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祈禱之王 1 

༄༅། །བཟང་སྨོད་སྨོན་ལམ། ། 
 

祈禱之王  

普賢行願品 
摘錄自〝阿哇湯薩喀〞的〝岡達尤哈〞的章節  

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་དྲ་ཙརྻ་པྲ་ཎྒྲི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ། 

加嘎給都 阿亞巴渣 札亞 帕尼達那 惹渣 

印度語是〝阿亞巴渣札亞帕尼達那惹渣〞 

བྨོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བཟང་པྨོ་སྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲི་རྒྱལ་པྨོ། 

伯給都 帕巴桑波 覺貝夢浪 吉加波 
西藏話是〝帕巴桑波覺貝夢浪吉加波〞 
 

其意思為：高貴的祈禱之王,普賢行願品 

 

翻譯者的禮敬   
 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞྨོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།། 

帕巴 將巴 雄奴 就巴拉 恰察洛 
礼敬永遠年輕高貴的文殊師利    

 

淨化心靈的七個前行：  
 

1. 礼敬諸佛菩薩    
 

ཇྒྲི་སེད་སུ་དག་ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་འཇྒྲིག་རེན་ན།།           合掌  

吉涅 舒達 丘曲 吉天那 
在宇宙的各個方向、過去、現在和未來  

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མྒྲི་ཡྒྲི་སེང ེ་ཀུན།།    

杜宋 些巴 米衣 深給昆             
是諸佛,(到大樂去的)人中獅子   

བདག་གྒྲིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ།། 

達吉 瑪律 迭達 湯切拉 
我向您們個個礼拜致敬意     

ལུས་དང་ངག་ཡྒྲིད་དང་བས་ཕག་བགྒྲིའྨོ།།                                     

律當 雅記 當威 恰基歐 
我的身口意都充滿恭敬心     
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བཟང་པྨོ་སྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་སྟྨོབས་དག་གྒྲིས།། 

桑波 卻貝 夢浪 托達吉 
經由此祈禱的力量,渴望要做卓越的行為 

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡྒྲིད་ཀྒྲིས་མངྨོན་སུམ་དུ།། 

加哇 湯切 衣記 哦宋都 
所有的勝利者,都生動地呈現在我的腦海中    

ཞྒྲིང་གྒྲི་རྡུལ་སེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡྒྲིས།།   

欣吉 讀涅 律惹 突巴衣 
我化身無窮盡,數量如宇宙中原子的許多倍    

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།                

加哇 昆拉 惹突 恰察洛 
個個化身都在礼拜諸佛    

རྡུལ་གཅྒྲིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སེད་སངས་རྒྱས་རྣམས།། 

讀企 滇那 讀涅 桑桀南 
在每個原子中,都住有原子數那麼多的佛    

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྒྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག།        

桑桀 些記 屋那 修巴達 
被眾菩薩所圍繞    

དེ་ལྟར་ཆྨོས་ཀྒྲི་དབྱྒྲིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

迭塔 卻記 英南 瑪律巴 
因此,實象的整個空間    

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གྒྲིས་གང་བར་མྨོས།། 

湯切 加哇 達吉 岡哇摩 
我观想它是完全充滿了佛菩薩   
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དེ་དག་བསྔགས་པ་མྒྲི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས།། 

迭達 雅巴 米色 加措南 
用無窮盡、如海般的讚美來向他們致敬    

དབྱངས་ཀྒྲི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྒྲི་ས་ཀུན་གྒྲིས།།                

洋記 言拉 加措 札昆記 
洋溢著如海般,不同的旋律   

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྒྲི་ཡྨོན་ཏན་རབ་བརྨོད་ཅྒྲིང་།། 

加哇 昆記 原天 惹居欽 
我吟唱著諸佛高貴的品質    

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གྒྲིས་བསྟྨོད།། 

迭哇 些巴 湯切 達基特 
並讚嘆所有那些去了極樂的人    

                                                                                                               

 
2. 向所有佛菩薩供養燒香、獻花等    

མེ་ཏྨོག་དམ་པ་ཕེང་བ་དམ་པ་དང་།། 

妹托 淡巴 稱哇 淡巴當 
最可愛的花朵、美麗的花環    

སྒྲིལ་སན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆྨོག་དང་།། 

夕年 南當 居巴 都丘當 
音樂、香水、殊勝的幢幡    

མར་མེ་མཆྨོག་དང་བདུག་སྨོས་དམ་པ་ཡྒྲིས།།          

瑪妹 丘當 都背 淡巴衣 
最亮的明燈和最精緻的燒香    

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནྒྲི་མཆྨོད་པར་བགྒྲི།།                   

加哇 迭達 拉尼 卻巴記 
我向諸佛做這些供養    
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ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲྒྲི་མཆྨོག་དང་།། 

那薩 淡巴 南當 知丘當 
精美的服飾和最香的香水    

ཕེ་མ་ཕུར་མ་རྒྲི་རབ་མཉམ་པ་དང་།།                                                   

切瑪 普瑪 瑞惹 亮巴當 
薰香粉堆高如須彌山   

བཀྨོད་པ་ཁད་པར་འཕགས་པའྒྲི་མཆྨོག་ཀུན་གྒྲིས།། 

結巴 切巴 帕貝 丘昆記 
至高無上的,全部排列成完美的對稱     

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནྒྲི་མཆྨོད་པར་བགྒྲི།།                                       

加哇 迭達 拉尼 卻巴記 
我向諸佛做這些供養    

 

མཆྨོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ།། 

覺巴 岡南 拉妹 加切哇 
無論供養什麼,都是無與倫比的豐富    

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མྨོས།།       

迭達 加哇 湯切 拉洋摩 
是用最大的恭敬心,奉獻給諸佛    

བཟང་པྨོ་སྨོད་ལ་དད་པའྒྲི་སྟྨོབས་དག་གྒྲིས།།                              

桑波 卻拉 迭貝 托達吉 
对此卓越善行的激勵,具有力量和信心    

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆྨོད་པར་བགྒྲི།། 

加哇 昆拉 恰察 卻巴記 
向諸佛禮敬,做這些供養    
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3.  在諸佛菩薩面前做懺悔   

འདྨོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏྒྲི་མུག་དབང་གྒྲིས་ནྒྲི།། 

迭恰 些當 替目 旺吉尼 
在慾望、仇恨和無知的驅使下    

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞྒྲིན་ཡྒྲིད་ཀྒྲིས་ཀང་།། 

律當 雅當 迭欣 衣記將 
用我的身口意    

སྡྒྲིག་པ་བདག་གྒྲིས་བགྒྲིས་པ་ཅྒྲི་མཆྒྲིས་པ།། 

地巴 達吉 記巴 企企巴 
我犯下了惡業     

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྒྲིས་སྨོ་སྨོར་བཤགས།། 

迭達 湯切 達吉 所所夏 
在您們面前,我承認並做懺悔     

                                                                                     

4.  隨喜眾生和佛菩薩的善業    

ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས།། 

丘曲 加哇 昆當 桑桀些 
在十方的所有勝利者,佛菩薩    

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སྨོབ་དང་མྒྲི་སྨོབ་དང་།།         

讓加 南當 洛當 米洛當 
獨處的証悟者、學習者、那些超越學習者     

འགྨོ་བ་ཀུན་གྒྲི་བསྨོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་།།            

卓哇 昆記 所南 岡拉洋             
以及每一個衆生,對您們所累積的所有功德   

དེ་དག་ཀུན་གྒྲི་རེས་སུ་བདག་ཡྒྲི་རང་།།       

迭達 昆記 皆舒 達衣讓 
我充滿喜悅地(完全的)隨喜善業     
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5.  請佛轉法輪    

གང་རྣམས་ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་འཇྒྲིག་རེན་སྨོན་མ་རྣམས།། 

岡南 丘曲 吉天 尊瑪南 
就像燈塔照耀世界各地一樣     

བྱང་ཆུབ་རྒྲིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརེས།།                      

將秋 任巴 桑桀 瑪恰涅 
您們經歷了証悟的階段,成就了佛道,不再有任何的贪執 

མགྨོན་པྨོ་དེ་དག་བདག་གྒྲིས་ཐམས་ཅད་ལ།།              

共波 迭達 達吉 湯切拉 
所有的護法們,我勸請您們   

འཁྨོར་ལྨོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐྨོར་བར་བསྐལ།། 

闊洛 拉那 妹巴 扣哇鼓 
請轉動無與倫比的法輪    

 
6.  請佛勿入涅槃      

མྱ་ངན་འདའ་སྟྨོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ།། 

娘年 達吞 岡些 迭達拉 
對於您們有想要入涅槃者    

འགྨོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞྒྲིང་བདེ་བའྒྲི་ཕྒྲིར།། 

卓哇 昆拉 偏欣 迭威企 
為了所有衆生的幸福和快樂    

བསྐལ་པ་ཞྒྲིང་གྒྲི་རྡུལ་སེད་བཞུགས་པར་ཡང་།།   

噶巴 欣吉 讀涅 修巴洋 
請留駐在這個世界,如原子數那麼長久的劫數 

བདག་གྒྲིས་ཐལ་མྨོ་རབ་སྦྱར་གསྨོལ་བར་བགྒྲི།། 

達吉 達摩 惹嫁 所哇記 
我合掌誠祈求    
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7.  迴向功德    

ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྨོད་ཅྒྲིང་བཤགས་པ་དང་།། 

恰察 哇當 卻欽 夏巴當 
經由礼敬、供養、懺悔   

རེས་སུ་ཡྒྲི་རངས་བསྐུལ་ཞྒྲིང་གསྨོལ་བ་ཡྒྲི།། 

皆舒 衣讓 鼓欣 所哇衣 
隨喜、勸請和祈請   

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྒྲིས་ཅྒྲི་བསགས་པ།། 

給哇 沖色 達吉 企薩巴 
我積聚的一點美德   

ཐམས་ཅད་བདག་གྒྲིས་བྱང་ཆུབ་ཕྒྲིར་བསྔྨོའྨོ།། 

湯切 達吉 將秋 企哦歐 
我迴向給所有的眾生皆証悟成佛   
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實際的祈願   
 

1. 祈願有純淨的態度    

འདས་པའྒྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྨོགས་བཅུ་ཡྒྲི།། 

迭貝 桑桀 南當 丘秋衣  
供養奉獻給過去的諸佛   

འཇྒྲིག་རེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆྨོད་པར་གྱུར།། 

吉天 達那 岡修 卻巴就   
以及那些現在居住在宇宙十方的諸佛    

གང་ཡང་མ་བྱྨོན་དེ་དག་རབ་མྱུར་བར།། 

岡洋 瑪炯 迭達 惹紐哇   
讓那些未來佛迅速實現他們的願望    

བསམ་རྨོགས་བྱང་ཆུབ་རྒྲིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྨོན།།        

桑作 將秋 任巴 桑桀欠   
並且達到証悟的階位,成就佛果    

                                                                                            
 

ཕྨོགས་བཅུ་ག་ལའྒྲི་ཞྒྲིང་རྣམས་ཇྒྲི་སེད་པ།། 

丘秋 嘎累 欣南 吉涅巴   
讓十方所有的那麼多的世界    

དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡྨོངས་སུ་དག་པར་གྱུར།།                                              

迭達 加切 永舒 達巴就   
轉化為絕頂而廣闊的淨土    

བྱང་ཆུབ་ཤྒྲིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་།།                   

將秋 形旺 尊些 加哇當   
充滿〝坐在大菩提樹前〞的衆佛    

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྒྲིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤྨོག།                          

桑桀 色記 惹突 岡哇修   
被所有的菩薩和衆眷屬所圍繞    
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ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇྒྲི་སེད་པ།། 

丘曲 深千 岡南 吉涅巴   
讓十方所有的,那麼多的有情眾生    

དེ་དག་རག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར།། 

迭達大突 涅妹 迭哇就 
永遠快樂健康    

འགྨོ་བ་ཀུན་གྒྲི་ཆྨོས་ཀྒྲི་དྨོན་རྣམས་ནྒྲི།། 

卓哇 昆季 卻季 迭南尼 
讓眾生得遇佛法   

མཐུན་པར་གྱུར་ཅྒྲིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤྨོག། 

吞巴 就欽 瑞旺 助巴修   
最適合他們根器的,因此他們的願望得以實現    

                                                           
 
2. 祈願永不忘菩提心    

བྱང་ཆུབ་སྨོད་པ་དག་ནྒྲི་བདག་སྨོད་ཅྒྲིང་།། 

將秋 覺巴 達尼 達覺欽 
當我為了証悟而修行時   

འགྨོ་བ་ཀུན་ཏུ་སེ་བ་དྲན་པར་གྱུར།། 

卓哇 昆突 皆哇 珍巴就 
願能憶起所有的前世   

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆྒྲི་འཕྨོ་སེ་བ་ན།། 

側惹 昆突 企波 皆哇那   
以及未來的多生多世    

རག་ཏུ་བདག་ནྒྲི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤྨོག།                         

大突 達尼 惹突 炯哇修 
願我總是能夠〝对此世俗的生活〞具有出離心    
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རྒྱལ་བ་ཀུན་གྒྲི་རེས་སུ་སྨོབ་གྱུར་ཏེ།། 

加哇 昆季 皆舒 洛就貼 
去跟隨所有勝利佛的腳步    

བཟང་པྨོ་སྨོད་པ་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་བྱེད་ཅྒྲིང་།།                

桑波 覺巴 永舒 作借欽 
願完美實現“卓越的行為”    

ཚུལ་ཁྒྲིམས་སྨོད་པ་དྒྲི་མེད་ཡྨོངས་དག་པ།། 

出春 覺巴 知妹 永達巴 
品行端正而純淨    

རག་ཏུ་མ་ཉམས་སྨོན་མེད་སྨོད་པར་ཤྨོག། 

大突 瑪亮 全妹 卻巴修 
永不失誤,永無缺失    
  

ལྷ་ཡྒྲི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནྨོད་སྦྱྒྲིན་སྐད།། 

拉衣 給當 魯當 粘近給 
用天神、那嘎和鬼神的語言    

གྲུལ་བུམ་དག་དང་མྒྲི་ཡྒྲི་སྐད་རྣམས་དང་།།                                     

竹本 達當 米衣 給南當 
也用魔鬼和人類的語言    

འགྨོ་བ་ཀུན་གྒྲི་ས་རྣམས་ཇྒྲི་ཙམ་པར།། 

卓哇 昆季 札南 吉參巴 
不管有多少種的語言   

ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གྒྲིས་ཆྨོས་བསྟན་ཏྨོ།། 

湯切 給都 達吉 卻天托 
我要用所有的語言宣揚佛法    
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དེས་ཤྒྲིང་ཕ་རྨོལ་ཕྒྲིན་ལ་རབ་བརྨོན་ཏེ།། 

迭形 巴若 欽拉 惹沖貼 
具有良好的天性,努力精進於般若智慧    

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྒྲི་ནམ་ཡང་བརེད་མ་གྱུར།།                 

將秋 深尼 南洋 借瑪就 
永遠不忘記菩提心    

སྡྒྲིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་དག། 

地巴 岡南 知巴 就巴達   
願我的所有惡業和惡果    

དེ་དག་མ་ལུས་ཡྨོངས་སུ་བྱང་བར་ཤྨོག།                                         

迭達 瑪律 永舒 將哇修 
每一個障礙都完全地被淨化   

 
3. 祈願免於情緒的障礙    

ལས་དང་ཉྨོན་མྨོངས་བདུད་ཀྒྲི་ལས་རྣམས་ལས།། 

累當 紐夢 都季 累南累 
願我從業力、困擾的情緒和負面的行為中解脫出來    

གྨོལ་ཞྒྲིང་འཇྒྲིག་རེན་འགྨོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་།། 

卓新 吉天 卓哇 南舒洋 
去利益世界的所有眾生    

ཇྒྲི་ལྟར་པད ྨོ་ཆུས་མྒྲི་ཆགས་པ་བཞྒྲིན།། 

吉塔 貝摩 曲米 恰巴欣   
就像蓮花一樣,出汙泥而不染    

ཉྒྲི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐྨོགས་པ་མེད་ལྟར་སད།།             

尼達 南嘎 托巴 妹塔切 
或是像日月一樣,不受天空的阻礙    
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4. 祈願領導眾生得到幸福     

ཞྒྲིང་གྒྲི་ཁྨོན་དང་ཕྨོགས་རྣམས་ཅྒྲི་ཙམ་པར།། 

欣吉 卻當 丘南 企參巴 
遍及整個宇宙    

ངན་སྨོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞྒྲི་བར་བྱེད།། 

年宋 都雅 惹突 西哇借  
我將完全撫平下三道的所有苦難    

བདེ་བ་དག་ལ་འགྨོ་བ་ཀུན་འགྨོད་ཅྒྲིང་།།                             

迭哇 達拉 卓哇 昆夠欽 
領導所有的眾生得到幸福    

འགྨོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྒྲི་ཕན་པར་སད།། 

卓哇 湯切 拉尼 偏巴切   
為每個衆生最極至的利益而努力   

                                                                                                    
 

5. 祈願戴上迴向的盔甲    

བྱང་ཆུབ་སྨོད་པ་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་བྱེད་ཅྒྲིང་།། 

將秋 覺巴 永舒 作借欽 
我將完美實現証悟的活動    

སེམས་ཅན་དག་གྒྲི་སྨོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག། 

深千 達吉 卻當 吞巴就 
服務眾生以滿足他們的需要    

བཟང་པྨོ་སྨོད་པ་དག་ནྒྲི་རབ་སྟྨོན་ཅྒྲིང་།། 

桑波 覺巴 達尼 惹吞欽 
教他們做善事    

མ་འྨོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྨོད་པར་གྱུར།། 

瑪翁 喀巴 昆突 覺巴就   
並在未來的所有劫中,都繼續如此地實行    
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6. 祈願陪伴其他的菩薩   

བདག་གྒྲི་སྨོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྨོད་པ།། 

 達吉 卻當 春巴 岡卻巴 
願我遇到並且陪伴著   

དེ་དག་དང་ནྒྲི་རག་ཏུ་འགྨོགས་པར་ཤྨོག། 

迭達 當尼 大突 卓巴修 
那些行為和我一致的    

ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནྒྲི་སྟེམས་ཀྒྲིས་ཀང་།། 

律當 雅南 當尼 深季將 
而且在身口意上也是如此   

སྨོད་པ་དག་དང་སྨོན་ལམ་གཅྒྲིག་ཏུ་སད།། 

覺巴 達當 夢浪 企突切   
願我們的行動和願望總是一致的    

                                                                                                            
 
7. 祈願有良師並他們的歡喜   

བདག་ལ་ཕན་པར་འདྨོད་པའྒྲི་གྨོགས་པྨོ་དག། 

達拉 偏巴 迭貝 卓波達 
願得遇真誠的道友    

བཟང་པྨོ་སྨོད་པ་རབ་ཏུ་སྟྨོན་པ་རྣམས།། 

桑波 覺巴 惹突 吞巴南 
是有心要真正幫助的   

དེ་དག་དང་ཡང་རག་ཏུ་ཕད་པར་ཤྨོག། 

迭達 當洋 大突 椎巴修 
並且教我“卓越的行為”    

དེ་དག་བདག་གྒྲིས་ནམ་ཡང་ཡྒྲིད་མྒྲི་དབྱུང་།། 

迭達 達吉 南洋 衣米庸 
願我永遠不會讓他們失望    
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8. 祈願面見諸佛並願親自服侍  

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྒྲིས་བསྐྨོར་བའྒྲི་མགྨོན་པྨོ་རྣམས།། 

桑桀 色季 扣威 共波南  
願我得以面見諸佛    

མངྨོན་སུམ་རག་ཏུ་བདག་གྒྲིས་རྒྱལ་བ་བལྟ།།                                      

哦宋 大突 達吉 加哇大  
还有他們周圍的所有菩薩和佛子們    

མ་འྨོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མྒྲི་སྨོ་བར།། 

瑪夠 喀巴 昆突 米久哇   
在未來劫中,永遠不厭倦    

དེ་དག་ལ་ཡང་མཆྨོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྒྲི།།                         

迭達 拉洋 覺巴 加切季  
願我對他們的供養,廣大而無止境    

                                                                                              

 
9. 祈願保持佛法的繁盛    

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྒྲི་དམ་པའྒྲི་ཆྨོས་འཛིན་ཅྒྲིང་།། 

加哇 南季 淡貝 卻近欽   
願我保持神聖的佛法   

བྱང་ཆུབ་སྨོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད།། 

將秋 覺巴 昆突 南哇借 
並且有証悟的佛果   

བཟང་པྨོ་སྨོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱྨོང་བ་ཡང་།། 

桑波 覺巴 南巴 炯哇洋   
願我完美“卓越的行為” 的訓練    

མ་འྨོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སད་པར་བགྒྲི།།                                          

瑪翁 喀巴 昆突 切巴季 
並在每個時代做這些的修行    
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10. 祈願獲得無盡的寶藏   

སྲྒྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁྨོར་བ་ན།། 

夕巴 湯切 都洋 闊哇那   
當我流浪在輪迴中時    

བསྨོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནྒྲི་མྒྲི་ཟད་བརེས།། 

所南 耶些 達尼 米色涅 
願我積聚無盡的功德和智慧    

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏྒྲིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང་།།                 

大當 些惹 聽近 南塔當   
善巧方便和洞察力,以及定境和解脫    

ཡྨོན་ཏན་ཀུན་གྒྲི་མྒྲི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར།།                                     

原天 昆季 米色 奏都就   
成為無盡高貴品質的寶藏    

                                                                                                             
 

11. 祈願用不同的方法實現“卓越的行為”    

                                                                         

a) 看見諸佛及其淨土   
 

རྡུལ་གཅྒྲིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སེད་ཞྒྲིང་རྣམས་ཏེ།། 

讀企 滇那 讀涅 欣南貼   
在單個原子中,願我看見〝像宇宙中的原子一樣多〞的淨土    

ཞྒྲིང་དེར་བསམ་གྒྲིས་མྒྲི་ཁབ་སངས་རྒྱས་རྣམས།།                

欣迭 桑季 米恰 桑桀南   
在每個淨土,都有超出想像的諸佛    

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྒྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ།།                                      

桑桀 色季 屋那 修巴拉 
被眾菩薩所圍繞    

བྱང་ཆུབ་སད་པ་སྨོད་ཅྒྲིང་བལྟ་བར་བགྒྲི།། 

將秋 切巴 卻欽 大哇季   
願與他們一起實現証悟的活動    
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དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྨོགས་སུ་ཡང་།། 

迭塔 瑪律 湯切 丘舒洋 
而且在每一個方向,每一個地方    

སྐྲ་ཙམ་ཁྨོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སེད་ཀྒྲི།། 

札參 欠拉 杜宋 側涅季   
即使是在毛髮的尖端,在三世中,願我發現    

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞྒྲིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་།།       

桑桀 加措 欣南 加措當 
在如海的淨土,有如海的佛菩薩    

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་སྨོད་ཅྒྲིང་རབ་ཏུ་འཇུག།                      

喀巴 加措 覺欽 惹突就 
在如海的劫中,與每一個人展開証悟的活動    

                      

 

b) 聆聽佛陀的教法   
 

གསུང་གཅྒྲིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྒྲི་ས་སྐད་ཀྒྲིས།། 

送企 言拉 加措 札給季   
佛講的每一個字,都具有如海的品質    

རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ།།   

加哇 昆洋 言拉 南達巴    
具有諸佛的純正旋律的特質    

འགྨོ་བ་ཀུན་གྒྲི་བསམ་པ་ཇྒྲི་བཞྒྲིན་དབྱངས།།                                

卓哇 昆季 桑巴 吉欣洋   
與所有眾生的心,相協調的聲音    

སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྒྲི།།           

桑桀 宋拉 大突 就巴季 
願我常聞佛陀的法音                         
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c) 聆聽佛轉輪法    
 

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྒྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག། 

杜宋 些貝 加哇 湯切達 
過去、現在和未來的所有諸佛    

འཁྨོར་ལྨོའྒྲི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐྨོར་བ་ཡྒྲི།།                     

闊列 出南 惹突 扣哇衣 
不斷地轉動法輪    

དེ་དག་གྒྲི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མྒྲི་ཟད་ལ།། 

迭達 吉洋 宋洋 米這拉   
一遍又一遍地,用無盡的旋律給予教法    

བླྨོ་ཡྒྲི་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འཇུག།         

洛衣 托季 達洋 惹突就   
願用我的心力,聽聞並實現    

                                                                                                                
 

d) 了知萬世    
 

མ་འྨོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་།། 

瑪翁 喀巴 湯切 就巴洋   
正如佛陀知道所有的未來一樣    

སྐད་ཅྒྲིག་གཅྒྲིག་གྒྲིས་བདག་ཀང་འཇུག་པར་བགྒྲི།།                         

給企 企吉 達洋 就巴季 
所以願我也可以立即認知到    

གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག། 

岡洋 喀巴 杜宋 側迭達   
為了要知道過去、現在和將來的一切      

སྐད་ཅྒྲིག་ཆ་ཤས་ཀྒྲིས་ནྒྲི་ཞུགས་པར་སད།། 

給企 恰些 季吉 修巴切 
在每一毫髮的瞬間,願我做此修行   
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e) 瞬間看到所有諸佛    
 

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མྒྲི་ཡྒྲི་སྟེང་གེ་གང་།། 

杜宋 些巴 米衣 深給岡   
三世諸佛,人中的獅子    

དེ་དག་སྐད་ཅྒྲིག་གཅྒྲིག་ལ་བདག་གྒྲིས་བལྟ།།                        

迭達 給企 企拉 達吉大 
願我可以在一瞬間看到他們    
 

f) 進入佛的活動領域   
 

རག་ཏུ་དེ་དག་གྒྲི་ནྒྲི་སྨོད་ཡུལ་ལ།། 

大突 迭達 吉尼 卻尤拉   
願我一直從事佛行    

སྒྱུ་མར་གྱུར་པའྒྲི་རྣམ་ཐར་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་འཇུག།                              

就瑪 就貝 南塔 托季就   
用解脫的力量,願我認知到一切都是幻想    
 

g) 証果與進入淨土    
 

གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གྒྲི་ཞྒྲིང་བཀྨོད་པ།། 

岡洋 杜宋 達吉 欣格巴   
過去、現在和未來,淨土的整個排列    

དེ་དག་རྡུལ་གཅྒྲིག་སྟེང་དུ་མངྨོན་པར་བསྒྲུབ།།        

迭達 讀企 滇都 哦巴助   
願我化現為一個原子    

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྨོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ།། 

迭塔 瑪律 丘南 湯切都   
同樣地,在每個方向上的[在每個原子上]    

རྒྱལ་བ་དག་གྒྲི་ཞྒྲིང་རྣམས་བཀྨོད་ལ་འཇུག།           

加哇 達吉 欣南 格拉就   
願我可以示現排列的佛淨土    
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h) 到諸佛的面前   
 

གང་ཡང་མ་བྱྨོན་འཇྒྲིག་རེན་སྨོན་མ་རྣམས།། 

岡洋 瑪炯 吉天 尊瑪南   
當那些未來佛,照亮世界時    

དེ་དག་རྒྲིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁྨོར་ལྨོ་བསྐྨོར།།                                          

迭達 任巴 昌加 闊洛扣   
逐漸成佛,轉動法輪    

མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞྒྲི་མཐའ་སྟྨོན།།                         

娘年 迭巴 惹突 西大吞   
並展示最終涅槃深奧的祥和    

མགྨོན་པྨོ་ཀུན་གྒྲི་དྲུང་དུ་བདག་མཆྒྲི་འྨོ།།                                         

共波 昆季 仲都 達企歐 
願我可以一直在他們的面前    

 
12. 祈願實現九種証悟的力量     

ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའྒྲི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟྨོབས་རྣམས་དང་།།                                     

昆突 紐威 朱出 托南當 
經由奇蹟的力量    

ཀུན་ནས་སྨོ་ཡྒྲི་ཐེག་པའྒྲི་སྟྨོབས་དག་དང་།། 

哭涅 夠衣 貼貝 托達當 
車乘的力量,就像一個入口    

ཀུན་ཏུ་ཡྨོན་ཏན་སྨོད་པའྒྲི་སྟྨོབས་རྣམས་དང་།། 

昆突 原天 卻貝 托南當   
所有善行的力量    

ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་བྱམས་པ་དག་གྒྲི་སྟྨོབས།།                                  

昆突 加巴 將巴 達吉托 
無處不在,愛和慈悲的力量    
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ཀུན་ནས་དགེ་བའྒྲི་བསྨོད་ནམས་སྟྨོབས་དག་དང་།། 

哭涅 給威 所南 托達當 
全善的功德力量    

ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའྒྲི་ཡེ་ཤེས་སྟྨོབས།། 

恰巴 妹巴 就貝 也些托 
不執著的智慧力量   

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏྒྲིང་འཛིན་སྟྨོབས་དག་གྒྲིས།། 

些惹 大當 聽近 托達吉  
知識、善巧方便和定境力量    

བྱང་ཆུབ་སྟྨོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།           

將秋 托南 洋達 助巴借   
願我完美地實現一切証悟的力量    

                                                                               
 
13. 祈願對治障礙    

ལས་ཀྒྲི་སྟྨོབས་རྣམས་ཡྨོངས་སུ་དག་བེྱད་ཅྒྲིང་།། 

累季 托南  永舒 達借欽 
願我淨化業力的力量    

ཉྨོན་མྨོངས་སྟྨོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇྨོམས་པར་བེྱད།། 

紐夢 托南 昆突 炯巴借 
消滅困擾情緒的力量   

བདུད་ཀྒྲི་སྟྨོབས་རྣམས་སྟྨོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅྒྲིང་།། 

都季 托南 托妹 惹借欽 
讓負面的力量完全無能為力    

བཟང་པྨོ་སྨོད་པའྒྲི་སྟྨོབས་ནྒྲི་རྨོགས་པར་བགྒྲི།། 

桑波 覺貝 托尼 作巴季 
以及完善“卓越的行為”的力量    
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14. 祈願証悟的活動   

ཞྒྲིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅྒྲིང་།། 

欣南 加措 南巴 達借欽 
我將淨化如海的領土    

སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནྒྲི་རྣམ་པར་སྨོལ།། 

深千 加措 達尼 南巴卓 
解脫如海的有情眾生    

ཆྨོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐྨོང་བྱེད་ཅྒྲིང་།། 

卻南 加措 惹突 東借欽 
了解如海的佛法    

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྨོགས་པར་བྱེད།། 

也些 加措 惹突 托巴借 
實証如海的智慧    
  

སྨོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བེྱད་ཅྒྲིང་།། 

覺巴 加措 南巴 達借欽 
完美如海的善行    

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་པར་བྱེད།། 

夢浪 加措 永舒 作巴借 
圓滿如海的願望    

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆྨོད་བྱེད་ཅྒྲིང་།། 

桑桀 加措 惹突 覺借欽 
服侍如海的佛陀    

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་མྒྲི་སྨོ་སད་པར་བགྒྲི།། 

喀巴 加措 米久 切巴季 
而且在如海的萬世中,毫不厭倦如此地去執行    
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15. 祈願的訓練   

 

a) 效法諸彿   
 

གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྒྲི་རྒྱལ་བ་ཡྒྲི།། 

岡洋 杜宋 些貝 加哇衣   
既然所有的諸佛都是    

བྱང་ཆུབ་སྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་བྱེ་བྲག་རྣམས།། 

將秋 覺貝 夢浪 皆札南   
通過祈禱和請求証悟的活動    

བཟང་པྨོ་སྨོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས།།                 

桑波 覺貝 將秋 桑桀涅   
還有“卓越的行為” 而得到証悟    

དེ་ཀུན་བདག་གྒྲིས་མ་ལུས་རྨོགས་པར་བགྒྲི།།                      

迭昆 達吉 瑪律 作巴季 
我也是,將要全部實現完成這些    
 

b) 效法普賢菩薩   
 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྒྲི་སྲས་ཀྒྲི་ཐུ་བྨོ་པ།། 

加哇 昆季 色記 突喔巴 
諸佛的長子    

གང་གྒྲི་མྒྲིང་ནྒྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ།། 

岡季 明尼 昆突 桑些嫁 
以“普賢菩薩”而聞名,“卓越”    

མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སད་པའྒྲི་ཕྒྲིར།། 

給巴 迭當 春巴 切貝企 
以此,我願像他一樣的善巧    

དགེ་བ་འདྒྲི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔྨོ།། 

給哇 地達 湯切 惹突哦 
我完全迴向所有這些的功德    
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ལུས་དང་ངག་དང་ཡྒྲིད་ཀང་རྣམ་དག་ཅྒྲིང་།། 

