
1 

目    录 
 

传承上师祈祷文 .......................... 3 

上师三身密修仪轨 ........................ 7 

意尊·意之独橛仪轨 ...................... 16 

空行主修深滴仪轨 ....................... 24 

修狮面佛母会供时积累数量之仪轨 ......... 37 

祈祷供养护法仪轨 ....................... 42 

吉祥四臂智慧怙主祈供仪轨 ............... 45 

吉祥二臂智慧怙主密修深印仪轨 ........... 48 

怙主一切事业摄义 ....................... 50 

怙主极略祈供仪轨 ....................... 53 

怙主措达略供仪轨 ....................... 54 

散花祝吉祥 ............................. 55 

 
附： 

摄要会供 ............................... 56 

密乘会供简介 ........................... 82 

 

 



2 
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“这”念zhei；   “得”念dei； 
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༄༅། །བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། 
传承上师祈祷文   ༄༅། །ཀུན་བཟང་རོྡར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སེང་༔ 

根让多森嘎囸西日桑      普贤金萨极喜吉祥狮 པདྨ་ཀཱ་ར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ 
巴玛嘎囸杰棒涅协锕      莲花生师二十五弟子 སོ་ཟུར་གནུབས་གཉགས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས༔ 
所热呢氼得敦嘉匝所      索热努年百余伏藏师 བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
瓜得喇嘛南拉所瓦得      教藏上师众前诚祈祷   ༄༅། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་པདྨ་འབྱུང་༔ 
匝僧根迪嘉旺巴玛炯      三根总集佛王莲花生 ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རོྡ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡིས༔ 
拉波拉窍多杰云呢义      殊胜本尊金刚橛童子 རྗེས་བཟུང་ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་རིག་པ་འཛིན༔ 
吉荣囸得果戒热巴怎      所摄启深藏门持明者 ལས་རབ་གླིང་པས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
类囸朗贝压拉所瓦得      列绕朗巴足下诚祈祷 
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༄༅། །གནས་ཆེན་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་སུ། ། 
内钦热卧贼诶样康色        自大圣境五台山 འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིད་ལ་སྨིན། ། 
蒋华特杰辛拉叶拉门        文殊加持入心者 འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚགས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
晋美彭措压拉所瓦得        祈祷晋美彭措足 དགོངས་བརྒྱུད་རོྟགས་པ་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
恭杰多巴颇瓦辛基洛        证悟意传求加持   ༄༅། །སྔོན་ཚ་འཕགས་ཡུལ་དགྲ་བཅོམ་ས་གི་ལྷ། ། 
温才帕耶札炯萨革拉      昔日印度罗汉萨革拉 པདྨའི་སྤྱན་སྔར་རོྡ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རྗེ། ། 
巴么宣锕多杰登炯杰      莲师座下金刚降魔尊 ས་སྐྱ་གོང་དུ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། ། 
萨迦恭德根嘎江灿华      萨迦法王根嘎江灿尊 དགེ་ལྡན་གླིང་དུ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ཞབས། ། 
给丹朗德给拉华让压      格鲁派中给拉华让尊 མི་ཉག་ཡུལ་དུ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གྲགས་སོགས། ། 
么氼耶德根让秋札所      莫纳地方根让秋扎等 མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་དུ་མའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། ། 
葵当哲尼德么策荣内      示现种种智者成者相1 ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
特丹吉巴匝拉所瓦得      增盛教法尊前诚祈祷 
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ད་ལྟ་བཤེས་གཉེན་མང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། ། 
达达希您芒布吉色荣      今时众多善知识摄受 ཐོས་བསམ་སྒམོ་པའི་སྦྱང་བ་གནད་དུ་བསྣུན། ། 
图三贡波样瓦纳德能      薰习闻思修行极精进 མི་ཕམ་རྒྱ་མཚའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། ། 
么旁江促辛拉酿拉犹      麦彭江措加持入心间 བགྲང་ཡས་འགོྲ་དོན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
章宜卓敦匝拉所瓦得      利无边众尊前诚祈祷 མ་འོངས་རིགས་ལྡན་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔོན་མཆོག ། 
玛嗡热丹札布玛魂窍      未来勇武轮王之大将2 ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། ། 
类杰多杰拉所哲巴义      化现事业金刚等形相 ནམ་མཁའ་སྲིད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི། ། 
南跨哲德卓沃敦匝波      尽虚空际饶益诸众生 སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
嘉结喇嘛杰拉所瓦得      唯一皈处师尊前祈祷 རང་དོན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མཐའ་རུ་འཁྱལོ། ། 
让敦图三贡巴塔热翘      自利闻思修行臻究竟 གཞན་དོན་འཆད་རྩོད་རོྩམ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། ། 
沿敦恰作纵波陈类吉      利他讲辩著作事业兴 གཉིས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད་ནས། ། 
尼敦夏哲类杰拙朵内      创立二利讲修业规已 འདྲེན་མཆོག་ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ཤོག ། 
珍窍切当耶美桑吉效      与导师您无别愿成佛 
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ཅེས་རང་ལ་དམ་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་འདི་འདྲ་ཞིག་མེད་ངེས་ལགས་མོད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སོྟན་ཞིག་ གིས་བདག་ལ་ངོ་བསོྟད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདི་བཞིན་གསུངས་ཡོད་པ་ཁྱད་དུ་མ་བསད་ནས་བུ་སློབ་ དམ་པ་ལྔ་ཕྲག་གིས་ནན་ཟབ་ཏུ་བསྐུལ་ངོར་བབ་ཅོལ་ཏུ་བྲིས་སོ། །  ། །  ༄༅། །འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ན༔ 
奥门秋杰央杰颇庄纳        密严法界宫殿中 དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ 
迪僧桑吉根杰噢卧涅        三世佛陀总集体 རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པའི༔ 
让森秋格温森敦匝波        直指自心即法身 རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
匝沃喇么压拉所瓦得        根本师足下祈祷 
 སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། ། 
洁瓦根德扬达喇嘛当        生生世世不离师 འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོྤྱད་ཅིང་། ། 
抓美秋杰华拉隆效匠        恒时享用胜法乐 ས་དང་ལམ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རོྫགས་ནས། ། 
萨当蓝杰云丹囸作内        圆满地道功德已 རོྡ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ། 
多杰强格果旁涅托效        唯愿速得金刚持 
 
注： 

1、智者成者：智者和成就者。 
2、勇武轮王：时轮法授记的香巴拉国第二十五代法胤王，

将于公元2424年登位，率领大军降伏外道。 
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༁ྃ༔      གུ་རུའི་སྐུ་གསུམ་ཟབ་སྒྲུབ་བཞུགས༔ 
上师三身密修仪轨  སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་བླ་མ་ལ༔ 

格僧噢卧喇嘛拉            三身本体上师前 གཉིས་མེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 
尼美给贝嘉森且            无二虔敬作皈依 བདག་གཞན་རོྡ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཕྱིར༔ 
达沿多吉格托穴            为自他证金刚身 བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ 
喇嘛格僧哲巴杰            修持上师三身法 
 ཨཱཿ 
啊                          啊  སེམས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་རིག་པའི་རྩལ༔ 
森涅洁美热波匝            心性无生觉性力 རང་སྣང་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་རོྫགས་ ཤིང་༔ 
让囊格僧楞作香            自现三身任圆刹1 རང་བྱུང་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའི་དབུས༔ 
让雄颇庄年哥威            自生悦意宫殿中 སྣ་ཚགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ 
纳措巴玛涅迪当            杂色莲花日月上 བདག་ཉིད་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་༔ 
达涅格热巴玛炯            自观上师莲花生 
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གཞོན་ཚུལ་དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་མཛས༔ 
云策嘎玛当丹贼            白红润泽美童颜 ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁོྲ་འཛུམ་བརྗིད༔ 
压结夏尼绰增节            一面二手怒悦威 ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་བཞུགས༔ 
压尼嘉波若达犹            双足国王舞姿住 གསང་གོས་འདུང་མ་ཕོད་ཆེན་དང་༔ 
桑固洞玛颇钦当            密衣内衣大咒袍 ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ཟ་འོག་བེར༔ 
秋固南僧囸奥位            著三法衣锦缎氅 པད་ཞྭ་སག་ལྷམ་འཇའ་རིས་གསོལ༔ 
巴压萨琅加瑞所            莲冠绣花粗皮靴 སྙན་ཆ་མགུལ་རྒྱན་རཏྣས་མཛས༔ 
年恰各坚囸内贼            耳饰项饰妙珍宝 གསེར་གྱི་རོྡ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་གཡས༔ 
色杰多杰贼锕宜            右手五股黄金杵 བྷནྡྷ་ཚ་བུམ་བཅུད་ལྡན་གཡོན༔ 
班达才翁借丹运            左手具精颅寿瓶 གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ནི༔ 
哲摩运德卡章呢            左肘怀持卡章嘎 མཚ་རྒྱལ་སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་འཆང་༔ 
措嘉未波策德强            乃措嘉母隐秘相 སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲིན་ཕུང་ཀོླང་༔ 
格类奥热阵彭龙            身光云聚界放射 
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རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོྲའ་ིཚགས༔ 
仁增华卧宽珠措            持明勇士空行众 གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕོྲ༔ 
章美涅热德达绰            犹如无量日光尘 དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ 
丹耶尼美多吉格            誓智无二金刚身2 རྒྱལ་ཀུན་ཡོངས་འདུས་ངོ་བརོ་གསལ༔ 
嘉根永迪噢卧萨            明观诸佛总集体 ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ 
特嘎巴玛涅迪当            心间莲花日月上 གུ་རུ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ 
格热隆格宣瑞惹            报身上师观世音 དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ 
嘎萨压结夏耶巴            白亮一面四臂尊 ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་རོྡར་སྐྱིལ་བཞུགས༔ 
隆给其作多杰犹            报饰金刚跏趺住 གཡས་གཡོན་དང་པོ་ཐལ་སྦྱར་མཛད༔ 
宜运当波塔压匝            最初双手作合掌 གཡས་འོག་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་དང་༔ 
宜奥协嘎创瓦当            下右拈白晶珠串 གཡོན་འོག་པད་དཀར་སྡོང་བུ་འཛིན༔ 
运奥巴嘎东沃怎            下左手持白莲茎 མཚན་དཔེ་གཟི་བྱིན་འོད་འབར་བསྒོམ༔ 
灿辉惹辛奥巴贡            明观相好威赫炽 
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དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ 
得叶特嘎巴迪当            彼尊心间莲月上 གུ་རུ་ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད༔ 
格热秋格奥华美            法身上师无量光 དམར་གསལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ༔ 
玛萨窍格哲给策            红亮殊胜化身状 མཚན་བཟང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་༔ 
灿让森借匝尼当            具三十二微妙相 དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་གཟི་འོད་འབར༔ 
辉夏嘉借惹奥巴            八十随好威光灿 སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ༔ 
格拉秋固南僧所            身著三种妙法衣 ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པའི་སྟེང་༔ 
夏尼年压匝波当            双手结持等印上 ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས༔ 
隆热德贼刚瓦南            托着盈满甘露钵 ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ 
压尼多吉杰仲犹            双足金刚跏趺坐 ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕོྲ༔ 
耶希奥热跨恰绰            智慧光芒遍空射  སྣང་སྟོང་བདེ་བའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ 
囊东得沃格热萨            观为现空大乐身 བདག་གིས་སྔགས་རྣམས་བཟླས་པ་ཡིས༔ 
达给锕南迪巴义            自于诸咒做诵修 
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སླར་ཡང་ཡེ་ཤེས་འོད་རབ་འཕོྲས༔ 
拉扬耶希奥囸触            又复炽射智慧光 རྒྱལ་ཀུན་མཆོད་ཅིང་དབང་བྱིན་དང་༔ 
嘉根窍匠旺辛当            供佛摄灌顶加持 དངོས་གྲུབ་ཚུར་བསྡུས་རང་ལ་ཐིམ༔ 
乌哲策迪让拉腾            以及悉地融自身 སྣོད་བཅུད་གློ་བུར་དྲི་མ་སྦྱངས༔ 
诺借络沃哲玛样            净除器情客尘垢 ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་ལྷ་རུ་བཞེངས༔ 
坛加格僧拉热样            万法立为三身尊  ཀུན་གྱི་ཞལ་ནས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ 
根杰压内锕札卓            诸尊口宣密咒声 སྣོད་བཅུད་ཡངོས་རོྫགས་བདེ་བ་ཆེ༔ 
诺借永作得瓦切            器情悉皆于大乐 སྐུ་གསུམ་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་གྱུར༔ 
格僧噢卧桑吉杰            三身本体中成佛  ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་༔ 

