོ་པའི་ིབདག་པ་ོབཅམོ་ལྡནོ་འིདས།  །

མཛིད་པའི་ིཚུལ་ལ་མད་ོཙོམ་བསྟེདོ་པ་ཡ།ི །

帝大 滇貝 達波 炯丹喋   賊貝 促拉 多贊 堆巴以

如此示現之主薄伽梵，種種行儀經中略讚頌，

 

དག་ེབས་འིགྲ་ོབ་ཀུནོ་གྱི་ིསྤྱོདོ་པ་ཡང༌། །

བད་ེགཤིགེས་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིམཛིད་དང་མཚུངས་པརི་ཤིགོ  །

給威 卓哇 棍吉 覺巴揚   喋謝 尼吉 賊檔 聰巴修

此善願諸眾生之所行，皆與善逝您之行儀同。

 

ད་ེབཞེིནོ་གཤིགེས་པ་ཁྱེདེ་སྐུ་ཅ་ིའིདྲ་དང༌། །

འིཁརོི་དང་སྐུ་ཚོའེི་ིཚོད་དང་ཞེངི་ཁམས་དང༌། །

提新  謝巴 切固 吉札檔   闊倘 固策 側檔 行康檔

盡如世尊如來您之身，眷屬、壽量、以及淨土等，

 

ཁྱེདོ་ཀྱི་ིམཚོནོ་མཆེགོ་བཟང་པ་ོཅི་འིདྲ་བ། །

ད་ེའིདྲ་ཁ་ོནོརི་བདག་སགོས་འིགྱུརི་བརི་ཤིགོ །

切吉 參秋 桑波 吉札哇   提札 闊那 達梭 糾哇修

一如您之殊勝善妙相，唯獨如彼我等願成就。
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ཁྱེདོ་ལ་བསྟེདོ་ཅངི་གསལོ་བ་བཏབ་པའི་ིམཐུས། །

བདག་སགོས་གང་དུ་གནོས་པའི་ིས་ཕྱིགོས་སུ། །

切拉 對經 梭哇 達貝突   達梭 扛杜 涅貝 薩秋速

於尊讚頌虔誠祈請力，吾等所住任何之方所，

 

ནོད་གདོནོ་དབུལ་ཕངོས་འིཐབ་རྩདོ་ཞེ་ིབ་དང༌། །

ཆེསོ་དང་བཀྲ་ཤིསི་འིཕལེ་བརི་མཛིད་དུ་གསལོ། །

涅倘 烏朋 它最 息哇檔   卻檔 紮西 佩哇 賊都梭

病、魔、貧窮、戰爭悉平息，祈願佛法廣布吉祥增。

 

སྟེནོོ་པ་འིཇིགི་རྟེནོ་ཁམས་སུ་བྱེོནོ་པ་དང་།   །

བསྟེནོ་པ་ཉ་ིའིདོ་བཞེིནོ་དུ་གསལ་བ་དང་། །

敦巴 記滇 康速 圈巴檔   丹巴 尼吳 行都 薩哇倘

佛陀降臨世間之界域，法教如同日光極清明，

 

བསྟེནོ་འིཛིིནོ་དཔོནོ་སློབོ་བཤིད་སྒྲུབ་རྒྱས་གྱུརི་ཅགི །

བསྟེནོ་པ་ཡུནོ་རིངི་གནོས་པའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤིགོ 

滇津 奔洛 達竹 皆究吉   滇巴 雲林 涅貝 紮西修

持教師徒講修更興盛，佛教長久住世願吉祥。 

སྐྱབོ་པ་འིཇིགི་རྟེནོ་མགོནོ་པསོ་མཛིད་པའི།ོ

吉天頌恭寫作。
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བཟླས་དམགིས་ནོ།ི 

持咒之觀想

 

མདུནོ་བསྐྱདེ་བསྟེནོ་པའི་ིབདག་པ་ོཐུབ་དབང་ག།ི །

ཐུགས་ཀོརི་མུ་ཾཡགི་གསེརི་མདགོ་མཐའི་སྐརོི་དུ། །

頓吉 丹百 達布 土旺給   吐嘎 蒙以 思朵 踏果讀

對生教法之主能仁之，心間金色咒字之周圍，

 

མུ་ཎེའེི་ིསྔགས་ཀྱིསི་གཡས་སུ་བསྐོརི་པ་ལས། །

འིདོ་འིཕྲེསོ་རྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་ཐམས་ཅད་མཆེདོ། །

目尼 昂吉 業速 郭巴來   吳初 傑瓦 塞戒 堂傑曲

摩尼咒鬘向右旋圍繞，放光供養諸佛佛子眾，

 

ཚུརི་འིདུས་འིགྲ་ོདྲུག་སམེས་ཅནོ་ཡངོས་ལ་ཕགོ །

སྡུག་བསྔལ་སལེ་ནོས་ལས་སྒྲབི་དག་པརི་བྱེས།

粗讀 桌主 桑金 永拉坡   獨哎 斯乃 來赤 塔巴切

回攝照觸一切六道眾，祛除痛苦清淨諸業障，
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འིདོ་ད་ེམདུནོ་བསྐྱདེ་ཐུགས་ཀོའི་ིསྔགས་ལ་ཐམི། །