律當 雅當 衣將 南達欽   
為了淨化我的身口意    

སྨོད་པ་རྣམ་དག་ཞྒྲིང་རྣམས་ཡྨོངས་དག་པ།། 

覺巴 南達 欣南 永達巴 
為了淨化我的行為和所有的領域    

བསྔྨོ་བ་བཟང་པྨོ་མཁས་པ་ཅྒྲི་འདྲ་བ།། 

哦哇 桑波 給巴 欽札哇   
並要用善巧的方法,來做好迴向    

དེ་འདྲར་བདག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤྨོག།                             

電札 達將 迭當 沖巴修 
願我同等於普賢菩薩    

 
c) 效法文殊師利菩薩   

 

ཀུན་ནས་དག་ེབ་བཟང་པྨོ་སད་པའྒྲི་ཕྒྲིར།། 

哭涅 給哇 桑波 切貝企   
為了充分實現“卓越的行為”    

འཇམ་དཔལ་གྒྲི་ནྒྲི་སྨོན་ལམ་སད་པར་བགྒྲི།།          

將巴 吉尼 夢浪 切巴季   
我將按照文殊師利的祈願去實行    

མ་འྨོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མྒྲི་སྨོ་བར།།                       

瑪翁 喀巴 昆突 米久哇   
而且在如海的萬世中,毫不厭倦地    

དེ་ཡྒྲི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྨོགས་པར་བགྒྲི།།            

迭衣 嫁哇 瑪律 作巴季 
我將完美實現他的每個目標     
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16. 願望的總結    

སྨོད་པ་དག་ནྒྲི་ཚད་ཡྨོད་མ་གྱུར་ཅྒྲིག། 

覺巴 達尼 側又 瑪就企 
讓我的菩薩行不可估量    

ཡྨོན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཚད་བཟུང་མེད་པར་ཤྨོག། 

原天 南將 側送 妹巴修   
讓我証悟的品質也無法估量    

སྨོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀང་།།                                                 

覺巴 側妹 巴拉 涅涅將 
堅持這不可估量的活動    

དེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྒྲི།། 

迭達 出巴 湯切 察哇季   
願我實現所有証悟的奇蹟    

                                                                                                   
 

祈願的延伸  
 

ནམ་མཁའྒྲི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇྒྲི་ཙམ་པར།། 

南給 塔突 就巴 奇參巴 
無論廣闊的空間,是如何地遠不可及    

སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞྒྲིན་ཏེ།།                                          

深千 瑪律 大洋 迭欣貼   
同樣的,有情衆生亦如是的無限    

ཇྒྲི་ཙམ་ལས་དང་ཉྨོན་མྨོངས་མཐར་གྱུར་པ།།                                               

吉參 累當 紐夢 塔就巴   
無論他們的業力和負面的情緒是如何的無限   

བདག་གྒྲི་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མྨོ།།        

達吉 夢浪 大洋 迭粲摩   
我對他們的祈願亦如是    
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祈願的好處   
 

1.祈願的一般好處  

གང་ཡང་ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་ཞྒྲིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ།། 

岡洋 丘曲 欣南 大耶巴   
在每個方向,大於無限的淨土    

རྒྲིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ།།                                        

仁千 見貼 加哇 南拉普   
嚴飾珠寶,供獻給勝利的諸佛    

ལྷ་དང་མྒྲི་ཡྒྲི་བདེ་བའྒྲི་མཆྨོག་རྣམས་ཀང་།།                        

拉當 米衣 迭威 丘南將   
甚至是供獻眾神和人類的極至的歡樂    

ཞྒྲིང་གྒྲི་རྡུལ་སེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས།།             

欣吉 讀涅 喀巴哇 普哇貝  
在那些領域中,存在有原子那麼多的永恆世代中    

                                                                       
  

གང་གྒྲིས་བསྔྨོ་བའྒྲི་རྒྱལ་པྨོ་འདྒྲི་ཐྨོས་ནས།། 

岡記 哦威 加波 地特涅   
是這個聽到祈願之王的人    

བྱང་ཆུབ་མཆྨོག་གྒྲི་རེས་སུ་རབ་མྨོས་ཤྒྲིང་།།                        

將秋 丘記皆舒 惹摩形 
嚮往最高的証悟    

ལན་གཅྒྲིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསེད་པ་ན།། 

連企 參洋 迭巴 皆巴那 
如果此人僅是一次生起了信心    

བསྨོད་ནམས་དམ་པའྒྲི་མཆྨོག་ཏུ་འདྒྲི་འགྱུར་རྨོ།།                   

所南 淡貝 丘突 地就若 
將獲得真正的功德    

  



 

祈禱之王 26 

2. 詳細的十三項好處   

གང་གྒྲིས་བཟང་སྨོད་སྨོན་ལམ་འདྒྲི་བཏབ་པས།། 

岡記 桑卻 夢浪 地大貝   
真正做到這個“卓越行為的祈願”的人    

དེས་ནྒྲི་ངན་སྨོང་ཐམས་ཅད་སྨོང་བར་འགྱུར།། 

迭尼 年送 湯切 朋哇就 
永不再被生於較低的三道    

དེས་ནྒྲི་གྨོགས་པྨོ་ངན་པ་སངས་བ་ཡྒྲིན།། 

迭尼 卓波 年巴 旁哇英 
他們將擺脫有害的同伴   

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུར་མཐྨོང་།། 

南哇 大也 迭洋 迭紐東   
不久,便面見無量光佛    
 

དེ་དག་རེད་པ་རབ་རེད་བདེ་བར་འཚོ།། 

迭達 涅巴 惹涅 迭哇措   
他們將獲得各種好處,並過著幸福的生活    

མྒྲི་ཚེ་འདྒྲིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འྨོང་།།    

米側 地洋 迭達 累巴嗡 
即使在今世,一切都會如意    

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོ་དེ་ཡང་ཅྒྲི་འདྲ་བར།། 

昆突 桑波 迭洋 欽札哇 
不久之後    

དེ་དག་རྒྲིང་པྨོར་མྒྲི་ཐྨོགས་དེ་བཞྒྲིན་འགྱུར།། 

迭達 任波 米托 迭欣就 
他們將變得像普賢菩薩一樣    
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མཚམས་མེད་ལྔ་པྨོ་དག་གྒྲི་སྡྒྲིག་པ་རྣམས།། 

參妹 雅波 達記 地巴南   
所有的惡業-甚至是五種立即報應的    

གང་གྒྲིས་མྒྲི་ཤེས་དབང་གྒྲིས་བྱས་པ་དག།             

岡記 米些 旺記 皆巴達   
在無明的掌控下,無論他們違犯了什麼    

དེ་ཡྒྲིས་བཟང་པྨོ་སྨོད་པ་འདྒྲི་བརྨོད་ན།།                     

迭衣 桑波 覺巴 地接那 
即將完全被淨化   

མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡྨོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར།། 

紐都 瑪律 永舒 將哇就   
如果他們唸誦這個“卓越行為的祈願” 的話    

                                                                                              
  

ཡེ་ཤེས་དང་ནྒྲི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང་།། 

也些 當尼 殊當 側南當   
他們將擁有完美的智慧、美麗和優越的徵兆    

རྒྲིགས་དང་ཁ་དྨོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར།། 

瑞當 卡多 南當 電巴就   
生於一個好的家庭,擁有光彩的外表    

བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མང་པྨོས་དེ་མྒྲི་ཐུབ།།                      

都當 目貼 芒波 迭米突 
惡魔和異教徒,永遠不會傷害他們    

འཇྒྲིག་རེན་གསུམ་པྨོ་ཀུན་ནའང་མཆྨོད་པར་འགྱུར།།                

吉天 宋波 固南 覺巴就   
所有這三界,都將以供養來褒獎他們    
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བྱང་ཆུབ་ཤྒྲིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགྨོ།། 

將秋 形旺 仲都 迭紐卓 
他們會很快到菩提樹下    

སྨོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྒྲིར་དེར་འདུག་སྟེ།། 

送涅 深千 偏企 迭都貼   
他們將坐在那裡,利益所有的眾生    

བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁྨོར་ལྨོ་རབ་ཏུ་བསྐྨོར།།                       

將秋 桑桀 闊洛 惹突扣   
然後覺醒開悟,轉動法輪    

བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ།།                           

都南 迭當 切巴 湯切突 
然後馴服惡魔及其所有的部落    
 

3. 簡要的好處   

གང་ཡང་བཟང་པྨོ་སྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་འདྒྲི།། 

岡洋 桑波 覺貝 夢浪地   
去維持、教導或閱讀    

འཆང་བ་དང་ནྒྲི་སྟྨོན་ཏམ་ཀྨོག་ན་ཡང་།།                        

將哇 當尼 吞湯 洛那洋 
這個“卓越行為的” 祈願文    

དེ་ཡྒྲི་རྣམ་པར་སྒྲིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁེན།།                            

迭衣 南巴 米旁 桑桀前 
諸佛知道全部的成果    

བྱང་ཆུབ་མཆྨོག་ལ་སྨོམ་ཉྒྲི་མ་བྱེད་ཅྒྲིག། 

將秋 丘拉 送尼 瑪借即 
毫無疑問地,最高的証悟將是您的    

                                                                       

  



 

祈禱之王 29 

此將祈願的功德做迴向   
 

1. 迴向功德跟隨菩薩   

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྨོས་ཇྒྲི་ལྟར་མཁེན་པ་དང་།། 

將帕 巴喔 吉塔 前巴當   
正如文殊師利菩薩獲得全知一樣    

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོ་དེ་ཡང་དེ་བཞྒྲིན་ཏེ།།                      

昆突 桑波 迭洋 迭欣貼 
還有普賢菩薩亦如此    

དེ་དག་ཀུན་གྒྲི་རེས་སུ་བདག་སྨོབ་ཕྒྲིར།། 

迭達 昆季 皆舒 達洛企 
有了這些功德,我現在迴向給自己    

དགེ་བ་འདྒྲི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔྨོ།།                                         

給哇 地達 湯切 惹突哦 
訓練並跟隨他們的腳步    
 

2. 迴向功德跟隨諸佛    

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྒྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྒྲིས།། 

杜宋 些貝 加哇 湯切季   
過去、現在和未來所有勝利的諸佛    

བསྔྨོ་བ་གང་ལ་མཆྨོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས།།                         

哦哇 岡拉 丘突 雅巴迭 
都讚揚〝迴向是至上的〞    

བདག་གྒྲི་དགེ་བའྒྲི་ར་བ་འདྒྲི་ཀུན་ཀང་།། 

達記 給威 札哇 地昆將 
現在我迴向,所有這些美德的根源    

བཟང་པྨོ་སྨོད་ཕྒྲིར་རབ་ཏུ་བསྔྨོ་བར་བགྒྲི།།                        

桑波 覺企 惹突 哦哇季 
是為了所有的衆生,我來圓滿“卓越的行為”    
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3. 迴向實現的結果    

བདག་ནྒྲི་འཆྒྲི་བའྒྲི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན།། 

達尼 企威 都借 就巴那 
當我臨終的時候    

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནྒྲི་ཕྒྲིར་བསལ་ཏེ།། 

知巴 湯切 達尼 企薩貼 
讓所有困擾我的事物消失    

མངྨོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐྨོང་ནས།། 

哦宋 南哇 大也 迭東涅   
這樣我就能親自面見阿彌陀佛    

བདེ་བ་ཅན་གྒྲི་ཞྒྲིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྨོ།།                                             

迭哇 千季 欣迭 惹突卓   
立刻去到他的淨土舒卡哇替    
  

དེར་སྨོང་ནས་ནྒྲི་སྨོན་ལམ་འདྒྲི་དག་ཀང་།། 

迭宋 涅尼 夢浪 地達將 
在那淨土,所有這些願望   

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངྨོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྨོག། 

湯切 瑪律 哦都 就哇修 
願我也可以毫無例外地實現    

དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གྒྲིས་ཡྨོངས་སུ་བཀང་།། 

迭達 瑪律 達吉 永舒康 
履行每一項   

འཇྒྲིག་རེན་ཇྒྲི་སྲྒྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྒྲི།། 

吉天 吉夕 深千 偏巴季 
只要宇宙存在的一天,就去幫助衆生    
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4. 迴向接收到佛陀的預言    

རྒྱལ་བའྒྲི་དཀྒྲིལ་འཁྨོར་བཟང་ཞྒྲིང་དགའ་བ་དེར།།              

加威 即闊 桑欣 嘎哇迭 
生於那裡的美麗蓮花中    

པད ྨོ་དམ་པ་ཤྒྲིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སེས།། 

貝摩 淡巴 欣突 這累皆 
在那美好而歡樂的佛淨土    

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངྨོན་སུམ་དུ།། 

南哇 大也 加威 哦宋都 
直接來自阿彌陀佛    

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གྒྲིས་དེར་ཐྨོབ་ཤྨོག། 

弄天 巴洋 達記 迭托修 
願我接收到我得証悟的預言    
 

5. 迴向利益他人    

དེར་ནྒྲི་བདག་གྒྲིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐྨོབ་ནས།། 

迭尼 達吉 弄天 惹托涅 
在那裡接受了預言    

སྤྲུལ་པ་མང་པྨོ་བེྱ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡྒྲིས།། 

出巴 芒波 皆哇 札加衣 
我以數十億的化身   

བླྨོ་ཡྒྲི་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་ཕྨོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་།། 

洛衣 托記 丘秋 南舒洋   
送往十方   

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པྨོ་བགྒྲི།། 

深千 南拉 偏巴 芒波季   
願利益無窮盡的有情眾生    
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結論   
 

བཟང་པྨོ་སྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡྒྲི།། 

桑波 覺貝 夢浪 大巴衣 
我獲得的任何小功德   

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྒྲིས་ཅྒྲི་བསགས་པ།། 

給哇 沖這 達吉 企薩巴 
因為唸誦“卓越的行為的願望” 之故    

དེས་ནྒྲི་འགྨོ་བའྒྲི་སྨོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས།།                

迭尼 卓威 夢浪 給哇南   
願眾生祈求的美好願望    

སྐད་ཅྒྲིག་གཅྒྲིག་གྒྲིས་ཐམས་ཅད་འབྱྨོར་བར་ཤྨོག།                

給企 企吉 湯切 久哇修 
都將立即實現    

  

གང་ཡང་བཟང་པྨོ་སྨོད་པ་འདྒྲི་བསྔྨོས་པས།། 

岡洋 桑波 覺巴 地哦貝 
真實而無限的功德   

བསྨོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐྨོབ་དེས།། 

所南 大也 淡巴 岡托迭   
因為唸誦“卓越的行為的願望”而獲得    

འགྨོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བྨོར་བྱྒྲིང་བ་རྣམས།།    

卓哇 都雅 丘喔 近哇南   
以此願迴向給那些在苦海中的人    

འྨོད་དཔག་མེད་པའྒྲི་གནས་རབ་འཐྨོབ་པར་ཤྨོག།        

哦巴 妹貝 涅惹 托巴修 
願他們達到阿彌陀佛的最高境界    
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སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པྨོ་འདྒྲི་དག་མཆྨོག་གྒྲི་གཙོ།། 

夢浪 加波 地達 丘記措 
願這個祈願之王帶來   

མཐའ་ཡས་འགྨོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅྒྲིང་།། 

大也 卓哇 昆拉 偏借欽   
最高目標並且利益了無數的眾生    

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོས་བརྒྱན་པའྒྲི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ།།      

昆突 桑波 見貝 匈助貼   
完成此普賢菩薩所宣說的神聖祈禱    

ངན་སྨོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟྨོངས་པར་ཤྨོག།    

年送 涅南 瑪律 東巴修 
並清空所有的下三道    
 

 
འཕགས་པ་བཟང་པྨོ་སྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲི་རྒྱལ་པྨོ་རྨོགས་སྨོ། 
 

這完成了《祈願之王》,即普賢菩薩行願品。 
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達成願望的真理之言   

 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་དང་།། 

桑桀 固宋 涅貝 近拉當   
藉著諸佛的加持而獲得三身    

ཆྨོས་ཉྒྲིད་མྒྲི་འགྱུར་བདེན་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་དང་།།     

卻尼 明就 電貝 近拉當 
以及不變的現實真理   

དགེ་འདུན་མྒྲི་ཕེད་འདུན་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་ཀྒྲིས།། 

根敦 米切 敦貝 近拉季   
以及僧伽堅定不移的祈願    

ཇྒྲི་ལྟར་བསྔྨོས་བཞྒྲིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤྨོག།                              

吉塔 哦欣 夢浪 助巴修   
願所有的願望和祈禱都能實現    

                                                                                          
 
སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའྒྲི་གཟུངས་ནྒྲི། 
成就一切如願的咒語   

 

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩ་དྒྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བྨོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།། 

達亞他 班雜 接亞 阿哇菩達 那耶所哈 
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༄༅། །བྱམས་པའ་ིསྨོན་ལམ་བཞུགས་སྨོ། ། 
 

彌勒佛的祈願文 

 

 
༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་མཻ་ཏ ་ིཔྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ། 

加嘎給都 阿亞麥翠 帕尼 達那惹渣 
印度語是〝阿亞麥翠帕尼達那惹渣〞 

བྨོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བྱམས་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲི་རྒྱལ་པྨོ། 

菩給都 帕巴將貝 夢浪記加波 
西藏語是〝帕巴將貝夢浪記加波〞 

意思是：尊貴的彌勒佛之雄偉祈願文 

 
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།། 

桑桀當 將秋深巴 湯切拉 恰察洛 
我向所有的佛菩薩致敬   

 
ཀུན་དགའ་བྨོ། ཇྒྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྨོ་བྱམས་པས་སྔྨོན་བྱང་ཆུབ་
སེམས་པའྒྲི་སད་པ་སྨོད་པའྒྲི་ཚེ། ཉྒྲིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བླ་གྨོས་ཕག་པ་གཅྒྲིག་ཏུ་
གཟར་ཏེ། པུས་མྨོ་གཡས་པའྒྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མྨོ་སྦྱར་ནས་ཚིག་འདྒྲི་སྐད་ཅེས་སྨོན་
ལམ་བཏབ་བྨོ།  
 

佛陀釋迦牟尼佛說:“阿難陀,在過去,彌勒佛行菩薩行時,白天三

回,晚上三回,他會用他的修道披紗遮住一個肩膀,右膝跪在地上,

雙手合十,來唸誦這個祈願文” 
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སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྨོ།། 

桑桀 昆拉 恰察洛 
我禮拜諸佛    

དྲང་སྨོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་ཡི།། 

張送 拉米 電巴衣 
有神聖見解的聖賢   

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང༌།། 

將秋 深巴 南當洋 
還有菩薩   

ཉན་ཐྨོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྨོ།། 

年特 南拉 恰察洛 
還有聲聞修行者    

ངན་འགྨོ་ལས་ན་ིབཟླྨོག་བགིད་ཅངི༌།། 

年卓 累尼 多季欽 
免於落入下三道    

མཐྨོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྨོན་ལ།། 

托瑞 浪尼 惹吞拉 
揭示通往更高乘的道路    

རྒ་ཤི་མེད་པར་འདྲེན་བགྒྲིད་པ།། 

嘎西 妹巴 珍季巴 
並帶領解脫生死   

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྨོ།། 

將秋 深拉 恰察洛 
向菩薩們,我禮拜    

སེམས་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན།། 

深記 旺都 就貝那 
受制於我心的控制之下    

བདག་གིས་སིག་པ་ཅི་བགིས་པ།། 

達吉 地巴 企季巴 
不管我做錯什麼    
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སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་སུ།། 

桑桀 千雅 企涅舒 
在諸佛面前    

བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགི།། 

達吉 迭達 夏巴季 
我全部都懺悔    

གང་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གསི། 

岡累 南巴 送岡吉   
通過三門行為中的任何一種    

བསྨོད་ནམས་ཚོགས་ནི་བསེད་པ་དེ།། 

所南 措尼 皆巴迭 
願我累積的任何功德   

བདག་གི་ཀུན་མཁེན་ས་བྨོན་ཏེ།། 

達吉 昆前 薩奔貼 
成為我全知的種子   

བདག་གི་བྱང་ཆུབ་མི་ཟད་ཤྨོག། 

達吉 將秋 米這修 
願我的証悟是無窮無盡的    

ཕྱྨོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ།། 

丘秋 達吉 欣康舒 
在十方的淨土中    

སངས་རྒྱས་མཆྨོད་པ་གང་བྱུང་བ།། 

桑桀 覺巴 岡炯哇 
對佛陀的任何供養   

སངས་རྒྱས་མཁེན་པ་ཡི་རང་བ།། 

桑桀 前巴 衣讓哇   
在諸佛的智慧心中隨喜    
དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངྨོ༌།། 

迭拉 達尼 衣讓哦 
我亦隨喜他們    
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སིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི།། 

地巴 湯切 夏巴季 
我懺悔所有的過失   

བསྨོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངྨོ༌།། 

所南 昆拉 衣讓哦 
每項功德我都隨喜    

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྨོ།། 

桑桀 昆拉 恰察洛 
我向諸佛頂禮    

བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆྨོག་ཐྨོབ་ཤྨོག། 

達尼 也些 丘托修 
願我獲得至高無上的清晰智慧    

ཕྱྨོགས་བཅུ་དག་གི་ཕྱྨོགས་རྣམས་སུ།། 

丘秋 深巴 達吉 丘南舒  
我呼喚菩薩    

ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི།། 

薩丘 達拉 涅巴衣 
在十方    

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆྨོག། 

將秋 深巴 將秋丘 
那些在第十地的菩薩    

འཚང་རྒྱ་བགིད་པར་བསྐུལ་མ་འདེབས།། 

昌加 季巴 固瑪迭    
覺醒到偉大最高的証悟    
བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང༌།། 

將秋 淡巴 桑桀欣 
最高的証悟之後    

སེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་ནས།། 

迭當 切貝 都突涅 
降服了惡魔和他們的部落    
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སྨོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སན་སླད་དུ།། 

所恰 昆拉 面累都 
為了拯救衆生    

ཆྨོས་ཀི་འཁྨོར་ལྨོ་བསྨོར་གྱུར་ཅགི། 

卻記 闊洛 扣就即 
願祈請轉動法輪     

ཆྨོས་རྔ་ཆེན་པྨོའི་སྒྲ་ཡིས་ནི།། 

卻雅 千波 札衣尼 
願祈請敲擊法鼓   

སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཅན་ཐར་བགྒྲིད་ཤྨོག། 

都雅 深千 塔季修 
結束有情眾生的苦難    

བསལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ།། 

喀巴 桀哇 散耶舒 
在不可思議,數百萬個的劫中    

ཆྨོས་སྨོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག། 

卻吞 這欽 修就即 
願您們長住下來,教導佛法    

འདྨོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་གྱུར་ཅིང༌།། 

迭貝 淡都 近就欽 
被依戀的束縛所綑綁    

སེད་པའི་སད་བུས་དམ་བཅིངས་པ།། 

色貝 色布 淡欽巴 
我們陷入慾望的泥沼中    

འཆིང་བ་ཀུན་གིས་བཅིངས་བདག་ལ།། 

欽哇 昆季 欽達拉   
完全糾纏在各種形式的束縛中    

རྐང་གཉིས་མཆྨོག་རྣམས་གཟིགས་སུ་གསྨོལ།།     

康尼 丘南 夕舒所   
願〝人中的至高無上者〞眷顧我們  .  
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སེམས་ཀི་དྲི་མར་གྱུར་པ་ལ།། 

深記 知瑪 就巴拉 
作為精神上有缺點的眾生   

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྨོད་མི་མཛད།། 

桑桀 南尼 摩米這 
不被諸佛所鄙視    

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན།། 

深千 南拉 將突電 
懷著對所有眾生的慈愛之心    

སིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲྨོལ་བར་ཤྨོག།                                                   

夕貝 措累 卓哇修    
願您們把他們從娑婆的海洋中解脫出來    

རྨོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང༌།།            

作貝 桑桀 岡修當 
無論完美的諸佛住那裡    

གང་དག་འདས་དང་མ་བྱྨོན་པ།། 

岡達 迭當 瑪炯巴 
無論是現在的,還是將要來的    

དེ་དག་རེས་སུ་བདག་སླྨོབ་ཅིང༌།། 

迭達 桀舒 達洛欽 
跟隨他們的範例    

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱྨོད་གྱུར་ཅིག། 

將秋 切巴 卻就即 
願我跟隨他們的醒悟行為    

ཕ་རྨོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྨོགས་བགྒྲིས་ནས།། 

帕若 欽助 作季涅 
願我圓滿六度    

འགྨོ་དྲུག་སེམས་ཅན་མཐར་བགིད་ཤྨོག། 

卓助 深千 塔記修 
並解脫六道的眾生    
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མངྨོན་ཤསེ་དྲུག་པྨོ་མངྨོན་བགསི་ནས།།  

哦些 助波 哦記涅 
願我証得六種神通    

བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་རགེ་གྱུར་ཅགི། 

拉妹 將秋 瑞就即 
並証得無與倫比的証悟    

མ་སསེ་པ་དང་མ་ིའབྱུང་དང༌།། 

瑪皆 巴當 明炯當 
它們是不生的,不會出現的    

རང་བཞནི་མ་མཆསི་གནས་མ་མཆསི།། 

讓欣 瑪企 涅瑪企 
沒有內在的本質,沒有持久的存在    

རྣམ་རྒྲིག་མ་མཆྒྲིས་དངྨོས་མ་མཆྒྲིས།།                                                

南瑞 瑪企 哦瑪企 
沒有認知,沒有實質的  .  

སྟྨོང་པའྒྲི་ཆྨོས་ནྒྲི་རྨོགས་པར་ཤྨོག། 

東貝 卻尼 托巴修 
願我體認到〝現象是空性的〞   

སངས་རྒྱས་དྲང་སྲྨོང་ཆེན་པྨོ་ལྟར།། 

桑桀 張宋 千波達 
就像諸佛和聖賢一樣    

སེམས་ཅན་མ་མཆྒྲིས་སྲྨོག་མ་མཆྒྲིས།། 

深千 瑪企 所瑪企 
願我體認到〝衆生的不存在〞   

གང་ཟག་མ་མཆྒྲིས་གསྨོ་མ་མཆྒྲིས།། 

岡薩 瑪企 所瑪企 
個人的不存在,看護者的不存在    
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བདག་མ་མཆྒྲིས་པའྒྲི་ཆྨོས་རྨོགས་ཤྨོག། 

達瑪 企貝 卻托修 
以及自我和現象的不存在    

བདག་འཛིན་བདག་གྒྲིར་འཛིན་པ་ཡྒྲི།། 

達近 達吉 近巴衣 
對“我”或“我的” 沒有執著    

དངྨོས་པྨོ་ཀུན་ལ་མྒྲི་གནས་པར།། 

哦波 昆拉 米涅巴 
或任何的物質    

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་སད་དུ།། 

深千 昆拉 偏累都 
願幫助所有的有情眾生   

སེར་སྣ་མ་མཆྒྲིས་སྦྱྒྲིན་གཏྨོང་ཤྨོག། 

色那 瑪企 近東修 
不吝嗇地做佈施    

དངྨོས་པྨོ་དངྨོས་པྨོར་མ་མཆྒྲིས་པས།། 

哦波 哦波 瑪企貝 
由於事物〝不像真實事物〞那樣的存在    

བདག་གྒྲི་ལྨོངས་སྨོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤྨོག།                          

達吉 龍卻 輪助修 
願我瞬間獲得財富   

དངྨོས་པྨོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇྒྲིག་པས།། 

哦波 湯切 南吉貝 
既然一切都會瓦解    

སྦྱྒྲིན་པའྒྲི་ཕ་རྨོལ་ཕྒྲིན་རྨོགས་ཤྨོག། 

近貝 巴若 欽作修 
願我實現完美的佈施   

ཁྒྲིམས་གྒྲི་ཚུལ་ཁྒྲིམས་སྨོན་མེད་ཅྒྲིང༌།། 

春季 出春 全妹欽 
無懈可擊的持戒    
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ཚུལ་ཁྒྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན།། 

出春 南巴 達當電 
堅持純淨的道德   

རླྨོམ་སེམས་མེད་པའྒྲི་ཚུལ་ཁྒྲིམས་ཀྒྲིས།། 

洛深 妹貝 出春季 
那是沒有驕傲的執著    

ཚུལ་ཁྒྲིམས་ཕ་རྨོལ་ཕྒྲིན་རྨོགས་ཤྨོག། 

出春 巴若 欽作修 
願我實現完善的持戒   

ས་འམ་ཡང་ན་ཆུ་འམ་མ།ེ། 

薩 安 洋那 丘安 妹 
像土、水、火    

རླུང་ག་ིཁམས་ལྟར་མ་ིགནས་ཤངི༌།། 

弄吉 康塔 米涅形 
或風、元素,都沒有安住的地方    

བཟྨོད་པའམ་ཁྨོ་བ་མ་མཆསི་པར།། 

搜棒 抽哇 瑪企巴 
忍辱並不會懷有憤怒    

བཟྨོད་པའ་ིཕ་རྨོལ་ཕྱནི་རྨོགས་ཤྨོག། 

搜貝 巴若 欽作修 
願我實現完美的忍辱  .  