嗡啊吽班匝格热巴玛色德 ཐུན་རེའི་ནང་དུ་སུམ་སྟོང་བཟླ༔（每座诵三千）  ཨ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ 
嗡玛呢叭美吽 ཐུན་ནང་དེ་རུ་ཉིས་སྟོང་བཟླ༔（座中诵二千） 
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ཨ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ 
嗡阿么得哇舍 འདི་ཡང་སོྟང་དུ་གསལ་དག་བཟླ༔（此亦明清而诵一千） 

 ཐུན་མཐར་མཆོད་ཅིང་ཚགས་འབུལ་རྗེས༔ བསོྟད་བཤགས་བསྡུ་སྡང་བསྔོ་སོྨན་དང་༔ ཤིས་ བརོྗད་མདོར་བསྡུས་འདི་ལྟར་བྱ༔ 
如是座终献会供  摄略诵赞忏摄起  回向发愿吉祥颂  
ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ 
嗡啊吽                     嗡啊吽 མཆོད་འོས་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀུན༔ 
窍务学囊诺借根            外内器情诸供品 བློ་ཡིས་སྤྲུལ་ལམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ 
洛义哲蓝楞基哲            意幻抑或任运成 ཏིང་འཛིན་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོ་རུ༔ 
当怎年涅钦波热            大平等性等持中 བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྤྱན་སྔར་འབུལ༔ 
喇嘛格僧宣锕钵            供于三身上师前 ཨ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མུ་དྲ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

嗡 玛哈萨儿瓦 波匝么札 
班匝萨帕囸钠康娑哈  ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡啊吽                     嗡啊吽 
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ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་ཚགས་སྣོད་དུ༔ 
学诺结定措诺德            外器世间供器中 ནང་བཅུད་ཚགས་རྫས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ 
囊借措贼三么恰            内情不思议供物 ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔ 
坛加耶希德贼阵            悉化智慧甘露云 ལྷ་མོའ་ིརོལ་པ་བཅས་ཏེ་འབུལ༔ 
拉姆若巴吉得钵            偕同幻化天女供 མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ 

玛哈嘎钠匝扎波匝吙   ཧྲཱིཿ 
舍                         舍 མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔  
玛旧驻抓喇嘛秋杰格      无改离戏上师法性身 བདེ་ཆེན་ལོངས་སོྤྱད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ 
得钦隆效喇嘛秋杰杰      大乐受用上师法王尊 པད་སོྡང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 
巴东类冲喇嘛哲波格      由莲蕊生上师幻化身 སྐུ་གསུམ་རོྡ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ 
格僧多杰强拉香擦多      顶礼赞叹三身金刚持 བདག་ཅག་མ་རིག་ཉོན་མོངས་པས༔ 
达加玛热纽蒙贝            吾等无明烦恼众 
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ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཅི་མཆིས་བཤགས༔ 
年恰嘎彻结其夏            破誓违犯悉忏悔 ལྷ་སྣང་སེམས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔ 
拉囊森涅央色德            尊现摄融心性界 
 ཨ་ཨཱཿ 
阿啊                        啊啊 བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་སྐུར་ལྡང་༔ 
喇么耶希惹格荡            复起上师智色身 དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ 
迪僧嘉瓦这吉杰            即今赐予三世中 བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེང་འདིར་སོྩལ༔ 
札西丹巴当德作            诸佛佛子胜吉祥 
བཅུད་དྲིལ་ཟབ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི༔ སྨིན་  བྱེད་ དབང་ གི་ རིམ་ པ་ ནི༔ བུམ་ པ་ བདུད་ རྩི་ གསུམ་ པའི་ རྟེན༔ དྲིལ་ བུ་ བཤམ་ ལ་ སོྒམ་ བཟླས་ བྱ༔ རོྡ་ རྗེ་ སོླབ་ དཔོན་ བརྩེ་ བས་ དགོངས༔ སྐུ་ གསུམ་ བླ་ མའི་ ཟབ་ དབང་ སྩོལ༔ ལན་ གསུམ། སྐྱབས་ སེམས་ ལན་ 
གསུམ་ བྱ༔ ཚགས་ བསགས་ སོྡམ་ བཟུང་ རིམ་ པ་ ནི༔ སྐུ་ གསུམ་ བླ་ མའི་ སྤྱན་ སྔ་ རུ༔ ཕྱག་ འཚལ་ མཆོད་ འབུལ་ སྡིག་ པ་ བཤགས༔ དགེ་ ལ་ ཡི་ རང་ ཆོས་ གསུང་ བསྐུལ༔ མྱ་ ངན་ མི་ འདའ་ བཞུགས་ གསོལ་ འདེབས༔ འགོྲ་ རྣམས་ སྐུ་ གསུམ་ ཐོབ་ བྱའི་ ཕྱིར༔ སོྡམ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལྡན་ པར་ ནི༔ ཡང་ དག་ ཉིད་ དུ་ བདག་ གིས་ བཟུང་ ༔ བླ་ མའི་ བྱིན་ རླབས་ ལ་ བརྟེན་ ནས༔ སྐུ་ བཞིའ་ི གོ་ འཕང་ མྱུར་ ཐོབ་ ཤོག༔ ལན་ གསུམ་ སློབ་ མ་ ལྷ་ རུ་ བསྐྱེད༔ སྔགས་ རྣམས་ བཟླ་ ཞིང་ གཟི་ བྱིན་ དབབས༔ 
དེ་ ནས་ དབང་ རྣམས་ རིམ་ བཞིན་ བསྐུར༔ ཧཱུྃ༔ བུམ་ པ་ ཡེ་ ཤེས་ གཞལ་ ཡས་ སུ༔ སྐུ་ 
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གསུམ་ ཟག་ མེད་ བདུད་ རྩིར་ ཞུ༔ སྐལ་ ལྡན་ བུ་ ལ་ དབང་ བསྐུར་ བས༔ རོྡ་ རྗེའི་ སྐུ་ རུ་ འགྲུབ་ པར་ ཤོག༔ ཨ་ མ་ ཧཱ་ གུ་ རུ་ དྷརྨ་ ཀཱ་ ཡ་ སཾ་ བྷ་ོ ཀཱ་ ཡ་ ནིརྨ་ ཀཱ་ ཡ་ སརྦ་ ཛྙཱ་ ན་ ཨ་ བྷི་ ཥིཉྩ་ ཧཱུྃ༔ བླ་ མའི་ སྐུ་ ལས་ རང་ བྱུང་ ཚུལ༔ བྱང་ སེམས་ གསང་ བའི་ བདུད་ རྩི་ འདིས༔ སྐལ་ ལྡན་ བུ་ ལ་ དབང་ བསྐུར་ བས༔ རོྡ་ རྗེའི་ གསུང་ ཉིད་ མངོན་ གྱུར་ ཤོག༔ མ་ ཧཱ་ གུ་ ཧྱ་ བོ་ དྷི་ ཙིཏྟ་ ཨ་ བྷི་ ཥིཉྩ་ ཧོཿ སྟངོ་ ཉིད་ མཁའ་ ལས་ བདེ་ འབྱུང་ བ༔ དབྱིངས་ ཀྱི་ ཆོ་ འཕྲུལ་ རྨད་ བྱུང་ འདིས༔ ལུས་ སེམས་ བདེ་ བའི་ ངོ་ བརོ་ ཤར༔ རོྟག་ ཚགས་ སྐྱེ་ མེད་ དབྱིངས་ གོྲལ་ ཤོག༔ མ་ ཧཱ་ སུ་ ཁ་ ཨ་ བྷི་ ཥིཉྩ་ ཧོཿ སྒྲ་ གྲག་ ཉིད་ ན་ རང་ བཞིན་ མེད༔ དེ་ བཞིན་ སེམས་ རོྟག་ ངོ་ བོས་ སྟངོ་ ༔ སྟོང་ གསལ་ དབྱེར་ མེད་ གཉུག་ མའི་ གཤིས༔ རོྡ་ རྗེའི་ ཐུགས་ ཉིད་ མངོན་ གྱུར་ ཤོག༔ བཛྲ་ ཙིཏྟ་ ཨདྨ་ ཀོ྅ ཧཾ༔ ཛྙཱ་ ན་ དྷརྟུ་ ཨ་ བྷི་ ཥིཉྩ་ ཨཿ  དབང་ དོན་ ཡེ་ ཤེས་ རང་ སེམས་ ཉིད༔ གང་ ཤར་ རྗེས་ མེད་ རང་ གསལ་ གཤིས༔ རིག་ སྟོང་ ཟང་ ཐལ་ རང་ གསལ་ བ༔ བསམ་ བརོྗད་ ལས་ འདས་ ངོ་ འཕོྲད་ ཚ༔ བླ་ མའི་ ངོ་ བརོ་ བླ་ོ ཐག་ ཆདོ༔ རྗེས་ ཤེས་ མོས་ གུས་ དྲག་ པོ་ དང་ ༔ གང་ སྣང་ བླ་ མའི་ རོལ་ པར་ བལྟ༔ མཉམ་ བཞག་ སེམས་ ཀྱིས་ བསླད་ མི་ གཞུག༔ གཏད་ མེད་ རང་ བབས་ རྒྱུན་ དུ་ སོྐྱང་ ༔ སྤྲོས་ པ་ ཆལ་ ཆོལ་ རྗེས་ མི་ འབྲང་ ༔ རྟག་ ཏུ་ གུ་ ཡངས་ བློ་ བདེའི་ ངང་ ༔ རེ་ དགོ་ ཆེད་ འཛིན་ མེད་ པ་ ན༔ གང་ བྱུང་ དེས་ ཆོག་ ཅེས་ ཀྱང་ བྱ༔ བླང་ དོར་ རོྩལ་ མེད་ ཅེས་ ཀྱང་ བྱ༔ འདི་ ལྟར་ སྒོམ་ ན་ ང་ ཕྱིར་ སླེབ༔ པད་ འབྱུང་ གཞན་ དུ་ མ་ ཚལ་ བུ༔ ས་ མ་ ཡ༔ རྒྱ་ རྒྱ་ རྒྱ༔  ལས་ གླིང་ གིས་ བྲག་ དམར་ ཀོབ་ ནས་ ཤིན་ ཏུ་ གསང་ ཐབས་ ཀྱིས་ བཏོན་ པའི་ ཤོག་ སེར་ ལས་ རོྫང་ གནས་ སུ་ དག་ པར་ ཕབ་ པའོ། །    ། །སྒྲུབ་ ཕྲན་ དང་ པོ།  
注： 