སློརི་ཡང་འིདོ་འིཕྲེསོ་བྱེིནོ་རླབས་སེམས་ལ་འིཇུག །

吳提 頓吉 吐蓋 昂拉替  拉樣 吳初 請蠟 桑了久

彼光融入對生心中咒，再次放光加持諸有情，

 

 སྒྲབི་གཉིས་བྱེང་ཞེངི་མྱུརི་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི།ི །

ག་ོའིཕང་བླ་ནོ་མདེ་པརི་འིགདོ་པརི་གྱུརི།།

赤尼 強行 奴讀 桑傑給   郭幫 拉納 米巴 果巴具

清淨二障迅速安置於，至高無上成佛之果位，

ཨོཾ་ཾམུ་ནོ་ེམུ་ནོ་ེམ་ཧཱ་མུ་ནོ་ེཡ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཅ་ིནུས་བཟླ།

嗡 牟尼 牟尼 瑪哈 牟尼 耶 梭哈  盡力念誦 。

 

བསྡུ་རིམི་ནོ།ི

收攝次第

 མདུནོ་བསྐྱདེ་བསྟེནོ་པའི་ིབདག་པ་ོབཅོམ་ལྡནོ་འིདས་འིདོ་དུ་ཞུ་ནོས་མུ་ཎེའེི་ིསྔགས་

འིཁརོི་ལ་ཐམི། 

敦克 丹百 達布 炯丹喋 吳土 許內 目內 昂擴拉挺

對生教法之主薄伽梵融化為光，融入摩尼之咒輪，



34

སྔགས་འིཁོརི་མུ་ཾལ་ཐམི། མུ་ཾཡགི་རིང་ག་ིསྨིིནོ་མཚོམས་སུ་ཐམི་པས་རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་
གསུང་ཐུགས་དང་རིང་ག་ིལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་དབྱེེརི་མདེ་དུ་གྱུརི།།

昂闊 蒙拉挺  蒙以 仁給 蜜慘 速 挺白 傑外 古頌兔堂 仁
給 魯旺以頌 葉密圖究

咒輪融「蒙
木
」咒字，「蒙

木
」字融入於己之眉間，

信解佛之身語意與我之身語意三成無二無別。

 

དབུགས་རྔུབ་འིབྱེིནོ་གྱི་ིཏངི་ང་ེའིཛིིནོ་ལ་མཉམ་པརི་ཞེགོས་འིཛིདོ་ཅགི

等持安住於呼吸三摩地中。

 

ད་ེལྟརི་དབུགས་འིབྱེིནོ་གྱི་ིམད་ོལྟརི་དབུགས་འིགྲ་ོའིངོ་ལ་དམགིས་པ་གཏད་ནོས་ཉུང་མཐརི་ཡང་སྐརི་མ་

༡༥ ལས་མ་ིཉུང་བརི་མ་ཡངེས་པརི་སྐྱངོ་ང༌ོ།།

據《呼吸經》所說，當專注緣想呼吸最少不少於十五分鐘，

不散亂地守護，

 

ད་ེཡང་སྤྱོདོ་འིཇུག་ལས།  

此外，《入行論》中:

 སམེས་སྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏགོས་པ། །

བརྟུལ་ཞུགས་མང་པསོ་ཅ་ིཞེགི་བྱེ།།  ཞེསེ་དང༌།

「唯需護心之戒行，何需諸多戒行護。」 又
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འིབྲ་ིགུང་༧སྐྱབོ་པས།

如尊聖直貢覺巴:

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགཞུང་ལམ་ད།ེ །

དུས་རྒྱུནོ་ཆེད་མདེ་པའི་ིདྲནོ་པ་ཡནིོ།།

「三世諸佛之大道，即是無間正念爾。」

གསུངས་པ་ལྟརི་མ་ཡངེས་པརི་ཅ་ིནུས་སྐྱངོ་ང༌ོ།།

依此所述，盡力保持不散亂。

 

ད་ེནོས་སྨིོནོ་ལམ་འིདབེས་པ་ནོ།ི

འིཇིམ་དཔལ་ཞེངི་ག་ིཡནོོ་ཏནོ་བསྟེནོ་པའི་ིམད་ོལས།

然後做發願。正如《文殊淨土功德教授經》所說:

 

ཆེསོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐྱེེནོ་བཞེིནོ་ཏ།ེ །

འིདུནོ་པའི་ིརྩེ་ལ་རིབ་ཏུ་གནོས།།

「正如諸法皆緣起，故住意求之尖端，

 གང་གསི་སྨིོནོ་ལམ་ཅ་ིབཏབ་པ། །

ད་ེའིདྲའི་ིའིབྲས་སུ་ཐབོ་པརི་གྱུརི།།

何者所發任何願，如是果位將獲得。」

ཞེསེ་གསུངས་པ་ལྟརི།    

依上述之旨做發願。
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འིཕགས་པ་དཀོོནོ་མཆེགོ་བརྩགེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ིསྨིོནོ་ལམ་འིདེབས་པ་ནོ།ི

念誦出自《聖寶積經》之發願文 

 

སངས་རྒྱས་ཀུནོ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ ། དྲང་སྲིངོ་ལྷ་མགི་ལྡནོ་པ་ཡ།ི །