བརྨོན་འགྲུས་བརམས་པའ་ིབརྨོན་འགྲུས་ཀསི།། 

沖助 參貝 沖助季 
通過精進    

བརྟན་སྨོ་ལ་ེལྨོ་མ་མཆསི་ཤངི༌།། 

天抽 累洛 瑪企形 
有了穩定性、鼓舞和不懶惰    

སྨོབས་དང་ལྡན་པའ་ིལུས་སམེས་ཀསི།།     

托當 電貝 律深季 
憑藉身心的力量    



 

彌勒佛的祈願文 44 

བརྨོན་འགྲུས་ཕ་རྨོལ་ཕྱནི་རྨོགས་ཤྨོག། 

沖助 巴若 欽作修 
願我實現完善的精進   

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིཏངི་འཛནི་དང༌།། 

就瑪 大布 聽近當 
像幻覺一樣的定境    

དཔའ་བར་འགྨོ་བའ་ིཏངི་འཛནི་དང༌།། 

巴哇 卓威 聽近當 
有了英雄式,大步邁進的定境    

རྨོ་ར་ེལྟ་བུའ་ིཏངི་འཛནི་གསི།། 

多桀 大布 聽近季 
還有像金剛杵一樣的定境    

བསམ་གཏན་ཕ་རྨོལ་ཕྱནི་རྨོགས་ཤྨོག། 

桑天 巴若 欽作修 
願我實現完美的禪定   

རྣམ་པར་ཐར་པའ་ིསྨོ་གསུམ་དང༌།། 

南巴 塔貝 夠宋當 
經由三門的解脫   

དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉདི་དང་ཡང༌།།  

杜宋 亮巴 尼當洋 
三世的均勻性    

རགིས་གསུམ་མངྨོན་སུམ་བགསི་པ་ཡསི།། 

瑞宋 哦宋 記巴衣   
化現出三種的家庭    
ཤསེ་རབ་ཕ་རྨོལ་ཕྱནི་རྨོགས་ཤྨོག། 

些惹 巴若 欽作修 
願我實現完美的智慧   

སངས་རྒྱས་ཀུན་གསི་བསྔགས་པ་དང༌།། 

桑桀 昆記 雅巴當 
被所有的佛所讚美    
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འྨོད་དང་གཟ་ིབརདི་འབར་བ་དང༌།། 

歐當 夕寄 拔哇當 
光芒四射,光彩照人    

བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིབརྨོན་འགྲུས་ཀསི།། 

將秋 深貝 沖助季 
經由菩薩的精進    

བདག་ག་ིབསམ་པ་རྨོགས་གྱུར་ཅགི།  

達吉 桑巴 作就即 
願我完全地實現願望    

ད་ེལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱྨོད་བྱདེ་ཅངི༌།། 

迭塔 切巴 覺借欽 
願我這樣地實行    

བྱམས་པ་གགས་དང་ལྡན་པ་ཡསི།། 

將巴 札當 電巴衣 
以慈愛而聞名    

ཕ་རྨོལ་ཕྱནི་དྲུག་རྨོགས་བགསི་ནས།། 

巴若 欽助 作記涅 
圓滿六度   

ས་བཅུ་པྨོ་ལ་རབ་ཏུ་གནས།།  

薩曲 波拉 惹突涅 
並停留在頂峰的第十階位    

 
༈ འད་ིནས་ཤ་ིའཕྨོས་གྱུར་མ་ཐག། 

地涅 西波 就瑪大 
我一死,離開此生時    

དགའ་ལྡན་སསེ་ནས་ཡདི་དགའ་བར།། 

岡電 皆涅 衣嘎巴 
願我投生在喜悅的圖西塔淨土    

  



 

彌勒佛的祈願文 46 

མྱུར་དུ་བྱམས་མགྨོན་མཉསེ་བྱས་ནས།། 

紐都 將共 涅桀涅 
迅速服侍保護者彌勒佛    

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསན་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག། 

將秋 弄天 托巴修 
並接受到我覺醒的預言    

 

 
ཀུན་དགའ་བྨོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྨོ་བྱམས་པ་གང་ལ་གནས་ནས་ཐབས་
མཁས་པས་ཐེག་པ་བདེ་བ་དང་། འཇུག་པ་བདེ་བ་དང་། ལམ་བདེ་བས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྨོགས་པའྒྲི་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའྒྲི་ཐབས་མཁས་པ་ནྒྲི་ཡྒྲིན་ནྨོ། །།འཕགས་པ་

བྱམས་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲི་རྒྱལ་པྨོ་རྨོགས་སྨོ།།  
 

“阿南達,偉大的彌勒菩薩,巧妙地如此安住,是成就完美佛道的

善巧方法,去依靠令人愉悅的車乘,易於參與和大樂的道路。”這

完成了彌勒的祈願之王。 
 .   
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༈མཁས་གྲུབ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པའྒྲི་རྣམ་དག་བད་ེཆནེ་ཞྒྲིང་གྒྲིསྨོན་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་
བཞུགས་སྨོ།། 

 
 

祈願生於舒卡哇替阿彌陀佛的淨土 
惹嘎阿亞（喀瑪恰美）撰寫 

 

ༀ་ཨ་མྒྲི་དེྷ་ཝ་ཧྭཱྒྲིྲཱིཿ 

嗡 阿米 迭哇啥 
 

འདྒྲི་ཉྒྲིད་ཆགས་མེད་ཐུགས་དམ་མཛོད། །མང་པྨོ་འགའ་ལ་ཨེ་ཕན་བསམ། །འདྒྲི་ལས་ཕན་ཡྨོན་ཆེ་
བ་མེད། །ང་ཡྒྲི་ཆྨོས་ཀྒྲི་ར་བ་ཡྒྲིན། །འདྒྲི་ནྒྲི་མདྨོ་ལུགས་ཡྒྲིན་པའྒྲི་ཕྒྲིར། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་
བྲྒྲིས། །དཔེ་གཅྨོད་འདྨོད་མྒྲི་གདའ་ན་གཡྨོར། འདྒྲི་བས་ཟབ་པའྒྲི་གདམས་ངག་མེད། །རང་གར་མ་
བསྐྱུར་ཉམས་ལེན་འབུངས། །ལུང་མ་ཐྨོབ་ཀང་འདྨོན་ནྒྲི་རུང་།། 
 

這是喀瑪恰美心的寶藏。儘管我的手很痛,但一想到,這篇將給許

多眾生,帶來巨大好處之後,我努力地完成了這篇祈禱文。沒有比

廣泛傳播這篇祈禱文有更大功德的,有機會讓他人去思考和修

習。沒有比這個更深刻的佛法教導了！它是所有佛法的根源,不

要漠不關心,要堅持這個修法。由於它是屬於經乘的,因此不需要

口傳就可以修行。 
 

 

 

投生於迭哇欠的四個原因   
 

1. 第一個原因：心中有淨土    

ཨེ་མ་ཧྨོ། འདྒྲི་ནས་ཉྒྲི་མ་ནུབ་ཀྒྲི་ཕྨོགས་རྨོལ་ན།། 

唉瑪荷 地涅 尼瑪 紐記 丘若那    
奇妙哉！從這裡,夕陽下山的方向   

གངས་མེད་འཇྒྲིག་རེན་མང་པྨོའྒྲི་ཕ་རྨོལ་ན།།                    

張妹 吉天 芒波 巴若那 
超越無數的宇宙世界    

ཅུང་ཟད་སྟེང་དུ་འཕགས་པའྒྲི་ཡུལ་ས་ན།། 

充色 滇都 巴貝 尤薩那 
稍微高過我們的世界    
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རྣམ་པར་དག་པའྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན།། 

南巴 達貝 欣康 迭哇欠 
是舒卡哇替淨土    

བདག་གྒྲི་ཆུ་བུར་མྒྲིག་གྒྲིས་མ་མཐྨོང་ཡང་།། 

達吉 丘布 米吉 瑪東洋 
雖然肉眼看不見    

རང་སེམས་གསལ་བའྒྲི་ཡྒྲིད་ལ་ལམ་མེར་གསལ།། 

讓深 薩威 衣拉 拉妹薩   
在腦海中,生動地做觀想    

དེ་ན་བཅྨོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་འྨོད་དཔག་མེད།།   

迭那 窮電 加哇 哦巴妹   
那裡,住著勝利的阿彌陀佛    

པད ་རཱ་གའྒྲི་མདྨོག་ཅན་གཟྒྲི་བརྒྲིད་འབར།།                

貝瑪 惹給 多千 夕吉巴 
身是紅寶石色,莊嚴而威風   

དབུ་ལ་གཙུག་ཏྨོར་ཞབས་ལ་འཁྨོར་ལྨོ་སྨོགས།།   

屋拉 出托 夏拉 闊洛所   
他頭上有肉髻凸起,腳底有法輪的印記,及其他    

མཚན་བཟང་སྨོ་གཉྒྲིས་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས།།   

稱桑 所尼 貝借 結曲取  
他具有三十二相與八十種好的吉祥特徵    

ཞལ་གཅྒྲིག་ཕག་གཉྒྲིས་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན།།   

夏企 恰尼 亮夏 倫這近  
一面二臂持鉢,示現禪定相    

ཆྨོས་གྨོས་རྣམ་གསུམ་གསྨོལ་ཞྒྲིང་སྒྲིལ་ཀྲུང་གྒྲིས།།    

卻夠 南宋 所欣 即春季  
穿著三衣,金剛坐姿     
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པད ་སྟྨོང་ལྡན་ཟླ་བའྒྲི་གདན་སྟེང་དུ།།   

貝瑪 東電 達威 電滇都   
坐在一千瓣蓮花的月座上    

བྱང་ཆུབ་ཤྒྲིང་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརེན་མཛད་དེ།།                         

將秋 形拉 固加 天這迭   
背靠在菩提樹上    

ཐུགས་རེའྒྲི་སན་གྒྲིས་རྒྱང་ནས་བདག་ལ་གཟྒྲིགས།།     

突桀 千記 將涅 達拉夕   
從遠處,他用慈悲的眼光看著我    

གཡས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སན་རས་གཟྒྲིགས།།    

也舒 將秋 深巴 千瑞夕   
他的右邊是觀世音菩薩    

སྐུ་མདྨོག་དཀར་པྨོ་ཕག་གཡྨོན་པད་དཀར་འཛིན།།   

固多 嘎波 恰原 貝嘎近    
身白色,左手持著白蓮花    

གཡྨོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐྨོབ།།                       

原都 將秋 深巴 突千托   
阿彌陀佛的左邊是大勢至菩薩    

སྔྨོན་པྨོ་རྨོ་རེས་མཚན་པའྒྲི་པད ་གཡྨོན།།                 

哦波 多桀 稱貝 貝瑪原   
身藍色,左手持著金剛標記的蓮花    

གཡས་གཉྒྲིས་སབས་སྦྱྒྲིན་ཕག་རྒྱ་བདག་ལ་བསྟན།།       

言衣 加近 恰加 達拉天   
二位菩薩的右手都是做保護的手印    

གཙོ་བྨོ་གསུམ་པྨོ་རྒྲི་རྒྱལ་ལྷུན་པྨོ་བཞྒྲིན།།     

措喔 宋波 瑞加 倫波欣   
西方三聖像須彌山    

ལྷང་ངེ་ལྷན་ནེ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་པའྒྲི་འཁྨོར།།   

浪涅 累涅 拉妹 修貝闊  
生動、獨特和輝煌    
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྒྲི་དགེ་སྨོང་བེྱ་བ་འབུམ།།      

將秋 深貝 給龍 桀哇本   
有一兆的比丘隨從    

ཀུན་ཀང་གསེར་མདྨོག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱན།།   

昆將 色多 稱當 貝借見   
全都是金色身,具有相好的標記    

ཆྨོས་གྨོས་རྣམ་གསུམ་གསྨོལ་ཞྒྲིང་སེར་ལེྟམ་མེ།།                 

卻夠 南宋 所欣 色田妹    
穿著三法衣,整個區域充滿了黃色    
 

2. 第二個原因：以七支供養累積功德    

 

2.1 第一支:禮敬     
 

མྨོས་གུས་ཕག་ལ་ཉེ་རྒྲིང་ཁད་མེད་ཕྒྲིར།།   

摩鼓 恰拉 涅任 切妹企 
超越時空的奉獻心    

བདག་གྒྲིས་སྨོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།   

達吉 夠宋 古貝 恰察洛   
用我的三門,全心全意地禮拜你    

ཆྨོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྲིགས་ཀྒྲི་བདག།།      

卻固 南哇 大也 瑞記達 
法身阿彌陀佛,一家之主   

ཕག་གཡས་འྨོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སན་རས་གཟྒྲིགས།།   

恰皆 歐色 累出 千瑞夕   
您右手放光,化現出觀世音菩薩    

ཡང་སྤྲུལ་སན་རས་གཟྒྲིགས་དབང་བྱེ་བ་བརྒྱ།།        

洋出 千瑞 夕旺 桀哇加   
由他再化現出十億個觀世音菩薩    

ཕག་གཡྨོན་འྨོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སྨོལ་མ་སེྟ།།                    

恰原 歐色 累出 卓瑪貼 
您左手放光,化現出度母    
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ཡང་སྤྲུལ་སྨོལ་མ་བེྱ་བ་ཕག་བརྒྱ་འགེད།།   

洋出 卓瑪 桀哇 札加借 
由他再化現出十億個度母    

ཐུགས་ཀྒྲི་འྨོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པད ་འབྱུང༌།།    

突記 歐色 累出 貝瑪炯   
您的心間放光,化現出蓮師    

ཡང་སྤྲུལ་ཨྨོ་རྒྱན་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་འགེད།།                   

洋出 歐見 桀哇 札加借   
由他再化現出十億個蓮師    

ཆྨོས་སྐུ་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།                      

卻固 哦巴 妹拉 恰察洛   
我向法身阿彌陀佛禮拜    

སངས་རྒྱས་སན་གྒྲིས་ཉྒྲིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ།།      

桑桀 千記 寧稱 都助突   
一天日夜六次中,您用佛眼    

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརེ་བས་རག་ཏུ་གཟྒྲིགས།།                        

深千 昆拉 側威 大突夕   
不斷以慈愛的心看顧眾生    

སེམས་ཅན་ཀུན་གྒྲི་ཡྒྲིད་ལ་གང་དྲན་པའྒྲི།།                                  

深千 昆記 衣拉 岡珍貝   
無論每個眾生的困難是什麼    

རྣམ་རྨོག་གང་འགྱུ་རག་ཏུ་ཐུགས་ཀྒྲིས་མཁེན།།            

南托 岡就 大突 突記前   
您通過全知的能力而完全知曉    

སེམས་ཅན་ཀུན་གྒྲིས་ངག་ཏུ་གང་སྨྲས་ཚིག།། 

深千 昆記 雅突 岡妹季   
無論每個眾生說什麼話    

རག་ཏུ་མ་འདེྲས་སྨོ་སྨོར་སན་ལ་གསན།།     

大突 瑪這 所所 年拉深      
您通過天耳通而完全清晰地聽到    
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ཀུན་མཁེན་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།             

昆前 哦巴 妹拉 恰察洛  
我向全知的阿彌陀佛禮拜    

ཆྨོས་སངས་མཚམས་མེད་བྱས་པ་མ་གཏྨོགས་པ།།      

卻旁 札妹 桀巴 瑪托巴 
除了毀壞佛法或犯了立即報應的罪以外    

ཁེད་ལ་དད་ཅྒྲིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་ཀུན།།     

切拉 迭欽 夢浪 大側昆       
對您充滿信心,唸誦此祈願文的人    

བདེ་བ་ཅན་དེར་སེ་བའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྲུབ།།                         

迭哇 欠迭 皆威 夢浪助   
將實現願望,生於舒卡哇替    

བར་དྨོར་བྱྨོན་ནས་ཞྒྲིང་དེར་འདྲེན་པར་གསུངས།། 

拔多 久涅 欣迭 珍巴宋 
您將出現在中陰,帶領他們到您的淨土(是如此教導的)    

འདྲེན་པ་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།     

珍巴 哦巴 妹拉 恰察洛     
我向嚮導阿彌陀佛禮拜    

ཁེད་ཀྒྲི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ།།     

切記 固側 喀巴 張妹都   
您的壽命是無數的劫    

མྱ་ངན་མྒྲི་འདའ་ད་ལྟ་མངྨོན་སུམ་བཞུགས།།   

娘年 米達 當大 哦宋修   
未入涅槃,您實際上是與我們同在    

ཁེད་ལ་རེ་གཅྒྲིག་གུས་པས་གསྨོལ་བཏབ་ན།།     

切拉 側企 古貝 所大那   
一心向你祈禱的任何人   
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ལས་ཀྒྲི་རྣམ་པར་སྒྲིན་པ་མ་གཏྨོགས་པའྒྲི།།   

累記 南巴 明巴 瑪托貝 
除了業力完全成熟的人    

ཚེ་ཟད་པ་ཡང་ལྨོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང་།།   

側這 巴洋 洛加 突巴當   
即使是那些壽命已盡的人,還可以活一百年    

དུས་མྒྲིན་འཆྒྲི་བ་མ་ལུས་བཟླྨོག་པར་གསུངས།།   

都明 企哇 瑪律 多巴宋   
並預知時至(是如此教導的)    

མགྨོན་པྨོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།   

共波 側巴 妹拉 恰察洛 
我向保護者阿彌陀佛禮拜    

སྟྨོང་གསུམ་འཇྒྲིག་རེན་རབ་འབྱམས་གངས་མེད་པ།།   

東宋 吉天 惹將 張妹巴   
勝過無數的三千倍的宇宙   

རྒྲིན་ཆེན་གྒྲིས་བཀང་སྦྱྒྲིན་པ་བྱྒྲིན་པ་བས།།                    

仁千 記康 近巴 近巴貝 
裝滿珠寶,慷慨地佈施    

འྨོད་དཔག་མེད་པའྒྲི་མཚན་དང་བདེ་བ་ཅན།།   

哦巴 妹貝 稱當 迭哇欠   
是在聽到阿彌陀佛的完美和舒卡哇替之後    

ཐྨོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མྨོ་སྦྱར་བྱས་ན།།               

特涅 迭貝 達摩 嫁桀那 
充滿信心地合掌    

དེ་ནྒྲི་དེ་བས་བསྨོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས།།   

迭尼 迭威 所南 切哇宋   
這樣做的功德更大(是如此教導的)    

དེ་ཕྒྲིར་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།།                      

迭企 哦巴 妹拉 古恰察        
因此,我對阿彌陀佛恭敬地禮拜    
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གང་ཞྒྲིག་འྨོད་དཔག་མེད་པའྒྲི་མཚན་ཐྨོས་ནས།།    

岡西 哦巴 妹貝 稱特涅   
任何人,只要聽到阿彌陀佛的名字    

ཁ་ཞེ་མེད་པར་སྒྲིང་ཁྨོང་རུས་པའྒྲི་གཏྒྲིང་།།            

卡些 妹巴 寧空 如貝聽 

而真誠地生起信心     

ལན་གཅྒྲིག་ཙམ་ཞྒྲིག་དད་པ་སསེ་པ་ན།།   

連企 參西 迭巴 皆巴那 
從他們的內心深處,甚至只是一次    

དེ་ནྒྲི་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལས་ཕྒྲིར་མྒྲི་ལྡྨོག།།                                     

迭尼 將秋 浪累 企米多   
確保永遠不會離開証悟的修行路    

མགྨོན་པྨོ་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།                       

共波 哦巴 妹拉 恰察洛 
我向保護者阿彌陀佛禮拜    

སངས་རྒྱས་འྨོད་དཔག་མེད་པའྒྲི་མཚན་ཐྨོས་ནས།།   

桑桀 歐巴 妹貝 稱特涅 
聽到了阿彌陀佛的名字    

དེ་ནྒྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲིང་པྨོ་མ་ཐྨོབ་བར།།   

迭尼 將秋 寧波 瑪托巴 
直到証悟的覺醒      

བུད་མེད་མྒྲི་སེ་རྒྲིགས་ནྒྲི་བཟང་པྨོར་སེ།། 

布妹 米皆 瑞尼 桑波皆   
會被生於好家庭中,且不為女身    

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚུལ་ཁྒྲིམས་རྣམ་དག་འགྱུར།།                   

側惹 昆突 出欠 南達就   
並在未來的多生中,保持純正的紀律   

བདེ་གཤེགས་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།                 

迭些 哦巴 妹拉 恰察洛 
我向阿彌陀佛禮拜    
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2.2 第二支:供養   
 

བདག་གྒྲི་ལུས་དང་ལྨོངས་སྨོད་དགེ་རར་བཅས།།   

達吉 律當 龍卻 給札切 
我的身體、財產和善功德    

དངྨོས་སུ་འབྱྨོར་བའྒྲི་མཆྨོད་པ་ཅྒྲི་མཆྒྲིས་པ།།   

哦舒 久威 覺巴 企企巴   
無論供養什麼都在此    

ཡྒྲིད་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤྒྲིས་རས་རགས་རྒྲིན་ཆེན་བདུན།།   

衣出 札西 這大 仁千敦   
心供養有吉祥物、標誌和七寶    

གདྨོད་ནས་གྲུབ་པ་སྟྨོང་གསུམ་འཇྒྲིག་རེན་གྒྲི།།     

迭涅 助巴 東宋 吉天季 
本初存在於三千世界中    

གྒྲིང་བཞྒྲི་རྒྲི་རབ་ཉྒྲི་ཟླ་བྱེ་བ་བརྒྱ།།   

林西 瑞惹 尼達 桀哇加 
四大洲、須彌、日和月    

ལྷ་ཀླུ་མྒྲི་ཡྒྲི་ལྨོངས་སྨོད་ཐམས་ཅད་ཀུན།།                         

拉魯 米衣 龍覺 湯切昆   
天王、那嘎和人類的所有財富    

བླྨོ་ཡྒྲིས་བླངས་ཏེ་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་འབུལ།།                      

洛衣 浪貼 哦巴 妹拉布   
心中有這些,我將它們供養給阿彌陀佛    

བདག་ལ་ཕན་ཕྒྲིར་ཐུགས་རེའྒྲི་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་བཞེས།།     

達拉 偏企 突這 托記些   
為了我的利益,請慈悲地接受他們    
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2.3 第三支:懺悔  
 

ཕ་མས་ཐྨོག་དྲངས་བདག་སྨོགས་འགྨོ་ཀུན་གྒྲི།།   

巴妹瑪 托張 達所 卓昆季   
我、我的父母和眾生所犯的所有錯誤    

ཐྨོག་མ་མེད་པའྒྲི་དུས་ནས་ད་ལྟའྒྲི་བར།།        

托瑪 妹貝 都涅 當貼巴   
從無始以來 [我懺悔]    

སྲྨོག་བཅད་མ་བྱྒྲིན་ལེན་དང་མྒྲི་ཚངས་སྨོད།།                

所切 瑪近 連當 米昌卻 
殺人、偷盜和邪淫   

ལུས་ཀྒྲི་མྒྲི་དགེ་གསུམ་པྨོ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

律記 米給 宋波 托洛夏   
所犯的身三業,我承認並懺悔   

རྫུན་དང་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་འཆལ་བ།།                            

尊當 札瑪 季出 雅恰哇 

妄語、兩舌、惡口和綺語    

ངག་གྒྲི་མྒྲི་དགེ་བཞྒྲི་པྨོ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

雅吉 米給 西波 托洛夏   
所犯的語四業,我承認並懺悔    

བརྣབ་སེམས་གནྨོད་སེམས་ལྨོག་པར་ལྟ་བ་སེྟ།།                    

那深 粘深 洛巴 大哇貼 
貪慾、瞋恚和邪見   

ཡྒྲིད་ཀྒྲི་མྒྲི་དགེ་གསུམ་པྨོ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

衣記 米給 宋波 托洛夏   
所犯的意三業,我承認並懺悔    

ཕ་མ་སྨོབ་དཔྨོན་དག་བཅྨོམ་བསད་པ་དང་།།                          

巴瑪 洛朋 札窮 些巴當   
殺父、 殺母、 殺老師、 殺羅漢    
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རྒྱལ་བའྒྲི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་སེས་པ་དང་།།   

加威 固拉 年深 皆巴當 
破佛身血    

མཚམས་མེད་ལྔ་ཡྒྲི་ལས་བསགས་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

札妹 雅衣 累薩 托洛夏  
所犯的五無間罪,我承認並懺悔    

དགེ་སྨོང་དགེ་ཚུལ་བསད་དང་བཙུན་མ་ཕབ།།                   

給龍 給出 色當 初瑪巴 
殺比丘或新出家的人、引誘比丘尼    

སྐུ་གཟུགས་མཆྨོད་རེན་ལྷ་ཁང་བཤྒྲིག་ལ་སྨོགས།།          

固楚 覺天 拉康 西拉所  
銷毀神聖的佛像、佛塔或寺廟等    

ཉེ་བའྒྲི་མཚམས་མེད་སྡྒྲིག་བྱས་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།       

涅威 札妹 地桀 托洛夏 
所犯的〝接近〞五無間罪,我承認並懺悔   

དཀྨོན་མཆྨོག་ལྷ་ཁང་གསུང་རབ་རེན་གསུམ་སྨོགས།།   

空秋 拉康 宋惹 天宋所   
對於三寶、寺廟、經文、雕像和舍利塔    

དཔང་ཞེས་ཚད་བཙུགས་མནའ་ཟྨོས་ལ་སྨོགས་པ།།     

旁些 側出 那奏 拉所巴          
末履行諾言     

ཆྨོས་སངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

卻旁 累年 薩巴 托洛夏  
拒絕佛法和其他不道德的行為,我承認並懺悔    

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བསད་ལས་སྡྒྲིག་ཆེ་བ།།     

康宋 深千 些累 地切哇       
比殺死三界的眾生還嚴重的    

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ།།        

將秋 深巴 南拉 固哇大 
是毀謗菩薩的惡業    
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དྨོན་མེད་སྡྒྲིག་ཆེན་བསགས་པ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

敦妹 地欠 薩巴 托洛夏  
這是徒勞的大錯,我承認並懺悔    

དགེ་བའྒྲི་ཕན་ཡྨོན་སྡྒྲིག་པའྒྲི་ཉསེ་དམྒྲིགས་དང་།།                       

給威 偏原 地貝 涅米當   
聽到了善業的好處,惡業的危害    

དམྱལ་བའྒྲི་སྡུག་བསྔལ་ཚེ་ཚད་ལ་སྨོགས་པ།།             

娘威 都雅 側側 拉所巴   
地獄的痛苦和受苦的時間等等    

ཐྨོས་ཀང་མྒྲི་བདེན་བཤད་ཚོད་ཡྒྲིན་བསམ་པ།།         

特洋 米電 些措 英桑巴   
甚至認為這不是真實的或僅是推測而已    

མཚམས་མེད་ལྔ་བས་ཐུ་བའྒྲི་ལས་ངན་པ།།    

札妹 雅威 突威 累年巴 
比犯了五無間罪還更糟糕    

ཐར་མེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

塔妹 累年 薩巴 托洛夏  
所犯阻斷解脫的惡業,我承認並懺悔   
ཕམ་པ་བཞྒྲི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང་།།                     

胖巴 西當 拉瑪 丘宋當 
四種失敗、十三種其餘的戒、敗壞    

སང་ལྟུང་སྨོར་བཤགས་་ཉེས་བྱས་སྡེ་ཚན་ལྔ།།         

旁通 所夏 涅桀 迭稱雅 

那些分別懺悔,還有五種的敗壞    

སྨོ་ཐར་ཚུལ་ཁྒྲིམས་འཆལ་བ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།     

所塔 出春 恰哇 托洛夏            

出家人戒律的損害,我承認並懺悔    

ནག་པྨོའྒྲི་ཆྨོས་བཞྒྲི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད།།       

那波 卻西 通哇 雅雅借   
四種惡行和十八種敗壞    
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བྱང་སེམས་བསབ་པ་ཉམས་པ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

將深 拉巴 亮巴 托洛夏   
對菩薩行的損害,我承認並懺悔    

ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྒྲི་ཡན་ལག་སྨོམ་པྨོ་བརྒྱད།།                   

札通 丘西 言拉 奔波借  
十四種敗壞和八種主要的分支戒    

གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།    

桑雅 淡季 亮巴 托洛夏  
密咒乘戒律的損害,我承認並懺悔    

སྡྨོམ་པ་མ་ཞུས་མྒྲི་དགེའྒྲི་ལས་བྱས་པ།།        

凍巴 瑪修 米給 累桀巴 
未受戒而犯的錯誤    

མྒྲི་ཚངས་སྨོད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སྨོགས་པ།།   

米昌 卻當 將通 拉所巴   

例如邪淫、飲酒等    

རང་བཞྒྲིན་ཁ་ན་མ་ཐྨོའྒྲི་སྡྒྲིག་པ་སྟེ།།                                       

讓欣 卡那 瑪特 地巴貼 
本質上是不道德的行為    

སྡྒྲིག་པ་སྡྒྲིག་ཏུ་མ་ཤེས་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།   

地巴 地突 瑪些 托洛夏  
沒能見到過錯的罪惡,我承認並懺悔    

སབས་སྡྨོམ་དབང་བསྐུར་ལ་སྨོགས་ཐྨོབ་ན་ཡང་།།    

嫁凍 旺固 拉所 托那洋  
我已經皈依了、接受灌頂, 如此之類的    

དེ་ཡྒྲི་སྡྨོམ་པ་དམ་ཚིག་བསྲུང་མ་ཤེས།།             

迭衣 凍巴 淡季 宋瑪些   
不知道如何保持誓言和戒律    

བཅས་པའྒྲི་ལྟུང་བ་ཕྨོག་པ་མཐྨོལ་ལྨོ་བཤགས།།              

切貝 通哇 波巴 托洛夏       

規定的道德標準敗壞,我承認並懺悔    
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འགྨོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མྒྲི་འདག་པས།།   

結巴 妹那 夏貝 米達貝 
沒有後悔的話,懺悔是沒有用的    

སྔར་བྱས་སྡྒྲིག་པ་ཁྨོང་དུ་དུག་སྨོང་ལྟར།།   

雅桀 地巴 空都 都宋塔   
由於過去的錯,都像吞下毒藥一樣    

ངྨོ་ཚ་འཇྒྲིག་སྐྲག་འགྨོད་པ་ཆེན་པྨོས་བཤགས།།         

哦札 吉札 結巴 千波夏   
因此,我感到羞愧、恐懼和後悔來做懺悔    

ཕྒྲིན་ཆད་སྡྨོམ་སེམས་མེད་ན་མྒྲི་དག་པས།།               

欽切 凍深 妹那 米達貝  
由於沒有承諾要悔改,就不會有淨化    

ཕྒྲིན་ཆད་སྲྨོག་ལ་བབ་ཀང་མྒྲི་དགེའྒྲི་ལས།            

欽切 所拉 巴將 米給累   
從現在開始,即使冒著生命的危險    

ད་ནས་མྒྲི་བགྒྲིད་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བཟུང་།།                                  

達涅 米季 深拉 淡恰送 
我發誓不再犯錯    

བདེ་གཤེགས་འྨོད་དཔག་མེད་པ་སྲས་བཅས་ཀྒྲིས།།   

迭些 哦巴 妹巴 色切季 
阿彌陀佛和您的繼承人  ,  

བདག་རྒྱུད་ཡྨོངས་སུ་དག་པར་བྱྒྲིན་གྒྲིས་རླྨོབས།།            

達居 永舒 達巴 近記洛 
請賜予加持,徹底地淨化我    
 

2.4 第四支:隨喜   
 

གཞན་གྒྲི་དགེ་བ་བེྱད་པ་ཐྨོས་པའྒྲི་ཚེ།།   

先記 給哇 皆巴 特貝側 
如果一聽到別人的美德    
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དེ་ལ་ཕག་དྨོག་མྒྲི་དགེའྒྲི་སེམས་སངས་ནས།།   

迭拉 札多 米給 深旁涅 
撇開嫉妒的困擾情緒    

སྒྲིང་ནས་དགའ་བས་རེས་སུ་ཡྒྲི་རང་ན།།   

寧涅 嘎威 桀舒 衣讓那 
高興地發自內心的隨喜    

དེ་ཡྒྲི་བསྨོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐྨོབ་པར་གསུངས།།   

迭衣 所南 亮都 托巴宋  
有人說,是獲得同樣的功德    

དེ་ཕྒྲིར་འཕགས་པ་རྣམས་དང་སྨོ་སེས་ཡྒྲིས།།   

迭企 帕巴 南當 所皆衣  
因此,眾多一般的衆生們   

དགེ་བ་གང་བསྒྲུབ་ཀུན་ལ་ཡྒྲི་རང་ངྨོ་།།   

給哇 岡助 昆拉 衣讓哦  
我隨喜你們所有的功德    
བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆྨོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ནས།།   

拉妹 將秋 丘突 深借涅   
隨喜你生起〝無與倫比〞的菩提心      

འགྨོ་དྨོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡྒྲི་རང་ངྨོ་།།                      

卓敦 加千 這拉 衣讓哦   
並隨喜你為眾生帶來的大利益    

མྒྲི་དགེ་བཅུ་པྨོ་སངས་པ་དགེ་བ་བཅུ།།   

米給 丘波 旁巴 給哇丘   
隨喜放棄十惡業,從事十善業    

གཞན་གྒྲི་སྲྨོག་བསབ་སྦྱྒྲིན་པ་གཏྨོང་བ་དང་།།             

先記 所加 近巴 東哇當 
隨喜拯救他人的生命,慷慨佈施    

སྡྨོམ་པ་སྲུང་ཞྒྲིང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང་།།   

東巴 宋欣 電巴 瑪哇當 
隨喜老實地生活,誠實地講話    
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འཁྨོན་པ་སྡུམ་དང་ཞྒྲི་དུལ་དྲང་པྨོར་སྨྲ།།   

空巴 頓當 西都 張波瑪   
隨喜協調不和諧,說話輕柔而直率    

དྨོན་དང་ལྡན་པའྒྲི་གཏམ་བརྨོད་འདྨོད་པ་ཆུང་།།       

敦當 電貝 湯久 迭巴沖 
隨喜有意義地交談,少慾望     

བྱམས་དང་སྒྲིང་རེ་སྨོམ་ཞྒྲིང་ཆྨོས་ལ་སྨོད།།   

將當 寧桀 功欣 卻拉卻   
隨喜培育愛與慈悲,修行佛法    

དགེ་བ་དེ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡྒྲི་རང་ངྨོ་།།                        

給哇 迭南 昆拉 衣讓哦 
我隨喜所有這些的善行    
 

2.5 第五支: 請佛轉法轉    
 

ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་འཇྒྲིག་རེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ན།།     

丘曲 吉天 惹將 湯切那  
在無數世界的十方中    

རྨོགས་སངས་རྒྱས་ནས་རྒྲིང་པྨོར་མ་ལྨོན་པ།།   

作桑 結涅 任波 瑪列巴   
那些在短期內,圓滿了佛道的人    

དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆྨོས་ཀྒྲི་འཁྨོར་ལྨོ་ནྒྲི།།           

迭達 南拉 卻記 闊洛尼 
我懇求他們所有的人,轉動法輪    

རྒྱ་ཆེན་མྱུར་དུ་བསྐྨོར་བར་བདག་གྒྲིས་བསྐུལ།།                     

加千 紐都 扣哇 達吉固 
迅速地,廣泛地轉動法輪    

མངྨོན་ཤེས་ཐུགས་ཀྒྲིས་དེ་དྨོན་མཁེན་པར་གསྨོལ།།   

哦些 突記 迭敦 前巴所   
用他心通,請聆聽我的祈願    
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2.6 第六支: 請佛住世   
 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བསྟན་འཛིན་དགེ་བའྒྲི་བཤེས།།   