1、任圆：任运圆满。 
2、誓智：誓言尊者和智慧尊者。 
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  ཐུགས་དམ་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་བཞུགས༔ 
意尊·意之独橛仪轨  

སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་སྔོན་དུ་བཏང༌། ། 
首先皈依、发四无量心 སངས་རྒྱས་ཆསོ་དང་ཚགས་མཆོག་ལ། ། 
桑吉秋当措窍拉               佛法胜僧众 བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 
香且瓦德嘉森且               菩提间皈依 རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། ། 
让沿敦呢囸哲穴               为广成二利 བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། ། 
香且森呢洁巴杰               发起菩提心 

三遍  སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག ། 
森坚得当丹杰结               愿有情具乐 སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག ། 
德锕根当抓瓦效               远离一切苦 བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། ། 
得当达德门抓样               恒常不离乐 ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག ། 
秋根年涅多巴效               证诸法等性 

一遍 
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ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཉམས་ལེན་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི༔ 
（饮血尊前作顶礼  一切实修精藏者） རོྡ་རྗེ་ཁོྲས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔ 
多杰触贝耶当皎               忿怒金刚断嗔恚 མཚན་ཆ་སྔོན་པོ་འབར་བ་ཡི༔ 
存恰温波巴瓦叶               蓝色兵器极炽燃 ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་ཐིག་པ་ཤར༔ 
南葵杰内特巴夏               由虚空界现明点 སྲོག་གི་གོ་རུ་གསལ་བ་དང་༔ 
卓格果热萨瓦当               于命分际令明现 སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ༔ 
酿格杰德贡巴夏               于心中央作观修 སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔ 
酿吉扎沃丹策呢               大悲降伏之誓言 བསད་ཅིང་མནན་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ 
萨匠南巴玛银得               非是杀害与镇压 ཕུང་པོ་རོྡ་རྗེས་གཏམས་བྱས་ནས༔ 
彭波多吉荡虚内               蕴聚充盈金刚已 རྣམ་པར་ཤེས་པ་རོྡ་རྗེར་བསྒོམ༔ 
南巴希巴多杰贡               心识修为金刚性 
 ཨ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ 

     嗡班匝格勒格拉雅吽啪德 
一遍 
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སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ 
桑吉根杰耶希格               诸佛智慧身体性 ངང་ཉིད་རོྡ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ 
昂涅多杰秋央类               如是金刚法界中  འབར་བའི་ཁོྲ་བོ་མི་བཟད་པའི༔ 
巴沃绰卧么囸波               自生炽燃大忿怒1 སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་བདག་བསྐྱེད་དོ༔ 
格叶耶德达洁多               极其凶猛珍宝身 ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ 
秋涅洁瓦美巴类               法性何亦无生中 མ་འགག་རོྡ་རྗེ་སྲིན་པོའ་ིསྐུ༔ 
玛嘎多杰震布格               不灭金刚罗刹身 མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ 
唐纳夏尼颇巴哲               蓝黑两手搓普巴 འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ་དང་བཅས༔ 
括洛吉得阴当吉               偕抱法轮印持母 བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་༔ 
嘎巴美达巴沃隆               犹如劫火炽然界  རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་གསལ༔ 
让雄耶希格热萨               明观自生智慧身 
 
 ཧཱུྃ༔ 
吽                         吽 
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རོྡ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་རྣམས༔ 
多杰云呢仁增南               金刚童子持明众2 སྲིད་པ་རོྡ་རྗེ་གྲུབ་མཛད་ཅིག༔ 
哲巴多杰哲作结               令有情界成金刚 སྲིད་པ་རོྡ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ 
哲巴多杰颇波拉               有界令成金刚橛 ཡེ་ཤེས་ཁོྲ་བོ་གྲུབ་པར་མཛད༔ 
耶希绰卧哲巴作               智慧忿怒之明王 
 ཨ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ 

嗡班匝格勒格拉雅 萨儿瓦波南旺吽啪德 

 རྟག་ཏུ་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཐུན་མཚམས་ཚགས་གཏོར་གང་འབྱོར་བཤམས༔ འབྲུ་གསུམ་ བརོྗད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ 
恒常修诵当成就  座间随欲陈供食  讽诵三字（嗡啊吽）做加持  
会供3： ཧཱུྃ༔ 
吽                         吽 སྲིད་པ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔ 
哲巴颇沃哲巴当               有界修为普巴尊 དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླངས་པའི་ཕྱིར༔ 
旺当乌哲浪波穴               取受灌顶悉地故 ཡེ་ཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
耶希绰卧夏色所               智慧怒尊祈降临 
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ཡེ་ཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ 
耶希绰卧夏内匠               智慧怒尊降临已 འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཚགས་གཏོར་དང་༔ 
多云坚杰措朵当               欲妙严饰会供食 མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས༔ 
窍波夏嘉钦波义               大手印供请享用 རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ 
达当灿玛丹巴当               验相征兆祈显示 ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 
格拉雅叶乌哲作               赐予金刚镢成就 བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚགས༔ 
专当瓜年颇尼措               仆从使者诸眷众 ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ 
拉么朵玛德义拉               享此剩余食子已 སྔོན་ཚ་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་བཞིན༔ 
温才结达愧浪银               一如昔时所承诺 བསྒོ་བའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛད༔ 
果沃类南哲巴作               成办领命诸事业 སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ 

萨儿瓦嘎钠匝扎波匝卡合 
一遍 གསང་བ་ཐུགས་ཀྱ་ིཕུར་གཅགི་མ༔ ཟབ་པའ་ིམཐར་ཐུག་འད་ིཡིན་པས༔ ཕྱ་ིརབས་འད་ིའཕྲད་ སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ དུས་ཀུན་ཉམས་སུ་བླངས་པར་མཛད༔ 

秘密意之独橛者  究竟深要即为此  后世值此具缘众  须于恒时
作实修 
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ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ སྐལ་སྡན་ལས་འཕྲོ་ ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ 
三昧耶  印印印 伏藏印 隐藏印 甚深印 秘密印 咐嘱印  
具福缘者愿值遇 དཔའ་བོ་ལས་རབ་གླངི་པས་དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗ་ེགདན་དུ་ཤོག་སརེ་བཻ་རོའ་ིཕྱག་བྲསི་ལས་དག་ པར་ཕབ་པའོ། །འད་ིཉདི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རགེ་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗ་ེགཞོན་ནུའ་ིགོ་འཕང་ཐོབ་ པར་གྱུར་ཅིག མངྒ་ལཾ།། 
勇士列绕郎巴于吉祥嘎托金刚座处，由贝诺杂纳手书之黄纸中清净
抉择竟。愿见闻忆触此法之一切众生，皆证得吉祥金刚童子果位。
增吉祥！ 
 
回遮4： ཧཱུྃ༔ 
吽                             吽 དཔལ་ཆེན་རོྡ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡི༔ 
华钦多杰云呢叶               以大吉祥金刚童 རིག་སྔགས་མཐུ་དང་ནུས་སྟབོས་ཀྱིས༔ 
热锕特当尼多基               明咒所生威猛力 བསྟན་དང་འགོྲ་ལ་གནོད་བྱེད་པའི༔ 
丹当卓拉诺学波               作害佛教与众生 དགྲ་བགེགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་བཟླགོ༔ 
札嘎么腾效南舵               魔怨逆缘悉回遮 
 ཨ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ  ས་མ་ཡ་བྷོྱ་བྷོྱ་བཟློག་བཟློག༔ 

嗡班匝格勒格拉雅 萨儿瓦波南旺吽啪德 
萨玛雅较较舵舵 
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略供赞： ཨ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤབྡ་པྲ་ཏིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།  
嗡 班匝阿岗巴当 波贝德贝 阿洛给甘得 内沃
得 夏达抓德匝耶 娑哈  བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ན༔ 
嘎巴美达巴沃压宜纳      犹如劫火炽燃无量宫 ཕོ་བདུད་དྲེགས་པ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ 
颇德扎巴贼波丹当德      傲慢男魔葡伏之垫上 དཔལ་ཆེན་རོྡ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོའ་ིསྐུ༔ 
华钦多杰云呢华务格      大吉金刚童子勇士身 བདུད་འདུལ་ཁོྲ་བཅུ་ཕྲ་ཐབས་འཁོར་གྱིས་བསོྐར༔ 
德德绰借茶塔括基果      降魔十怒诸怪眷众绕 5 རོྡ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ 
多杰颇波拉拉香擦多      顶礼赞叹圣尊金刚橛  དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག༔ 
给瓦德义涅德达               吾今速以此善根 རོྡ་རྗེ་གཞོན་ནུ་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔ 
多杰云呢哲杰尼               成就金刚童子尊 འགོྲ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ༔ 
卓瓦结匠玛利巴               令诸众生无一余 དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག༔ 
得叶萨拉果巴效               悉皆安置于此地 
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注： 
1、自生：密乘行者自身观为本尊以进行本尊瑜伽念诵和收摄

等。 
2、金刚童子：即金刚橛。 
3、4、此会供和回遮仅为成办特殊事业时念诵。平时诵至18

页的心咒之后，接21页略供赞即可。宁玛派正式供护法之前，多
如是诵修一遍金刚橛等本尊仪轨（或上师瑜伽仪轨）。 

5、十怒：金刚橛的十位主要眷属，均为双身忿怒像。诸怪：
二十一位具有鹰、猴、豹等头像的特殊眷属。 
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༁ྃ༔  མཁའ་འགྲོའ་ིགཙ་སྒྲུབ་ཟབ་ཏིག་བཞུགས༔ 
空行主修深滴仪轨  

སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་སྔོན་དུ་བཏང༌།  
首先皈依、发四无量心 སངས་རྒྱས་ཆསོ་དང་ཚགས་མཆོག་ལ། ། 
桑吉秋当措窍拉              佛法胜僧众 བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 
香且瓦德嘉森且              菩提间皈依 རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། ། 
让沿敦呢囸哲穴              为广成二利 བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། ། 
香且森呢洁巴杰              发起菩提心 

三遍  སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག ། 
森坚得当丹杰结              愿有情具乐 སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག ། 
德锕根当抓瓦效              远离一切苦 བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། ། 
得当达德门抓样              恒常不离乐 ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག ། 
秋根年涅多巴效              证诸法等性 

一遍 
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རྒརྱརྦརྶ༔  བདུད་འདུལ་མཁའ་འགོྲའ་ིསྐུ་ལ་འདུད༔ གཙ་མོའ་ིབདག་བསྐྱེད་ཟབ་ཏིག་ནི༔  དམར་མོ་བསྙེན་ཅིང་ནག་མོ་སྒྲུབ༔  
敬礼降魔空行身  主母自生深滴者  近依红母修黑母 ཟབ་ པའི་མན་ངག་བཅས༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་གསང་བའི་ཆོས༔ པདྨའི་སྙིང་ཁྲག་མཐར་ཐུག་ ཡིན༔ ས་མ་ཡ༔ 

深奥窍诀等   极为甚深隐密法  莲师心血此究竟  萨玛雅 མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་དང་༔ སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་པོས་གཞི་བཟུང་ནས༔ ལྷ་སྔགས་ གནད་ལ་མཁས་པ་ཡིས༔ ཐུན་བཞིར་ཉམས་ལེན་ནར་མ་བྱ༔ 
受持修持空行誓  及发大心基础后  精通本尊咒精要  恒常四座
作修持 
 
 ཆོས་རྣམས་སྤྲསོ་བྲལ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ 
秋南驻抓得银涅            诸法离戏真如性 འགོྲ་ལ་ཁྱབ་པའི་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔ 
卓拉恰波酿吉得            周遍有情大悲藏 དབྱེར་མེད་རིག་པ་ཧཱུྃ་དམར་པོ༔ 
耶美热巴吽玛波            无别觉性红吽ཧཱུྃ字 པད་ཉི་བམ་རོའ་ིགདན་ལ་བབས༔ 
巴涅万如丹拉瓦            降临莲日尸垫上 ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ 
永杰嘎结展作色            刹那观想顿圆已 རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ༔ 
让涅宽卓德德玛            自观降魔空行母 དམར་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན༔ 
玛摩桑给冬巴坚            红身具有狮子面 
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ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁོྲ་ཞིང་གཏུམ༔ 
压结夏尼绰样邓            一面二手极忿怒 སྤྱན་གསུམ་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས༔ 
宣僧压当切瓦泽            张口龇牙三目睁 ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ 
夏宜哲各运托插            右手弯刀左血颅 ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁ་ཊྭཱྃ་བརྟེན༔ 
塔杰让银卡章定            倚持方便性卡章 འཁོར་བ་ཟིལ་གནོན་བརྐྱང་བསྐུམ་འགྱིང་༔ 
括瓦惹伦奖根匠            伸屈傲姿镇轮回 གླང་ཀོ་ཞིང་ལྤགས་སྟག་ཤམ་གསོལ༔ 
朗果样吧达项所            穿著人象虎皮裙 ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ 
托岗锕义沃拉坚            头顶严饰五枯髅 ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱངས༔ 
托论锕吉多夏羌            五十鲜颅项鬘垂 དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་སྤྲས༔ 
达当仁钦瑞贝这            绸缎珍宝骨为饰 མེ་དཔུང་དམར་ནག་འབར་བའི་ཀོླང་༔ 
美宏玛纳巴沃龙            红黑火焰炽燃界 སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ༔ 
囊拉让银美巴萨            明观现而无自性 ཐུགས་ཀར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ 
特嘎让辄耶希森            心间如己智慧尊 
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རྒྱན་མེད་ཚན་གང་གསལ་བ་ཡི༔ 
坚美存刚萨瓦叶            无饰一寸像分明1 སྙིང་དབུས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ 
酿威涅么金括德            彼心日轮坛城中 བྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་རཱ་གའི་མདོག༔ 
旺塔锕创囸哥多            旺བྃ周咒鬘红莲色 གཡོན་བསོྐར་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་མོས༔ 
运果策基内巴木            观想左旋而安住 ཨ་བྃ་སེང་ཧཱ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཛཿ 

嗡旺桑哈达格呢吽匝 

 བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་སོྤྲ་བསྡུ་བྱ༔ 
获稳固已作射收 སྔགས་ལས་འདོ་འཕོྲས་རྒྱལ་བ་མཆོད༔ 
锕类奥触嘉瓦窍            由咒放光供诸佛 སེམས་ཅན་དོན་བྱས་འཁོར་འདས་ཀྱི༔ 
森坚敦虚括迪杰            利益有情摄轮涅 དྭངས་བཅུད་ཐུགས་སྲོག་བྃ་ལ་ཐིམ༔ 
当借特卓旺拉腾            精华融入种字旺བྃ བདེ་དོྲད་འབར་ཞིང་ཉམས་རྟོགས་རྒྱས༔ 
得桌巴样年多吉            暖乐炽燃证悟增 སྐུ་ལུས་ཕྱི་ནང་འོད་ཀོླང་ནས༔ 
格利学囊奥龙内            由身外内光明界 



28 

འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའ་ིསྔགས་སྒྲ་སོྒྲག༔ 
崩茶宽珠锕札卓            十万空行咒声隆 ལས་དང་དངོས་གྲུབ་རྩོལ་མེད་འགྲུབ༔ 
类当乌哲作美哲            事业悉地无勤成 བདེ་སྟོང་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་ངང་༔ 
得东热匝若波昂            乐空觉力游舞性  གོང་གི་སྔགས་ཉིད་བཟླ་བར་བྱ༔ 
诵持前咒（嗡旺桑哈达格呢吽匝）  གེཧཱཛནཉཱསརབསདྷིདིཧཱུྃ༔ 
（此为空行文字，不须念诵） 
 ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 ཨེ་དབྱིངས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ཞིང་༔ 
哎央塔威美波样            唉ཨེ界无有中边刹 དུག་གསུམ་འཁྲུགས་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ 
德僧彻沃金括德            三毒动荡坛城中 ཁོྲ་མོ་ཁྲག་འཐུང་འཇིགས་གཟུགས་ཅན༔ 
绰摩插通结惹坚            饮血怒母具怖身 གཙ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ 
作括哲巴吉巴南            偕同幻化主眷众 སྐུ་ནི་ཅིར་ཡང་འགྱུར་བ་སྟེ༔ 
格呢结扬杰瓦得            幻变任何身形像 
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མཐིང་ནག་མི་བཟད་ཆར་སྤྲིན་འདྲ༔ 
唐纳么囸恰阵札            蓝黑凶猛如乌云 ཁོྲ་གཏུམ་རྔམས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ 
绰邓昂波恰勒坚            具足忿怒威猛饰 སོྒྲལ་བྱེད་ཁྲག་ཟོར་མཚན་ཆ་ཐོགས༔ 
卓学察若存恰托            执持能诛血掷器2 སྤྲུལ་པའི་ཁོྲ་མོ་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ 
哲波绰摩恰达倍            化身怒母如雨降 ཡང་སྤྲུལ་མཚན་ཆའི་ཐོག་སེར་འཕོྲ༔ 
扬哲存其托色绰            复化兵器霹雳射 ཧཱུྃ་ཕཊ་དྲག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས༔ 
吽啪札锕哲达卓            吽啪猛咒如雷鸣 སོྒྲལ་བྱེད་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཐུགས༔ 
卓学酿杰触波特            能诛大悲忿怒意 བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་གནད་ནས་བསྐུལ༔ 
迪贝特杰纳内格            以诵猛厉祈意续 བདག་འཁོར་བགེགས་ལས་སྲུང་བ་དང་༔ 
达括嘎类忠瓦当            护我与眷离魔障 མི་མཐུན་བྱད་ཟོར་བཟློག་པ་དང་༔ 
么腾夏若舵巴当            回遮逆缘与咒诅 སྡིག་ཅན་དགྲ་བགེགས་བསད་པའི་ལས༔ 
德坚札嘎萨波类            诛杀具罪众魔怨 དེ་ལ་སོགས་ཏེ་མངོན་སོྤྱད་ཀྱི༔ 
得拉所得温效杰            此等降伏法事业 
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ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་མཛད༔ 
陈类托美哲巴作            祈愿无碍令成办 ལྷ་རྣམས་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ 
拉南特嘎涅当吽格塔      圣众心间日上吽ཧཱུྃ周匝 དྲག་སྔགས་གཡོན་བསོྐར་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་བཞིན༔ 
札锕运果嘎昧括洛银      猛咒左绕犹如旋火轮 དྲག་ཏུ་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་འཕོྲ་འདུ་ཡིས༔ 
札德括沃奥热绰德义      迅猛旋转光芒射收故 ཕོྱགས་དུས་ཁོྲ་བོ་ཁོྲ་མོའ་ིམཐུ་བྱིན་བསྡུས༔ 
效迪绰卧绰木特辛迪      时方怒父母力加持聚 འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བསྐུལ༔ 
结定扎巴坛加类拉格      劝诸世间威势者事业 གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ༔ 
诺学札嘎坛加擦加得      诛灭一切作害之魔怨 དྲག་པོའ་ིཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ༔ 
札布陈类楞基哲巴三      观想威猛事业任运成 
 ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿ 

啊嘎萨玛囸杂夏达囸萨玛囸雅帕德  
སྲུང་བཟོླག་ལས་རིམ་ནི༔ 
护遮次第者 ཧཱུྃ༔ 
吽                      吽 
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གཙ་མོའ་ིཙིཏྟ་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ༔ 
作木泽达耶希仁波切      主母心间智慧大珍宝 རོྡ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལས་གྲུབ་མཆོད་རྟེན་ནི༔ 
多杰帕蓝类哲窍定呢      金刚钻石所成之佛塔 སེང་ཁྲི་བང་རིམ་བཞི་ལྡན་བུམ་པ་བྲེ༔ 
桑彻旺仁耶丹翁巴这      具四层级狮座宝瓶颈3 ཆོས་འཁོར་བཅུ་གསུམ་ཉི་ཟླ་ནོར་བུའི་ཏོག༔ 
秋括借僧涅达诺威朵      十三法轮日月珍宝顶4 མཚན་ཉིད་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རོྫགས་བུམ་ནང་དུ༔  
灿涅云丹永作翁囊德      性相功德圆满宝瓶中 ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་མེ་ཡི་ར་གུར་ནང་༔ 
耶希锕丹美叶囸各囊      具五智慧火焰帐幕内 གནམ་ལྕགས་རོྡ་རྗེ་རྩེ་དགུའི་སྲུང་གུར་བསྒོམ༔ 
南加多杰贼给忠各贡      观修九股天铁杵护帐 དེ་དབུས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔ 
得威色杰多杰贼锕波      其间五股黄金杵护帐 གུར་ཁང་དབུས་སུ་པདྨ་ཉི་གདན་ལ༔ 
各亢威色巴玛涅丹拉      帐幕中央莲花日垫上 ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སེང་གདོང་དམར་མོ་ནི༔ 
耶希森华桑冬玛摩呢      智慧勇识狮面红母尊 ཁོྲ་འཛུམ་ཉམས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔ 
绰增年丹多吉果察所      具怒笑容披金刚铠甲 གོ་ཆའི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་སྟངོ་རྩ་གཉིས༔ 
果其噢卧桑吉东匝尼      甲胄本体千零二佛陀 