桑傑 棍拉 恰擦洛   掌松 喇米 滇巴以

我今歸命禮，十方一切佛，

 

བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔའི་རྣམས་དང་ཡང༌། །ཉནོ་ཐསོ་རྣམས་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

強秋 森巴 南檔揚   年退 南拉 恰擦洛

菩薩聲聞眾，大仙天眼者。

 

ངནོ་འིགྲ་ོཐམས་ཅད་ཟླགོ་བྱེདེ་ཅངི༌། །མཐ་ོརིསི་ལམ་ནོི་རིབ་སྟེོནོ་ལ། །

年卓 湯界 鬥且京   透哩 朗尼 拉敦拉

亦禮菩提心，遠離諸惡道，

 

རྒ་ཤིི་མདེ་པརི་འིདྲནེོ་བགྱིདི་པ། །བྱེང་ཆུབ་སམེས་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །

噶系 沒巴 枕吉巴   強秋 森拉 恰擦洛

能得生天上，乃至證涅槃。
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སམེས་ཀྱི་ིདབང་དུ་གྱུརི་པས་ནོ། །བདག་གསི་སྡགི་པ་ཅ་ིབགྱིིས་པ། །

森記 汪讀 究貝拿 達吉 迪巴 記吉巴

若我作少罪，隨心之所生，

 

སངས་རྒྱས་སྤྱོནོ་སྔརི་མཆེསི་ནོས་སུ། །བདག་གསི་ད་ེདག་བཤིགས་པརི་བགྱི།ི །

桑傑 金雅 企內速   達吉 提達 下巴吉

今對諸佛前，懺悔令除滅。

 

བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གསི། །བསདོ་ནོམས་ཚོགོས་ནོ་ིབསྐྱདེ་པ་སྟེ།ེ །

達雷 南巴 孫扛吉   索南 措尼 界巴喋

我今身口意，所集諸功德，

 

བདག་ག་ིཀུནོ་མཁྱེེནོ་ས་བོནོ་འིདསི། །བདག་ག་ིབྱེང་ཆུབ་མ་ིཟད་ཤིགོ །

達吉 棍千 薩溫喋   達吉 強秋 米塞修

我今身口意，所集諸功德。

 

ཕྱིགོས་བཅུ་དག་ག་ིཞེངི་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་མཆེདོ་པ་གང་བྱུང་བ། །

秋糾 達吉 行南速   桑傑 卻巴 扛炯哇

十方國土中，供養如來者，
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སངས་རྒྱས་མཁྱེེནོ་པས་ཡ་ིརིང་བ། །ད་ེལ་བདག་ནོ་ིཡ་ིརིང་ང༌ོ། །

桑傑 千貝 宜攘哇   提拉 達尼 宜攘吾

及佛無上智，我今盡隨喜。

 

སྡགི་པ་ཐམས་ཅད་བཤིགས་པརི་བགྱི།ི །བསདོ་ནོམས་ཀུནོ་ལ་ཡ་ིརིང་ང༌ོ། །

迪巴 湯界 下巴吉   索南 裩拉 宜攘吾

有罪悉懺悔，是福皆隨喜，

 

སངས་རྒྱས་ཀུནོ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལ།ོ །བདག་ནོ་ིཡ་ེཤིསེ་མཆེགོ་ཐབོ་ཤིགོ །

桑傑 棍拉 恰擦洛   達尼 以謝 秋拖修

有罪悉懺悔，是福皆隨喜。

 

ཕྱིགོས་བཅུ་དག་ག་ིཕྱིགོས་རྣམས་སུ། །ས་བཅུ་དག་ལ་གནོས་པ་ཡ།ི །

秋糾 達吉 秋南速   薩糾 達拉 內巴宜

十方大菩薩，證于十地者，

 

བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔའི་བྱེང་ཆུབ་མཆེགོ །འིཚོང་རྒྱ་བགྱིདི་པརི་བསྐུལ་མ་འིདབེས། །

強秋 森巴 強秋秋   倉嘉 吉巴 固瑪喋

我今稽首禮，願速證菩提。
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བྱེང་ཆུབ་དམ་པརི་སངས་རྒྱས་ཤིངི༌། །སྡ་ེདང་བཅས་པའི་ིབདུད་བཏུལ་ནོས། །

強秋 檔巴 桑傑行   喋堂 界貝 堆杜內

得證菩提已，摧伏於魔軍，

 

སྲིགོ་ཆེགས་ཀུནོ་ལ་སྨིནོ་སློད་དུ། །ཆེསོ་ཀྱི་ིའིཁོརི་ལ་ོབསྐོརི་གྱུརི་ཅགི །

索恰 棍拉 面雷讀   曲記  郭洛 過究吉

轉清淨法輪，饒益眾生類。

 

ཆེསོ་རྔ་ཆེེནོ་པའོི་ིསྒྲ་ཡསི་ནོ།ི །སྡུག་བསྔལ་སམེས་ཅནོ་ཐརི་བགྱིདི་ཤིགོ །

曲安 千波 札宜尼 讀亞 森間 踏吉修

常願住世間，無量俱胝劫，

 

བསྐལ་པ་བྱེ་ེབ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆེསོ་སྟེོནོ་མཛིད་ཅངི་བཞུགས་གྱུརི་ཅགི །