桑桀 將深 天近 給威些   
所有的佛菩薩,佛法持有者    

མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་ཀུན་དེ་དག་ལ།།   

娘年 達哇 些昆 迭達拉   
以及希望進入涅槃的佛友    

མྱ་ངན་མྒྲི་འདའ་བཞུགས་པར་གསྨོལ་བ་འདེབས།།                  

娘年 米達 修巴 所哇迭   
我祈求,勿入涅槃,堅定住世    
 

2.7 第七支:迴向   
 

འདྒྲིས་མཚོན་བདག་གྒྲི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས།།   

地宋 達吉 杜宋 給哇南 
以此,以及我三世的功德   

འགྨོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྒྲི་དྨོན་དུ་བསྔྨོ།།   

卓哇 深千 昆記 敦都哦   
我迴向給所有眾生得到利益   

 
3. 第三個原因:發展菩提心   

ཀུན་ཀང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐྨོབ་ནས།།   

昆將 拉妹 將秋 紐托涅   
由於大家都快速地,証悟到無與倫比的覺醒    

ཁམས་གསུམ་འཁྨོར་བ་དྨོང་ནས་སྤྲུགས་གྱུར་ཅྒྲིག།།  

康宋 闊哇 東涅 出就即   
願三界的輪迴從深處被清空    

དེ་ཡྒྲི་དགེ་བ་བདག་ལ་མྱུར་སྒྲིན་ནས།།               

迭衣 給哇 達拉 紐明涅 
經由此美德的迅速成熟    
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ཚེ་འདྒྲིར་དུས་མྒྲིན་འཆྒྲི་བ་བཅྨོ་བརྒྱད་ཞྒྲི།།   

側地 都明 企哇 丘結西 
在這一生中,願防止十八種不定期的死亡    

ནད་མེད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའྒྲི་ལུས་སྟྨོབས་ལྡན།།     

涅妹 浪措 給貝 律托電   
願我的身體健康強壯和年輕    

དཔལ་འབྱྨོར་འཛད་མེད་དབྱར་གྒྲི་གངྒཱ་ལྟར།།                  

巴久 這妹 亞記 岡嘎它   
願我的財富取之不盡,就像夏天的恒河一樣     

                                                       

བདུད་དགའྒྲི་འཚེ་བ་མེད་ཅྒྲིང་དམ་ཆྨོས་སྨོད།།   

都這 側哇 妹欽 淡卻覺   
不受魔鬼或敵人所傷害,願我做真正的修行    

བསམ་པའྒྲི་དྨོན་ཀུན་ཆྨོས་ལྡན་ཡྒྲིད་བཞྒྲིན་འགྲུབ།།   

桑貝 敦昆 卻電 衣欣助   
有了符合佛法的動機,願一切如意    

བསྟན་དང་འགྨོ་ལ་ཕན་ཐྨོགས་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ།།   

天當 卓拉 偏托 加千助   
願為佛法和眾生帶來大利益    

མྒྲི་ལུས་དྨོན་དང་ལྡན་པ་འགྲུབ་པར་ཤྨོག།               

米律 敦當 電巴 助巴修   
願實現人類生存的意義    
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4. 第四個原因:迴向生於極樂世界    

                                                                                             

4.1 希望在臨終時見到阿彌陀並願無障礙地生於舒卡哇替 

 

བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་ཐྨོགས་ཀུན།།   

達當 達拉 這托昆   
為了我自己和所有與我有業緣的人    

འདྒྲི་ནས་ཚེ་འཕྨོས་གྱུར་མ་ཐག།                            

地涅 側波 就瑪大 
在我們臨終的那一刻    

སྤྲུལ་པའྒྲི་སངས་རྒྱས་འྨོད་དཔག་མེད།།   

出貝 桑桀 哦巴妹 
願阿彌陀佛的化現    

དགེ་སྨོང་དགེ་འདུན་འཁྨོར་གྒྲིས་བསྐྨོར།།   

給龍 根敦 闊記扣 
以及他的受戒僧伽的隨從眾    

མདུན་དུ་མངྨོན་སུམ་འབྱྨོན་པར་ཤྨོག།    

敦都 哦宋 炯巴修 
真的來迎接我們    

དེ་མཐྨོང་ཡྒྲིད་དགའ་སྣང་བ་སྒྲིད།།   

迭東 衣嘎 南哇季   
願我們看到他們時,很快樂和幸福    

ཤྒྲི་བའྒྲི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཤྨོག།                            

西威 都雅 妹巴修 
不必經歷到死亡的痛苦    

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆེད་བརྒྱད་ནྒྲི།།   

將秋 深巴 切借尼 
願八大菩薩   
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རྫུ་འཕྲུལ་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་ནམ་མཁར་བྱྨོན།།   

助出 托記 南嘎炯 
奇蹟般地出現在天空中   

བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྨོ་བ་ཡྒྲི།།   

迭哇 欠都 卓哇衣 
給我們帶路   

ལམ་སྟྨོན་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཤྨོག།   

浪吞 浪那 珍巴修 
帶領我們去舒卡哇替    

 
4.2 祈願切斷對輪迴的依戀(這是投生到舒卡哇替的障礙)   

 

ངན་སྨོང་སྡུག་བསྔལ་བཟྨོད་བླག་མེད།།   

年宋 都雅 奏拉妹 
下三道難忍的苦難    

ལྷ་མྒྲིའྒྲི་བདེ་སྒྲིད་མྒྲི་རག་འགྱུར།།   

拉米 迭記 米大就   
天神和人類的短暫喜悅和幸福    

དེ་ལ་སྐྲག་སེམས་སེ་བར་ཤྨོག།                                      

迭拉 札深 皆哇修 
願我們對此感到困惑和恐懼    

ཐྨོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའྒྲི་བར།།                                                                

托瑪 妹涅 當貼巴 
從無始以來到現在    

འཁྨོར་བ་འདྒྲི་ན་ཡུན་རེ་རྒྲིང་།།   

闊哇 地那 雲瑞任 
在輪迴中待了這麼久    

དེ་ལ་སྨོ་བ་སེ་བར་ཤྨོག།   

迭拉 久哇 皆哇修   
願我們感到悲傷和厭倦    
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མྒྲི་ནས་མྒྲི་རུ་སེ་ཆྨོག་ཀང་།།   

米涅 米如 皆丘將 
即使是一再生為幸運的人    

སེ་རྒ་ན་འཆྒྲི་གངས་མེད་མྱྨོང་།།   

皆嘎 那企 張妹紐 
經歷無數次的生老病死    

དུས་ངན་སྒྲིགས་མར་བར་ཆད་མང་།།                          

都年 尼瑪 拔切芒 
在這個末法時代,有許多的障礙    

མྒྲི་དང་ལྷ་ཡྒྲི་བདེ་སྒྲིད་འདྒྲི།།                                                

米當 拉衣 迭季地 
人類與天國的幸福與快樂   

དུག་དང་འདྲེས་པའྒྲི་ཟས་བཞྒྲིན་དུ།།   

都當 這貝 色欣都 
被比喻為混合有毒的食物    

འདྨོད་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤྨོག།   

度巴 普參 妹巴修 
願我對此沒有絲毫渴望   

ཉེ་དུ་ཟས་ནྨོར་མཐུན་གྨོགས་རྣམས།།   

涅都 色諾 吞卓南 
我的家人、食物、財富和朋友   

མྒྲི་རག་སྒྱུ་མ་རྒྲིལམ་བཞྒྲིན།།   

米大 就瑪 米浪欣 
是無常的,就像幻覺或做夢    

ཆགས་ཞེན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཤྨོག།   

恰先 普參 妹巴修 
願我對他們沒有絲毫的依戀    

ས་ཆ་ཡུལ་རྒྲིས་ཁང་ཁྒྲིམ་རྣམས།།                                         

薩恰 尤瑞 康近南 
我的土地、地點和房屋   
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རྒྲི་ལམ་ཡུལ་གྒྲི་ཁང་ཁྒྲིམ་ལྟར།།   

米浪 尤記 康近塔 
就像夢中的家    

བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཤེས་པར་ཤྨོག།   

電巴 瑪助 些巴修 
願我認知到〝他們是虛幻的〞    

ཐར་མེད་འཁྨོར་བའྒྲི་རྒྱ་མཚོ་ནས།།   

塔妹 闊威 加措涅 
願我逃離(難免的)輪迴的海洋    

ཉེས་ཆེན་བཙོན་ནས་ཐར་བ་བཞྒྲིན།།                          

涅千 措涅 塔哇欣 
就像重罪犯逃離監獄一樣    

བདེ་བ་ཅན་གྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་སུ།།   

迭哇 欠記 欣康舒 
逃到舒卡哇替的淨土   

ཕྒྲི་ལྟས་མེད་པར་འབྲྨོས་བར་ཤྨོག།   

企貼 妹巴 卓哇修 
永遠不回頭    

ཆགས་ཞེན་འཁྒྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས།།    

恰先 積哇 昆切涅 
切斷了所有的渴望和攀緣    

བྱ་རྒྨོད་རྒྲི་ནས་ཐར་བ་བཞྒྲིན།།   

嫁夠 尼涅 塔哇欣 
就像禿鷹從陷阱中掙脫出來一樣    

ནུབ་ཀྒྲི་ཕྨོགས་ཀྒྲི་ནམ་མཁའ་ལ།།   

奴記 丘記 南卡拉 
願我高高地飛向西方    

འཇྒྲིག་རེན་ཁམས་ནྒྲི་གངས་མེད་པ།།   

吉天 康尼 張妹巴 
穿越無數的世界    
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སྐད་ཅྒྲིག་ཡུད་ལ་བགྨོད་བྱས་ནས།།   

給企 幽拉 卓桀涅 
瞬間旅行到   

བདེ་བ་ཅན་དུ་ཕྒྲིན་པར་ཤྨོག།   

迭哇 欠都 欽巴修 
到達舒卡哇替的淨土   

 
4.3 祈願生於舒卡哇替,淨化業障並獲得崇高的品質  

 

དེ་རུ་སངས་རྒྱས་འྨོད་དཔག་མེད།།   

迭都 桑桀 哦巴妹 
那時候,阿彌陀佛    

མངྨོན་སུམ་བཞུགས་པའྒྲི་ཞལ་མཐྨོང་ནས།།   

哦宋 修貝 夏東涅 
親自面見您後    

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤྨོག།   

知巴 湯切 達巴修 
願我所有的障礙都被淨化    

སེ་གནས་བཞྒྲི་ཡྒྲི་མཆྨོག་གྱུར་པ།།    

皆涅 西衣 丘就巴 
在四種出生的方式中,最高的   

མེ་ཏྨོག་པད འྒྲི་སྒྲིང་པྨོ་ལ།།                                          

妹托 貝妹 寧波拉 
化生,生於蓮花的花苞中    

བརྫུས་ཏེ་སེ་བ་ལེན་པར་ཤྨོག།   

助貼 皆哇 連巴修 
願我奇蹟般地如此出生   

སྐད་ཅྒྲིག་ཉྒྲིད་ལ་ལུས་རྨོགས་ནས།།   

給企 尼拉 律作涅 
願我立即獲得完美的身體   
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མཚན་དཔེ་ལྡན་པའྒྲི་ལུས་ཐྨོབ་ཤྨོག།   

稱貝 電貝 律托修 
具有所有卓越的相好標記    

མྒྲི་སེ་དྨོགས་པའྒྲི་ཐེ་ཚོམ་གྒྲིས།།   

米皆 多貝 貼沖季 
若是懷疑自己能否出生在那裡    

ལྨོ་གངས་ལྔ་བརྒྱའྒྲི་བར་དག་ཏུ།།                                        

洛張 雅結 拔達突 
會讓我在蓮花中待五百年    

ནང་དེར་བདེ་སྒྲིད་ལྨོངས་སྨོད་ལྡན།།                            

南迭 迭記 龍覺電 
快樂而舒適   

སངས་རྒྱས་གསུང་ནྒྲི་ཐྨོས་ན་ཡང་།།   

桑桀 宋尼 特那洋 
聽佛陀演唱佛音    

མེ་ཏྨོག་ཁ་ནྒྲི་མི་བྱ་ེབས།།   

妹托 卡尼 米桀威 
但是蓮花不開    

སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་ཕྒྲི་བའྒྲི་སྨོན།།   

桑桀 夏嫁 企威結 
無法面見阿彌陀佛   

དེ་འདྲ་བདག་ལ་མྒྲི་འབྱུང་ཤྨོག།   

電札 達拉 明炯修 
願我不會有這樣的缺失    

སེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏྨོག་ཕེ།།   

皆瑪 大突 妹托切 
我一出生,馬上花開見佛   

འྨོད་དཔག་མེད་པའྒྲི་ཞལ་མཐྨོང་ཤྨོག།   

哦巴 妹貝 夏東修 
面見阿彌陀佛    
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བསྨོད་ནམས་སྟྨོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྒྲིས།།   

所南 托當 助出季 
經由我的功德和神奇的力量    

ལག་པའྒྲི་མཐྒྲིལ་ནས་མཆྨོད་པའྒྲི་སྤྲྒྲིན།།                    

拉貝 替涅 卻貝春 
願廣大的供養雲   

བསམ་མྒྲི་ཁབ་པར་སྤྲྨོས་བྱས་ནས།།   

薩米 加巴 抽桀涅 
從我的手掌化現出來   

སངས་རྒྱས་འཁྨོར་བཅས་མཆྨོད་པར་ཤྨོག།   

桑桀 闊切 覺巴修 
奉獻給阿彌陀佛及其隨從    

དེ་ཚེ་དེ་བཞྒྲིན་གཤེགས་པ་དེས།།                                

迭側 迭欣 些巴迭 
那時候,他伸出右手   

ཕག་གཡས་བརྐྱང་ནས་མགྨོ་ལ་བཞག།     

恰皆 將涅 夠拉夏 
放在我的頭上   

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག།   

將秋 弄天 托巴修 
願我接受到証悟的預言   

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྒྲི་ཆྨོས་ཐྨོས་ནས།།   

薩當 加切 卻特涅 
聽聞了深刻而廣泛的佛法之後    

རང་རྒྱུད་སྒྲིན་ཅྒྲིང་གྨོལ་བར་ཤྨོག།   

讓居 明欽 卓哇修 
願我的心流成熟得解脫    

སན་རས་གཟྒྲིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐྨོབ།།   

千瑞 夕當 突千托 
祈願觀世音菩薩和大勢至菩薩    
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རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བྨོ་རྣམ་གཉྒྲིས་ཀྒྲིས།།   

加色 突喔 南尼季 
兩個最重要的繼承人    

བྱྒྲིན་གྒྲིས་རླབས་ཤྒྲིང་རེས་བཟུང་ཤྨོག།   

近記 拉形 桀送修 
賜予加持,保佑我   

ཉྒྲིན་རེ་བཞྒྲིན་དུ་ཕྨོགས་བཅུ་ཡྒྲི།།    

寧瑞 欣都 丘秋衣 
每天無數的佛菩薩   

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་པ།།                 

桑桀 將深 巴妹巴 
從十方來聚集   

འྨོད་དཔག་མེད་པ་མཆྨོད་པ་དང་།།   

哦巴 妹巴 覺巴當 
向阿彌陀佛獻供養   

ཞྒྲིང་དེར་བལྟ་ཕྒྲིར་འབྱྨོན་པའྒྲི་ཚེ།།   

欣迭 大企 炯貝側 
觀看該淨土   

དེ་དག་ཀུན་ལ་བསེན་བཀུར་ཞྒྲིང་།།   

迭達 昆拉 年固欣 
願和他們一起參加   

ཆྨོས་ཀྒྲི་བདུད་རྒྲི་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག།   

卻記 都季 托巴修 
接受佛法的甘露    

རྫུ་འཕྲུལ་ཐྨོགས་པ་མེད་པ་ཡྒྲིས།།   

助出 托巴 妹巴衣 
擁有無礙的神奇力量    

མངྨོན་དགའྒྲི་ཞྒྲིང་དང་དཔལ་ལྡན་ཞྒྲིང་།།   

哦給 形當 帕電形 
淨土的歡樂和輝煌    
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ལས་རབ་རྨོགས་དང་སྟུག་པྨོ་བཀྨོད།།   

累惹 作當 突波柯 
完美的行動和密集的排列    

སྔ་དྲྨོ་དེ་དག་རྣམས་སུ་འགྨོ།།   

雅卓 迭達 南舒卓 
願我早上去   

མྒྲི་བསྨོད་རྒྲིན་འབྱུང་དྨོན་ཡྨོད་གྲུབ།།   

米久 仁炯 敦又助 
從阿閦如來、寶生如來、不空成就佛    

རྣམ་སྣང་ལ་སྨོགས་སངས་རྒྱས་ལ།།                             

南浪 拉所 桑桀拉 
毗盧遮那佛及其他佛    

དབང་དང་བྱྒྲིན་རླབས་གདམས་པ་ཞུ།།   

旺當 近拉 淡巴修 
願我得到灌頂、加持和教法    

མཆྨོད་པ་དུ་མས་མཆྨོད་བྱས་ནས།།                            

覺巴 都妹 覺桀涅 
奉獻豐富的供養    

དགྨོང་མྨོ་བདེ་བ་ཅན་ཉྒྲིད་དུ།།   

公摩 迭哇 切尼都 
晚上去舒卡哇替的淨土   

དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སེབས་པར་ཤྨོག།    

喀側 妹巴 累巴修 
輕鬆往返    

པྨོ་ཊ་ལ་དང་ལྕང་ལྨོ་ཅན།།   

波他 拉當 將洛千 
在普陀拉、阿拉喀瓦替    

རྔ་ཡབ་གྒྲིང་དང་ཨྨོ་རྒྱན་ཡུལ།།   

雅亞 林當 歐見尤 
卡瑪惹威巴和歐迪亞那    
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སྤྲུལ་སྐུའྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་བྱེ་བ་བརྒྱར།།   

突固 欣康 桀哇加 
在十億個化身界中    

སན་རས་གཟྒྲིགས་དང་སྨོལ་མ་དང་།།   

千瑞 夕當 卓瑪當 
願我得遇十億個觀世音菩薩、度母    

ཕག་རྨོར་པད་འབྱུང་བྱེ་བ་བརྒྱ།།                                           

恰多 貝炯 桀哇加 
金剛手和蓮師    

མཇལ་ཞྒྲིང་མཆྨོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆྨོད།།   

嫁欣 覺巴 加措覺 
向他們奉獻如海的供養    

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མྨོ་ཞུ།།   

旺當 淡雅 薩摩修 
獲得灌頂和深刻的指導    

མྱུར་དུ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞྒྲིང་།།   

紐都 讓涅 迭千欣 
並迅速回到舒卡哇替的淨土    

ཐྨོགས་པ་མེད་པར་ཕྒྲིན་པར་ཤྨོག།                                

托巴 妹巴 欽巴修 
之後無阻礙地返回    

ཤུལ་གྒྲི་ཉེ་དུ་གྲྭ་སྨོབ་སྨོགས།།   

修記 涅都 札洛所 
家人、僧侶、門徒及其他    

ལྷ་ཡྒྲི་མྒྲིག་གྒྲིས་གསལ་བར་མཐྨོང་།།   

拉衣 米吉 薩哇東 
願我對他們有淨見   

སྲུང་སྨོབ་བྱྒྲིན་གྒྲིས་རླྨོབས་བྱེད་ཅྒྲིང་།།   

宋久 近記 洛借欽 
保護和祝福他們    
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འཆྒྲི་དུས་ཞྒྲིང་དེར་ཁྒྲིད་པར་ཤྨོག།   

企都 欣迭 積巴修 
並在他們臨終時,帶領他們去舒卡哇替的淨土    

བསྐལ་བཟང་འདྒྲི་ཡྒྲི་བསྐལ་པའྒྲི་ཡུན།།             

喀桑 地衣 喀貝雲 
這個世界一劫的時間   

བདེ་བ་ཅན་གྒྲི་ཞག་གཅྒྲིག་སྟེ།།   

迭哇 欠記 夏企貼 
等於舒卡哇替的一天     

བསྐལ་པ་གངས་མེད་འཆྒྲི་བ་མདེ།།   

喀巴 張妹 企哇妹 
在無數劫的時間裡是不死的    

རག་ཏུ་ཞྒྲིང་དེར་འཛིན་པར་ཤྨོག།   

大突 欣迭 近巴修 
願我永遠留在那裡   

བྱམས་པ་ནས་བཟུང་མྨོས་པའྒྲི་བར།།   

將巴 涅送 摩貝巴 
從彌勒佛到羅恰那    

བསྐལ་བཟང་འདྒྲི་ཡྒྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས།།   

喀桑 地衣 桑桀南 
這個幸運時代的所有佛    

འཇྒྲིག་རེན་འདྒྲི་ན་ནམ་འབྱྨོན་ཚེ།།   

吉天 地那 南炯側 
每當他們化現在這個世界上時    

རྫུ་འཕྲུལ་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་འདྒྲིར་འྨོངས་ནས།།   

助出 托記 地翁涅 
帶來神奇的力量    

སངས་རྒྱས་མཆྨོད་ཅྒྲིང་དམ་ཆྨོས་ཉན།།   

桑桀 覺欽 淡卻年       
願向他們奉獻供養,接受教法    



 

祈請文 76 

སར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞྒྲིང་ཁམས་སུ།།   

拉洋 迭千 欣康舒 
再一次,到舒卡哇替的淨土   

ཐྨོགས་པ་མེད་པར་འགྨོ་བར་ཤྨོག།   

托巴 妹巴 卓哇修 
無障礙地返回    

 
4.4 思維淨土的好品質而嚮往     

 

4.4.1 憶起淨土的好品質並希望在那裡誕生    
                                                         

 

སངས་རྒྱས་བེྱ་བ་ཁག་ཁྒྲིག་བརྒྱ་སྟྨོང་ཕག།   

桑桀 皆哇 札積 加東札 
一千億十萬   

བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྒྲིག་སངས་རྒྱས་ཞྒྲིང་ཀུན་གྒྲི།།   

給丘 札企 桑桀 欣昆記 
以及八十一位佛,都有自己的淨土    

ཡྨོན་ཏན་བཀྨོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅྒྲིག་བསྡྨོམས་པ།།             

原天 柯巴 湯切 企凍巴 
都無法與這個〝無法超越、崇高的淨土〞相提並論    

ཞྒྲིང་ཁམས་ཀུན་ལས་ཁད་འཕགས་བླ་ན་མེད།།     

欣康 昆累 切巴 拉那妹 
一起包含它們所有的特徵和屬性    

བདེ་བ་ཅན་གྒྲི་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།                   

迭哇 欠季 欣迭 皆哇修 
願我出生在舒卡哇替的淨土   

རྒྲིན་ཆེན་ས་གཞྒྲི་ཁྨོད་སྨོམས་ལག་མཐྒྲིལ་ལྟར།།   

仁千 薩西 闊紐 拉替塔 
它珍貴的地上,平如手掌    
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ཡངས་ཤྒྲིང་རྒྱ་ཆེ་གསལ་ཞྒྲིང་འྨོད་ཟེར་འབར།། 

洋形 加切 薩欣 歐色巴 
廣大而寬敞,明亮而燦爛    

མནན་ན་ནེམ་ཞྒྲིང་བཏེགས་ན་སར་བྱེད་པ།།                    

涅那 念欣 貼那 巴借巴 
有一種輕柔和柔順的〝給予和接受〞    

བདེ་འཇམ་ཡངས་པའྒྲི་ཞྒྲིང་དརེ་སེ་བར་ཤྨོག།   

迭將 洋貝 欣迭 皆哇修 
願我出生在那個柔軟宜人、寬敞的淨土    

རྒྲིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་དཔག་བསམ་ཤྒྲིང་།།       

仁千 都瑪 累助 巴散形 
如意樹是由許多寶石組成    

ལྨོ་མ་དར་ཟབ་འབྲས་བུ་རྒྲིན་ཆེན་བརྒྱན།།                              

洛瑪 達薩 這布 仁千見 
裝飾著絹絲葉,珍貴的裝飾品和水果    

དེ་སྟེང་སྤྲུལ་བའྒྲི་བྱ་ཚོགས་སྐད་སན་སས།།                  

迭滇 出威 嫁措 給年這 
化現的鳥兒在其中悠揚地吟唱    

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྒྲི་ཆྨོས་ཀྒྲི་ས་རྣམས་སྨོག།            

薩當 加切 卻記 札南卓 
唱出博大精深的法音    

ངྨོ་མཚར་ཆེན་པྨོའྒྲི་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།   

哦札 千波 欣迭 皆哇修 
願我出生在那個奇妙的淨土   

སྨོས་ཆུའྒྲི་ཆུ་ཀླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མང་།།   

波曲 丘弄 言拉 結電芒 
有八功德水   

དེ་བཞྒྲིན་བདུད་རྒྲིའྒྲི་ཁྲུས་ཀྒྲི་རྒྲིང་བུ་རྣམས།།   

迭欣 都季 出記 近布南 
同樣地,有充滿甘露的浴池    
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རྒྲིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཐེམ་སྐས་ཕ་གུས་བསྐྨོར།།   

仁千 那敦 田給 巴古扣 
周圍環繞著七種珠寶的台階    

མེ་ཏྨོག་པད ་དྲྒྲི་ཞྒྲིམ་འབྲས་བུ་ལྡན།།                         

妹托 貝瑪 知欣 這布電 
芬芳的蓮花結著果實   

པད འྒྲི་འྨོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྨོ།།   

貝妹 歐色 巴突 妹巴抽 
發出無數的光    

འྨོད་ཟེར་རེ་ལ་སྤྲུལ་པའྒྲི་སངས་རྒྱས་བརྒྱན།།   

歐色 側拉 出貝 桑桀見 
光的尖端都嚴飾有佛的化現    

ཡ་མཚན་ཆེན་པྨོའྒྲི་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།                    

亞稱 千波 欣迭 皆哇修 
願我出生在那個神奇的淨土   

མྒྲི་ཁྨོམ་བརྒྱད་དང་ངན་སྨོང་ས་མྒྲི་གགས།།   

米空 給當 年送 札米札 
從未聽過沒有閒暇的八州    

ཉྨོན་མྨོངས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ནད་དང་གདྨོན།།               

紐夢 都雅 都宋 涅當敦 
下三道、負面情緒(五毒和三毒)    

དག་དང་དབུལ་ཕྨོངས་འཐབ་རྨོད་ལ་སྨོགས་པ།།    

札當 屋朋大措 拉所巴 
疾病、惡魔、仇恨、貧窮、爭吵    

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞྒྲིང་དརེ་ཐྨོས་མ་མྱྨོང་།།                  

都雅 湯切 欣迭 特瑪紐 
以及所有其他的苦難,在此淨土都是聞所未聞的    

བདེ་བ་ཆེན་པྨོའྒྲི་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།               

迭哇 千波 欣迭 皆哇修           
願我出生在這個充滿快樂的淨土    
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བུད་མེད་མེད་ཅྒྲིང་མངལ་ནས་སེ་བ་མེད།།   

布妹 妹欽 雅涅 皆哇妹 
那裡沒有男女相,也沒有從子宮裡出生的    

ཀུན་ཀང་མེ་ཏྨོག་པད འྒྲི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས།།          

昆將 妹托 貝妹 布涅出 
所有的都是從蓮花中誕生的    

ཐམས་ཅད་སྐུ་ལུས་ཁད་མེད་གསེར་གྒྲི་མདྨོག།   

湯切 固律 切妹 色季多 
每個人都是身金色,有相同的、閃閃發光的金色調    

དབུ་ལ་གཙུག་ཏྨོར་ལ་སྨོགས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན།།      

屋拉 出托 拉所 稱貝見 
他們都嚴飾著相好的標誌,例如頭上的肉髻    

མངྨོན་ཤེས་ལྔ་དང་སན་ལྔ་ཀུན་ལ་མངའ།།     

哦些 雅當 千雅 昆拉雅          
都有五種神通和五種天眼    

ཡྨོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།                    

原天 巴妹 欣迭 皆哇修 
願我出生在這個無限品質的淨土    

རང་བྱུང་རྒྲིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང་།།                     

讓炯 仁千 那措 夏也康 
在多面珠寶的、自生起的宮殿中    

ཅྒྲི་འདྨོད་ལྨོངས་སྨོད་ཡྒྲིད་ལ་དྲན་པས་འབྱུང་།།                       

企迭 龍卻 衣拉 珍貝炯 
一旦想到,就會馬上實現所有的願望    

རྨོལ་སྒྲུབ་མྒྲི་དགྨོས་དགྨོས་འདྨོད་ལྷུན་གྒྲིས་གྲུབ།།     

措助 米夠 夠迭 倫季助 
無需費力地,每個願望都會自發實現    

ང་ཁྨོད་མེད་ཅྒྲིང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད།།            

雅卻 妹欽 達突 近巴妹    
沒有“我”或“你”的概念,也沒有固定的自我    
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གང་འདྨོད་མཆྨོད་སྤྲྒྲིན་ལག་པའྒྲི་མཐྒྲིལ་ནས་འབྱུང་།།   

岡迭 覺春  拉貝 替涅炯 
想要的東西,就會從自己的手掌生出供養雲    

ཐམས་ཅད་བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་ཆྨོས་ལ་སྨོད།།      

湯切 拉妹 貼千 卻拉覺 
每個人都修習〝無與倫比〞的大乘佛法    

བདེ་སྒྲིད་ཀུན་འབྱུང་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།                

迭記 昆炯 欣迭 皆哇修 
在這個充滿喜悅和舒適的淨土,願我出生在那裡    

དྲྒྲི་ཞྒྲིམ་རླུང་གྒྲིས་མེ་ཏྨོག་ཆར་ཆེན་འབེབས།།     

知欣 弄吉 妹托 恰千貝             
芬芳的微風吹來,花朵如雨下    

ཤྒྲིང་དང་ཆུ་ཀླུང་པད ྨོ་ཐམས་ཅད་ལས།།                               

形當 丘弄 貝摩 湯切累 
從所有的樹木、河流和蓮花中    

ཡྒྲིད་དུ་འྨོང་བའྒྲི་གཟུགས་ས་དྲྒྲི་རྨོ་རེག།   

衣都 翁威 殊札 知若瑞 
豐盛的供養雲不斷湧現    

ལྨོངས་སྨོད་མཆྨོད་པའྒྲི་སྤྲྒྲིན་ཕུང་རག་ཏུ་འབྱུང་།།   

龍覺 覺貝 春普 大突炯 
宜人的色聲香味觸    

བུད་མེད་མེད་ཀང་སྤྲུལ་པའྒྲི་ལྷ་མྨོའྒྲི་ཚོགས།།   

布妹 妹將 出貝 拉摩措 
儘管沒有普通的女相    

མཆྨོད་པའྒྲི་ལྷ་མྨོ་དུ་མས་རག་ཏུ་མཆྨོད།།   

覺貝 拉摩 都妹 大突覺 
化現的天女不斷地獻供養    

འདུག་པར་འདྨོད་ཚེ་རྒྲིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་།།      

都巴 迭側 仁千 夏也康        
當想要休息時,這裡有許多珍貴的宮殿    



 

祈請文 81 

ཉལ་བར་འདྨོད་ཚེ་རྒྲིན་ཆེན་ཁྒྲི་བཟང་སྟེང་།།   

雅哇 迭側 仁千 積桑滇 
當您想躺下時,有豪華的靠墊    

དར་ཟབ་དུ་མའྒྲི་མལ་སྟན་སྔས་དང་བཅས།།            

達薩 都妹 瑪天 涅當切 
在精美珍貴的床上,有絲綢枕頭  .  