32 

བྱང་སེམས་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་སྲས་འཁོར་གཏམས༔ 
香森年让札炯这括荡      菩萨声缘罗汉子眷盈 ཁོྲ་བོའ་ིངོ་བོ་གསེར་གྱི་རོྡ་རྗེ་གཡས༔ 
绰务噢卧色杰多杰宜      右执怒父本体黄金杵 ཁོྲ་མོའ་ིངོ་བོ་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གཡོན༔ 
绰木噢卧托巴插刚运      左持怒母本体盈血颅 བླ་མ་ཀུན་འདུས་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་རྩལ༔ 
喇嘛根迪桑给札卓匝      上师总集狮子吼声力 བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཁ་ཊྭཱཾ་མཆན་གཡོན་འཆང་༔ 
得沃让银卡章虔运强      大乐自性卡章倚左胁 ཡེ་ཤེས་འོད་ཀོླང་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱིས་བཞེངས༔ 
耶希奥龙姜耿嘎基样      伸屈舞姿立于智光界 དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་དམར་ནང་༔ 
得叶特威涅当吽玛囊      彼之心间日上红吽ཧཱུྃ内 བདག་དང་བསྲུང་བྱ་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ཚུད༔ 
达当仲夏么诺括吉策      自及所护人财眷众入 ཧཱུྃ་མཐར་སྲུང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་འབྲུ་བཅུ་བཞི༔ 
吽塔忠锕嘉波哲借耶      吽周一十四字护咒王 གཡས་བསོྐར་ཚུལ་དུ་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར༔ 
宜果策德嘎昧括洛达      右绕而转犹如旋火轮 གསལ་ཞིང་བཟླས་པས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་བསམ༔ 
萨样迪贝吉匠么策三      当思明观而诵无能侵 ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿ 

啊嘎萨玛囸杂夏达囸萨玛囸雅帕德 
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ཧཱུྃ༔ 
吽                         吽 དྲག་མོ་གཙ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་གྱི༔ 
札摩作括哲巴扬哲杰      怒母主眷幻化复幻化  དམག་དཔུང་མཚན་ཆ་ཐོགས་པ་ཕོྱགས་བཅུར་འཕོྲས༔      
玛宏存恰托巴效借触      执持兵器军队遍十方 བྱད་ཕུར་ལ་སོགས་འགལ་རྐྱེན་ཕྱིར་བཟློག་ཅིང་༔ 
夏颇拉所嘎锦穴舵匠      回遮诅咒橛害等违缘 ཕ་རོལ་གནོད་བྱེད་རང་གཤེད་འབེབས་པར་གྱུར༔ 
帕若诺学让协倍巴杰      作害仇敌注定成害己 ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿ 

啊嘎萨玛囸杂夏达囸萨玛囸雅帕德  
དེ་ནས་བཟོླག་པའི་ལས་ལ་བསྐུལ༔ 
复次劝请回遮 ༈ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའ་ིགདོང་པ་ ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་རིག་སྔགས་བཟླས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ ཅག་དཔོན་སོླབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ། སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ།  གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས། བར་དུ་བཅོད་པའི་རྐྱེན། མདོར་ན་བཀྲ་མི་ ཤིས་པའི་ཕོྱགས་རིས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག ། 
衮窍僧杰定巴当 宽卓玛桑给冬巴坚 窍杰热锕
迪波特当尼巴拉定内 达加魂洛括当吉巴南拉 
当瓦学波札 诺巴学波嘎 瓦德较波锦 多纳札
么西波 效瑞安巴坛加 穴舵巴杰结 
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依靠三宝谛实力，与诵修狮面空行母汝尊之明咒威猛力，
凡于吾等师徒眷众作嗔恚之怨敌、作损害之魔障、作中断
之违缘，总之一切不吉祥之逆品，祈予回遮！ 
 ཁོྲ་མོ་འབར་བའི་ཚགས་རྣམས་ཀྱིས། ། 
绰摩巴沃措南基            依靠怒母忿猛众 དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། 
札嘎夏玛坛加杰            将诸魔怨咒诅者 ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་ཟླགོ ། 
利锕塔沃德德舵            身语摧如微尘许 རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲོངས། ། 
南希秋杰央色仲            心识引度法界中 ཁྱོད་ཀྱི་རིག་སྔགས་བཟླས་པའི་མཐུས། ། 
窍杰热锕迪波提            诵修汝之明咒力 གནོད་བྱེད་མ་ལུས་ཞི་བ་དང༌། ། 
诺学玛利耶瓦当            能害无余令寂息 ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། ། 
结三叶银哲巴当            所思如意得成办 བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། ། 
夏哲丹巴吉巴作            佛法讲修获增盛   
 
 དཔལ་ལྡན་རོྡ་རྗེ་ལྷ་མོ་ནི། ། 
华丹多杰拉姆呢            具德金刚天母尊5 
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དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན། ། 
札摩桑给冬巴坚            具狮子面忿怒母 ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕོྲ། ། 
耶希美叶奥热绰            放射智慧火焰光 སེང་གེ་གདོང་ཅན་ལྷ་མོར་འདུད། ། 
桑给冬坚拉摩德            狮面佛母我敬礼 ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿ 

啊嘎萨玛囸杂夏达囸萨玛囸雅帕德  
ཧཱུྃ། 
吽                        吽 མཁའ་འགོྲ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ཡི། ། 
宽卓德德札摩叶            依靠降魔空行母 རིག་སྔགས་མཐུ་དང་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། ། 
热锕特当定多基            明咒以及谛实力 བསྟན་དང་འགོྲ་ལ་གནོད་བྱེད་པའི། ། 
丹当卓拉诺学波            作害佛教与众生 དགྲ་བགེགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་བཟླགོ ། 
札嘎么腾效南舵            魔怨逆缘悉回遮 ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿ ས་མ་ཡ་བྷོྱ་བྷོྱ་བཟློག་བཟློག 

啊嘎萨玛囸杂夏达囸萨玛囸雅啪德 
萨玛雅较较舵舵 
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 བཟོླག་ཆེན་སེང་གེའི་ང་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཁམས་སྨྱོན་བསོ་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྱུང་རྒོད་ དབང་སྡུད་གཡུ་འབྲུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀས་སྲུངས་ཤིག །    ། ། 
此《大回遮狮吼声》系康区疯行者索扎拙波嘿热嘎·琼果旺德叶哲
匝所著，由嘎兰达给护法守护。 
 
 
 
 
 
注： 
  1、一寸：此为同身寸，即自己拇指中节纹至指尖的长度。 

2、血掷器：藏音察若，诛法特殊法器之一。形如带底座的油灯，
唯上部容器为三角形，内盛鲜血，诵咒后观想掷于被诛者身上。 

3、4、具四层级狮座宝瓶颈，十三法轮日月珍宝顶：这些均为
藏式佛塔的组成结构。 

5、此偈颂可作为极略修法。 
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༄༅། །སེང་གདོང་གི་ཚགས་གྲངས་གསོག་སྐབས༌། 
修狮面佛母会供时积累数量之仪轨  

དང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། 
最初加持 ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 དག་བྱེད་ཡི་གེ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ 
达学叶给让阳康            放射能净让རྃ扬ཡྃ康ཁྃ འཕོྲས་པས་ཚགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ 
触贝措贼乌怎样            文字净供物实执 རོྡ་རྗེ་ལྟ་བུའི་འབྲུ་གསུམ་གྱིས༔ 
多杰达威哲僧基            以如金刚之三字1 ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ 
坛加耶希德责杰            一切变为智甘露 ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡啊吽  
གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། 
二者迎请 ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སོྤྱད་ནས༔ 
奥门哦坚跨效内            邬金空行密严刹 
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བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ 
喇嘛叶丹宽卓当            上师本尊空行与 བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་གཙ་འཁོར་རྣམས༔ 
德德桑冬作括南            降魔狮面主眷众 ཚགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
措拉宣珍夏色所            迎请会供祈降临 བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ 

班匝萨玛雅匝匝  
གསུམ་པ་ཚགས་ཕུད་འབུལ་བ་ནི། 
三者献新 ཧཱུྃ༔  
吽                          吽 ཚགས་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་ལྡན༔ 
措窍多云锕当丹            具五欲妙会供物 ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཏེ༔ 
耶希德贼让银得            智慧甘露之自性 བླང་དོར་འཛིན་པ་རྣམ་དག་པའི༔ 
浪多怎巴南达波            取舍执著悉已净 ངོ་མཚར་མཆོག་གི་མཆོད་པ་བཞེས༔ 
嗡擦窍格窍巴义            稀有胜供祈享用 ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ 

嘎钠匝扎波匝吙  
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བཞི་པ་བར་བཤགས་ནི། 
四者酬忏 ཧོཿ 
吙                          吙 བདག་གཞན་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས༔ 
达沿纽蒙旺杰贝            自他烦恼所牵引 ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་༔ 
利锕森杰德巴当            身语意造诸罪堕 སོྡམ་གསུམ་སྲུང་མཚམས་ཉམས་པ་ཀུན༔ 
洞僧忠灿年巴根            毁犯三戒诸学处 ཚགས་ཀྱི་མཆོད་པས་སྐོང་ཞིང་བཤགས༔ 
措杰窍贝贡样夏            以此会供做酬忏 ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཧོཿ 

萨玛雅谢得吙  ལྔ་པ་བསྒྲལ་སོྟབ་ནི། 
五者诛供 ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 དུག་གསུམ་འབར་བའི་ཧོམ་ཁུང་དུ༔ 
德僧巴沃宏空德            三毒炽燃三角灶 ང་བདག་རུ་ཏྲ་བཀུག་ཅིང་སྒྲོལ༔ 
锕达热扎格匠卓            自我日扎钩入诛1 བམ་ཆེན་ཤ་ཁྲག་ཚགས་སུ་འབུལ༔ 
万钦夏插措色钵            全尸血肉供物献 
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བཞེས་ཤིག་འཁོར་བ་སྟོང་བར་མཛད༔ 
义谢括瓦东瓦作            享已轮回令空尽 ནྲྀ་ཏྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཧ་ལ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ 