嘎巴 且哇 衫耶速  曲敦 賊京 修究記

擊於大法鼓，度脫苦眾生。

 

འིདོད་པའིི་འིདམ་དུ་བྱེངི་གྱུརི་ཅངི༌། །སྲིདི་པའི་ིསྲིད་བུས་དམ་བཅངིས་པ། །

堆備 檔讀 情究京   思貝 色普 檔京巴

我沒於欲泥，貪繩之所繫，

 



40

འིཆེངི་བ་ཀུནོ་གྱིསི་བཅངིས་བདག་ལ། །རྐང་གཉསི་མཆེགོ་རྣམས་གཟགིས་སུ་གསལོ། །

慶哇 棍吉 京達拉   剛逆 秋南 四速索

種種多纏縛，願佛垂觀察。

 

སམེས་ཀྱིསི་དྲ་ིམརི་བགྱིསི་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནོ་ིསྨིདོ་མ་ིམཛིད། །

森記 持瑪 吉巴拉 桑傑  南尼 昧米賊

眾生雖垢重，諸佛不厭捨，

 

སམེས་ཅནོ་རྣམས་ལ་བྱེམས་ཐུགས་ལྡནོ། །སྲིདི་པའི་ིམཚོ་ོལས་སྒྲལོ་བརི་ཤིགོ །

森間 南拉 強圖滇   思貝 錯雷 卓哇修

願以大慈悲，度脫生死海。

 

རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང༌། །གང་དག་འིདས་དང་མ་བྱེོནོ་པ། །

昨貝 桑傑傑 扛修檔   扛達 喋檔 瑪軍巴

現在諸世尊，過去未來佛，

 

ད་ེདག་རྗེསེ་སུ་བདག་སློབོ་ཅངི༌། །བྱེང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྤྱོདོ་གྱུརི་ཅགི །

提達 吉速 達洛京 強秋 界巴 倔究吉

所行菩薩道，我今願修學。
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ཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་དྲུག་རྫོོགས་བགྱིསི་ནོས། །འིགྲ་ོདྲུག་སམེས་ཅནོ་ཐརི་བགྱིདི་ཤིགོ །

帕若 沁竹 昨吉內   卓竹 森間 達吉修

具足波羅蜜，成就六神通，

 

མངནོོ་ཤིསེ་དྲུག་པ་ོམངོནོ་བགྱིསི་ནོས། །བླ་མདེ་བྱེང་ཆུབ་རིགེ་གྱུརི་ཅགི །

溫謝 竹波 溫吉內   喇沒 強秋 日究吉

度脫諸眾生，證於無上道。

 

མ་སྐྱསེ་པ་དང་མ་ིའིབྱུང་དང༌། །རིང་བཞེིནོ་མ་མཆེསི་གནོས་མ་མཆེསི། །

瑪界 巴檔 米炯檔  攘行 碼企 內碼企

了知諸法空，無相無自性，

 

རྣམ་རིགི་མ་མཆེསི་དངསོ་མ་མཆེསི། །སྟེངོ་པའི་ིཆེསོ་ནོ་ིརྟགོས་པརི་ཤིགོ །

南日 瑪企 溫瑪企   東貝 曲尼 多巴修

無住無表示，不生亦不滅。

 

སངས་རྒྱས་དྲང་སྲིངོ་ཆེེནོ་པ་ོལྟརི། །སམེས་ཅནོ་མ་མཆེསི་སྲིགོ་མ་མཆེིས། །

桑傑 掌松 千波大   森間 瑪企 索瑪企

又如大仙尊，善了於無我，
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གང་ཟག་མ་མཆེསི་གས་ོམ་མཆེསི། །བདག་མ་མཆེསི་པའི་ིཆེསོ་རྟགོས་ཤིགོ །

扛薩 瑪企 梭瑪企    達瑪 企貝 曲多修

無補特伽羅，乃至無壽者，

 

བདག་འིཛིིནོ་བདག་གིརི་འིཛིིནོ་པ་ཡ།ི །དངསོ་པ་ོཀུནོ་ལ་མ་ིགནོས་པརི། །

達增  達吉 增巴宜      溫波 棍拉 米內巴

于諸佈施事，不執我我所。

 

སམེས་ཅནོ་ཀུནོ་ལ་སྨིནོ་སློད་དུ། །སེརི་སྣ་མ་མཆེསི་སྦྱིིནོ་གཏོང་ཤིགོ །

森間 棍拉 面雷讀  色拿 瑪企 僅東修

為安樂眾生，施與無慳悋，

 

དངསོ་པ་ོདངསོ་པོརི་མ་མཆེསི་པས། །བདག་ག་ིལངོས་སྤྱོདོ་ལྷུནོ་གྲུབ་ཤིགོ །

溫波 溫波 瑪企貝   達吉 隆倔 倫竹修

願我所施物，不假功用生。

 

དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་རྣམ་འིཇིགི་པས། །སྦྱིིནོ་པའི་ིཕ་རིོལ་ཕྱིིནོ་རྫོགོས་ཤིགོ །