བྱ་དང་ལྨོན་ཤྒྲིང་ཆུ་ཀླུང་རྨོལ་མྨོ་སྨོགས།།   

嫁當 炯形 丘弄 若摩所 
從天鳥、樹木、河流和音樂中    

ཐྨོས་པར་འདྨོད་ན་སན་པའྒྲི་ཆྨོས་ས་སྨོག།།                        

特巴 迭那 年貝 覺札卓 
會出現悠揚的法音(當人們想聽時)    

མྒྲི་འདྨོད་ཚེ་ན་རྣ་བར་ས་མྒྲི་གགས།།               

明迭 側那 那哇 札米札  
當不想聽時,它們就會保持沉默    

བདུད་རྒྲིའྒྲི་རྒྲིང་བུ་ཆུ་ཀླུང་དེ་རྣམས་ཀང་།།                    

都季 近布 丘弄 迭南將   
甘露的水池和河流是涼爽或溫暖的    

དྲྨོ་གང་གང་འདྨོད་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འབྱུང་།།                               

卓張 岡迭 迭拉 迭塔炯 
始終是處於〝你所想要〞的溫度    

ཡྒྲིད་བཞྒྲིན་འགྲུབ་པའྒྲི་ཞྒྲིང་དེར་སེ་བར་ཤྨོག།   

衣欣 助貝 欣迭 皆哇修    
在那裡,每個願望都實現的淨土,願我出生在那裡    

 

4.4.2 祈願留在此淨土,直到所有勝利者都進入涅槃為止     
                           

 

ཞྒྲིང་དེར་རྨོགས་པའྒྲི་སངས་རྒྱས་འྨོད་དཔག་མེད།།   

欣迭 作貝 桑桀 哦巴妹          
完美的阿彌陀佛將繼續留住此淨土    
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བསྐལ་པ་གངས་མེད་མྱ་ངན་མྒྲི་འདའ་བཞུགས།།   

喀巴 張妹 娘年 米達修 
無數的劫中,都不進入涅槃    

དེ་སྲྒྲིད་དེ་ཡྒྲི་ཞབས་འབྲྒྲིང་བྱེད་པར་ཤྨོག།   

迭夕 迭衣 夏俊 借巴修 
願我能一直陪著他   

ནམ་ཞྒྲིག་འྨོད་དཔག་མེད་དེ་ཞྒྲི་བར་གཤེགས།།   

南西 哦巴 妹迭 西哇些 
阿彌陀佛入涅槃後    

བསྐལ་པ་གངྒཱའྒྲི་ཀླུང་གྒྲི་བྱེ་མ་སེད།།   

喀巴 岡給 弄吉 皆瑪涅 
他的佛法將持續兩倍的時間   

གཉྒྲིས་ཀྒྲི་བར་དུ་བསྟན་པ་གནས་པའྒྲི་ཚེ།།   

尼記 拔都 天巴 涅貝側 
如恒河沙數那麼多的劫   

རྒྱལ་ཚབ་སན་རས་གཟྒྲིགས་དང་མྒྲི་འབྲལ་ཞྒྲིང་།། 

加札 千瑞 夕當 明札欣 
在那時,願我不離開觀世音菩薩    

དེ་ཡྒྲི་ཡུན་ལ་དམ་ཆྨོས་འཛིན་པར་ཤྨོག།                          

迭衣 雲拉 淡卻 近巴修 
和他的攝政王,並護持真正的佛法    

སྲྨོད་ལ་དམ་ཆྨོས་ནུབ་པའྒྲི་ཐྨོ་རངས་ལ།།                                 

所拉 淡卻 奴貝 托讓拉 
最終,當佛法日落消失時    

སན་རས་གཟྒྲིགས་དེ་མངྨོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས།།   

千瑞 夕迭 哦巴 桑桀涅 
在第二天的黎明,觀世音菩薩將成佛    

སངས་རྒྱས་འྨོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་ཡྒྲི།།     

桑桀 歐色 哭涅 帕巴衣   
其佛名為“極輝煌之王”   
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དཔལ་བརེགས་རྒྱལ་པྨོ་ཞེས་བྱར་གྱུར་པའྒྲི་ཚེ།།   

帕側 加波 些嫁 就貝側 
從那時起,就高過一切    

ཞལ་ཏ་མཆྨོད་ཅྒྲིང་དམ་ཆྨོས་ཉན་པར་ཤྨོག།   

夏大 覺欽 淡卻 年巴修 
願我為他服務,並接受他的教法    

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁག་ཁྒྲིག་ནྒྲི།།                       

固側 喀巴 皆哇 札積尼 
他的壽命將達到九十六個九億年    

འབུམ་ཕག་དྲུག་བཅུ་ར་དྲུག་བཞུགས་པའྒྲི་ཚེ།།                          

本札 助丘 札助 修貝側 
願我繼續跟隨他並為他服務   

རག་ཏུ་ཞབས་འབྲྒྲིང་བསེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང་།།    

大突 夏俊 年固 借巴當 
並完美地維護佛法    

མྒྲི་བརེད་གཟུངས་ཀྒྲིས་དམ་ཆྨོས་འཛིན་པར་ཤྨོག།   

米借 桑記 淡卻 近巴修 
在他入涅槃之後,他的法將維持下去    

མྱ་ངན་འདས་ནས་དེ་ཡྒྲི་བསྟན་པ་ནྒྲི།།                              

娘年 迭涅 迭衣 天巴尼 
將維持六億一千萬    

བསྐལ་པ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱེ་བ་ཕག།   

喀巴 敦丘 助當 皆哇札 
三十萬個劫    

འབུམ་ཕག་གསུམ་གནས་དེ་ཚེ་ཆྨོས་འཛིན་ཅྒྲིང་།།    

本札 宋涅 迭側 覺近欽 
在那段時間裡,願我擁護佛法   

མཐུ་ཆེན་ཐྨོབ་དང་རག་ཏུ་མྒྲི་འབྲལ་ཤྨོག།   

突千 托當 大突 明札修 
與大勢至菩薩不分離    
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དེ་ནས་མཐུ་ཆེན་ཐྨོབ་དེ་སངས་རྒྱས་ནས།།   

迭涅 突千 托迭 桑桀涅 
然後,大勢至菩薩將會成佛    

དེ་བཞྒྲིན་གཤེགས་པ་རབ་ཏུ་བརན་པ་ནྒྲི།།          

迭欣 些巴 惹突 天巴尼 
成為如來,其名為聚寶王如來    

ཡྨོན་ཏན་ནྨོར་བུ་བརེགས་པའྒྲི་རྒྱལ་པྨོར་གྱུར།།          

原天 諾布 側貝 加波就 
他的壽命和佛法將繼續維持下去    

སྐུ་ཚེ་བསྟན་པ་སན་རས་གཟྒྲིགས་དང་མཉམ།།       

固側 天巴 千瑞 夕當亮 
等同於觀世音菩薩.願我繼續    

སངས་རྒྱས་དེ་ཡྒྲི་རག་ཏུ་ཞབས་འབྲྒྲིང་བེྱད།།                     

桑桀 迭衣 大突 夏俊借 
跟隨此佛,向他奉獻供養    

མཆྨོད་པས་མཆྨོད་ཅྒྲིང་དམ་ཆྨོས་ཀུན་འཛིན་ཤྨོག།   

覺貝 覺欽 淡卻 昆近修 
並且擁護他的佛法    

དེ་ནས་བདག་གྒྲི་ཚེ་དེ་བརེས་མ་ཐག།   

迭涅 達吉 側迭 皆瑪大 
然後,在那一世之後,或在他的淨土    

ཞྒྲིང་ཁམས་དེའམ་དག་པའྒྲི་ཞྒྲིང་གཞན་དུ།།                          

欣康 迭安 達貝 欣先都 
或在另一個淨土    

བླ་མེད་རྨོགས་པའྒྲི་སངས་རྒྱས་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག།  

拉妹 作貝 桑桀 托巴修 
願我証得無與倫比的完美佛道    

རྨོགས་སངས་རྒྱས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་པར་ལྟར།།             

作桑 結涅 側巴 妹巴塔     
我成佛之後,願像阿彌陀佛一樣,願我成熟    
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མཚན་ཐྨོས་ཙམ་གྒྲིས་འགྨོ་ཀུན་སྒྲིན་ཅྒྲིང་གྨོལ།།   

稱特 參記 卓昆 明欽卓 
和解脫所有的眾生(甚至是只聞我名者)    

སྤྲུལ་པ་གངས་མེད་འགྨོ་བ་འདེྲན་པ་སྨོགས།།      

出巴 張妹 卓哇 珍巴所 
願我用無數的化身來指導眾生    

འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འགྨོ་དྨོན་དཔག་མེད་ཤྨོག།              

背妹 倫助 卓敦 巴妹修 
毫不費力地、自發而無量地造福眾生  ,  

                                                                                

 
4.4.3 呼喚阿彌陀佛的名字,祈求世俗的利益    
                                                                                 

  

དེ་བཞྒྲིན་གཤེགས་པའྒྲི་ཚེ་དང་བསྨོད་ནམས་དང་།།   

迭欣 些貝 側當 所南當 
善逝佛有無量的壽命    

ཡྨོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་གཟྒྲི་བརྒྲིད་ཚད་མེད་པ།།   

原天 也些 夕季 側妹巴 
功德、品質、原始智慧和威嚴   

ཆྨོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འྨོད་དཔག་མེད།།             

卻固 南哇 大也 哦巴妹 
您是法身阿彌陀佛或是    

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་བཅྨོམ་ལྡན་འདས།།   

側當 也些 巴妹 窮電迭 
是無量壽、本初智慧的八嘎瓦(長壽佛)    

གང་ཞྒྲིག་ཁྨོད་ཀྒྲི་མཚན་ནྒྲི་སུས་འཛིན་པ།།     

岡西 卻記 稱尼 速近巴 
釋迦牟尼佛說過   

སྔྨོན་གྒྲི་ལས་ཀྒྲི་རྣམ་སྒྲིན་མ་གཏྨོགས་པ།།   

哦季 累記 那明 瑪托巴 
只要聞您名者,將受到保護   
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མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་གནྨོད་སྦྱྒྲིན་སྲྒྲིན་པྨོ་སྨོགས།།   

妹丘 都沖 怒近 星波所 
免於所有的危險,例如:火、水、毒藥、武器、鬼神    

འཇྒྲིགས་པ་ཀུན་ལས་སྨོབ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས།།     

吉巴 昆累 久巴 突貝宋     
和羅剎(除非是以前的業力已經完全成熟的例外)    

བདག་ནྒྲི་ཁེད་ཀྒྲི་མཚན་འཛིན་ཕག་འཚལ་བས།།     

達尼 切記 稱近 洽察威          
我已聞您的名字,我向您禮拜    

འཇྒྲིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསབ་མཛད་གསྨོལ།།                 

吉當 都雅 昆累 加哲所 
我祈禱,願您保護我免於一切的危險和痛苦    

བཀྲ་ཤྒྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱྒྲིན་གྒྲིས་རླྨོབས།། 

札西 普宋 措巴 近記洛 
請賜予完美吉祥的加持  
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結尾的願望: 用咒語帶來成就的果實  

                                                                

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་དང་།།   

桑桀 固宋 涅貝 近拉當 
經由〝獲得三身〞的諸佛之加持    

ཆྨོས་ཉྒྲིད་མྒྲི་འགྱུར་བདེན་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་དང་།།    

卻尼 明就 電貝 近拉當 
法性不變真理的加持    

དགེ་འདུན་མྒྲི་ཕེད་འདུན་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་ཀྒྲིས།།   

根敦 米切 敦貝 近拉記 
僧伽不動搖的和諧之加持    

ཇྒྲི་ལྟར་སྨོན་ལམ་བཏབ་བཞྒྲིན་འགྲུབ་པར་ཤྨོག།                    

吉達 夢浪 大欣 助巴修 
願我的願望如實達成    

 
སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའྒྲི་གཟུངས་སྨོ། 
實現願望的咒語：   

 

དཀྨོན་མཆྨོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།།  

空秋 宋拉 洽察洛 
我禮拜三寶    

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩན ྒྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བྨོ་དྷ་ནྒྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།   

地亞它 班雜 接亞阿哇 布達那也 所哈 
 
倍增的咒語：   

 

ན་མྨོ་མཉྫུ་ཤྒྲི་ཡེ། ན་མྲཱིཿསུ་ཤྒྲི་ཡེ། ན་མྨོ་ཨུཏྟ་མ་ཤྒྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།   

南摩曼殊西利耶 南摩殊西利耶 南摩屋大

瑪 西利耶所哈 
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ཞེས་བརྨོད་ནས་ཕག་གསུམ་འཚལ་ན་འབུམ་ཐེར་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས། 
 

有此說法,如果您做三次禮拜,同時唸誦此咒語,這個功德同於做

十萬次禮拜。 
.  

 
དེ་ནས་རབ་བརྒྱ་ཕག འབྲྒྲིང་ཅྒྲི་ནུས། ཐ་ན་ཡང་ཕག་བདུན་ཡན་འཚལ། རབ་འདྒྲི་མ་ཆག་པ། 
འབྲྒྲིང་ལྨོ་ཟླ་ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་སྐབས་སུ་ཁ་ནུབ་ཏུ་འཁྨོར་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་
ཡྒྲིད་ལ་དྲན་ཅྒྲིང་འྨོད་དཔག་མེད་ལ་ཐལ་མྨོ་སྦྱར་ཏེ་དད་པ་རེ་གཅྒྲིག་གྒྲིས་བཏྨོན་ན། ཚེ་འདྒྲིར་ཚེའྒྲི་

བར་ཆད་སེལ། ཕྒྲི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དྨོ། །འྨོད་མདྨོ་ཞྒྲིང་བཀྨོད་མདྨོ་དང་། པད ་
དཀར་པྨོ་འཆྒྲི་མེད་རྔ་ས་སྨོགས་ཀྒྲི་དགྨོངས་པ་ཡྒྲིན། ཞེས་དགེ་སྨོང་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྦྱར་བས་འགྨོ་བ་
སེམས་ཅན་མང་པྨོ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སེ་བའྒྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྒྲིག། སརྦ་མང ་ལཾ།།   
 

最好是做一百次禮拜,中等是要盡可能地去做,至少要做七次。 

 

最好不要停止,要定期去唸誦此祈願文,中等是不間斷地修一年或

一個月,至少您應該要偶爾去唸誦,一心恭敬地合掌,向著阿彌陀

佛及其西方舒卡哇替淨土。這樣做可以消除您生活中的所有障

礙,之後您無疑地將出生於舒卡哇替。這在阿彌陀經中的舒卡哇

替,白蓮花經中的無死的振鼓經和其他經中都有記載。 

 

此祈願文是由和尚惹嘎阿亞所作,願此祈願文讓許多有情眾生,能

出生在舒卡哇替。 
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བད་ེསྨོན་བསྡུས་པ། 
 

往生極樂世界祈請文 

 (大樂淨土) 
 

ཨེ་མ་ཧྨོ༔  ངྨོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔   

埃瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 他也當   
稀有的!不可思議阿彌陀佛    

གཡས་སུ་ཇྨོ་བྨོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྨོ་དང༔                       

也速 久喔 突桀 千波當 
右邊是观世音菩薩   

གཡྨོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐྨོབ་རྣམས་ལ༔      

原都 深巴 突千 托南拉 
左邊是大力金剛手   

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁྨོར་གྒྲིས་བསྐྨོར༔  

桑桀 將深 巴妹 扣記扣 
諸佛菩薩眷屬衆圍繞 

བདེ་སྒྲིད་ངྨོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྒྲི༔             

迭記 哦札 巴杜 妹巴衣 
無量大樂不可思議   

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་དེར༔           

迭哇 千些 嫁威 欣康迭 
極樂世界的淨土   

བདག་གཞན་འདྒྲི་ནས་ཚེ་འཕྨོས་གྱུར་མ་ཐག༔        

達先 弟涅 側頗 就瑪他 
願我臨終將死時    

སེ་བ་གཞན་གྒྲིས་བར་མ་ཆྨོད་པ་རུ༔                   

皆哇 先記 巴瑪 卻巴如 
沒有再被生於他方的阻礙   
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དེ་རུ་སེས་ནས་སྣང་མཐའྒྲི་ཞལ་མཐྨོང་ཤྨོག༔          

迭如 皆涅 浪貼 夏通修 
化生得見阿彌陀佛   

དེ་སྐད་བདག་གྒྲིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདྒྲི༔          

迭給 達吉 夢浪 大巴弟 
藉由此祈求力   

ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྒྲིས༔  

秋曲 桑桀 將深 湯切記 
願十方諸佛菩薩  

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱྒྲིན་གྒྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྨོལ༔     

給妹 助巴 近記 拉杜所 
祈求加持,滿願無障礙 

ཏདྱ་ཐཱ༔ པཉྩ་དྲྒྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བྷྨོ་དྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

地亞它 班雜接亞 阿哇菩達 那亞所哈 
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༄༅།།སྤྲུལ་སྐུ་མྒྲི་འགྱུར་རྨོ་རའེྒྲི་གཏེར་མ་བསྡྨོ་སྨོན་བསྡུས་པ།། 
 

祖古明珠多桀掘出伏藏的迴向 
 

ཕྨོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྨོངས༔ 

秋都 加哇 些切共 
穿越時空十方的佛菩薩,請聆聽    

ཚོགས་གཉྒྲིས་རྨོགས་ལ་རེས་ཡྒྲི་རང༔   

措尼 作拉 皆衣讓 
我隨喜二資糧的圓滿    

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

達吉 都宋 給薩巴 
三世所積功德   

དཀྨོན་མཆྨོག་གསུམ་ལ་མཆྨོད་པ་འབུལ༔ 

空秋 宋拉 卻巴布 
我供養給三宝   

རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅྒྲིག༔ 

加威 天巴 培就吉 
願佛法增長   

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔྨོ༔ 

給哇 深千 昆拉哦 
功德願迴向衆生   

འགྨོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐྨོབ་གྱུར་ཅྒྲིག༔ 

卓昆 桑桀 托就吉 
願衆生成佛   

དགེ་ར་ཐམས་ཅད་གཅྒྲིག་བསྡུས་ཏེ༔ 

給札 湯切 吉都貼 
所有善行的品質根源   

བདག་གྒྲི་རྒྱུད་ལ་སྒྲིན་གྱུར་ཅྒྲིག༔ 

達吉 居拉 明就吉 
願在心流中成熟   
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སྒྲིབ་གཉྒྲིས་དག་ནས་ཚོགས་རྨོགས་ཏེ༔ 

知尼 達涅 措作貼 
淨化二種障礙,圓滿二種資糧    

ཚེ་རྒྲིང་ནད་མེད་ཉམས་རྨོགས་འཕེལ༔ 

側潤 涅妹 娘托培 
願長壽健康,領悟力增加    

ཚེ་འདྒྲིར་ས་བཅུ་ནྨོན་གྱུར་ཅྒྲིག༔                       

側弟 薩秋 嫩就吉 
願在此生証得十地果位    

ནམ་ཞྒྲིག་ཚེ་འཕྨོས་གྱུར་མ་ཐག༔                                 

南西 側頗 就瑪他 
死亡到來時   

བདེ་བ་ཆན་དུ་སེ་གྱུར་ཅྒྲིག༔ 

迭哇 欠都 皆就吉 
願直接生於大樂的佛淨土    

སེ་ནས་པད ་ཁ་བྱེ་སྟེ༔                                         

皆涅 貝摩 卡皆貼 
花開生於蓮花中   

ལུས་རེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤྨོག༔ 

律天 迭拉 桑桀秀 
願在那個身體中,成佛道   

བྱང་ཆུབ་ཐྨོབ་ནས་ཇྒྲི་སྲྒྲིད་དུ༔ 

將秋 托涅 季夕都 
得道後再來利益衆生    

སྤྲུལ་པས་འགྨོ་བ་འདྲེན་པར་ཤྨོག༔                            

出貝 卓哇 珍巴修 
願做眾生的嚮導   
 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔  
SAMAYA GYAGYA GYA  薩瑪亞！佳佳佳！ 

 



 

祈請文 93 

༄༅༔ ༔རྨོགས་པ་ཆནེ་པྨོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོའྒྲི་དགྨོངས་པ་ཟང་ཐལ་དུ་བསྟན་པའྒྲི་རྒྱུད་ལས༔ 

སྨོན་ལམ་སྟྨོབས་པྨོ་ཆ་ེབཞུགས་སྨོ༔ ༔ 
 

強大願望的祈請文 

來自〝揭示大圓滿普賢王如來無阻礙的証悟心〞之密續 
伏藏師仁津夠墊所揭示 

 

 

ཧྨོ༔ སྣང་སྲྒྲིད་འཁྨོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ 

荷!浪夕 柯迭 湯切昆 
顯空輪涅諸幻相     

གཞྒྲི་གཅྒྲིག་ལམ་གཉྒྲིས་འབྲས་བུ་གཉྒྲིས༔ 

西企 浪尼 哲布尼 
一根二道二因果    

རྒྲིག་དང་མ་རྒྲིག་ཆྨོ་འཕྲུལ་ཏེ༔  

瑞當 瑪瑞 丘出貼 
觉與無明所化現    

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

昆突 桑波 夢浪季 
普賢如來廣大願    

ཐམས་ཅད་ཆྨོས་དབྱྒྲིངས་ཕྨོ་བྲང་དུ༔  

湯切 卻英 波張都 
速証圓滿佛陀位    

མངྨོན་པར་རྨོགས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་ཤྨོག༔  

哦巴 作貼 昌加修 
令一切融入法界宮    

ཀུན་གྒྲི་གཞྒྲི་ནྒྲི་འདུས་མ་བྱས༔  

昆季 西尼 都瑪皆 
真如体性本無為    
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རང་བྱུང་ཀྨོང་ཡངས་བརྨོད་དུ་མེད༔  

讓炯 龍洋 久都妹 
法爾自在絕妙境   

འཁྨོར་འདས་གཉྒྲིས་ཀའྒྲི་མྒྲིང་མེད་དྨོ༔  

闊爹 尼給 明妹多 
原本輪迴涅槃無此名    

དེ་ཉྒྲིད་རྒྲིག་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ༔  

迭尼 瑞那 桑桀貼 
觉了法爾即佛陀   

མ་རྒྲིག་སེམས་ཅན་འཁྨོར་བར་འཁམས༔  

瑪瑞 深千 闊哇恰 
不明此因墮輪迴    

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྒྲིས༔                  

康宋 深千 湯切季 
普願三界諸有情   

བརྨོད་མེད་གཞྒྲི་དྨོན་རྒྲིག་པར་ཤྨོག༔  

久妹 西敦 瑞巴修 
証得离言真實義   

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོ་ང་ཡྒྲིས་ཀང༔  

昆突 桑波 雅衣將 
普賢如來如实証   

རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པ་གཞྒྲི་ཡྒྲི་དྨོན༔  

就前 妹巴 西衣敦 
真如本性离因緣    

དེ་ཉྒྲིད་གཞྒྲི་ལ་རང་བྱུང་རྒྲིག༔  

迭尼 西拉 讓炯瑞 
法爾原本自在智    

ཕྒྲི་ནང་སྨོ་སྐུར་སྨོན་མ་བཏགས༔  

企浪 卓固 全瑪大          
不為「思维、表達、拒受」所污染    
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དྲན་མེད་མུན་པའྒྲི་སྒྲིབ་མ་གྨོས༔  

針妹 夢貝 知瑪夠 
失念暗垢無掛礙   

དེ་ཕྒྲིར་རང་སྣང་སྨོན་མ་གྨོས༔  

迭企 讓浪 全瑪夠 
故此自顯离染垢    

རང་རྒྲིག་སྨོ་ལ་གནས་པ་ལ༔  

讓瑞 索拉 涅巴拉 
我安住本有觉醒中    

སྲྒྲིད་གསུམ་འཇྒྲིགས་ཀང་དངངས་སྐྲག་མེད༔  

夕宋 吉將 昂札妹 
三界縱毀亦無惧    

འདྨོད་ཡྨོན་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་མེད༔ 

迭原 雅拉 恰巴妹 
五慾愛執無貪戀    

རྨོག་མེད་ཤེས་པ་རང་བྱུང་ལ༔  

托妹 些巴 讓炯拉 
自性明空無思維   

རྨོས་པའྒྲི་གཟུགས་དང་དུག་ལྔ་མེད༔  

迭北 楚當 都雅妹 
本淨無色,無五毒    

རྒྲིག་པའྒྲི་གསལ་ཆ་མ་འགགས་པ༔  

瑞北 薩恰 瑪嘎巴 
無盡清晰的觉醒   

ངྨོ་བྨོ་གཅྒྲིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔  

哦喔 企拉 耶些雅 
根本自性,具五智   

ཡེ་ཤེས་ལྔ་པྨོ་སྒྲིན་པ་ལས༔  

耶些 雅波 明巴累 
於此五智圓滿境    
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ཐྨོག་མའྒྲི་སངས་རྒྱས་རྒྲིགས་ལྔ་བྱུང༔  

托妹 桑桀 瑞雅炯 
自顯五佛如來佛    

དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཐའ་རྒྱས་པས༔  

迭累 耶些 大皆貝 
自其廣大智慧中    

སངས་རྒྱས་བཞྒྲི་བཅུ་ར་གཉྒྲིས་བྱུང་༔  

桑桀 西丘 札尼炯 
顯現四十二寂靜尊    

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྒྲི་རལ་ཤར་བས༔  

耶些 雅衣 札夏威 
從自顯五智威光力    

ཁག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བྱུང་༔                             

札通 助丘 湯巴炯 
顯現六十忿怒嘿噜嘎    

དེ་ཕྒྲིར་གཞྒྲི་རྒྲིག་འཁྲུལ་མ་མྱྨོང་༔  

迭企 西瑞 出瑪紐 
我即所有本初佛    

ཐྨོག་མའྒྲི་སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲིན་པས༔  

托妹 桑桀 雅英貝 
發起廣大願    

ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡྒྲིས༔  

雅衣 夢浪 它巴衣 
輪迴三界諸有情    

ཁམས་གསུམ་འཁྨོར་བའྒྲི་སེམས་ཅན་གྒྲིས༔  

康宋 闊威 深千季 
了知本然觉性    

རང་བྱུང་རྒྲིག་པ་ངྨོ་ཤེས་ནས༔  

讓炯 瑞巴 哦些涅 
願你大智瞬間增盛    
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ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྨོ་མཐའ་རྒྱས་ཤྨོག༔  

耶些 千波 達皆修 
我之化身無間断    

ང་ཡྒྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མྒྲི་ཆད༔  

雅衣 出巴 兼米切 
剎那化現無數尊    

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསམ་ཡས་འགེད༔  

皆哇 札加 桑耶皆 
幫助所求善調伏   

གང་ལ་གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྟྨོན༔  

岡拉 岡讀 那措頓 
三界輪迴有情眾生 

ང་ཡྒྲི་ཐུགས་རེའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

雅衣 突皆 夢浪季 
由於我普賢的大悲宏願    

ཁམས་གསུམ་འཁྨོར་བའྒྲི་སེམས་ཅན་ཀུན༔  

康宋 柯威 深千昆 
三界輪迴有情眾    

རྒྲིགས་དྲུག་གནས་ནས་འཐྨོན་པར་ཤྨོག༔  

瑞助 涅涅 頓巴修 
六道苦厄悉解脫   
 

དང་པྨོ་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པ་རྣམས༔  

當波 深千 出巴南 
衆生無始以來,即無明    

གཞྒྲི་ལ་རྒྲིག་པ་མ་ཤར་བས༔  

西拉 瑞巴 瑪夏威 
迷失根本之自性   
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ཅྒྲི་ཡང་དྲན་མེད་ཐྨོམ་མེ་བ༔  

企洋 針妹 托妹哇 
失念無明住黑暗    

དེ་ཀ་མ་རྒྲིག་འཁྲུལ་པའྒྲི་རྒྱུ༔  

迭喀 瑪瑞 出貝就 
此即輪迴無明因   

དེ་ལ་ཧད་ཀྒྲིས་བརྒྱལ་བ་ལས༔  

迭拉 嘿季 加哇累 
從彼迷幻悶絕中    

དངངས་སྐྲག་ཤེས་པ་ཟ་ཟྒྲི་འགྱུས༔  

昂札 些巴 薩利居 
念动驚醒生怖畏    

དེ་ལས་བདག་གཞན་དགར་འཛིན་སེས༔  

迭累 達先 札近切 
故起自他貪瞋執    

བག་ཆགས་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་བརས་པ་ལས༔  

拔恰 任星 貼巴累 
習氣熏染,「自他念」增強    

འཁྨོར་བ་ལུགས་སུ་འཇུག་པ་བྱུང༔  

闊哇 魯舒 就巴炯 
由此娑婆衆生    

དེ་ལས་ཉྨོན་མྨོངས་དུག་ལྔ་རྒྱས༔  

迭累 紐夢 都雅皆 
發展出五蘊熾盛苦   

དུག་ལྔའྒྲི་ལས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད༔  

都涅 累拉 涓切妹 
五毒惡業無間断    

དེ་ཕྒྲིར་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའྒྲི་གཞྒྲི༔  

迭企 深千 出貝西 
失念即為迷惑源     
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དྲན་མེད་མ་རྒྲིག་ཡྒྲིན་པའྒྲི་ཕྒྲིར༔  

針妹 瑪瑞 英貝企 
此為無明之根源    

སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願    

ཀུན་གྒྲི་རྒྲིག་པ་རང་ཤེས་ཤྨོག༔  

昆季 利巴 讓些秀 
願衆生認知到本觉    

ལྷན་ཅྒྲིག་སེས་པའྒྲི་མ་རྒྲིག་པ༔  

連企 皆貝 瑪瑞巴 
俱生無明蔽本觉   

ཤེས་པ་དྲན་མེད་ཡེངས་པ་ཡྒྲིན༔  

些巴 針妹 元巴英 
失念迷蒙散亂心    

ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའྒྲི་མ་རྒྲིག་པ༔  

昆突 達貝 瑪瑞巴 
諸相分別,因無明   

བདག་གཞན་གཉྒྲིས་སུ་འཛནི་པ་ཡྒྲིན༔  

達先 尼書 真巴英 
執取二執,有自他    

ལྷན་ཅྒྲིག་ཀུན་བཏགས་མ་རྒྲིག་གཉྒྲིས༔  

連企 昆達 瑪瑞尼 
俱生分別與無明    

སེམས་ཅན་ཀུན་གྒྲི་འཁྲུལ་གཞྒྲི་ཡྒྲིན༔                

深千 昆季 出西英 
即是衆生迷惑因    

སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願    
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འཁྨོར་བའྒྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྒྲི༔  

闊威 深千 湯切季 
願你輪迴諸有情    

དྲན་མེད་འཐྒྲིབ་པའྒྲི་མུན་པ་སངས༔  

針妹 替貝 目巴桑 
清除失念之黑暗    

གཉྒྲིས་སུ་འཛིན་པའྒྲི་ཤེས་པ་དྭངས༔  

尼書 僅貝 些巴當 
淨除二執之執取    

རྒྲིག་པའྒྲི་རང་ངྨོ་ཤེས་པར་ཤྨོག༔  

瑞貝 讓哦 些巴秀 
願你了知自己的本觉    

གཉྒྲིས་འཛིན་བླྨོ་ནྒྲི་ཐེ་ཚོམ་སྟེ༔  

尼近 洛尼 貼充貼 
二執讓心生懷疑   

ཞེན་པ་ཕ་མྨོ་སེས་པ་ལས༔  

先巴 札摩 切巴累 
二執心生微細貪著    

བག་ཆགས་འཐུག་པྨོ་རྒྲིམ་གྒྲིས་བརས༔  

拔恰 突波 仁季貼 
二執習氣越增強    

ཟས་ནྨོར་གྨོས་དང་གནས་དང་གྨོགས༔  

些諾 夠當 涅當卓 
食住衣財及伴侶    

འདྨོད་ཡྨོན་ལྔ་དང་བྱམས་པའྒྲི་གཉེན༔  

迭原 雅當 將貝年 
親友眷屬五慾等    

ཡྒྲིད་འྨོང་ཆགས་པའྒྲི་འདྨོད་པས་གདུངས༔  

衣翁 恰貝 迭貝頓 
造成貪慾之煎熬    
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དེ་དག་འཇྒྲིག་རེན་འཁྲུལ་པ་སྟེ༔  

迭達 吉天 出巴貼 
全为世間之幻境    

གཟུང་འཛིན་ལས་ལ་ཟད་མཐའ་མེད༔  

送近 累拉 色大妹 
執取貪著永無盡    

ཞེན་པའྒྲི་འབྲས་བུ་སྒྲིན་པའྒྲི་ཚ༔ེ  

先貝 哲布 明貝哲 
貪執果報成熟时    

རྐམ་ཆགས་གདུང་བའྒྲི་ཡྒྲི་དྭགས་སུ༔  

康恰 敦威 衣達書 
投生餓鬼道中    

སེས་ནས་བཀྲེས་སྐྨོམ་ཡ་རེ་ང་༔  

結涅 這空 亞瑞雅 
常受難忍飢渴苦   

སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願    

འདྨོད་ཆགས་ཞེན་པའྒྲི་སེམས་ཅན་རྣམས༔  

迭恰 先貝 深千南 
普令貪慾之有情    

འདྨོད་པའྒྲི་གདུང་བ་ཕྒྲིར་མ་སངས༔  

迭貝 敦哇 企瑪旁 
不捨貪執慾望    

འདྨོད་ཆགས་ཞེན་པ་ཚུར་མ་བླང་༔  

迭切 先巴 出瑪浪 
不受貪慾執著    

ཤེས་པ་རང་སྨོར་ཀྨོད་པ་ཡྒྲིས༔  

些巴 讓索 洛巴衣 
令心安然住於本觉中    
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རྒྲིག་པ་རང་སྨོ་ཟྒྲིན་གྱུར་ནས༔  