呢哲玛囸雅啪德  哈拉波匝卡合  
དྲུག་པ་ལྷག་མ་ནི། 
六者余供 བྷོྱ༔ 
较                          较 དུར་ཁོྲད་གནས་ནས་ཕྲ་མེན་ཚགས༔ 
德绰内内茶民措            来自尸林护法众 ཚུར་གཤེགས་བཀའ་ཡི་ལྷག་གཏོར་བཞེས༔ 
策夏瓜叶拉朵义            临此享教勅余食3 བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད༔ 
丹波札嘎匝内窍            根除圣教之魔怨 ཕྲིན་ལས་གང་བཅོལ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས༔ 
陈类刚郊涅德哲            所托事业速成办 སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ 

萨儿瓦达格呢 巴朗达卡合   
གཏེར་གཞུང་གི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ཏེ་ལས་གླིང་གིས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ། །མངྒ་ལཾ། །    ། ། 
此伏藏法总摄文乃列绕朗巴所节录。增吉祥  



41 

༈ རོྫགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། ། 
作波香且哲巴拉            修持圆满菩提间 ཕྱི་དང་ནང་གི་འཚ་བ་ཡི། ། 
学当囊格才瓦叶            于外及内作损害 བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། ། 
瓦德皎巴坛加根            如是一切诸障碍 ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། 
涅瓦耶瓦匝德所            祈请彻底予息灭  དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག༔ 
给瓦德义涅德达            吾今速以此善根 བདུད་འདུལ་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནུས༔ 
德德宽卓哲杰尼            成就降魔空行尊 འགོྲ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ༔ 
卓瓦结匠玛利巴            令诸众生无一余 དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག༔ 
得叶萨拉果巴效            悉皆安置于此地 
 
 
 
注释： 

1、三字：此指嗡啊吽。 
2、日扎：莲师当年降伏的恶魔名，后亦成魔众的代名词。 
3、教勅余食：莲师勅令藏地鬼神不再作害时，曾许诺若依教奉

行，则以后可享用自己传承弟子所供余食。 
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༄༅། །ཆོས་སོྐྱང་གསོལ་མཆོད། 
 祈祷供养护法仪轨 

ཇ་ཆང་བ་ལིང་སགོས་བཤམ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འདི་སྐད་དོ། ། 
陈设茶、酒、食子等供品，加持之： ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བྷོྱ་བ་ིཤྭ་མུ་ཁཾ་བྷྱཿ  སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏ་ེསྥ་ར་ཎ་ཨ་ིམ་ཾ ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱཿ 
纳美萨儿瓦达塔嘎达 巴哟波效么康贝 萨儿瓦
达康额嘎得 萨帕囸纳额芒嘎嘎纳康娑哈  ཀྱེཿ  
杰                        杰 འདོད་དོན་ཀུན་འགྲུབ་དགྲ་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆེ། ། 
多敦根哲札拉特卧切      能满所愿战神大力士 རིགས་གསུམ་པདྨའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སེང་ཆེན་རྒྱལ། ། 
热僧巴么杰彻桑钦嘉      三部莲师幻化大狮王 ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་བཀའ་སྡདོ་ཕོ་ཉར་བཅས། ། 
诺沃札德瓜朵颇氼吉      大宝降敌护法使者众 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛད། ། 
所洛窍多三敦楞哲作      祈祷供养所愿任运成 
 ཧཱུྃ།  
吽                        吽 ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡེ་ཤེས་ཁྲོས་པའི་རྩལ། ། 
根德让摩耶希触波匝      普贤佛母智慧忿怒力 
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དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱི་མ། ། 
央杰嘉摩哎嘎匝哲玛      哎嘎匝哲法界之佛母 ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་མ་མོའ་ིཚགས། ། 
耶希类当结定玛木措      智慧业力世间天女众 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། ། 
所洛窍多郊沃陈类作      祈祷供养所托事业成  ཧྲཱིཿ  
舍                        舍 དྲང་སྲོང་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ། ། 
彰仲恰借钦波囸呵拉      仙人大遍入尊囸呵拉 སྤྲུལ་པ་རྣམ་བརྒྱད་གདོང་མོ་མཆེད་བཞི་དང༌། ། 
哲巴南嘉冬摩切耶当      八种化身四部东沫众 གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་བཅས། ། 
囸当杰嘎扎巴得嘉吉      曜及行星傲慢八部众 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། ། 
所洛窍多郊沃陈类作      祈祷供养所托事业成  ཧཱུྃ། 
吽                        吽 དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་རྩལ། ། 
单坚基沃钦波特雷匝      单坚护法大士明点力 དགྱེས་སྡེ་བརྟན་མ་འཛིན་གིང་ཕོ་ཉའི་ཚགས། ། 
基得丹玛怎刚颇尼措      喜侣坚母捕快使者众 
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སྐུ་མཆེད་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཚགས་དང་བཅས། ། 
格切森嘉哲吉措当吉      三百六十兄弟眷属众 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། ། 
所洛窍多郊沃陈类作      祈祷供养所托事业成 
 ཧྲཱིཿ 
舍                        舍 པདྨ་དབང་གི་བཀའ་ཉན་མཐུ་བོ་ཆེ། ། 
巴玛旺格瓜年特卧切      莲花怀柔授命大力士 ཆེ་བཙན་དྲེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་ལེ་ཝེར། ། 
切赞扎波嘉波扬雷威      威势傲慢之王扬雷威 ཙིའུ་དམར་པོ་བཀའ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས། ། 
泽额玛波瓜括哲巴吉      泽额玛布眷属化身众 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། ། 
所洛窍多郊沃陈类作      祈祷供养所托事业成  འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་སྤྲུལ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག ། 
蒋样特哲桑钦嘉擦窍      文殊意化大狮绍位尊 དཔའ་ཐུལ་ཡངོས་ཀྱི་གསང་གསུམ་གཅིག་འདུས་སྐུ། ། 
华特永杰桑僧结迪格      一切勇士三密总集身 སྲས་ཆུང་གཡུ་འོད་འབུམ་མེ་འཁོར་བཅས་ལ། ། 
这琼耶奥崩美括吉拉      王子耶吾布美眷属众 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ལས་ཀུན་མྱུར་འགྲུབ་མཛད། །  
所洛窍多类根涅哲作      祈祷供养事业愿速成 
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༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད། 
吉祥四臂智慧怙主祈供仪轨 

 ཧཱུྃ་རཾ་རཾ། 
吽让让                     吽让让 དམར་ནག་མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། ། 
玛纳美叶金括内            红黑火焰坛城中 པདྨ་ཉི་ཟླ་རོ་སྟེང་དུ། ། 
巴玛涅达若当德            莲花日月尸垫上 དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ནི། ། 
华丹耶希衮波呢            具德智慧怙主者 སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་གསུས་པོ་ཆེ། ། 
格多唐纳思波切            身色蓝黑大腹尊 ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། ། 
压结夏耶学杰犹            一面四臂半趺坐 གཡས་གཉིས་ཙིཏྟ་རལ་གྲི་བསྣམས། ། 
宜尼泽达囸哲南            右二手持心宝剑 གཡོན་གཉིས་ཐོད་ཁྲག་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྣམས། ། 
运尼托插卡章南            左二持血颅卡章 ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིག ། 
压当加哲切瓦泽            张口卷舌龇利牙 ཁོྲ་གཉེར་སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་འཁྱུག ། 
绰捏宣僧玛拉且            怒容三目红闪闪 
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ཨག་ཚམ་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་སེར། ། 
阿聪门玛沃札色            胡须眉毛头发黄 ཐོད་སྐམ་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན། ། 
托岗仁钦遮基坚            枯髅珍宝蛇严饰 མི་མགོའ་ིདོ་ཤལ་སྟག་ལྤགས་དཀྲིས། ། 
么顾多夏达巴这            人头项鬘缠虎皮 འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། 
结学钦波香擦多            顶礼赞叹大能怖 ཁམས་གསུམ་དྲེགས་པ་མཐུ་བོ་ཆེ། ། 
康僧扎巴特卧切            三界傲慢大力士 འཇིགས་བྱེད་མེ་འབར་ཡབ་ཡུམ་སྐུ། ། 
结学美巴雅阴格            能怖烈焰父母身 ལས་མགོན་ཚགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། 
类衮措拉香擦多            礼赞事业怙主众 བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་བ་དང༌། ། 
囸当加当洞瓦当            食物水果与饮料 བཤོས་དང་ཁ་ཟས་སྣ་ཚགས་དང༌། ། 
秀当卡瑞纳措当            各种珍馐与点心 སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་རེག ། 
札当哲当若当热            美妙声香与味触 བདུད་རྩི་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འབུལ། ། 
德责夏插朵玛钵            甘露血肉食子献 དགྱེས་པར་དགོངས་ལ་བཞེས་སུ་གསོལ། ། 
基巴恭拉义色所            祈以欢喜心享用 
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མཐུན་རྫས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། ། 
腾贼窍巴德义拉            享此合意供物已 བདུད་དཔུང་ཐལ་བར་བརླག་པར་མཛད། ། 
德宏塔瓦拉巴作            摧毁魔军如微尘 བགེགས་དཔུང་མ་ལུས་བསྒྲལ་བ་དང༌། ། 
嘎宏玛利扎瓦当            无余诛杀魔军众 དགྲ་བོའ་ིསྲོག་རྩ་ཆོད་ལ་ཤོག ། 
札务卓匝窍拉效            祈愿斩断敌命根 བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛད། ། 
郊波陈类哲巴作            成办所托诸事业 
 ཨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་ཀུ་ཎ་ཧྲཱི་ད་ཧཱུྃ་ཕཊཿ 

嗡玛哈嘎拉 哎嘎匝哲 哥钠舍达吽啪德 

 ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་དཾ་པ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ 
萨巴热哇囸哎当 巴朗达卡卡卡合卡合 