溫波 湯界 南吉貝   經百 帕若 慶昨修

觀察了知空，具施波羅蜜，
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ཁྲིམིས་ཀྱི་ིཚུལ་ཁྲིམིས་སྐྱོནོ་མདེ་ཅངི༌། །ཚུལ་ཁྲིམིས་རྣམ་པརི་དག་དང་ལྡནོ། །

成吉 醋成 捐沒京   醋成 南巴 達檔滇

持戒無缺減，得佛淨尸羅，

 

རླམོ་སམེས་མདེ་པའི་ིཚུལ་ཁྲིམིས་ཀྱིསི། །ཚུལ་ཁྲིམིས་ཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་རྫོགོས་ཤིགོ །

隆森 沒貝 醋成記   醋成 帕洛 沁昨修

以無所住故，具戒波羅蜜。

 

ས་འིམ་ཡང་ནོ་ཆུ་འིམ་མ།ེ  །རླུང་ག་ིཁམས་ལྟརི་མ་ིགནོས་ཤིངི༌། །

薩昂 揚拿 秋昂沒   隆吉 康大 米內行

忍辱如四大，不生分别心，

 

བཟདོ་པ་ཁྲི་ོབ་མ་མཆེསི་པས། །བཟདོ་པའི་ིཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་རྫོགོས་ཤིགོ །

所巴 綽哇 瑪企貝   所貝 帕若 沁昨修

以無瞋恚故，具忍波羅蜜。

 

བརྩོནོ་འིགྲུས་བརྩམས་པའི་ིབརྩོནོ་འིགྲུས་ཀྱིསི། །གཏནོ་སྤྲ་ོལ་ེལ་ོམ་མཆེསི་ཤིངི༌། །

尊珠 贊貝 尊珠記   滇卓 雷羅 瑪企行

願以身心力，發起大精進，
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སྟེབོས་དང་ལྡནོ་པའི་ིལུས་སམེས་ཀྱིསི། །བརྩོནོ་འིགྲུས་ཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་རྫོགོས་ཤིགོ །

豆檔 滇貝 呂森記   尊珠 帕若 沁昨修

堅固無懈怠，具勤波羅蜜。

 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ིཏངི་འིཛིིནོ་དང༌། །དཔའི་བརི་འིགྲ་ོབའི་ིཏངི་འིཛིིནོ་དང༌། །

究瑪 大朴 丁增檔   巴哇 卓威 丁金檔

以如幻如化，及勇猛精進，

 

རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་བུའི་ིཏངི་འིཛིིནོ་གྱིསི། །བསམ་གཏནོ་ཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་རྫོགོས་ཤིགོ །

多傑 大布 丁金吉   桑丹 帕若 沁昨修

金剛等三昧，具禪波羅蜜。

 

རྣམ་པརི་ཐརི་པའི་ིསྒོ་ོགསུམ་དང༌། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉདི་དང་ཡང༌། །

南巴 踏貝 果森檔   堆孫 娘巴 尼檔羊

願證三昧智，入於三脫門，

 

རིགིས་གསུམ་མངོནོ་སུམ་བགྱིསི་པ་ཡསི། །ཤིསེ་རིབ་ཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་རྫོགོས་ཤིགོ །

日孫 溫孫 吉巴宜   謝拉 帕若 沁昨修

了三世平等，具慧波羅蜜。
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སངས་རྒྱས་ཀུནོ་གྱིསི་བསྔགས་པ་དང༌། །འིདོ་དང་གཟ་ིབརྗེདི་འིབརི་བ་དང༌། །

桑傑 棍吉 雅巴檔   偉檔 死吉 拔哇檔

諸佛妙色身，光明大威德，

 

བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔའི་ིབརྩོནོ་འིགྲུས་ཀྱིསི། །བདག་ག་ིབསམ་པ་རྫོགོས་གྱུརི་ཅགི །

強秋 森巴 尊珠記   達吉 森巴 昨究吉

菩薩精進行，願我皆圓滿。

 

ད་ེལྟརི་སྤྱོད་པ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཅངི༌། །བྱེམས་པ་གྲགས་དང་ལྡནོ་པ་ཡསི། །

提達  界巴 倔且京   強巴 紮檔 滇巴宜

彌勒名稱者，勤修如是行，

 

ཕ་རིལོ་ཕྱིིནོ་དྲུག་རྫོོགས་བགྱིསི་ནོས། །ས་བཅུའི་ིསྤོ་ོལ་རིབ་གནོས་ཤིགོ །

帕若 沁竹 昨吉內   薩糾 波拉 拉內修

具六波羅蜜，安住於十地。
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མཐརི་བསྔ་ོབས་བརྒྱནོ་ཏ།ོ།

最後，以回向莊嚴

༧སྐྱབས་མགོནོ་ཕྲེནིོ་ལས་ལྷུནོ་འིགྲུབ་ཀྱི་ིཞེབས་བརྟནོ།

直貢澈贊法王長壽祈請文

 

དཀོོནོ་མཆེགོ་རིིནོ་ཆེེནོ་གསུམ་གྱི་ིང་ོབ་ོཉདི། །

རྒྱལ་བསྟེནོ་འིཛིིནོ་པ་སྤྲུལ་པའི་ིཔད་དཀོརི་འིཆེང༌། །

滾秋 仁千 順吉 弄沃逆   加滇 今巴 竹悲 悲噶羌

三寶總集觀音之化身  應化總持佛陀法教者

 