瑞巴 讓索 近就涅 
真實觉醒自然住    

ཀུན་རྨོག་ཡེ་ཤེས་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག༔  

昆突 耶些 托巴修 
得証妙观察智   
 

ཕྒྲི་རྨོལ་ཡུལ་གྒྲི་སྣང་བ་ལ༔  

企柔 遇季 浪哇拉 
外境所顯諸幻相   

འཇྒྲིགས་སྐྲག་ཤེས་པ་ཕ་མྨོ་འགྱུས༔  

吉札 些巴 札摩居 
念动即生微細怖畏    

སྡང་བའྒྲི་བག་ཆགས་བརས་པ་ལས༔  

當威 拔恰 貼巴累 
因此煩惱習氣更增盛    

དགར་འཛིན་བརེག་གསྨོད་ཧྲག་པ་སེས༔  

札近 迭所 惹巴切 
導致怨敵心    

ཞེ་སྡང་འབྲས་བུ་སྒྲིན་པའྒྲི་ཚེ༔  

些當 這布 明貝哲 
暴力及殺害    

དམྱལ་བའྒྲི་བཙོ་བསྲེག་སྡུག་རེ་བསྔལ༔  

娘威 措色 都瑞雅 
忿怒果報成熟時,受到地獄煎熬苦    

སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲིས་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔                         

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願    

འགྨོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྒྲི༔  

卓助 深千 湯切季 
普令六道諸有情    
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ཞེ་སྡང་དྲག་པྨོ་སསེ་པའྒྲི་ཚེ༔  

些當 札波 切貝哲 
猛烈忿怒生起時    

སང་བླང་མྒྲི་བྱ་རང་སྨོར་ཀྨོད༔  

旁浪 米嫁 讓所洛 
不拒亦不受   

རྒྲིག་པ་རང་སྨོ་ཟྒྲིན་གྱུར་ནས༔  

瑞巴 讓索 欣就涅 
安然住於本覺中    

གསལ་བའྒྲི་ཡེ་ཤེས་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག༔  

薩威 耶些 托巴秀 
証得大圓鏡智    

རང་སེམས་ཁེངས་པར་གྱུར་པ་ལ༔  

讓深 肯巴 就巴拉 
當心生起傲慢时    

གཞན་ལ་འགན་སེམས་སད་པའྒྲི་བླྨོ༔  

先拉 針深 妹貝洛 
生起競爭、羞辱心    

ང་རྒྱལ་དྲག་པྨོའྒྲི་སེམས་སེས་པས༔  

雅加 札波 深切貝 
猛烈傲慢增盛時   

བདག་གཞན་འཐབ་རྨོད་སྡུག་བསྔལ་མྱྨོང༔  

達先 達措 都雅紐 
受到爭吵、欺凌苦    

ལས་དེའྒྲི་འབྲས་བུ་སྒྲིན་པའྒྲི་ཚེ༔  

累迭 這布 明貝哲 
當彼業報成熟時   

འཕྨོ་ལྟུང་མྱྨོང་བའྒྲི་ལྷ་རུ་སེ༔  

波通 紐威 拉如切 
暫生天道報盡墮    
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སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔                                   

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願    

ཁེངས་སེམས་སེས་པའྒྲི་སེམས་ཅན་རྣམས༔  

肯深 皆貝 深千南 
令你衆生傲慢心    

དེ་ཚེ་ཤེས་པ་རང་སྨོར་ཀྨོད༔  

迭哲 些巴 讓所洛 
安然住於本觉中    

རྒྲིག་པ་རང་སྨོ་ཟྒྲིན་གྱུར་ནས༔  

瑞巴 讓索 欣就涅 
真實覺醒自然住    

མཉམ་པ་ཉྒྲིད་ཀྒྲི་དྨོན་རྨོགས་ཤྨོག༔  

釀巴 尼季 敦托秀 
得証平等性智   
 

གཉྒྲིས་འཛིན་བརས་པའྒྲི་བག་ཆགས་ཀྒྲིས༔  

尼近 貼貝 拔恰季 
二執習氣增長时    

བདག་བསྟྨོད་གཞན་སྨོད་ཟུག་རྔུ་ལས༔  

達特 先摩 殊紐累 
自讚、毀他   

འཐབ་རྨོད་འགན་སེམས་བརས་པ་ལས༔  

達措 針深 貼巴累 
因競爭心而嫉妒鬥爭    

གསྨོད་གཅྨོད་ལྷ་མྒྲིན་གནས་སུ་སེ༔  

所覺 拉明 涅書皆 
將投生(殺戳)阿修羅道    

འབྲས་བུ་དམྱལ་བའྒྲི་གནས་སུ་ལྟུང་༔  

這布 娘威 涅書通 
報盡墮入地獄中    
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སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願    

འགན་སེམས་འཐབ་རྨོད་སེས་པ་རྣམས༔  

針深 達措 皆巴那 
嫉妒、鬥爭心起時    

དགར་འཛིན་མྒྲི་བྱ་རང་སྨོར་ཀྨོད༔  

札近 米嫁 讓所洛 
莫起瞋恨心坦然    

ཤེས་པ་རང་སྨོ་ཟྒྲིན་གྱུར་ནས༔  

些巴 讓所 欣就涅 
真實覺性自然住    

ཕྒྲིན་ལས་ཐྨོགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཤྨོག༔  

春雷 托妹 耶些秀 
得証成所作智    

                                                                                        
  

དྲན་མེད་བཏང་སྨོམས་ཡེངས་པ་ཡྒྲིས༔  

針妹 唐紐 元巴衣 
失念分心及散亂    

འཐྒྲིབས་དང་རྨུགས་དང་བརེད་པ་དང་༔  

替當 目當 皆巴當 
昏沈、迷糊及忘失    

བརྒྱལ་དང་ལེ་ལྨོ་གཏྒྲི་མུག་པས༔  

加當 累洛 替目貝 
不覺懈怠,增無明   

འབྲས་བུ་སབས་མེད་བྱྨོལ་སྨོང་འཁམས༔  

這布 加妹 久宋恰 
果報投生畜生道    
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སངས་རྒྱས་ང་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

桑桀 雅衣 夢浪季 
由我普賢廣大願   

གཏྒྲི་མུག་བྱྒྲིང་པའྒྲི་མུན་པ་ལ༔  

替目 近貝 母巴拉 
願諸無明諸衆生    

དྲན་པ་གསལ་བའྒྲི་མདངས་ཤར་བས༔  

針巴 薩威 當夏威 
顯露明光住覺念    

རྨོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག༔                                 

托妹 耶些 托巴秀 
得証法界体性智    

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔  

康宋 深千 湯切昆 
三界有情諸衆生    

ཀུན་གཞྒྲི་སངས་རྒྱས་ང་དང་མཉམ༔  

昆西 桑桀 雅當釀 
真如体性與佛等  .  

དྲན་མེད་འཁྲུལ་པའྒྲི་གཞྒྲི་རུ་སྨོང་༔  

針妹 出貝 西如宋 
誤認体性顛倒因    

ད་ལྟ་དྨོན་མེད་ལས་ལ་སྨོད༔  

當大 敦妹 累拉卻 
因此不断造諸無意義的業    

ལས་དྲུག་རྒྲི་ལམ་འཁྲུལ་པ་འདྲ༔  

累助 米浪 出巴札 
六道業報幻如夢    

ང་ནྒྲི་སངས་རྒྱས་ཐྨོག་མ་ཡྒྲིན༔  

雅尼 桑桀 托瑪英 
我即是本初佛   
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འགྨོ་དྲུག་སྤྲུལ་པས་འདུལ་བའྒྲི་ཕྒྲིར༔  

卓助 出貝 敦威企 
化身調伏六道眾    

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོའྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

昆突 桑波 夢浪季 
由我普賢廣大願   

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ༔  

深千 湯切 瑪律巴 
令諸有情無一餘    

ཆྨོས་ཀྒྲི་དབྱྒྲིངས་སུ་འཚང་རྒྱ་ཤྨོག༔  

卻季 英書 昌加秀 
皆得証悟法界中 

 

 

ཨ་ཧྨོ༔  

啊荷! 
ཕྒྲིན་ཆད་རྣལ་འབྱྨོར་སྟྨོབས་ཅན་གྒྲིས༔  

欽切 那久 托千季 
具威力修行者    

འཁྲུལ་མེད་རྒྲིག་པ་རང་གསལ་ནས༔  

出妹 瑞巴 讓薩涅 
外放覺性离虛幻    

སྨོན་ལམ་སྟྨོབས་ཅན་འདྒྲི་བཏབ་པས༔           

夢浪 托千 地達貝 
誦此廣大威力願   

འདྒྲི་ཐྨོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔  

地特 深千 湯切昆 
得聞此願諸眾生    
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སེ་བ་གསུམ་ནས་མངྨོན་འཚང་རྒྱ༔  

切哇 宋涅 哦昌加 
於三世內必成佛   

ཉྒྲི་ཟླ་གཟའ་ཡྒྲིས་ཟྒྲིན་པའམ༔  

尼達 薩衣 欣巴安 
尤於日蝕、月蝕日    

ས་དང་ས་གཡྨོས་བྱུང་བའམ༔  

札當 薩幽 炯哇安 
地震、風災時    

ཉྒྲི་མ་ལྡྨོག་འགྱུར་ལྨོ་འཕྨོ་དུས༔  

尼瑪 多就 洛波都 
冬至、夏至或年節    

རང་ཉྒྲིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོར་བསེད༔  

讓尼 昆突 桑波切 
应該观想普賢王如來    

ཀུན་གྒྲིས་ཐྨོས་སར་འདྒྲི་བརྨོད་ན༔  

昆季 特薩 地久那 
於衆前誦此願    

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔  

康宋 深千 湯切拉 
令三界諸有情    

རྣལ་འབྱྨོར་དེ་ཡྒྲི་སྨོན་ལམ་གྒྲིས༔  

那久 迭衣 夢浪季 
由此修行者之誦願    

སྡུག་བསྔལ་རྒྲིམ་བཞྒྲིན་གྨོལ་ནས་ཀང༔  

都雅 仁欣 卓涅將 
漸令解脱苦海    

མཐའ་རུ་སངས་རྒྱས་ཐྨོབ་པར་འགྱུར༔  

達如 桑桀 托巴就 
終証究竟佛陀位    
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ཞེས་གསུངས་སྨོ། །  
因此,有如此說過。  
 

རྨོགས་པ་ཆེན་པྨོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོའྒྲི་དགྨོངས་པ་ཟང་ཐལ་དུ་བསྟན་པའྒྲི་རྒྱུད་ལས། སྨོན་ལམ་
སྟྨོབས་པྨོ་ཆེ་བཏབ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་མྒྲི་རྒྱ་བའྒྲི་དབང་མེད་པར་བསྟན་པའྒྲི་ལེའུ་

བཅུ་དགུ་པ་ཁྨོལ་དུ་ཕྱུངས་པའྨོ། །  
 

此祈請文是〝揭示大圓滿,普賢王如來無阻礙的証悟心〞之密續

的第十九章,是教導說：唸誦這個強大願望的祈請文,將促進所有

的有情衆生得到証悟。
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༄༅། །བདནེ་ཚིག་འགྲུབ་པའྒྲི་པྲ་ཎྒྲི་དྷ་རྣམ་མཁེན་གྨོང་འཇུག་ཅསེ་བྱ་བ་བཞུགས་སྨོ། ། 
 
 

進入全知的城市  
實現真實語祈請文 

持明吉美林巴作  

 

དངྨོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའྒྲི་འབྱུང་གནས་བླ་མ་དང་མཆྨོག་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྒྲིང་སབས་སུ་མཆྒྲིའྨོ།། བྱྒྲིན་གྒྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྨོལ།། 
 

哦助 加措炯涅 喇嘛當 丘宋將秋深巴 

南拉 恰察形 加舒企歐 近記拉突所 
 

我禮敬如海的成就之源:喇嘛、三寶和菩薩,我皈依您們,祈求您們

的加時,我祈求  

 

མྒྲི་ངའྒྲི་སེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དལ་འབྱྨོར་བཅྨོ་བརྒྱད་ཚང་བའྒྲི་མྒྲི་
ལུས་རྒྲིན་པྨོ་ཆེ་ཐྨོབ་སྟེ་རེ་བཙུན་བླ་མ་མཚན་ཉྒྲིད་དང་ལྡན་པའྒྲི་གདུལ་བྱར་
འགྱུར་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

米涅皆哇涅 側惹湯切都 達久卻借昌威  

米律仁波切 托貼桀春 喇嘛側尼當 電貝

讀嫁 就哇修即 
 

在我未來的多世中,願得到所有十八種暇滿的寶貴人身,也願尋得真

上師  

 

 མངྨོན་མཐྨོ་དང་ངེས་ལེགས་མཐའ་དག་གྒྲི་འབྱུང་ཁུངས་ཐྨོས་བསམ་སྨོམ་
གསུམ་གྒྲིས་རང་རྒྱུད་བཏུལ་ཏེ་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྲིན་པྨོ་ཆེའྒྲི་རེས་སུ་སྨོབ་
པར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

哦托當 涅累 大達吉 炯瓊特散 共宋記 

讓居突貼 加威天巴仁波切 桀舒洛巴修

即 
用聞思修來訓練我的心,這些是更高〝再生〞的來源(這絕對是好

的)。願我跟隨佛陀的寶貴教法！  
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ཆྨོས་ལ་འཇུག་པའྒྲི་ར་བ་ངེས་འབྱུང་དང་བླྨོ་ལྡྨོག་རྣམ་པ་བཞྒྲི་རྒྱུད་ལ་ངམ་
ངམ་ཤུགས་ཀྒྲིས་སེས་ནས་འཁྨོར་བ་མཐའ་མེད་ཀྒྲི་བྱ་བ་ལ་བཙོན་དྨོང་དང་མེ་
འྨོབས་ལྟ་བུར་མཐྨོང་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

卻拉 就貝札哇 涅炯當 洛多南巴西 居

拉雅雅 殊記皆涅 闊哇大妹記 嫁哇拉 

沖東當 妹歐大布 東哇修即 
 

願在我的心中自然地浮現出離心(一切佛法的根源)和轉心向道的四

種思維。願視娑婆的無盡活動為監獄或火坑  

 

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་ལ་ཡྒྲིད་ཆེས་རེད་ནས་དགེ་སྡྒྲིག་གྒྲི་ལས་ཕ་མྨོ་ཙམ་
ལ་ཡང་འཇུག་ལྡྨོག་བྱེད་པར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

累最魯哇 妹巴拉 衣切涅內 給地吉累 

札摩參拉洋 就多桀巴修即 
 

對業力的〝絕對正確性〞充滿信心,願我努力實行最小的善行、放

棄最小的惡行 

  

གནས་གྨོགས་འདུ་འཛི་རྐྱེན་ངན་ལ་སྨོགས་པ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྒྲི་བར་ཆད་
ཀྒྲི་དབང་དུ་མྒྲི་འགྨོ་བར་དཀྨོན་མཆྨོག་གསུམ་གྒྲི་སབས་འྨོག་ཏུ་ཚུད་དེ་སེས་བུ་
གསུམ་གྒྲི་ལམ་ལ་སྨོབ་པར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

涅卓都夕 肯年拉 所巴將秋 助貝拔切記 

旺都米卓哇 空秋宋季 加歐突 出迭皆布 

宋季浪拉 洛巴修即 
 

在証悟道路上,不會淪為〝不利環境、繁忙場所、讓人分心的同伴

或任何其他障礙〞的犧牲品。願皈依三寶,並在這三個層次的漸進

道上受訓練 
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བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྒྲི་ངྨོ་བྨོ་བཀའ་དྲྒྲིན་ཅན་གྒྲི་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་
དང་མཉམ་འགྨོགས་ཀྒྲི་མྒྲི་རུ་བཟུང་བའྒྲི་ལྨོག་ལྟ་སངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངྨོས་
སུ་མཐྨོང་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

迭些昆都記 哦喔喀尊千季 喇嘛淡巴拉 

貼沖當 亮卓記 米如送威 洛大旁貼 桑

桀哦舒 東哇修即 
 

願我放掉對上師(諸佛的總集)所有的懷疑,不落入〝認為他是平等

的〞的邪見。願視他為真正的佛！ 

 
 

དེའྒྲི་མཐུ་ལས་མཚོན་བེྱད་དཔེའྒྲི་དབང་བཞྒྲིས་སྨོ་གསུམ་སྒྲིན་པར་བྱས་ཏེ་རད་
བྱུང་རྨོ་རེ་ཐེག་པའྒྲི་གསེང་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

迭耶 突累沖桀貝 旺西夠宋 明巴桀貼 

妹炯多桀 貼貝星浪拉 就巴修即 
 

如此,願四灌頂成熟我的身口意,而得以踏上奇妙的金剛乘之路 

 
 

གསྨོལ་འདེབས་དང་མྨོས་གུས་ཀྒྲི་མཚམས་སྦྱྨོར་ལམ་དུ་ལྨོངས་ནས་མཚོན་བྱ་
དྨོན་གྒྲི་དགྨོངས་བརྒྱུད་བདག་ལ་འཕྨོས་ཏེ་རྨོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་
པར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

所迭當 莫故記 參久浪都 龍涅沖嫁 敦

季共居 達拉波貼 托巴南卡當 亮巴修即 
 

經由熱切的祈禱和恭敬心,願傳承的智慧進入我,也願我的悟性等同

於虛空 
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བསེད་པ་མ་ཧཱ་ཡྨོ་གའྒྲི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྒྲིན་ནས་སྣྨོད་བཅུད་དཀྒྲིལ་འཁྨོར་
གསུམ་དུ་ཤེས་ཤྒྲིང་རྒྲིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞྒྲིའྒྲི་ས་ལ་བགྨོད་པ་རྒྱལ་སྲས་པད ་དང་
བྒྲི་མ་ལ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

皆哇 巴瑪哈 幽給亮連 達欽涅 粘曲即闊 

宋都些欣 仁津南巴西 薩拉卓巴 加色貝

瑪當 必瑪拉大布 就哇修即 
 

完善了瑪哈瑜珈的生起次第,願我視〝整個宇宙和眾生〞為三個壇

城,並穿越持明的四個層次,就像佛的繼承人蓮師和無垢友一樣  

 

ལུང་ཨ་ནུ་ཡྨོ་གའྒྲི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྒྲིན་ནས་འཁྨོར་འདས་ཀྒྲི་འཛིན་རྨོག་བདེ་
སྟྨོང་གཉྒྲིས་སུ་མེད་པའྒྲི་ངྨོ་བྨོར་སངས་རྒྱས་ཏེ་འྨོག་མྒྲིན་སྟུག་པྨོ་བཀྨོད་པའྒྲི་ཞྒྲིང་
ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

弄阿奴 幽給亮連 塔欽涅 闊迭記 近托迭

東 尼舒妹貝 哦喔桑桀貼 喔明 突波柯貝 

欣康拉旺 就哇修即 
 

完善了阿奴瑜珈的修行,願將娑婆和涅槃的所有概念,淨化為空樂不

可分的狀態,並願到阿喀尼敘它的淨土  

 

རྨོགས་ཆེན་ཨ་ཏྒྲི་ཡྨོ་གའྒྲི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྒྲིན་ནས་ཆྨོས་ཅན་གྒྲི་སྣང་བ་ཆྨོས་
ཉྒྲིད་ཀྒྲི་ཀྨོང་དུ་ཟད་ནས་གཞྨོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྨོལ་བ་རྒྲིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྨོ་
རེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

作千阿替 幽給亮連 塔欽涅 卻千季 南哇

卻尼記 龍都色涅 匈奴本固 卓哇仁津 嘎

惹多桀 大布 就哇修即 
 

完善了大圓滿阿替瑜珈的修行,願所有的經驗,都融入到本質實相的

廣闊中,也願解脫為童瓶身,就像持明嘎惹多桀一樣 
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མདྨོར་ན་བདག་གྒྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྒྲི་སྨོད་པ་ལ་བསབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྨོ་གསུམ་
གྒྲིས་བྱ་བ་ཅྒྲི་བགྒྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྒྲི་དྨོན་དུ་
འགྱུར་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

多那達吉 將秋記 卻巴拉 拉巴涅 宋貼

夠宋季 嫁哇企季巴 湯切巴瑪 深千湯切

記 敦都 就哇修即 
 

簡而言之,從菩薩行開始訓練,願我身口意所做的任何事情,都去利

益如父母的所有有情眾生 

  
 

དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་པའྒྲི་ཆྨོས་མ་ཡྒྲིན་པའྒྲི་འཇྒྲིག་རེན་མཐུན་
འཇུག་གྒྲི་བསམ་པ་སྐད་ཅྒྲིག་མ་ཙམ་ཡང་སེམས་ལ་མྒྲི་སེ་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

都當南巴 湯切都 淡貝卻 瑪英貝 吉天

吞就吉 桑巴給企 瑪參洋深拉 米皆哇修

即 
無論我的處境或情況是如何,願我沒有絲毫的希望,想去追隨世俗的

生活方式,來與佛法背道而馳 

  
 

གལ་ཏེ་ལས་དང་བག་ཆགས་དབང་བཙན་པར་གྱུར་ནས་ཕྒྲིན་ཅྒྲི་ལྨོག་གྒྲི་བླྨོ་
སེས་ནའང་དེ་ཉྒྲིད་མྒྲི་འགྲུབ་པར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

嘎貼累當 巴恰旺稱巴 就涅 欽企洛皆那 

安迭尼米 助巴修即 
 

即使在業力和習性的控制下,而有犯錯的念頭起來了,願它永遠不會

成功    
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གཞན་དྨོན་དུ་འགྱུར་ན་ལུས་སྲྨོག་འདྨོར་བ་ལ་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པར་གཞྨོན་ནུ་
དྨོན་གྲུབ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་ཤྨོག་ཅྒྲིག 
 

先敦都 就那 律所多哇 拉洋亮雅 妹巴

匈奴 敦助大布 就哇修即 
 

為了他人的緣故,願我無畏無懼,隨時可以放棄自己的生命,像錫達

他王子一樣  

 
 

དྨོན་གཉྒྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྒྲི་ས་ལ་ཕྒྲིན་ནས་ཁམས་གསུམ་འཁྨོར་བའྒྲི་རྒྱ་མཚོ་དྨོང་
ནས་སྤྲུགས་ནུས་པ་སྟྨོབས་བཅུ་མྒྲི་འཇྒྲིགས་རྣམ་བཞྒྲིའྒྲི་རལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅྒྲིག 
 

敦尼倫助記 薩拉企涅 康宋闊威 加措東

涅 出奴巴 托丘 米吉南西察 千都就即 
 

已達到自成就的自他二利,願我藉助十大力量和四大無畏,來攪動娑

婆三界的深處  

  
 

འདྨོད་པ་དང་བྲལ་བའྒྲི་སྨོན་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྨོངས་སུ་འགྲུབ་པའྒྲི་མཐུན་འགྱུར་
མཛད་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྒྲིས་ཞལ་གྒྲིས་བཞེས་པ་ཡྒྲིན་ནྨོ།། 
 

迭巴當 札威夢浪迭 大布永舒助貝 吞就

哲巴 加哇色切 南記夏季 些巴英諾 
 

佛菩薩已經發誓,要努力完成(諸如此類)無私的願望  

 
 

དྲང་སྲྨོང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྨོ།། 

張宋 電巴 瑪哇 南拉 恰察洛 
向宣揚真理的聖人致敬  
 

ཨོཾ་དྷ་རེ་དྷ་རེ་བྷནྡྷ་རེ་བྷནྡྷ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། 

嗡 達瑞達瑞 邊達瑞 邊達瑞 所哈 
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དགེ་བ་སྟྨོབས་ཆེ་བར་གྱུར་ཅྒྲིག 

給哇 托切 哇就即 
願善業的力量增加    

སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པར་གྱུར་ཅྒྲིག 

夢浪 突稱 巴就即 
願祈請的力量增長    

སྡྒྲིག་པ་འདག་སེན་པར་གྱུར་ཅྒྲིག 

地巴 達肯 巴就即 
願迅速淨化負面的力量    

ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སྒྲིདྒྲི་སྒྲིདྒྲི་ཕ་ལ་ཕ་ལ། འ་ཨ་ཧ་ཤ་ས་མ། མ་མ་ཀྨོ་ལྒྲིང་ས་མནྟ། 

乍亞乍亞 悉地悉地 巴拉巴拉 阿阿哈 

夏薩瑪 瑪瑪柯林 薩免大 
 

 

ཞེས་མདྨོ་ཁམས་པ་ཆྨོས་ལྡན་གྒྲིས་ངྨོར་རྒྲིག་འཛིན་འཇྒྲིགས་མེད་གྒྲིང་པས་སྨོ། །སརྦ་མང ་ལཾ།།  །། 
 

在東藏的秋電的要求下,由持明吉美林巴撰寫的。薩瓦芒嘎浪！ 
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༄༅། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆྨོག་ཏུ་སམེས་བསདེ་པའྒྲི་སྨོན་ལམ། ། 
 

祈願生起極純淨和至高無上的菩提心 
 

巴楚仁波切作 

 
 

ན་མྨོ་གུ་རུ། 

南摩咕嚕 
བསྐལ་མང་གྨོང་ནས་གཡྨོ་སྒྱུ་སངས་པའྒྲི་ཐུགས།། 

喀芒 共涅 幽就 旁貝突 
您的心在許多劫前,就已經擺脫了戲論    

བཅྨོས་མའྒྲི་ཚུལ་སངས་དྲང་ཞྒྲིང་བདེན་པའྒྲི་གསུང༌།།       

卻妹 出旁 張欣 電貝宋 
您的言語真誠,沒有造作    

ཚུལ་འཆྨོས་མྒྲི་མངའ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྒྲི་སྐུ།།                                     

出卻 米雅 出當 頓貝固 
您的行為,是紀律嚴明、無矯飾     

ཐུབ་པ་དྲང་སྲྨོང་ཆེན་པྨོ་ལ་ཕག་འཚལ།།                  

突巴 張宋 千波 拉恰察 
偉大的賢哲,真誠而明智,我敬拜您    

                                                                                                      
 

ཐུབ་པ་དེ་སྲས་བདེན་པའྒྲི་དྨོན་གཟྒྲིགས་པའྒྲི།། 

突巴 迭哲 電貝 敦夕貝 
是佛陀的繼承人,已經見到了最極至的意義    

བདེན་གསུང་མངའ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའྒྲི་ཚོགས།།    

電宋 雅哇 電季 助貝措          
真實語者,講話具有預言威力    

ཐེག་པ་གསུམ་གྒྲི་ཐར་པའྒྲི་ལམ་ཞུགས་པ།།                 

貼巴 宋季 塔貝 浪修巴 
那些要由三乘解脫者    
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དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྨོ།། 

迭達 昆拉 古貝 恰察洛 
在你們的面前,我要禮拜    
 

བདག་ནྒྲི་དེང་ནས་སེ་དང་ཚེ་རབས་སུ།། 

達尼 電涅 皆當 側惹舒 
從現在開始,在所有的來生中,在我的多生多世    

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁེད་དང་མྒྲི་འབྲལ་ཞྒྲིང༌།།    

加哇 色切 切當 明昭欣          
願永遠不離開佛菩薩    

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁེད་ཀྒྲིས་རེས་བཟུང་ནས།། 

加哇 色切 切記 桀宋涅    
請佛菩薩接受我,成為您的追隨者    

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁེད་བཞྒྲིན་འགྲུབ་པར་ཤྨོག།               

加哇 色切 切欣 助巴修 
佛菩薩,讓我像你一樣獲得成就    

                                                                              

ལུས་སྨོད་ཚུལ་འཆྨོས་མེད་པར་དུལ་བ་དང༌།། 

律卻 出卻 妹巴 讀哇當 
我的行為-願是紀律嚴明、無矯飾    

ངག་ཚིག་རྫུན་གཏམ་མེད་པར་བདེན་པ་དང༌།།   

雅季 尊當 妹巴 電巴當 
我的言語-願是真誠、沒有虛假    

སེམས་སྨོད་གཡྨོ་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་བ་ཡྒྲིས།།                     

深卻 幽就 妹巴 張哇衣 
我的心-願是是真實的、沒有造作或欺騙    

ཆྨོས་མཐུན་གྨོགས་དང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་ཤྨོག། 

卻頓 卓當 些年 天巴修 
願我依靠真上師和真正的佛友    
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ཐར་པའྒྲི་ལམ་ལ་དང་པྨོ་འཇུག་པའྒྲི་སྨོ།། 

塔貝 浪拉 當波 就貝夠 
解脫路上的第一個入口    

འཁྨོར་བའྒྲི་གནས་ནས་དང་པྨོ་བྲྨོས་པའྒྲི་ལམ།། 

闊威 涅涅 當波 卓貝浪 
逃離娑婆危機的第一條路    

ཉམས་ལེན་ཆྨོས་རྣམས་ཀུན་གྒྲི་དང་པྨོའྒྲི་འགྨོ། 

亮連 卻南 昆季 當波夠 
修行的第一個前行    

བཅྨོས་མྒྲིན་ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སེ་བར་ཤྨོག། 

卻明 涅炯 居拉 皆哇修 
真正的出离心-願它進入我的心    

                                                                                          
 

ཡྨོད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་དེས་ཆྨོག་ཅྒྲིང༌།། 

幽那 桑桀 助拉 迭丘欽 
有了它,我就有了獲得証悟所需的一切    

མེད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་ཐབས་ཆག་པ།།             

妹那 桑桀 助拉 大恰巴 
沒有了它,就無法醒悟    

སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྒྲི་ས་བྨོན་མ་ནྨོར་བ།། 

桑桀 助貝 薩奔 瑪諾哇 
成佛無可爭議的種子    

རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྨོག་བསེད་པར་ཤྨོག།                           

南達 將秋 深秋 皆巴修 
願我生起極純正、至上的菩提心    

                                                                                                          
  

  



 

祈願生起菩提心 120 

གྨོང་ནས་གྨོང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྨོག་འཕེལ།། 

共涅 共都 將秋 深丘佩  
願菩提心漸增長    

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མྒྲི་བརེད།། 

側惹 昆突 將秋 深米桀 
在我的生生世世中,願永遠不忘記菩提心    

ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྨོམས་ནས།།          

洋當 洋都 將秋 深共涅 
願一次又一次地,想到菩提心    

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྒྲི་སྨོད་ལ་འཇུག་པར་ཤྨོག།                       

將秋 深貝 卻拉 就巴修 
並以菩薩行訓練自己    

  

ཐུབ་པ་མཆྨོག་དང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྨོ་དང༌།། 

突巴 秋當 將巴 巴喔當 
無論偉大聖賢的証悟活動是什麼    

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྨོའྒྲི་སྨོད་པ་གང་ཡྒྲིན་པ།།                                        

昆突 桑波 卻巴 岡英巴 
英勇的文殊師利或普賢菩薩    

བདག་གྒྲི་ཚེ་རབས་སྨོད་ཀུན་དེ་འདྲ་བར།། 

達吉 側惹 卻昆 迭札哇 
在我所有的生中,願實現〝等同於他們〞的行為    

གྱུར་ནས་དྨོན་གཉྒྲིས་སྨོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཤྨོག།             

就涅 迭尼 卻巴 倫助修 
並願立即實現自己和他人的福利  
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ཚེ་གཅྒྲིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྒྲི་ལམ་བཟང་ཅན།། 

側企 桑桀 助貝 浪桑千 
優越的途徑,在一生中即可成佛    

དུས་གཅྒྲིག་དྨོན་གཉྒྲིས་སྒྲུབ་པའྒྲི་ཐབས་མཁས་པྨོ།། 

都企 迭尼 助貝 大開波 
用善巧方便,同時使自己和他人受益    

ཚུལ་གཅྒྲིག་འཁྨོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་ཡྒྲིས།། 

出企 闊迭 也妹 大哇衣 
娑婆和涅槃〝同一、不可分〞的真實見解    

ལམ་གཅྒྲིག་རྨོ་རེ་ཐེག་པར་འཇུག་པར་ཤྨོག།   

浪企 多桀 貼巴 就巴修 
願我踏上金剛乘的獨特修行之路    

                                                                                              
 