 
 ཞེས་ནག་པོ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཁྲོས་པའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའོ། ། དྷཱིཿམིང་པས་སོ། ། 
此文由《大黑天身语意忿怒续》中摄集。德名者（麦彭仁波切）著。  
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吉祥二臂智慧怙主密修深印仪轨  ༄༅། །གཏོར་  དབང་ ཟབ་ རྒྱ་ ཅན་ ནི། གཏོར་ མ་ ལ་ བརྟེན་ ནས་ བསྐྱེད་ བཟླས་ བྱ། སངས་ རྒྱས་ བསྟན་ པ་ སྲུང་ ཕྱིར་ དུ། །དཔལ་ མགོན་ ཚགས་ ཀྱི་ བདག་ པོ་ ཡི། །བྱིན་ རླབས་ དབང་ མཆོག་ སྩལ་ དུ་ གསལོ། །བདག་ གིས་ ཕྲིན་ ལས་ མྱུར་ འགྲུབ་ མཛད། །ལན་ གསུམ། གསང་ སྔགས་ བསྟན་ པའ་ི སྲུང་ མ་ མཆགོ །ནག་ པོ་ ཆེན་ པོ་ ཁྱདོ་ ལ་ གཏད། །དམ་ ཚིག་ སྲུང་ ཞིང་ བསྙེན་ སྒྲུབ་ ལ། །ཁྱདོ་ ན་ི རྟག་ ཏུ་ མ་ གཡེལ་ ཞིག །རྒྱུད་ སྦྱངས། སློབ་ མ་ རྟ་ མགྲིན་ དུ་ བསྐྱེད། གཏོར་ མ་ ལྷར་ བསྐྱེད་ པ་ གཏད་ ལ། ཧཱུྃ། སྐྱེ་ མེད་ ནམ་ མཁའ་ ལྟ་ བུའི་ ངང༌། །གཟུགས་ སྐུ་ རོྡ་ རྗེ་ ནག་ པོ་ ཆེ། །གཟི་ བྱིན་ མཐུ་ རྩལ་ དཔལ་ དུ་ འབར། །འཇིག་ རྟེན་ འདས་ དང་ མ་ འདས་ གཙ། །ཆོས་ སོྐྱང་ ཕོ་ མོ་ ཁྱོད་ ཀྱི་ འཁོར། །ཞི་ རྒྱས་ དབང་ དྲག་ ཕྲིན་ ལས་ མྱུར། །བྱིན་ རླབས་ ཡེ་ ཤེས་ རྨད་ པོ་ ཆེ། །སྐལ་ ལྡན་ བུ་ ཡིས་ ཐོབ་ ནས་ ཀྱང༌། །བསྟན་ པ་ སྲུང་ ཞིང་ དགྲ་ བགེགས་ བསྒྲལ། །མཐུ་ སྟོབས་ ནུས་ པའི་ དབང་ རོྫགས་ ཤོག །ཨ་ མ་ ཧཱ་ ཀཱ་ ལ་ ཤྲཱི་ དྷརྨ་ པཱ་ ལ་ སརྦ་ ཛྙཱ་ ན་ ལོ་ ཀ་ བཛྲ་ ས་ མ་ ཡ་ ཨ་ བྷི་ ཥིཉྩ་ ཧཱུྃ།  གསང་ སྒྲུབ་ ཟབ་ རྒྱ་ ཅན་ ནི། ཧཱུྃ། རང་ ཡི་ དམ་ གྱི་ ཐུགས་ ཀ་ ནས་ བྷྲུ་ྃ ཡིག་ སྨུག་ ནག་ མདུན་ དུ་ ཆད་ པ་ ལས་ དུར་ ཁོྲད་ ཀྱི་ ཕོ་ བྲང་ ཆེན་ པོའ་ི དབུས་ སུ་ དགྲ་ བགེགས་ དང་ ཉི་ ཟླ་ པདྨའི་ གདན་ སྟེང་ དུ་ ཧཱུྃ་ མཐིང་ ལས་ དཔལ་ མ་ ཧཱ་ ཀཱ་ ལ་ ཆར་ སྤྲིན་ གྱི་ མདོག་ ཅན་ ཞལ་ གཅིག་ ཕྱག་ གཉིས་ སྤྱན་ གསུམ་ མཆེ་ བ་ བཞི་ གཙིགས་ པ། ཆོས་ གོས་ དམར་ པོ་ དང་ དར་ གྱི་ བེར་ ནག་ སག་ ཏིའི་ ལྷམ་ གསོལ་ ཞིང་ ཡེ་ ཤེས་ ཀྱི་ མེ་ འབར་ བའི་ དབུས་ ན་ བཞེངས་ པ་ ཐོད་ སྐམ་ ལྔ་ ཡི་ 
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དབུ་ རྒྱན་ དང་ ཐོད་ རློན་ ལྔ་ བཅུའི་ ཕྲེང་ བ་ སོགས་ འཇིགས་ པའི་ ཆས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བརྒྱན་ པའི་ ཐུགས་ ཀར་ ཉི་ སྟེང་ ཧཱུྃ་ མཐིང་ ནག་ སྔགས་ ཀྱིས་ བསོྐར་ བ་ བདག་ གི་ ཐུགས་ ཀའི་ འོད་ ཀྱིས་ བསྐུལ་ བས་ འོད་ ཟེར་ སྣ་ ཚགས་ དང་ སྐུ་ གསུང་ ཐུགས་ མགོན་ སོགས་ སྤྲུལ་ པའི་ ལྷ་ དམག་ གྲངས་ མེད་ པ་ ཕོྱགས་ བཅུར་ འཕོྲས་ པས་ ཕྲིན་ ལས་ གང་ འདོད་ མྱུར་ དུ་ འགྲུབ་ པར་ བསམས་ ལ། ། 
吽 让叶丹杰特嘎内 郑叶么纳登德恰巴类 德
绰杰颇庄钦布威色 札嘎当涅达巴么丹当德 吽
唐类 华玛哈嘎拉 恰阵杰多坚 压结夏尼宣僧 
切瓦耶泽巴 秋固玛波当 达杰位纳 萨底琅所
样 耶希杰美巴沃威纳样巴 托岗锕叶沃坚当 
托论锕吉创瓦所 结波其坛加基 坚波特嘎涅当 
吽唐纳锕基果瓦 达格特各奥基格威 奥热纳措
当 格颂特衮所 哲波拉玛章美巴效借触贝 陈
类刚多 涅德哲巴三拉 
 

吽！明观自尊心间所出紫黑色证（བྷྲུྃ）字，于自身
前方安住，复化为尸林大宫殿，于其中莲花日月魔障
座垫上，蓝色吽（ཧཱུྃ）字化为吉祥玛哈嘎拉，色如黑云，
一面二手三目，龇露四齿，穿着红色法衣、黑绸大氅
及粗皮靴。立于炽燃智慧火中，以五枯髅头饰与五十
湿颅项鬘等一切怖畏装束而严饰，其心间日轮上蓝黑
吽（ཧཱུྃ）字为咒鬘所环绕。由自尊心间发光劝请已，放
射各种光芒及身语意怙主等无量化身天军，遍布十方，
速疾成办所欲事业。  
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སྔགས་འདི་ཡང་ཡང་བཟླ། 
数数修诵此咒 ཨ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། 

嗡谢儿玛哈嘎拉吽啪德  
ལྷ་ཉདི་དམ་ཡ་ེདབྱེར་མདེ་བསྒོམ། །སྔགས་ཉདི་རྒྱུན་དུ་ཡང་ཡང་བཟླ། །ཐུན་མཐར་མགོན་པོ་ཧཱུ་ྃ དུ་གྱུར། །དེ་ཉིད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། །མ་བཅོས་གནས་ལུགས་ངང་ལ་བཞག །ཤིན་ཏུ་ཡང་ ཟབ་གསང་རྒྱའོ། །    ། ། 
誓智本尊无别观    密咒持续数数诵    座终怙主变吽字  
彼字融入自心间    安住无改实相境    极为甚深之密印   
༄༅། །མགོན་པོའ་ིཕྲིན་ལས་ཡོངས་རོྫགས་ཀྱི་དོན་བསྡུས། 

怙主一切事业摄义 
 ཧཱུྃ། 
吽                         吽 དམ་ཚིག་དབང་གིས་བསྟན་སྲུང་མཐུ་བོ་ཆེ། ། 
丹策旺给丹忠特卧切      遵循誓言护教大力尊 མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། 
玛哈嘎拉括吉夏色所      玛哈嘎拉偕眷祈莅临 རང་རང་མཐུན་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། 
让让腾波丹拉犹色所      各自相应垫上请安住 
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ཕྱག་འཚལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
香擦学囊桑沃窍巴钵      顶礼奉献外内密供品 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མཆོད། ། 
所洛窍多耶希衮波窍      祈矣供矣供养智怙主 བསྐང་ངོ་བཤགས་སོ་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང༌། ། 
刚噢夏所特丹念波刚      酬兮忏兮尊重意誓酬 འབོད་དོ་བསྙེན་ནོ་སྒྲུབ་པོ་མཐུ་མ་ཆུང༌། ། 
钵多您诺哲波特玛琼      唤兮诵兮修兮力非小 བསྟོད་དོ་བསྐུལ་ལོ་རྦད་དོ་རྩལ་མ་ཞན། ། 
多多格洛瓦多匝玛严      赞兮劝兮唆兮力不弱 རྟག་ཏུ་ཁྱེད་སྒྲུབ་འབྲས་བུ་ཆུད་མ་གསན། ། 
达德切哲追沃且玛散      恒常修汝果报莫空耗 ཆོས་སོྐྱང་བསྟན་པ་མི་སྲུང་ཅི་ཞིག་སྲུང༌། ། 
秋炯丹巴么忠结耶忠      护法不护佛教护何者 ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལས་ལ་རྒྱང་མ་རིང༌། ། 
纳波钦波类拉奖玛让      大黑天尊勿疏汝事业 འཁོར་གྱི་མགོན་པོ་དྲག་རྩལ་དཔུང་མ་གཡེལ། ། 
括杰衮波札匝宏玛耶      轮回怙主猛军勿懈怠 སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་དུས་ལ་བབ། ། 
桑吉丹巴忠沃迪拉瓦      护持佛陀教法时已至 དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད་པའི་དུས་ལ་བབ། ། 
衮窍沃旁多波迪拉瓦      赞颂三宝威望时已至 བླ་མའི་སྐུ་ཚ་བསྲིང་བའི་དུས་ལ་བབ། ། 
喇么格才彰沃迪拉瓦      延长上师身寿时已至 
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རྣལ་འབོྱར་བར་ཆད་བསལ་བའི་དུས་ལ་བབ། ། 
纳较瓦恰萨沃迪拉瓦      遣除瑜珈障碍时已至 བསྟན་དགྲ་མྱུར་དུ་བསྒྲལ་བའི་དུས་ལ་བབ། ། 
丹札涅德扎沃迪拉瓦      速疾诛杀教敌时已至 མཐུན་རྐྱེན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། ། 
腾金乌者作沃迪拉瓦      赐予顺缘悉地时已至 སྲུང་སོྐྱབ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབ། ། 
忠交陈类匝波迪拉瓦      成办救护事业时已至 དུས་ལ་བབ་པོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛད། ། 
迪拉瓦波陈类涅德作      时已至故祈速行事业 ཁྱེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་དུ། ། 
切基愧浪丹吉结银德      依照您所承诺之誓言 དུས་ལས་མི་འདའ་བཅོལ་བའི་ལས་མཛད་ཅིག ། 
迪类么达郊沃类作结      毫不迟延成办所托业 
 ཨ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ། 