དནོོ་ཀུནོ་བཟང་པ་ོསྤྱོནོ་གྱིསི་གཟགིས་མཛིད་པ། །

ཕྲེནིོ་ལས་ལྷུནོ་གྲུབ་བསྐལ་བརྒྱརི་ཞེབས་བརྟནོ་ཤིགོ །

敦棍 桑波 間吉 席則巴   欽雷 倫竹 嘎加 俠滇秀

悲眼洞見實義圓滿尊  祈請事業任運住百劫
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༧སྐྱབས་མགོནོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྣང་བའི་ིཞེབས་བརྟནོ།

直貢瓊贊法王長壽祈請文

 

དཀོོནོ་མཆེགོ་གསུམ་གྱི་ིབསྟེནོ་པ་འིཛིིནོ་པ་ལ། ། 

ངག་ག་ིདབང་ཕྱུག་རྗེ་ེབཙུནོ་འིཇིམ་པའི་ིདབྱེངས། །

滾秋 順吉 滇巴 增巴喇   昂吉 汪處 結尊 講悲樣

三寶總集文殊之化身  語自在之至尊五髻者

 

ཐུབ་བསྟེནོ་རིིནོ་ཆེེནོ་སྒྲོནོ་མ་ེའིདགེས་མཛིད་པ། ། 

ཆེསོ་ཀྱི་ིསྣང་བ་བསྐལ་བརྒྱརི་ཞེབས་བརྟནོ་ཤིགོ །

凸滇 仁千 準玫 碟則巴   確記 囊哇 噶夾 俠滇秀

舉高能仁聖教明燈尊  祈請持法法顯住百劫

 

 ཡངོས་འིཛིནིོ་ཨཱ་དབྱེང་ཐུབ་བསྟེནོ་རིིནོ་པ་ོཆེསེ་མཛིད་པའི།ོ།

遍持.安揚圖滇仁波切　敬作
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བསྔ་ོབ་ནོ།ི 

回向

བསདོ་ནོམས་འིད་ིཡསི་ཐམས་ཅད་གཟགིས་པ་ཉདི། ། 

ཐབོ་ནོས་ཉསེ་པའི་ིདགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱེས་ཏ།ེ །

索南 第夷 湯介 息巴尼   透內 內貝 乍那 拍切爹

以此福德觀照一切智  願證得已降伏過失敵

 

སྐྱ་ེརྒ་ནོ་འིཆེིའི་ིརྦ་ཀློངོ་འིཁྲུགས་པ་ཡ།ི ། 

སྲིདི་པའི་ིམཚོ་ོལས་འིགྲ་ོབ་སྒྲལོ་བརི་ཤིགོ །

傑噶 那企 巴攏 住巴夷   思貝 措勒 卓哇 卓哇秀

生老病死迷惑狂浪中  輪迴海眾願速得解脫

བྱེང་ཆུབ་སམེས་མཆེགོ་རིིནོ་པ་ོཆེ།ེ ། 

མ་སྐྱསེ་པ་རྣམས་སྐྱ་ེགྱུརི་ཅགི །

強處 散秋 仁波切   瑪傑 巴那 傑就吉

殊勝珍貴菩提心  未生菩提願生起
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སྐྱསེ་པ་ཉམས་པ་མདེ་པརི་ཡང༌། ། 

གངོ་ནོས་གོང་དུ་འིཕལེ་བརི་ཤིགོ །

傑巴 釀巴 美巴洋   空內 空杜 配哇秀

已生菩提不退轉  祈願增益更得上

 

བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བརི་གསོལ་བ་འིདེབས། ། 

མཆེོག་ཏུ་སྐུ་ཚོ་ེརིངི་བརི་གསལོ་བ་འིདེབས། །

喇嘛 固康 桑哇 索哇爹   秋杜 固則 仁哇 索哇爹

祈請上師聖躬永康泰  祈請上師聖壽壽無疆

 

འིཕྲེནིོ་ལས་དརི་ཞེངི་རྒྱས་པརི་གསོལ་བ་འིདེབས། ། 

བླ་མ་དང་འིབྲལ་བ་མདེ་པརི་བྱེིནོ་གྱིསི་རླབོས། །

乘勒 他行 個巴 索哇爹   喇嘛 湯渣 哇美 巴森基落

祈請佛行事業廣增延  願得無離上師祈加持

འིཇིམ་དཔལ་དཔའི་བསོ་ཇི་ིལྟརི་མཁྱེེནོ་པ་དང༌། ། 

ཀུནོ་ཏུ་བཟང་པ་ོད་ེཡང་ད་ེབཞེིནོ་ཏ།ེ །

蔣葩 巴喔 既大 千巴湯   昆杜 桑波 爹揚 爹新爹

猶如文殊丈夫大智境  復如普賢菩薩是境地
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ད་ེདག་ཀུནོ་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་བདག་སློབོ་ཕྱིིརི། །

དག་ེབ་འིད་ིདག་ཐམས་ཅད་རིབ་ཏུ་བསྔ།ོ །

爹大 昆個 傑速 達落靜   給哇 第達 湯傑 熱杜喔

吾願隨習彼等一切行  迴向此二功德於眾生

 