ལམ་འདྒྲིའྒྲི་ལམ་སྨོམ་རྨོ་རེ་འཛིན་པའྒྲི་ཚོགས།། 

浪地 浪共 多桀 深貝措 
金剛持有者的主人,培育出趨近此道的方法    

ཀུན་ལ་བདེ་སྟྨོང་བསེད་པའྒྲི་གྨོགས་བགྒྲིད་ཅྒྲིང༌།། 

昆拉 迭東 皆貝 卓季欽 
將那些帶來〝空性和大樂〞的人當作同伴    

ལྷན་ཅྒྲིག་སེས་པ་མཚོན་པའྒྲི་སྨོར་གྱུར་པའྒྲི།། 

連企 皆巴 稱貝 夠就貝 
作為引入〝共同出現的智慧〞的一種方法    

ལམ་གཅྒྲིག་མཁའ་འགྨོའྒྲི་གྒྲིང་དུ་རྨོལ་བར་ཤྨོག། 

浪企 康卓 林都 若哇修 
願這條獨特的道路,在空行母的淨地中被享用    
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 བཅྨོས་མ་སངས་པའྒྲི་སེམས་ཉྒྲིད་གཉུག་མའྒྲི་ཞལ།། 

卻瑪 旁貝 深尼 紐妹夏 
我原始的本來面目,心的本身,不要改變它    

བཅྨོས་མ་མྒྲིན་པར་རང་ངྨོ་རེན་པར་མཐྨོང་།། 

卻瑪 明巴 讓哦 皆巴東 
我自己的本質,無與倫比-願看到它是赤裸裸地    

བཅྨོས་སད་བྲལ་བའྒྲི་མཉམ་བཞག་རྒྱུན་བསངས་ཏེ།། 

卻累 札威 亮夏 君將貼 
維持心不變、無染的禪修    

བཅྨོས་མེད་དྨོན་གྒྲི་འབྲས་བུ་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག།                                       

卻妹 敦季 最布 托巴修 
願我獲得沒有造作,最極至的成果    

                                                                                        
  

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བསམ་པའྒྲི་དྨོན་ཀུན་འགྲུབ།། 

涅喀 舒洋 桑貝 敦昆助 
同時,願我一切如願    

གསྨོན་པའྒྲི་ཚེ་ན་བསམ་པ་ངན་པ་མེད།། 

松貝 側那 桑巴 年巴妹 
只要我活著,願我沒有負面的意圖    

འཆྒྲི་བའྒྲི་ཚེ་ན་གནད་གཅྨོད་སྡུག་བསྔལ་མེད།།    

企威 側那 涅卻 都雅妹 
當我死時,願我不會遭受死亡的痛苦    

ཤྒྲི་ནས་འཁྲུལ་སྣང་འཇྒྲིགས་སྐྲག་མེད་པར་ཤྨོག།                      

西涅 出南 吉札 妹巴修 
死了,願我不畏懼幻象的顯現    
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བདག་མཐྨོང་ཐྨོས་དང་དྲན་རེག་འགྨོ་བ་ཀུན།། 

達東 特當 珍瑞 卓哇昆 
願所有看到我,聽到我,想到我或有任何接觸的    

ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྷན་ཅྒྲིག་སེས།།     

涅炯 將秋 深當 連企皆    
培植出離心、菩提心和共生的智慧    

ཇྒྲི་ལྟར་རྒྲིགས་པ་ཇྒྲི་བཞྒྲིན་རྒྱུད་སེས་ནས།།                     

吉塔 瑞巴 吉欣 居皆涅 
以適合他們的方式   

མྱུར་དུ་རྨོགས་པའྒྲི་སངས་རྒྱས་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག།   

紐都 作貝 桑桀 托巴修 
如此,他們就可以迅速成佛    
  

སངས་རྒྱས་ཉྒྲི་མ་མཚན་དཔེའྒྲི་ཞལ་མཐྨོང་ཞྒྲིང༌།།   

桑桀 尼瑪 稱貝 夏東欣 
願我看到具有相好的標誌和印記,如太陽般的佛陀   

དམ་ཆྨོས་ཉྒྲི་མ་སྒྲིང་གྒྲི་བདུད་རྒྲིར་སྨོད།།    

淡卻 尼瑪 寧吉 都七卻          
願品嚐(在我心中)如太陽般的佛法甘露    

དགེ་འདུན་ཉྒྲི་མ་ཐར་པའྒྲི་གྨོགས་གྱུར་ནས།།    

根敦 尼瑪 塔貝 卓就涅 
願如太陽般的僧伽,陪伴我到解脫    

མཆྨོག་གསུམ་ཉྒྲི་མའྒྲི་འྨོད་དང་མྒྲི་འབྲལ་ཤྨོག།    

丘宋 尼妹 歐當 明昭修 
在這三種〝如太陽般的至尊者〞的光芒中,願與我永不分開    
                                
 

སྒྲུབ་པ་པྨོ་ཉྒྲི་མའྒྲི་ཐུགས་བཞེད་བཞྒྲིན་བཙུན་གཟུགས་དཔལ་དགེས་བྲྒྲིས་པའྨོ། །དགེའྨོ། ། 
 

為了滿足寧瑪修行者的願望,這是帕給所寫的,純粹是一個真和尚

的寫照。 願美德繁盛！ 
 

亞當皮爾斯在2010年翻譯,非常感謝阿喇商嘎仁波切 。             2012& 2020 修訂



 

到光輝山的秘密之路 124 

༄༅། །ཟངས་མདྨོག་དཔལ་རྒྲིའྒྲི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རྒྲིའྒྲི་གསང་ལམ་ 
ཞསེ་བྱ་བ་བཞུགས། ། 

 

到光輝山的秘密之路 
光輝銅色山的祈請文 

持明吉美林巴所作 

 
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད ་སྒྲིདྒྲི་ཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 班雜 咕嚕 貝瑪 悉地吽 
རང་བཞྒྲིན་རྣམ་དག་བླྨོ་བྲལ་གཉུག་མའྒྲི་སྦུབས༔ 

讓欣 南達 洛札 紐妹布 
它的本質是純淨的、超越概念心 、本初的廣闊    

གསལ་མདངས་འགག་མེད་བདེ་སྟྨོང་ལྨོངས་སྐུའྒྲི་རལ༔   

薩當 嘎妹 迭東 龍固察 
在那裡,無休止的光芒照耀,樂空不可分,報身的展示    

སྤྲུལ་སྐུའྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་མྒྲི་མཇེད་བཀྨོད་པའྒྲི་ཆ༔     

突固 欣康 米桀 柯貝恰 
呈現為化身的淨土  

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔   

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

འཛམ་གྒྲིང་ས་ཡྒྲི་ལྟེ་བ་རྨོ་རེའྒྲི་གདན༔                                

贊林 薩衣 貼哇 多桀電 
金剛座是我們這個世界的中心    

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཆྨོས་འཁྨོར་བསྐྨོར་བའྒྲི་གནས༔                                 

杜宋 加威 卻闊 扣威涅 
是過去、現在和未來諸佛,轉動法輪的聖地    

                              

  



 

到光輝山的秘密之路 125 

དེ་ཡྒྲི་ནུབ་བྱང་རྔ་ཡབ་ལང་ཀའྒྲི་གྒྲིང་༔ 

迭衣 奴將 雅亞 浪給林 
在其西北方是昂亞浪給林的土地    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔         

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

བཀྨོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཙིཏྟའྒྲི་ས་འཛིན་སྨོ༔                           

柯巴 倫助 季貼 薩近波 
自發的排列,上升的山峰呈現心形    

ར་བ་གདེངས་ཅན་འཇྨོག་པྨོའྒྲི་ཐྨོད་དུ་བཅྒྲིང་༔   

札哇 電千 久波 特都欽 
它的底部座落在〝那嘎蒙面國王〞的皇冠上    

སྐེད་པར་ལུས་མེད་མཁའ་འགྨོས་ཚོགས་འཁྨོར་བསྐྨོར༔ 

給巴 律妹 康卓 措闊扣 
它的山坡上充滿了無相的空行父和空行母,在慶祝薈供的盛宴   

རེ་མྨོ་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་སྨོགས་པ་ལྟའྒྲི༔ 

側摩 殊康 桑天 紐巴貼 
它的山峰到達禪修的色界天    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔   

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

རྒྲི་རྒྱལ་དེ་ཡྒྲི་རེ་མྨོའྒྲི་གཞལ་མེད་ཁང་༔                

端亞 迭衣 側摩 夏妹康 
在這個山林之王的頂端,有一座超越一切的宮殿    

ཤར་ཤེལ་ལྷྨོ་ཕྨོགས་དབང་སྔྨོན་བཻ་ཌྭཱཱུརྻ༔ 

夏些 洛丘 旺哦 拜都亞 
水晶的東面,青金石的南面  ,  



 

到光輝山的秘密之路 126 

ནུབ་ཕྨོགས་པད་རག་བྱང་ཕྨོགས་ཨྒྲིན ་ནྒྲི༔ 

奴丘 貝惹 將秋 印札尼 
紅寶石的西面,翡翠的北面    

ཕྒྲི་ནང་བར་མེད་ཟང་ཐལ་དབང་གཞུའྒྲི་མདངས༔ 

企南 拔妹 桑達 旺修當 
所有的都是半透明的,像彩虹的弧線,沒有外部、內部或中間   

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔   

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山  

ཁམས་དང་གྲུ་ཆད་གྨོ་འབུར་འཇའ་རྒྲིས་འཁྒྲིལ༔          

恰當 助切 洛布 嫁瑞即 
走廊、角落和欄杆,在彩虹的輪廓中躍動  

འདྨོད་སྣམ་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད་དང་༔    

迭南 巴古 札哇 札切當 
陽台、帶狀裝飾和掛有珠寶和流蘇的花環  

ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་སྨོ་རྒྱན་ར་བབས་ཅན༔ 

夏布 達亞 夠見 大巴千 
噴水頭、屋頂、門飾和走廊  

ཆྨོས་འཁྨོར་གདུགས་ཏྨོག་བར་དྨོན་རགས་རྨོགས་པའྒྲི༔                

卻闊 都托 達敦 大作貝 
法輪、幢幡和頂飾,在圖案、含義和標誌上都是完美的  

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔   

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山  

 དཔག་བསམ་ལྨོན་པའྒྲི་ཤྒྲིང་དང་བདུད་རྒྲིའྒྲི་ཆུ༔        

巴桑 炯貝 形當 都季丘 
這裡有如意樹和甘露的噴泉  

                                                                                                                 

 

 



 

到光輝山的秘密之路 127 

 

ནེའུ་སྒྲིང་སན་ལྨོངས་དྲྒྲི་བསུང་འཐུལ་བའྒྲི་ཁྨོད༔ 

涅星 面炯 知宋 突威抽 
綠樹林,甜美帶有治愈植物的香氣    

དྲང་སྲྨོང་རྒྲིག་འཛིན་བྱ་ཚོགས་བྷྲ་མ་ར༔                               

張宋 仁津 嫁措 伯瑪惹 
修行者、持明眾、成群的鳥和成群的蜜蜂    

ཐེག་གསུམ་ཆྨོས་ཀྒྲི་ས་དང་བར་གླུ་སྒྱུར༔   

貼宋 卻記 札當 達魯就 
顫動著三乘的法音以及神秘之歌    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔   

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

ཕྨོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཆེན་པྨོའྒྲི་ལྟེ་བ་ལ༔                                

波張 夏妹 千波 貼哇拉 
宏偉而無限的宮殿,在其中心    

རྒྲིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པད ་ཉྒྲི་ཟླའྒྲི་སྟེང་༔                                                

仁千 殊借 貝瑪 尼迭滇 
在八角形的珠寶上,有個日月的蓮花座    

བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་རང་བྱུང་པད ་འབྱུང་༔     

迭些 昆都 讓炯 貝瑪炯          
蓮師瞬間化現出來,是諸佛的總集    

སྐུ་གསུམ་རྒྲིགས་འདུས་འཇའ་ཟེར་ཀྨོང་ན་བཞུགས༔   

固宋 瑞都 嫁色 龍那修 
體現了三身,在彩虹光環中熠熠生輝    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔ 

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

                                                                                          
 



 

到光輝山的秘密之路 128 

 གང་གྒྲི་ཟབ་གསལ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རལ༔ 

岡吉 薩紹 迭千 也些察 
經由您的大樂、深刻和發光的智慧    

སྟྨོང་ཉྒྲིད་སྒྲིང་རེར་ཤར་བའྒྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔               

東尼 寧桀 夏威 就出累 
空性化現為慈悲,是其神奇的展現    

ཕྨོགས་བཅུ་ཀུན་དང་ཁད་པར་བྨོད་ཡུལ་དུ༔        

丘秋 昆當 切巴 撥尤都 
在各個方向,尤其是在西藏的土地上    

སྤྲུལ་བ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བར་མེད་འགེད༔               

出哇 桀哇 札加 拔妹借 
您的化身不斷地散發出來,成千上萬的    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔      

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修           
願我們出生在這光輝的銅色山    

གཡས་ཀྒྲི་གལ་ན་རྒྱ་བྨོད་རྒྲིག་འཛིན་རྣམས༔                      

也記 札那 加喔 瑞近南 
在您的右邊,是來自印度和西藏的持明眾    

འྨོད་གསལ་རྨོ་རེའྒྲི་རྨོལ་ངྨོར་འབྱམས་སུ་ཀས༔     

歐薩 多桀 若哦 將舒累             
他們的心彌漫著無盡的大圓滿見解,“光明的金剛展現”    

གཡྨོན་གྒྲི་གལ་ན་འཕགས་བྨོད་པ་གྲུབ་རྣམས༔   

原季 札那 巴撥 巴助南 
在您的左側,是印度和西藏的學者和聖人    

བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་རྨོགས་བགྨོ་གེང་ཆྨོས་ས་འུར༔ 

些助 亮托 卓連 卻札屋 
他們的聲音宣傳著法音,揭示了他們教學和修行的體悟     

 
 
 
 



 

到光輝山的秘密之路 129 

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔ 

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

མཐའ་བསྐྨོར་བར་མཚམས་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་༔     

大扣 拔參 桀邦 涅雅當 
在他們旁邊是王臣二十五弟子    

སྤྲུལ་པའྒྲི་གཏེར་སྟྨོན་གྲུབ་པའྒྲི་ཁྱུ་མཆྨོག་རྣམས༔          

出貝 貼吞 助貝 就丘南 
化身的掘藏師和眾悉達中的君主    

ཐེག་པ་རྒྲིམ་དགུའྒྲི་འཁྨོར་ལྨོ་ལ་སྨོད་ཅྒྲིང་༔                    

貼巴 任古 闊洛 拉卻欽 
修習漸進的九乘教法    

གཡྨོ་མེད་དགྨོངས་པའྒྲི་གཟེར་གྒྲི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན༔ 

幽妹 共貝 色季 出修近 
保持一心、不動搖的瑜伽修習    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔            

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

ཕྨོགས་བཞྒྲི་མཚམས་བརྒྱད་གྲུ་ཆད་བར་ཁམས་ཀུན༔      

丘西 參借 助切 拔恰昆 
四個主要的方向和八個之間的方向,各個角落和內部的長廊    

དཔའ་བྨོ་ཌཱཀ ྒྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མྨོས་ཁེངས༔                                     

巴喔 達基 拉當 拉摩前 
充滿了空行父、空行母、天神和天女    

རྨོ་རེའྒྲི་གླུ་གར་མྒྲིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་གཡྨོ༔                                   

多桀 魯嘎 米出 大布幽 
他們的金剛歌舞,像海市蜃樓一樣地動盪著    

                                                                         

  



 

到光輝山的秘密之路 130 

ཕྒྲི་ནང་གསང་བའྒྲི་མཆྨོད་སྤྲྒྲིན་སྟྨོབ་པར་བྱེད༔ 

企南 桑威 卻春 托巴桀 
送出〝外在、內在和秘密〞的供養雲    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔                     

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

དེ་སེྟང་ལྨོངས་སྐུའྒྲི་གཞལ་མེད་བཀྨོད་མཛེས་ནང་༔             

迭滇 龍固 夏妹 柯哲南 
在上方是報身的宮殿,無盡的,非常美麗    

ཕག་ན་པད ་འཇྒྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ༔ 

恰那 貝瑪 吉天 旺丘拉 
是世界之王蓮師的住所    

ཚོམ་བུའྒྲི་དཀྒྲིལ་འཁྨོར་བསམ་ཡས་འཁྨོར་གྒྲིས་བསྐྨོར༔                    

沖布 即闊 桑耶 闊季扣 
被(超出想像的)隨從眾所包圍    

རྣམ་རྨོག་བག་ཆགས་དག་གདྨོན་ཐལ་བར་བྱེད༔                   

南托 巴恰 札敦 大哇桀 
徹底摧毀念頭和習性,微細的敵人和負面的情緒    

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔   

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

དེ་སེྟང་ཆྨོས་སྐུའྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་ཉམས་དགའ་བར༔                   

迭滇 卻固 欣康 亮嘎哇 
在上方,在法身的快樂淨土中    

གཞྒྲི་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྲིང་པྨོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔                                      

西南 也些 寧波 昆突桑 
在外觀,從地面,本初智慧的實質,是普賢王如來    

                           
 
 
 



 

到光輝山的秘密之路 131 

སྣང་མཐའ་རྒྲིག་པའྒྲི་འཁྨོར་ལ་བར་ཆྨོས་སྟྨོན༔ 

南大 瑞貝 闊拉 達卻吞 
是“無盡光”阿彌陀佛,象徵性地給隨從們教法,無異於他自己的覺性   

སྟྨོན་འཁྨོར་དགྨོངས་པ་མཉམ་པའྒྲི་ཕྒྲིན་ལས་ཅན༔     

吞闊 共巴 亮貝 春雷千           
在那裡,師徒有同等的悟性和証悟的活動    

 ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔ 

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

སྨོ་བཞྒྲིར་བཀའ་ཉན་རྒྱལ་པྨོ་ཆེན་པྨོ་བཞྒྲི༔                         

夠西 喀年 加波 千波西 
在四門是四個守誓約的國王    

ཕྒྲི་ནང་གསང་བའྒྲི་ལྷ་སྲྒྲིན་སེྡ་བརྒྱད་ཀུན༔                      

企南 桑威 拉星 迭借昆 
八族的天人和魔鬼,外在、內在和秘密的    

ཕྨོ་ཉར་མངགས་ནས་མུ་སེྟགས་དམ་སྲྒྲི་འདུལ༔   

波雅 雅涅 目貼 淡夕都 
被派遣為使節,去征服異教徒和違法者     

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དཔའ་རགས་རྒྱལ་རྔ་བརྡུང་༔      

淡千 加措 巴大 加雅頓 
如海的誓約護法眾,敲擊著勝利之鼓,來展現他們的威力     

ཟངས་མདྨོག་དཔལ་གྒྲི་རྒྲི་བྨོར་སེ་བར་ཤྨོག༔ 

桑多 帕季 瑞喔 皆哇修 
願我們出生在這光輝的銅色山    

དེ་ལྟར་ཞྒྲིང་གྒྲི་བཀྨོད་པ་གསལ་བཏབ་ནས༔                       

迭塔 欣吉 柯巴 薩大涅 
現在,用詳細生動觀想淨土的力量  

 

 
 



 

到光輝山的秘密之路 132 

ཕྒྲི་རྨོལ་ཡུལ་གྒྲི་ཟངས་མདྨོག་དཔལ་རྒྲི་ལ༔ 

企若 尤季 桑多 巴瑞拉 
並嚮往我們內在的覺醒   

ཡུལ་ཅན་ནང་གྒྲི་རྒྲིག་པས་སྨོན་དེའྒྲི་མཐུས༔ 

尤千 南吉 瑞貝 夢迭突 
嚮往外在的光輝銅色山    

རང་ལུས་མྒྲི་མཇེད་ཞྒྲིང་གྒྲི་བཀྨོད་པའྒྲི་ནང་༔                                            

讓律 米桀 欣吉 柯貝南 
在我們這個身體的內在,在這個世界中    

རང་སྣང་ཟངས་མདྨོག་དཔལ་རྒྲིར་མངྨོན་པར་ཤྨོག༔    

讓浪 桑多 帕瑞 哦巴修   , 
讓我們實証修行的經驗,在此時此刻,成為光輝的銅色山      

ཁད་པར་བསེད་རྨོགས་ཟབ་མྨོའྒྲི་རེན་འབྲེལ་གྒྲིས༔                                  

切巴 皆作 隡摩 天哲季 
經由獨特的生起和圓滿次第的深刻互動    

ར་གསུམ་འཁྨོར་ལྔའྒྲི་མདུད་པ་གྨོལ་ནས་ཀང་༔     

札宋 闊涅 都巴 卓涅將  
打開了三個脈道和五個脈輪    

སྒྲིང་དབུས་ཟངས་མདྨོག་དཔལ་རྒྲིའྒྲི་ཕྨོ་བྲང་ཆེར༔                

寧屋 桑多 帕季 波張切 
在光輝銅色山的宏偉宮殿的中心    

ལྷན་སེས་ཡེ་ཤེས་རྨོལ་པའྒྲི་རལ་རྨོགས་ནས༔   

連皆 也些 若貝 察作涅 
願完美〝我們天生的本初智慧力量〞的展現    

རང་རྒྲིག་པད་འབྱུང་རེ་དང་མཇལ་བར་ཤྨོག༔   

讓瑞 貝炯 桀當 嫁哇修 
因此,直接面見蓮師怙主,我們自己的覺性    

                                                             
 
  



 

到光輝山的秘密之路 133 

ཚོགས་སྦྱྨོར་མཐྨོང་སྨོམ་མྒྲི་སྨོབ་ལམ་ལྔའྒྲི་སྦུབས༔ 

措久 東共 米洛 浪涅布 
五種的修行道：累積、應用、見到、禪修和無所學習      

རབ་དགའ་ནས་བཟུང་ཀུན་ཏུ་འྨོད་ཀྒྲི་བར༔ 

惹嘎 涅宋 昆突 哦記巴 
從“完美的喜悅”階位一直到“普遍的光輝”為止    

དེ་ལས་རྨོ་རེ་ཐེག་པའྒྲི་ས་མཆྨོག་གཉྒྲིས༔     

迭累 多桀 貼貝 薩丘尼            
然後是金剛乘的兩個最高的階段    

ཁད་པར་འྨོད་གསལ་རྨོགས་པ་ཆེན་པྨོ་ཡྒྲི༔                                    

切巴 哦薩 作巴 千波衣 
特別是大圓滿的明光的階段   

ཐུན་མྨོང་མ་ཡྒྲིན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའྒྲི་ས༔ 

吞夢 瑪英 也些 拉妹薩 
是“非凡的智慧”耶些喇嘛    

བྱར་མེད་ལྷུག་པའྒྲི་ངང་དུ་རྨོགས་ནས་ཀང་༔        

賈妹 魯貝 昂都 作涅將 
是毫不費力地、不變的,且是放鬆的. 願我們圓滿所有的這些  

 གཞྒྲི་དབྱྒྲིངས་པད ་འྨོད་དུ་གྨོལ་བར་ཤྨོག༔ 

西英 貝瑪 歐都 卓哇修 
因此,在基礎地的空間(蓮花光)被解脫    

གལ་ཏེ་དགྨོངས་པའྒྲི་རལ་ཆེན་མ་རྨོགས་ན༔     

嘎貼 共貝 察千 瑪作那 
即使我們不能完美地實現全部的這些體悟    

གསྨོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དྲག་པྨོའྒྲི་འཕེན་པ་ཡྒྲིས༔    

所迭 夢浪 札波 偏巴衣 
經由我們熱切祈禱和渴望的力量    

 
 
 
                                                                                                      



 

到光輝山的秘密之路 134 

ནམ་ཞྒྲིག་འཆྒྲི་བ་བཙན་ཐབས་བྱུང་བའྒྲི་ཚེ༔ 

南西 企哇 稱大 炯威側 
當強大壓倒性的死亡降臨時    

པད འྒྲི་ཕྨོ་ཉ་མཁའ་འགྨོ་གར་མཁན་མས༔                           

貝妹 波娘 康卓 嘎肯妹 
讓蓮師的使者、空行母,翩翩起舞吧    

མངྨོན་སུམ་ལག་པའྒྲི་ཁུ་ཚུར་ནས་བཟུང་ནས༔      

哦宋 拉貝 固處 涅宋涅 
實際上,牽著我們的手    

མཁར་ཆེན་བཟའ་དང་གུ་ཎ་ནཱ་ཐ་ལྟར༔ 

嘎千 薩當 古那 那大塔 
就像嘎千乍和古那那它一樣    

བདག་ཀང་པད ་འྨོད་དུ་འཁྒྲིད་པར་ཤྨོག༔                                            

達洋 貝瑪 歐都 椎巴修 
並帶領我們到蓮花光的極樂世界    

ཆྨོས་དབྱྒྲིངས་རྣམ་པར་དག་པའྒྲི་བདེན་པ་དང་༔                   

卻英 南巴 達貝 電巴當 
以法界(完全純淨)的真理    

དཀྨོན་མཆྨོག་ར་གསུམ་རྒྱ་མཚོའྒྲི་ཐུགས་རེ་ཡྒྲིས༔                     

空丘 札宋 加措 突桀衣 
經由“三寶和三根本”如海的慈悲    

                                                                   

བདག་གྒྲིས་སྨོན་པ་ཡྒྲིད་བཞྒྲིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔ 

達吉 夢巴 衣欣 助就涅 
願我們完成所有的這些願望    

འགྨོ་བ་འདེྲན་པའྒྲི་དེད་དཔྨོན་བྱེད་པར་ཤྨོག༔              

卓哇 珍貝 迭朋 結巴修 
每個人都成為引導眾生走向蓮花光淨土的嚮導     

 



 

到光輝山的秘密之路 135 

ཅེས་པའང་རང་བཞྒྲིན་སྤྲུལ་བའྒྲི་ཞྒྲིང་ཁམས་དང་ཁད་པར་མ་མཆྒྲིས་པ་རྔ་ཡབ་པད ་འྨོད་ཀྒྲི་ཞྒྲིང་

མཆྨོག་དམ་པར་བགྨོད་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རྒྲིའྒྲི་གསང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ༔ སན་བརྒྱུད་རྨོ་རེ་བཙུན་
མྨོའྒྲི་རྣལ་འབྱྨོར་བ་དྷར ྭཱ་ཀྒྲི་རྒྲིའྒྲི་བཞེད་སྐྨོངས་སུ་དཔལ་ཨྨོ་རྒྱན་ཆྨོས་ཀྒྲི་རྒྱལ་བྨོ་ཡབ་ཡུམ་གྒྲི་ཐུགས་

རེའྒྲི་ཟླ་ཟེར་སྒྲིང་ལ་འཛགས་པའྒྲི་བྱྒྲིན་རླབས་ལས༔ འྨོད་གསལ་རྨོགས་པ་ཆེན་པྨོ་མངྨོན་སུམ་གྒྲི་

གནད་ལ་གྨོམས་པའྒྲི་རྣལ་འབྱྨོར་བ་ཧེ་རུ་ཀ༔ པད ་དབང་ཆེན་གྒྲིས་བསམ་ཡས་མཆྒྲིམས་ཕུའྒྲི་འྨོག་
མྒྲིན་མཁའ་འགྨོའྒྲི་ཚོགས་ཁང་མེ་ཏྨོག་ཕུག་གྒྲི་མཚམས་མལ་དུ་སྦྱར་བའྨོ༔ 
 

 

渴望前往恩亞林的至高神聖蓮花光的道場(無別於化身淨土)之願

望,被稱為“到光輝山的秘密之路”。為了滿足金剛皇后口耳傳

承的修行者〝達馬基蒂〞的願望,歐金法王及其佛母的加持,慈悲

的月光落在嘿魯嘎帕瑪旺簽的心上,他是一位掌握了大圓滿明光,

直接和關鍵要點的修行者,他在三耶欽普的花洞裡(阿喀尼它淨

土,空行母的聚集處),在閉關的座墊上寫下此祈願文的。  

 

 
Rigpa 所翻譯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

到光輝山的秘密之路 136 

 

 

 

༄༅། །ཟངས་མདྨོག་དཔལ་རྒྲིའྒྲི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སྨོ།། 
光輝銅色山的祈請文 

敦珠仁波切作 

 

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྒྲི་ངྨོ་བྨོ་བཀའ་དྲྒྲིན་ཅན།། 

桑桀 昆季 哦喔 喀尊千 
諸佛(慈悲者)的中心 

ཨྨོ་རྒྱན་རྒྲིན་པྨོ་ཆེ་ལ་གསྨོལ་བ་འདེབས།། 

哦見 仁波 切拉 所哇迭 
歐金仁波切,我呼喚祈請您 

ནམ་ཞྒྲིག་ཚེ་འདྒྲིའྒྲི་སྣང་བ་ནུབ་མ་ཐག། 

南西 側地 浪哇 奴瑪大 
此生結束的那一刻 

པད ་འྨོད་དུ་སེ་བར་བྱྒྲིན་གྒྲིས་རླྨོབས།། 

貝瑪 歐都 皆哇 近記洛 
請賜予加持,生在您蓮花光的極樂淨土 

 

 
ཛྙ་ནས་སྨོ།། 
加那所寫  
 
 

 

Rigpa 所翻譯, 2018. 

 

 

 

 

 



 

 傳播寧瑪教法祈請文 137 

༄༅། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའྒྲི་སྨོན་ལམ་ཆྨོས་རྒྱལ་དགེས་པའྒྲི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སྨོ།། 

 

寧瑪教法(古代翻譯傳統)的繁榮與傳播之祈請文 

“讚美佛法君主的話語” 
將貢米滂仁波切作 

  
དེ་ཡང་དུས་ཀྒྲི་ཐ་མར་ར་གསུམ་ལྷ་ཡྒྲི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་བསྟན་པའྒྲི་སྒྲིང་པྨོ་རྒྲིན་པྨོ་ཆེ་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཅྒྲིག་སམ་དུ་ལན་ཅྒྲིག་ཙམ་མྨོས་པ་ཡང་བསྨོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་ཅྒྲིང༌། རྒྱལ་
བའྒྲི་སྲས་ཀྒྲི་སྨོན་ལམ་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་ནས་སེ་བ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའྒྲི་ཆྨོས་དང་ཆྨོས་ཀྒྲི་སྒྲིང་པྨོ་ཟབ་
མྨོའྒྲི་ཐེག་པ་དང་འཕད་ནས་འཛིན་སྨོང་སེལ་བས་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྒྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་རེག་པར་འགྱུར་བའྒྲི་དགྨོས་པ་ཡྨོད་པས། སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྒྲིས་དུས་དུས་དང༌། ཁད་པར་
ཚོགས་མང་གྒྲི་སྐབས་སུ་འདྒྲི་ལྟར་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། 
 

在這個末法時期,只要您呼喚上師、天人和空行母,即使只是一

次,〝願珠寶般佛法的心髓,傳播、蓬勃發展〞,您所累積的功德

是不可估量的。不僅如此,您還將自然地完成菩薩的願望,因此在

每一生中,都會遇到佛法,尤其是佛法的精髓,是佛法中最深奧的

最高乘。然後去護持和傳播這些教法,您將迅速掌握全知的智

慧。這就是為什麼幸運的男人和女人們,應該盡量多多去唸誦此

祈請文的原因,特別是在修行人聚會的時候。 
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呼喚三寶和三根本 
 

ན་མྨོ། ཕྨོགས་བཅུའྒྲི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས།། 

南摩 丘曲 迭哇 些巴 色當切 
禮敬四面八方的如來,及其所有的繼承人 

ཁད་པར་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྒྲི་རྒྱལ་པྨོ་དང༌།། 

切巴 娘妹 夏皆 加波當 
特別您,無與倫比的釋迦國王   

རྒྱལ་སྲས་བརྒྱད་དང་གནས་བརན་འཕགས་པའྒྲི་ཚོགས།།         

加色 結當 內天 巴貝措 
伴隨有八大菩薩和高貴的阿羅漢的聚集眾 

མཁེན་བརེའྒྲི་བདག་ཉྒྲིད་མཆྨོག་རྣམས་དགྨོངས་སུ་གསྨོལ།། 

欽哲 達尼 丘南 共舒所 
智慧和慈悲的崇高體現,請以慈眼看顧我們 
  

 ཕན་བདེའྒྲི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་རྒྲིན་པྨོ་ཆེ།། 

偏迭 炯涅 天巴 仁波切 
寶貴的教法,是一切幸福和利益的源泉 

སྟྨོན་དང་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་མཆྨོག་རྣམས་ཀྒྲིས།། 

吞當 深巴 帕巴 丘南記 
是所有高尚的尊貴者(佛陀和眾菩薩們)所渴望的真理 

ཡང་ཡང་དཀའ་བས་བཙལ་ཞྒྲིང་བརྣག་པའྒྲི་དྨོན།།    

洋洋 喀威 察欣 那貝敦 
經過種種的艱辛,一次又一次地搜尋  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།       

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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མཁན་སྨོབ་ཆྨོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའྒྲི་ལྨོ་པཎ་དང༌།། 

肯洛 卻加 出貝 洛朋當 
堪布桑大惹夕大、蓮師、赤松得贊、轉世的學者和譯師 

བཀའ་གཏེར་རྒྲིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཡྒྲི་དམ་ལྷ།།      

喀爹 仁津 居巴 衣淡拉     
卡瑪和特瑪的傳承持明、本尊 

མ་མགྨོན་གཟའ་རྨོར་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའྒྲི་ཚོགས།། 

瑪共 薩朵 居宋 這貝措 
唉卡札替、瑪哈嘎拉、惹胡拉、多桀雷巴, 及眾護法 

སྔ་འགྱུར་ར་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དགྨོངས་སུ་གསྨོལ།།             

雅就 札宋 拉措 共舒所 
所有三根本的本尊,請聆聽  

ཐུབ་བསྟན་མདྨོ་དང་སྔགས་ཀྒྲི་ཚུལ་མཐའ་དག།     

突田 多當 雅記 出大達 
佛陀的教法,整個的經典和密續  

གངས་ཅན་ལྨོངས་སུ་བརེ་བས་དྲངས་གྱུར་པ།།     

岡千 炯舒 側威 張就巴 
用愛與關懷,您將它們帶到了雪域 

ཆེས་ཆེར་སེལ་བའྒྲི་རྨོ་རེའྒྲི་དམ་དགྨོངས་ནས།། 

切茄 佩威 多桀 淡共涅 
現在,請記得您的金剛承諾,使教法變得越來越強大 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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譯師和學者的偉大之處 
 

ཕྨོགས་དུས་རྒྱལ་བའྒྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྨོ་རེ།། 

丘杜 加威 固宋 突朵桀 
在整個的時空中,佛的金剛身語意 

རྒྲིགས་གསུམ་སེམས་དཔའྒྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྨོལ་མྨོ་ཡྒྲིས།། 

瑞宋 深貝 就出 若摩衣 
化現為觀世音、大金剛手和文殊師利 

གངས་ཅན་ཕན་བདེའྒྲི་ཉྒྲི་མ་གསལ་བར་མཛད།། 

岡千 偏迭 尼瑪 薩哇這 
他們幸福的陽光,照亮了雪域  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།            

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
  
                                                                                          

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ཆེན་པྨོའྒྲི་ཚོགས།། 

加當 加色 帕巴 千波措 
既然, 尊貴偉大的佛菩薩們 

བསམ་བཞྒྲིན་སྤྲུལ་པའྒྲི་ཟླྨོས་གར་ཉེར་བཟུང་ནས།། 

散欣 出貝 迭嘎 涅宋內 
選擇在西藏化現,偽裝成西藏譯師和保護者 

དྲྒྲི་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ནྨོར་བུའྒྲི་རྒྱལ་མཚན་སེང༌།། 

知妹 加天 諾布 加稱真 
高舉著(寶石做的)勝利旗幟,佛陀不朽的教法 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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ཐུན་མྨོང་ཐུན་མྒྲིན་གཞུང་ཀུན་རང་དབང་གྒྲིས།། 

吞夢 吞明 修昆 讓旺基 
他們精通於普通科學和經文的翻譯  

མ་ནྨོར་བསྒྱུར་ཞུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྒྲིས།། 

瑪諾 就修 天拉 巴巴衣 
經過驗證沒有錯誤,最後確定完成  

གངས་ལྨོངས་སྣང་བའྒྲི་སྨོ་ཆེན་ཐྨོག་མར་ཕེས།། 

岡炯 浪威 夠千 托瑪切 
一扇大門首次被打開,佛法的光芒淹沒了雪域 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展    

 
                                                                                                      

翻譯的偉大之處：佛的話語和評鑑 
 

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱས་མདྨོ་དང་སྔགས་ཀྒྲི་ཚུལ།། 

高桑 讀桀 多當 雅記出 
幸運的門徒,精進修持  

ཉམས་སུ་ལེན་ལ་གཞན་དྲྒྲིང་མྒྲི་འཇྨོག་པར།། 

亮舒 連拉 先知 米久巴 
有了經典和密續,不需要去往別處看  

བཀའ་དང་དགྨོངས་པ་འགེལ་བའྒྲི་གཞུང་ཀུན་རྨོགས།།     

喀當 共巴 哲威 修昆作 
在佛陀証悟意圖的話語和評鑑中,一切都是完整的 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།                

措皆 加威 天巴 結就即     
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  
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卡瑪和特瑪,經乘和咒乘  
 

བདེན་གསུང་བཀའ་ཡྒྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྨོ་ལ།། 

店宋 喀衣 加措 千波拉 
佛陀傳授的真理,浩瀚如海的〝卡瑪〞傳播 

ཟབ་མྨོའྒྲི་ཆྨོས་གཏེར་ནྨོར་བུས་མངྨོན་པར་མཛེས།། 

薩摩 卻爹 諾布 哦巴這 
深奧的〝特瑪〞之珠寶,把佛法帶到完全的美麗 

མདྨོ་དང་སྔགས་ཀྒྲི་ལམ་བཟང་ཟུང་དུ་འབྲེལ།། 

多當 雅記 浪桑 送都哲 
形成一條〝結合經乘和咒乘〞的崇高道路  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།           

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  

                                                                                           

見解和行事 
 

རད་བྱུང་ཟ་ཧྨོར་མཁན་པྨོའྒྲི་སྨོད་པ་དང༌།། 

妹炯 薩荷 肯波 卻巴當 
桑大惹夕大的操行,薩荷的傑出學者  

མཚུངས་མེད་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་ཡྒྲི་ལྟ་བ་གཉྒྲིས།།  

春妹 帕店 魯衣 達哇尼 
無與倫比、光輝的龍樹菩薩的見解  

ཟུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་པའྒྲི་བཀའ་སྲྨོལ་ཕག་རྒྱས་བཏབ།།      

送哲 居貝 喀所 恰結大 
集結成一體,封印了該傳承的傳統  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།              

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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奧妙本質的偉大：廣闊的密續 
 

ཟབ་མྨོའྒྲི་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་དགྨོངས་པའྒྲི་བཅུད།། 

薩摩 浪居 迭宋 共貝曲 
三個內密續的精髓在於  

ཐུན་མྒྲིན་མན་ངག་གསང་བའྒྲི་ལམ་མཆྨོག་ནས།།                  

吞明 免嘎 桑威 浪丘內 
不共同的口訣指導,至高無上的秘密之路 

འཇའ་ལུས་ཆྨོས་སྐུར་གཤེགས་པའྒྲི་ངྨོ་མཚར་འབར།། 

加律 卻固 些貝 哦札拔 
引導進入放光的奇蹟,法身的虹光身  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།    

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  

 
                                                                                                 

奧妙的儀軌   
 

རབ་འབྱམས་ཞྒྲི་ཁྨོའྒྲི་ཁབ་བདག་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད།། 

惹將 西抽 恰達 助迭界 
無數的〝寂靜和忿怒的本尊〞的八嘿魯嘎儀軌 

བཀའ་བབ་རྒྲིག་འཛིན་སྨོ་སྨོའྒྲི་དགྨོངས་བཅུད་དང༌།། 

喀巴 仁津 所所 共曲當 
分別傳給了八位持明,他們的証悟之精髓 

ཀུན་འདུས་པད འྒྲི་བཀའ་སྲྨོལ་གཅྒྲིག་ཏུ་འཁྒྲིལ།།     

昆都 貝妹 喀所 企都即 
與蓮師的傳承整合,融為一體   

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།       

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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教法純淨的偉大：他們的話語 
 

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཐེག་པ་ཆེ།། 

就當 這布 桑雅 貼巴切 
因乘和果乘(偉大的密咒乘)  

ཚང་ལ་མ་ནྨོར་རྒྲིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའྒྲི་ལུང༌།།         

昌拉 瑪諾 仁津 居貝弄 
完整無誤,持明傳承大師的原始話語 

ཌཱཀ ྒྲིའྒྲི་ཞལ་གྒྲི་དྲྨོད་རླངས་ཐྨོ་ལེ་བ།། 

達基 曉季 卓浪 托累哇 
隨著空行母的熱氣,直接從嘴唇上傳出來  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།      

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展   

 
                                                                                   

它們的含意 
 

རྨོ་རེ་འཆང་གྒྲི་དགྨོངས་དྨོན་བདུད་རྒྲིའྒྲི་བཅུད།། 

多桀 槍基 共敦 都季曲 
持明的智慧心,精髓的甘露  

མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའྒྲི་ཞལ་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད།།         

給助 桀威 曉涅 年都居 
是由數百萬的〝博學之士和証悟者〞口耳相傳的 

རྨོག་གེ་ངན་པའྒྲི་རང་བཟྨོས་མ་བསད་པར།། 

托給 恩貝 讓奏 瑪累巴 
沒有被〝愚蠢的知識分子操縱〞所污染  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།       

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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它們的獨特性  
 

གསེར་ཞྒྲིང་ནྨོར་བུའྒྲི་སྤྲས་པའྒྲི་ཡྨོན་གྒྲིས་ཀང༌།། 

色欣 諾布 椎貝 原季將  
即使是供養黃金製成、珠寶覆蓋的大洲  

མྒྲི་འགུགས་དབྱྒྲིངས་ཀྒྲི་མཁའ་འགྨོའྒྲི་ཐུགས་མཛོད་ཆྨོས།། 

米古 英記 康卓 突奏卻 
也永遠無法獲得〝空行母智慧心的寶庫中〞的教法 

བརེ་བས་རེས་འཇུག་སྐལ་པ་ཁྨོ་ནར་བཀྲམ།། 

側威 桀就 高巴 闊那粲 
他們出於愛心,把教法賜予(值得)幸運的弟子 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  

 
                                                                                                 

大圓滿的偉大：建立起基礎地 
 

ངྨོ་བྨོ་ཀ་ནས་དག་པའྒྲི་ཡེ་ཤེས་ལ།། 

哦喔 喀涅 達貝 也些拉 
在本初純淨的本質之智慧中  

རང་བཞྒྲིན་ལྷུན་གྒྲིས་གྲུབ་པའྒྲི་གདངས་ཤར་བས།། 

讓欣 倫季 助貝 當夏威 
它自然的光芒,自發地散發出來  

བླུན་སྨོམ་སེམས་ལས་འདས་པའྒྲི་རྨོགས་པ་ཆེ།།    

弄共 深累 迭貝 作巴切 
大圓滿是完全超出了〝呆板禪修者〞的觀念心 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即   
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  
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修行的道路  
 

ཡྨོད་མེད་ཕྨོགས་རེར་ཞེན་པའྒྲི་དམྒྲིགས་གཏད་ཞྒྲིག། 

又妹 丘瑞 先貝 米貼西 
僵化的概念緊捉著〝存在或不存在〞的一邊, 當然會崩潰 

མཐར་འཛིན་ལྟ་བའྒྲི་འཛིན་སྟངས་དྲུང་ནས་ཕྱུང༌།།    

塔近 大威 近唐 仲涅沖 
習慣性要去捉著極端的觀點,完全被連根拔起  

གཞྒྲི་ལམ་འབྲས་བུ་སྣང་སྟྨོང་ཟུང་དུ་འཇུག། 

西浪 哲布 浪東 送都就 
根道果是顯現和空性的合一  

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།   

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  

 
                                                                                               

見解的最後決斷   
 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྒྲི་དགྨོངས་པ་མཐར་ཐུག་དྨོན།། 

杜宋 加威 共巴 塔突敦 
三世中,所有諸佛最極至的領悟：  

ཟབ་ཞྒྲི་སྤྲྨོས་བྲལ་འྨོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས།།  

薩西 抽札 哦薩 都瑪桀          
深刻的祥和、自然的簡單、明光、非組合的現象 

རྒྲིག་སྟྨོང་མྒྲི་ཤྒྲིགས་རྨོ་རེ་གྲུབ་པའྒྲི་མཐའ།། 

瑞東 米西 多桀 助貝大 
是最終的金剛見解,堅不可摧的覺醒和空性 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即    
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展  
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修習和維持傳播的教法  
 

མང་དུ་ཐྨོས་པ་ལུང་གྒྲི་སྤྲྒྲིན་འཁྒྲིགས་ཤྒྲིང༌།། 

芒都 特巴 弄基 春季形 
此傳統的學者們閱讀廣博,吸取大量如雲集的經文 

ཕ་རྨོལ་རྒྨོལ་འཇྨོམས་རྒྲིགས་པའྒྲི་གྨོག་ཕེང་འབར།། 

巴若 夠炯 瑞貝 洛稱拔 
用推理打敗對手,像閃電一樣地燒焦    

མན་ངག་གནད་ཀྒྲི་བདུད་རྒྲི་སྒྲིང་ལ་སྒྲིམ།།    

免嘎 涅記 都季 寧拉欣  
當經驗的〝口訣指導〞要點(甘露)滲入他們的心中時 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག།                            

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展   

  
                                                                                                    

實踐和持有証悟的教法   
 

རད་བྱུང་ཨ་ཏྒྲི་ཡྨོ་གའྒྲི་གསེང་ལམ་ནས།། 

妹炯 阿替 又給 深浪內 
跟隨這條快速而秘密的道路,殊勝的阿提瑜伽    

མ་ལུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྒྲི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།།               

瑪律 加威 昆季 也些固 
諸佛的智慧身   

ཁབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རྨོ་རེར་རབ་བསྒྲུབས་པ།། 

恰達 將帕 多桀 惹助巴 
萬能的怙主、堅不可摧的文殊師利,有完美的証悟 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即     
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展    
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傳播傳承的佛法   
 

ཡང་དག་ཚད་མ་གསུམ་གྒྲི་ང་རྨོ་ཡྒྲིས།། 

洋達 側瑪 宋季 雅若衣 
獅吼,三種驗證的模式   

ལྟ་དམན་རྒྲི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་སྐྲག་མཛད་པ།། 

大免 瑞達 措南 札這巴 
打擊其他的動物(持有次要觀點的人)   

ཐེག་མཆྨོག་སེང་གེའྒྲི་ས་དབྱངས་ས་གསུམ་ཁབ།།    

貼丘 星給 札洋 薩宋恰 
獅子吼叫的共鳴(殊勝的乘) 充滿三界 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展    

 
                                                                                              

傳播體悟的佛法   
 

རྒྱལ་བསྟན་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་པའྒྲི་གྨོས་བཟང་རེར།། 

加天 永舒 作貝 夠桑側 
佛陀的完整教法,就像在勝利旗幟上的精美(褶皺)絲綢 

འྨོད་གསལ་རྨོ་རེ་སྒྲིང་པྨོའྒྲི་ཏྨོག་མཛེས་པ།།                              

哦薩 多桀 寧波 托這巴 
大圓滿〝明光〞的金剛精髓,就像(美麗的)皇冠上的寶石 

ཕྨོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྒྲི་རྒྱལ་མཚན་མཐྨོ།།               

丘雷 南巴 加威 加稱托 
高高舉起這面勝利的旗幟   

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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我們如何護持教法   
 

བདག་སྨོགས་དེང་ནས་འགྨོ་བ་ཇྒྲི་སྲྒྲིད་དུ།། 

達所 店內 卓哇 吉夕都 
從今天起,只要眾生存在的一天   

བསྟན་དང་བསྟན་པའྒྲི་སྒྲིང་པྨོ་ཡྨོངས་རྨོགས་པ།། 

天當 天貝 寧波 永作巴 
〝我和他人〞護持和傳播佛陀的完整教法 

མཁའ་ཁབ་ཞྒྲིང་དུ་འཛིན་སྨོང་སེལ་བ་ཡྒྲིས།། 

卡恰 欣都 近炯 佩哇衣 
尤其是,在遍佈虛空的佛淨土中,佛法的心髓 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展    

 
                                                                              

其他人如何護持教法   
 

མདྨོར་ན་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའྒྲི་རྣམ་ཐར་གྒྲིས།། 

朵那 給曾 助貝 南塔季 
最後,通過模仿有學識、有紀律和有經驗的修行者 

རྒྱལ་བསྟན་སེལ་བའྒྲི་ཕྒྲིན་ལས་མཁའ་ཁབ་པའྒྲི།། 

加天 佩威 春雷 卡恰貝 
讓佛法真正持有者的証悟活動,遍布整個宇宙 

བསྟན་འཛིན་དམ་པས་ས་སེྟང་ཡྨོངས་གང་ནས།།                

天津 淡貝 薩滇 永岡內 
出現在地球上的每個地方   

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即      
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展    
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དཔལ་ལྡན་བླ་མའྒྲི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརན་ཅྒྲིང༌།། 

帕店 喇妹 固側 惹天親 
讓光輝的大師們,壽命永遠堅固 

བསྟན་པའྒྲི་སྦྱྒྲིན་བདག་མངའ་ཐང་དར་བ་ཡྒྲིས།། 

天貝 近達 雅唐 達哇衣 
讓佛法護持者的繁榮、權力和地位增長 

ཆྨོས་སྲྒྲིད་མྒྲི་ནུབ་ནྨོར་བུའྒྲི་རྒྱལ་མཚན་བསེངས།། 

卻夕 米奴 諾布 加稱真 
讓佛法的資源永遠不枯竭,這面寶石般的勝利旗幟永遠飄揚 

མཚོ་སེས་རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

措皆 加威 天巴 結就即 
願蓮花生(佛)的教法蓬勃發展 
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ཅེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྒྲི་ངྨོ་བྨོ་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པད ་སེས་འཆྒྲི་མེད་མཚོར་འཁྲུངས་
རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་སྔ་འགྱུར་རྒྲིང་མ་ཞེས་གགས་པ་འདྒྲི་ནྒྲི་རྒྱལ་བསྟན་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་པའྒྲི་

ཕྒྲི་མྨོ་ཡྒྲིན་ཅྒྲིང་ཟབ་གནད་ཆེ་བ་དུ་མའྒྲི་ཁད་ཆྨོས་དང༌། ལྟ་སྨོམ་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱལ་བ་
དགེས་པའྒྲི་ལམ་བཟང་མ་ནྨོར་བ་ཡྒྲིན་པ་འདྒྲི་ངྨོ་ཤེས་ནས་ནྨོར་བུ་རྒྲིན་པྨོ་ཆེ་བྱྒྲི་དྨོར་བྱས་ཏེ་
རྒྱལ་མཚན་གྒྲི་རེ་ལ་མཆྨོད་པ་བཞྒྲིན་དུ་གང་ཟག་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྒྲིས་འཆད་རྨོད་
རྨོམ་གསུམ་གྒྲི་ཕྒྲིན་ལས་རླབས་པྨོ་ཆེས་ཕྨོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྒྲིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའྒྲི་

ཐུགས་ཁུར་བཞེས་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྒྲི་བཞེད་པ་ཡྒྲིད་བཞྒྲིན་དུ་འགྲུབ་པའྒྲི་རེན་འབྲེལ་སྨོན་
ཚིག་ཏུ་རྒྲིང་བསྟན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བ་མྒྲི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་

མཚོས་གནས་དུས་རེན་འབྲེལ་དགེ་བར་གུང་ཐུན་ལ་ཤར་མར་བྲྒྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །། 
 

出生在達納扣薩湖上,威風凜凜(証悟)的蓮花生咕嚕,是所有勝利

佛的總集,他已經超越了生死。第二佛的教法,被稱為“古代早期

的翻譯傳統,寧瑪巴”,代表了佛陀的完整教義,有眾多〝非凡而

深刻的關鍵點〞的獨特教法,其見解和禪修是 完全的純淨,建立

了一條精巧的道路,沒有任何的錯誤,這讓諸佛感到高興。認識到

這一點,就像如意的寶石一樣, 一旦打磨過,置於勝利的旗幟上,

就可以實現每個人的願望一樣,因此有緣幸運的人,應該負起責

任,通過教學、辯論,以及寫作等的努力,確保這些教義蓬勃發展,

向四面八方傳播開來。 

  

作為吉祥的緣起,對於古代的寧瑪教法,有一個最純正的動機,在

午間,地點、時間等等都非常吉祥,自然來到他的心中,米滂將揚

南加加措寫下此祈請文。  願好事連連！  
 

 

Rigpa 所翻譯, 2016 
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迴向祈請文 
 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྒྲི་ཉེ་ལམ་གཅྒྲིག་པུ་རུ།། 
加哇 昆紀 涅浪 企普如 
眾佛所讚歎的唯一迅速道 

རྒྱལ་བས་ཡྨོངས་བསྔགས་ཐེག་མཆྨོག་རྨོགས་པ་ཆེ།། 
加威 永雅 貼秋 作巴切 
是殊勝乘的大圓滿 

རྒྱལ་དབང་པད འྒྲི་རྒྲིང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་བའྒྲི།། 
加汪 貝妹 潤魯 雅就威 
在早期譯經院的傳統,佛主蓮花生大士 

རྒྱལ་བསྟན་ཕྨོགས་མཐར་རྒྱས་པའྒྲི་བཀྲ་ཤྒྲིས་ཤྨོག། 

加天 秋它 給貝 札西秀 
願佛法幸運地在各方增長 

 

ས་ལ་འྨོག་མྒྲིན་ཨྨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྨོ་གནས།། 
沙拉 歐明 歐金 康卓涅 
在最極至的佛土歐金康卓 

གཉྒྲིས་པ་སྒྲིན་ཅྒྲིང་གྨོལ་བ་ཨ་ཏྒྲིའྒྲི་གྒྲིང་།། 
尼巴 明親 卓哇 阿提林 
是第二的、圓成熟的、已解脫的阿提林 

ངེས་པ་དྨོན་གྒྲི་དགའ་བའྒྲི་ཚལ་ཆེན་པྨོ།། 
涅巴 敦紀 嘎威 扎千波 
是極至的遊樂花園 

སྲྒྲིད་མཐའྒྲི་བར་དུ་དར་ཞྒྲིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

夕貼 巴都 達欣 給就即 
直到存在終止,願我能傳播增長佛法 
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ཐུབ་བསྟན་མཛེས་པའྒྲི་རྒྱན་གཅྒྲིག་ཀྨོང་ཆེན་པ།། 
突天 這貝 兼企 龍千巴 
龍千巴是莊嚴美化佛法的單一飾品 

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའྒྲི་མངའ་བདག་འཇྒྲིགས་མེད་གྒྲིང་།། 

些祝 天巴 雅達 吉妹林 
吉美林巴是佛法的大學者和實修者 

མཚུངས་མེད་བླ་མའྒྲི་བསྟན་པ་སྲྒྲིད་མཐའྒྲི་བར།། 
春妹 拉妹 天巴 夕貼巴 
直到存在終止,願此無以倫比上師之教法 

བཤད་སྒྲུབ་ཐྨོས་བསམ་སྨོམ་པས་འཛིན་གྱུར་ཅྒྲིག། 

些祝 特散 共貝 近就即 
在學術上能維持、並能經由聞思修而實行. 
 

 

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའྒྲི་འཁྨོར་ལྨོས་བསྒྱུར།། 
雅就 天巴 加措 擴洛就 
轉(如海般)寧瑪派之法輪 

འགྨོ་ལ་ཐུགས་བརེའྒྲི་ས་སྨོགས་རྨོགས་ཆེན་པ།། 
卓拉 突側 渣卓 作千巴 
為了慈愛眾生而傳播大圓滿 

དྨོན་ཀུན་གྲུབ་པ་འཇྒྲིགས་མེད་གྒྲིང་པ་ཡྒྲིས།། 
東昆 祝巴 吉美 林巴依 
吉美林巴已完成所有(具有意義)的成就 

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རྒྲིང་གནས་གྱུར་ཅྒྲིག། 

天巴 佩借 雲潤 涅就即 
願教法無盡地增長,並能永遠堅固留駐 
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བཀྲ་ཤྒྲིས་ཕན་བདེའྒྲི་འབྱུང་གནས་རྣམ་རྒྱལ་གྒྲིང་།། 
札西 偏迭 炯涅 南加林 
勝利之島,吉祥的來源,利益和快樂 

སྒྲུབ་གནས་ཆྨོས་ག་དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་ཀུན།། 
祝涅 卻渣 根敦 迭南棍 
佛僧眾聚集的聖地和中心 

ཉྒྲིན་མཚན་དུས་ཀུན་རྣམ་གཡེངས་མ་མཆྒྲིས་པ།། 
尼稱 杜昆 南言 瑪企巴 
每一時刻、日夜不停、不分心 

ཟབ་དྨོན་ཆྨོས་ལ་སྨོད་པའྒྲི་བཀྲ་ཤྒྲིས་ཤྨོག། 

薩東 卻拉 卻貝 札西秀 
願修習絕對奧妙的佛法時,能吉祥如意 
 

 

བཀྲ་ཤྒྲིས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རེ་དང་།། 
札西 加哇 些切 突皆當 
通過佛及佛子之慈悲 

ར་གསུམ་ཆྨོས་སྨོང་རྣམས་ཀྒྲི་བདེན་སྟྨོབས་ཀྒྲིས།། 
札宋 卻炯 南紀 電托紀 
三根本及護法真理的加持力量 

ཐེག་ཆེན་བསྟན་པའྒྲི་མངའ་བདག་དཔལ་ཡུལ་བའྒྲི།། 
天千 天貝 雅達 白玉威 
願白玉傳承能悠久吉祥 

བསྟན་པ་ཡུན་རྒྲིང་གནས་པའྒྲི་བཀྲ་ཤྒྲིས་ཤྨོག། 

天巴 雲潤 涅貝 札西秀 
它是大乘教法的主權持有者 

  



 

迴向祈請文 155 

བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲྒྲིག་འཛིན་པ་ཡྒྲི།། 

拉巴 宋電 紐米 近巴依 
通過三種戒律(穿著法衣)的持有者 

འདུས་པའྒྲི་ཚོགས་ཀྒྲི་གནས་འདྒྲིར་ཡྨོངས་གང་ནས།། 
都貝 措紀 涅弟 用剛涅 
聚集的僧眾遍滿此地 

རག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲྒྲིད་མཐའྒྲི་བར།། 

大突 些祝 嫁威 夕貼巴 
願法教和修行永遠不間斷 

ཐུབ་བསྟན་ཕྨོགས་མཐར་རྒྱས་པའྒྲི་བཀྲ་ཤྒྲིས་ཤྨོག། 

突天 秋它 結貝 札西秀 
並願佛法傳佈各方,增長帶來吉祥 
 

 

ཕན་བདེའྒྲི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་དར་གྱུར་ཅྒྲིག། 
偏迭 炯涅 天巴 達就即 
願教法及利樂的來源能增長 

ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་ཆྨོས་ལ་སྨོད་གྱུར་ཅྒྲིག། 
側惹 昆都 卻拉 卻就即 
願每一世都能修習佛法 

རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྒྲིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྒྲིག། 
加康 昆突 達欣 結就即 
願它散佈到所有的國家,並能增長 

འགྨོ་ཀུན་ཕམ་གཅྒྲིག་སངས་རྒྱས་ཐྨོབ་པར་ཤྨོག། 

卓昆 槍企 桑桀 脫巴修 
願所有眾生同歸於佛淨土 
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བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀུན་གྒྲི་ཐུགས་བསེད་དང་།། 
迭些 些切 昆紀 突皆當 
經由佛及佛子的慈悲 

མཛད་པ་སྨོན་ལམ་མཁེན་བརེ་ནུས་པའྒྲི་ཚུལ།། 

這巴 夢浪 欽哲 奴貝出 
覺悟到他們的活動、祈禱、知識、慈愛和力量的本質 

བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅྒྲི་འདྲ་བ།། 

拉妹 耶謝 就出 欽渣哇 
無論〝卓絕的本初智慧的幻覺〞是怎麼表現的 

དེ་འདྲ་ཁྨོ་ན་བདག་སྨོགས་འགྱུར་བར་ཤྨོག། 

電渣 柯那 達所 就哇修 
願我們所有的人都像那樣 
 

 

རྒྱལ་བའྒྲི་བསྟན་པ་དར་ཞྒྲིང་རྒྱས་པ་དང་།། 
加威 天巴 達欣 桀巴當 
願佛法蓬勃發展 

བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྒྲི་བཞེད་པའྒྲི་དྨོན་ཀུན་འགྲུབ།། 

天近 南紀 些貝 敦昆祝 
願佛法教義持有者都能如願 

མ་ལུས་སེ་རྒུའྒྲི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞྒྲི་ཞྒྲིང་།། 
瑪律 皆古 嘎見 昆西欣 
能完全地平撫不利的環境 

ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ཡྒྲིད་བཞྒྲིན་འབྱྨོར་གྱུར་ཅྒྲིག། 

噴措 大達 依欣 久就即 
願一切都非常美好,並實現所有的願望 
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དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དཀྨོན་མཆྨོག་གསུམ་གྒྲི་བདེན་པ་དང་།། 

迭大 祝巴 皆巴洋 空秋 宋紀電巴當 
為了完成這些祈請文,通過三寶的真理 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྒྲི་བྱྒྲིན་གྒྲིས་རླབས་དང་།། 

桑桀當 將秋深巴 湯切紀 金紀拉當 
以及佛菩薩的加持 

ཚོགས་གཉྒྲིས་ཡྨོངས་སུ་རྨོགས་པའྒྲི་མངའ་ཐང་ཆེན་པྨོ་དང་།། 

措尼用速 作貝 雅唐千波當 
福德和智慧二種的累積能夠完滿 

ཆྨོས་ཀྒྲི་དབྱྒྲིངས་རྣམ་པར་དག་ཅྒྲིང་བསམ་གྒྲིས་མྒྲི་ཁབ་པའྒྲི་སྟྨོབས་ཀྒྲིས་་དེ་
བཞྒྲིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྒྲིག།  

卻紀印南 巴達親 散紀米加北 托紀   

迭欣都 祝巴就即 
法界浩瀚無比的力量和完美的純淨,願所有的願望都能實現 
 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྒྲི་གསང་ཆེན་མཛོད།། 

加哇 昆記 扇千奏 
諸佛的大秘密寶藏 

བླ་མེད་མཆྨོག་གྒྲི་བསྟན་པ་འདྒྲི།། 
拉妹 秋記 天巴滴 
是此(無與倫比)至高無上的教法 

ཇྒྲི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉྒྲི་ཤར་བཞྒྲིན།། 
吉大 卡拉 尼夏新 
像在天空出現的曙光一樣 

རྒྱལ་ཁམས་ཡྨོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤྨོག། 

加康 永拉 達借修 
願它在所有的國家,都蓬勃發展並増加 
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維護白玉傳承祈禱文 

རྣམ་དག་བསྟན་པ་དར་བ་དཔལ་ཡུལ་དགྨོན།། 
南達 滇巴 達哇 白玉昆 
白玉寺傳圓滿的教法 

རྒྱལ་བའྒྲི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱྨོན་པ་མཁའ་སྨོད་ཞྒྲིང་།། 
加威 南楚 俊巴 卡卻行 
諸佛示現如卡雀土 

འབེྲལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་ལམ་འདེྲན་འདུས་སྡེ་ཆེ།། 

昭策 將秋 浪珍 杜迭切 
凡是有緣的眾生,皆令入解脫的道路 

ཆྨོས་གྒྲིང་འདྒྲི་ཉྒྲིད་སྲྒྲིད་མཐར་བརན་གྱུར་ཅྒྲིག། 

卻林 迪尼 昔他 滇就即 
願此佛法中心永住世 

 

三金剛位祈禱文 

སྣང་གགས་རྒྲིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆྨོས་སྐུའྒྲི་ངང་།། 

浪乍 瑞宋 拉雅 卻固昂 
本尊、咒語、法身之性,是相、聲、覺 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྨོལ་པར་འབྱམས་ཀས་པ།། 
古當 耶謝 若巴 將列巴 
無限地出現,展示為週偏之身和智慧 

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱྨོར་ཆེན་པྨོའྒྲི་ཉམས་ལེན་ལ།། 

薩桑 那久 千波 亮連拉 
唯願修持深密大圓滿行者 

དབེྱར་མེད་ཐུགས་ཀྒྲི་ཐྒྲིག་ལེར་རྨོ་གཅྒྲིག་ཤྨོག། 

耶美 突基 替累 若基修 
常住(不離)最深一味覺智心 
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སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང།། 
桀哇 昆杜 陽達 喇嘛當 
在所有的生中,願永遠不離開完美的上師 

འབྲལ་མེད་ཆྨོས་ཀྒྲི་དཔལ་ལ་ལྨོངས་སྨོད་ཅྒྲིང།། 
渣美 卻基 巴拉 龍卻欽   
用此勝妙佛法至極至 

ས་དང་ལམ་གྒྲི་ཡྨོན་ཏན་རབ་རྨོགས་ནས།། 
沙當 浪記 原天 惹奏涅 
殊勝圓滿一切淨道階 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྒྲི་གྨོ་འཕང་མྱུར་ཐྨོབ་ཤྨོག།  

帕電 喇妹 夠旁 紐脫秀 
願迅速證得光輝喇嘛的境地 

 