དུས་གསུམ་གཤིེགས་པའི་ིརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི། ། 

བསྔ་ོབ་གང་ལ་མཆེོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

杜松 昔別 加瓦 湯傑吉   窩哇 港拉 卻德 那霸地

一切三時善逝諸如來  悉皆最勝讚誦迴向之

 

བདག་གཞེནོ་དག་ེབའི་ིརྩ་བ་འིད་ིཀུནོ་ཀྱིང༌། ། 

བཟང་པ་ོསྤྱོདོ་ཕྱིིརི་རིབ་ཏུ་བསྔ་ོབརི་བགྱི།ི །

達欣 給為 札瓦 德棍江   桑波 絕色 惹不德 窩瓦傑

自他累積善業諸根本  普賢行故最勝以迴向

 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེསེ་པའིི་བྱེིནོ་རླབས་དང༌། ། 

ཆེསོ་ཉདི་མ་ིའིགྱུརི་བདེནོ་པའི་ིབྱེིནོ་རླབས་དང༌། །

桑傑 固速 內貝 慶拉當   秋擬 米就 擔巴 慶拉當

佛陀三身證悟之加持  俱生法性聖諦之加持
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དག་ེའིདུནོ་མ་ིཕྱིདེ་འིདུས་པའི་ིབྱེིནོ་རླབས་ཀྱིསི། ། 

ཇི་ིལྟརི་བསྔསོ་བཞེིནོ་སྨིོནོ་ལམ་འིགྲུབ་པརི་ཤིགོ །

給蹲 米切 杜貝 慶拉吉   其大 喔新 夢浪 住巴秀

賢聖堅固僧伽之加持  以此迴向誓願得成就

 

ཅསེ་དང༌།

如是

 

དཀོོནོ་མཆེགོ་གསུམ་གྱི་ིབདེནོ་པ་དང༌།

貢丘 順記 殿巴當

以三寶真實諦

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབྱེིནོ་གྱིསི་རླབས་དང༌།

桑傑當 強丘深巴 湯傑記 金介拉當

諸佛菩薩之加持

 

ཚོགོས་གཉསི་ཡངོས་སུ་རྫོགོས་པའི་ིམངའི་ཐང་ཆེེནོ་པ་ོདང༌།

措膩 庸蘇佐貝 亞湯 千波當

圓滿二資糧大威力
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ཆེསོ་ཀྱི་ིདབྱེངིས་རྣམ་པརི་དག་ཅངི་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པའི་ིསྟེབོས་ཀྱིསི།

卻記應 南巴達竟 散記密恰貝 透記

不可思議清淨法界力

 

ད་ེདེ་བཞེིནོ་དུ་འིགྲུབ་པརི་གྱུརི་ཅགི

迭迭欣杜 助巴糾記

願一切得成就

 

 ཅསེ་བདེནོ་སྟེབོས་བརྗེདོ།

宣真諦力

 

བདག་དང་འིཁོརི་འིདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི། དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང༌། 

ཡདོ་པའི་ིདག་ེབའི་ིརྩ་བ་འིདསི་

達當 扣爹 湯傑吉 杜速得   撒巴當 有貝 給貝 紮哇第

以我及輪涅一切眾生三時所集功德根本

 

བདག་དང་སམེས་ཅནོ་ཐམས་ཅད་མྱུརི་དུ་བླ་ནོ་མདེ་པ་ཡང་དག་པརི་

達當 散見湯傑 扭杜拉那美巴 楊達巴

願我及一切眾生
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རྫོགོས་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་རིིནོ་པ་ོཆེ་ེཐབོ་པརི་གྱུརི་ཅགི །

奏貝 蔣處 仁波切 透巴就吉

速證圓滿無上菩提心妙寶

  

ཤིསེ་བྱེ་ཀུནོ་གཟགིས་ཀུནོ་མཁྱེེནོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྗེ།ེ །

རྟནེོ་འིབྲལེ་གནོད་ལ་དབང་ཐབོ་འིབྲ་ིགུང་པ། །

謝佳 棍思 棍千 丘吉杰   單佳 內拉 汪就 直貢巴

所知普名遍智隨佛法  緣起處中自在直貢巴

 

རིནིོ་ཆེེནོ་དཔལ་གྱིི་བསྟེནོ་པ་སྲིདི་མཐའི་ིབརི། །

བཤིད་སྒྲུབ་ཐསོ་བསམ་བསྒོམོ་པས་འིཛིིནོ་གྱུརི་ཅགི །

仁千 巴吉 丹巴 四他巴   謝佳 透散 貢貝 金就吉

仁欽巴教法遍行輪迴  願由聞思修而宣行之

 

དགངོས་པ་རྣམ་དག་བཀོའི་དང་མཐུནོ་པ་ཡ།ི ། 

མ་ནོོརི་ལམ་སྟེོནོ་དག་ེབ་ཅ་ིབསྒྲུབས་པས། །

空巴 那他 噶當 屯巴意   瑪諾 浪蹲 給哇 記住貝

淨心佛語以及隨順意  遵循妙善引路無顛倒
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ས་བཅུའི་ིམགོནོ་པ་ོའིབྲ་ིགུང་རིིནོ་ཆེེནོ་གྱི།ི ། 

བསྟེནོ་པ་དརི་ཞེངི་ཡུནོ་རིངི་གནོས་གྱུརི་ཅགི །

撒住 棍波 止貢 仁千吉   擔巴 踏新 圓仁 內就吉

十地怙主珍貴止貢巴  願法興盛常久得安住

 

རྒྱལ་སྤྱོིའིི་འིབྲི་གུང་བཀོའི་བརྒྱུད་སྤྱོི་ཁྱེབ་ལྷནོ་ཁང་སྐབས་གསུམ་པ་ནོས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡནོ་འིདས་ཀྱིི་དུས་

མཆེོད་ཆེེནོ་པོ་བཞེི་ལ་འིབྲི་གུང་བཀོའི་བརྒྱུད་པའིི་རྗེེས་འིབྲང་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུརི་དུ་ཐུབ་དབང་གི་ཆེོ་ག་ཞེིག་

དགསོ་པ་ནོནོ་བསྐུལ་བྱུང་བ་བཞེནིོ།   ཐུབ་དབང་ག་ིབསྐྱདེ་ཆེགོ་སྒྲུབ་ཐབས་དངསོ་གཞེ་ིད་ེཀུནོ་མཁྱེནེོ་རིགི་འིཛིནིོ་

ཆེསོ་གྲགས་ཀྱི་ིབླ་མ་བད་ེབའི་ིརྡོ་ོརྗེའེི་ིསྒྲུབ་སྐརོི་ཇི་ིབཞེནིོ་ཚོགིས་བཅད་དུ་སྒྲགིས།  གཞེནོ་ཡངོས་གྲགས་ཞེལ་འིདནོོ་

དག་མད་ོལྟརི་སྦྱིརི་བ་འིད་ིབཞེནིོ་འིབྲ་ིགུང་པ་འིཕྲེནིོ་ལས་ལྷུནོ་གྲུབ་ཀྱིསི། ཐ་ེཝནོ་ཡང་མངི་རི་ིབའོི་ིགསངེ་ནོས་སྤྱོ་ིལ་ོ

༢༠༢༡ ས་ག་ཟླ་བའི་ིཚོསེ་༢༥ ཉནིོ་དག་པརི་གྲུབ་པས་དགེའི།ོ། དགའེི།ོ དགའེི།ོ། །།

 

由第三屆國際直貢噶舉總會建議釋迦牟尼四大節日，應當全球直貢噶

舉弟子統一的進行供修，並且要求於我著作一本觀修釋迦摩尼佛的簡

軌之故，我根據全知者法王仁津卻札所著作的《大樂金剛四身上師相

應》法本整理此簡軌。另外誦經部分依然根據統一的顯教傳統課本。

由直貢巴赤列倫珠，於臺灣陽明山靜處，2021年薩嘎達瓦25日圓滿寫

作。吉祥！吉祥！吉祥！
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དབྱེནིོ་ཡགི་མ་དཔ་ེདང་དབྱེིནོ་སྒྱུརི་ལ་ོཙཱ་བ།  མཁནོ་པ་ོདཀོོནོ་མཆེགོ་བསྟེནོ་འིཕལེ།

རྒྱ་ཡགི་ལ་ོཙཱ་བ།       དཀོོནོ་མཆེགོ་ཕུནོ་ཚོགོས། ཤིསེ་རིབ་རྡོ་ོརྗེ།ེ

བདོ་སྐད་སྒྲ་གདངས་རྒྱ་ཡགི་ཏུ་ཕབ་མཁནོ།  སྐྱརོི་དཔོནོ་ཀོ་ཚོལ་ཉ་ིམ།

རྒྱ་ཡགི་མ་དཔ།ེ     ཕྱིག་ཆེེནོ་ལྔ་ལྡནོ་ཆེསོ་གླངི་དང་། 

     སྒོམ་པ་ོཔའི་ིཆེསོ་ཚོགོས།

བད་ེགཟུགས་འིཆེརི་འིགདོ་པ།   ཕྱིག་དྲུང་དཀོོནོ་མཆེགོ་ཀོརྨ།

 

རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིའིབྲ་ིགུང་བཀོའི་བརྒྱུད་སྤྱོ་ིཁྱེབ་ལྷནོ་ཁང་སྐབས་གསུམ་པ་ནོས་སྤྱོ་ིལ།ོ ༢༠༢༡ ཆེསོ་

འིཁརོི་དུས་ཆེེནོ་དང་། ༧སྐྱབས་མགོནོ་ཡདི་བཞེིནོ་ནོརོི་བུ་དགུང་གྲངས་དོནོ་དྲུག་ག་ིསྐུའི་ི

འིཁྲུངས་སྐརི་ཉནིོ་ཡངོས་ཁྱེབ་ཏུ་འིགྲམེས་སྤོལེ་ཞུས།།   དགེའི།ོ།

 

英文翻譯者：譯師堪布貢覺丹培

中文翻譯者：劉哲安 譯師喜饒多吉

中文藏音：輔導師噶則尼瑪

中文版: 大手印五具佛學會、岡波巴金剛乘佛學會

封面設計: 秘書貢覺噶瑪

此法本由第三屆國際直貢噶舉總會於2021年佛陀初轉四諦
法輪節日和直貢澈贊法王七十六大壽喜日統一發行。

吉祥！