嗡谢儿玛哈嘎拉 班匝萨玛雅吽较吽啪德 
 
 འདི་གྲངས་མང་བྱའོ། །ལས་གླིང་གིས་བྲིས། ། 
多诵此咒。列绕朗巴著。  
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༄༅། །མགོན་པོའ་ིགསོལ་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། 
怙主极略祈供仪轨  ཧཱུྃ། 

吽                          吽 ཚགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས། ། 
措达雅阴这括吉            父母主尊偕子眷 འདིར་གཤེགས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་བཞེས། ། 
德夏香擦窍巴义            临此顶礼享供品 གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ། 
所洛窍多特丹刚            祈兮供兮誓愿酬 བསྟོད་དོ་བསྐུལ་ལོ་མཐུ་མ་ཆུང༌། ། 
多多格洛特玛琼            赞兮劝兮力非小 སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང༌། ། 
桑吉丹巴忠瓦当            护持佛陀圣教与 རྣལ་འབོྱར་བཅོལ་པའི་ལས་རྣམས་མཛད། ། 
纳较郊波类南作            瑜珈所托诸业成 ཨ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། 

嗡谢儿玛哈嘎拉吽啪德 
 
 འདི་ཉིད་གྲངས་བཟུང་ངོ༌། །ལས་གླིང་གིས་བྲིས། 
诵此计数。列绕朗巴著 
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怙主措达略供仪轨  སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། ། 
宣瑞惹旺特吉杰彻类      观音自在大悲幻化中 བདུད་འདུལ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ། ། 
德德年巴涅杰格样巴      现起降魔平等性之身 དཔལ་ཆེན་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། ། 
华钦纳波钦波括吉拉      吉祥大黑天尊主眷前 ཚགས་མཆོད་འབུལ་ལོ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་མཛད། ། 
措窍钵洛类耶楞哲作      奉献会供四业任运成 ཨ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། གྷ་ཎ་ཙཀྲ་ཁཱ་ཧཱི། 

嗡谢儿玛哈嘎拉吽啪德 噶钠匝扎卡合 དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་སྤྲིན་ལྟར་འདུ་བའ་ིསྒྲུབ་ཁང་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དུ།  ངག་དབང་བློ་གོྲས་མཚུངས་མེད་པས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། ། 
于吉祥大黑天与眷属如云聚集之降魔尊胜洲修殿内，阿旺罗珠聪美
随现而著。   གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༌། 
刚耶叶拉展巴赞基匠      何者仅于心中作忆念 འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་མཛད་པ་ཡི། ། 
多波乌哲得瓦匝巴叶      即能赐予所欲诸悉地 ཆོས་སོྐྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། ། 
秋炯叶银诺沃切南基      祈祷护法尊众如意宝 བདག་གི་བསམ་དོན་མ་ལུས་མྱུར་འགྲུབ་མཛད། ། 
达格三敦玛利涅哲作      令我所愿无余速成就 
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༄༅། །བཀྲ་ཤིས་ནི་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། 
散花祝吉祥  རོྡ་རྗེ་སོླབ་དཔོན་ཞབས་བརྟན་བཞེད་པ་འགྲུབ། ། 

多杰洛魂压丹耶巴哲      金刚上师住世所愿成 དགེ་འདུན་སྡེ་འཕེལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། ། 
根登得培夏哲丹巴达      僧团兴旺讲修教法盛 འཁོར་སོླབ་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་འབྱོར་བ་རྒྱས། ། 
括洛因达锕汤较瓦吉      眷属施主财福皆圆满 བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
丹巴音让内波札西效      教法长久住世愿吉祥 དྷཱིཿམིང་པས་སོ། །德名者（麦彭仁波切）著  རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། ། 
匝杰喇么辛拉酿拉犹      本传上师加持入心间 ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐབོ། ། 
叶丹拉义吉荣乌哲托      本尊摄受获得众悉地 མཁའ་འགོྲ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས། ། 
宽卓单坚利当哲银卓      空行护法如影相伴随 གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
刚三楞基哲波札西效      所欲任运成就愿吉祥 དྷིཿམིང་པས་སོ། །德名者（麦彭仁波切）著 
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༄༅། །ཚགས་འཁོར་དོན་བསྡུས། 
摄要会供  

 ཧཱུྃཿ 
吽                          吽  ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
哦坚耶杰呢香灿            邬金刹土西北隅 པད་མ་གེ་སར་སོྡང་པོ་ལ༔ 
巴玛给萨东波拉            莲茎花蕊之座上 ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 
扬灿窍格乌哲尼            稀有殊胜成就者 པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 
巴玛炯内义色札            世称名号莲花生 འཁོར་དུ་མཁའ་འགོྲ་མང་པོས་བསོྐར༔ 
括德宽卓芒布果            空行眷属众围绕 ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔ 
切杰吉色达哲基            我随汝尊而修持 བྱིན་གྱིས་རོླབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
辛基洛穴夏色所            为赐加持祈降临 གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ 
格热巴玛色德吽            格热巴玛色德吽 

三遍 

 



57 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚགས་མཆོག་ལ། ། 
桑吉秋当措窍拉              佛法胜僧众 བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 
香且瓦德嘉森且              菩提间皈依 རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། ། 
让沿敦呢囸哲穴              为广成二利 བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། ། 
香且森呢洁巴杰              发起菩提心 

三遍 
 སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག ། 

森坚得当丹杰结              愿有情具乐 སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག ། 
德锕根当抓瓦效              远离一切苦 བདེ་དང་རྟག་དུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། ། 
得当达德门抓样              恒常不离乐 ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རོྟགས་པར་ཤོག ། 
秋根年涅多巴效              证诸法等性 

一遍 
 

上师瑜伽：（《与七句祈祷文相属之上师瑜伽》） ཨཱཿ 
啊                        啊 རང་ལུས་ཐ་མལ་གནས་པའི་མདུན་མཁའ་རུ། ། 
让利塔玛内波登跨热      自身平庸而住前虚空 
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ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚ། ། 
哦坚哲美达纳果谢措      邬金无垢达那够夏海 གཏིང་ཟབ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུས་གང་བའི། ། 
当囸沿拉嘉丹其刚沃      甚深盈满具八功德水 དབུས་སུ་རིན་ཆེན་པད་སྡོང་འདབ་རྒྱས་སྟེང༌། 
威色仁钦巴东达吉当      中央珍宝茎瓣圆莲上 སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རོྡ་རྗེ་འཆང༌། 
嘉内根迪哦坚多杰强      依处总集邬金金刚持 མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་མཚ་རྒྱལ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ། ། 
灿慧华巴措嘉阴当彻      相好灿然拥抱措嘉母 ཕྱག་གཡས་རོྡ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས། ། 
夏耶多杰运贝托翁南      右手金刚左持颅器瓶 དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་མཛས། ། 
达当仁钦瑞波坚基贼      绫罗珍宝骨饰作庄严 འོད་ལྔའི་ཀོླང་ན་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར། ། 
奥诶龙纳得钦惹辛巴      五光界内大乐威光灿 འཁོར་དུ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། ། 
括德匝僧江措阵达德      眷属三根本海如云集 བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་འབེབས་བདག་ལ་གཟིགས། ། 
辛拉特吉恰倍达拉惹      加持大悲雨降关照我 རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུར། ། 
嘉根欧卧且美耶希格      诸佛本体无死智慧身 གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་དད་ཕྱག་རྟག་ཏུ་འཚལ། ། 
洞协札布达夏达德擦      深怀强烈信心恒顶礼 



59 

ལུས་དང་ལོངས་སོྤྱད་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚགས། ། 
利当隆效迪僧给沃措      身及受用三时之善资 ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་དམིགས་ནས་འབུལ། ། 
根让窍波阵德么内钵      观想普贤供云而供养 ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མ་ལུས་བཤགས། ། 
托美内萨德动玛利夏      无始所积堕罪无余忏 སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི། ། 
这吉嘉瓦根杰云丹杰      一切佛子如来之功德 ཁྱབ་བདག་གཅིག་པུ་མགོན་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ལ། ། 
恰达结波衮布南塔拉      唯一遍主怙主之事迹 སྙིང་ནས་ཡི་རང་དད་པས་གསོལ་འདེབས་ཤིང༌། 
酿内宜让达贝所得向      诚心随喜虔信而祈祷 ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་བསྐུལ། ། 
囸吉秋杰恰钦倍巴格      劝请降下深广大法雨 རང་གཞན་དགེ་བའི་དངོས་པོ་ཀུན་བསོྡམས་ནས། ། 
让沿给沃乌波根洞内      总集自他一切善事已 འགོྲ་ཁམས་རྒྱ་མཚ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། ། 
卓康江措结哲内杰瓦      乃至众生界海存在间 མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྗེས་བསྙེགས་ཏེ། ། 
衮波切杰南塔吉涅得      追随怙主汝尊之传记 མཁའ་ཁྱབ་འགོྲ་བ་འདྲེན་པའི་དོན་དུ་བསྔོ། ། 
跨恰卓瓦珍波敦德欧      为导遍天众生而回向 སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་པོ། ། 
嘉内根迪钦贼得钦波      皈处总集智悲大宝藏 
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དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སྐྱབས་གཅིག་རིན་པོ་ཆེ། ། 
迪安涅咪嘉结仁波切      浊世唯一怙主如意宝 ལྔ་བདོའ་ིརྒུད་པས་མནར་བཞིན་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས། ། 
锕独格贝纳银洞协基      五浊猖獗衰败逼迫时 གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་བརྩེ་བས་མྱུར་དུ་གཟིགས། ། 
所得沃拉贼威涅德惹      猛厉祈祷速慈垂念我 དགོངས་པའི་ཀོླང་ནས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཕྱུང་ལ། ། 
恭波龙内特吉匝兄拉      密意界中发出大悲力 མོས་ལྡན་བདག་གི་སྙིང་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 
木丹达格酿拉辛基洛      加持具有信解我心田 རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་བསྟན་པ་དང༌། 
达当灿玛涅德丹巴当      迅疾显示验相及感应 མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同之悉地 
 ཞེས་བྱས་ལ་ཚགི་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཅི་ནུས་སུ་འདོན། 
尽力念诵七句祈祷文： ཧཱུྃ།  
吽                          吽 ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
哦坚耶杰呢香灿            邬金刹土西北隅 པད་མ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ 
巴玛给萨东波拉            莲花蕊茎之座上 ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 
扬灿窍格乌哲尼            稀有殊胜成就者 
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པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 
巴玛炯内义色札            世称名号莲花生 འཁོར་དུ་མཁའ་འགོྲ་མང་པོས་བསོྐར༔ 
括德宽卓芒布果            空行眷属众围绕 ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔ 
切杰吉色达哲基            我随汝尊而修持 བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
辛基拉穴夏色所            为赐加持祈降临 གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ 
格热巴玛色德吽            格热巴玛色德吽 
 མོས་གུས་ཀྱསི་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱ་ིསྦྱོར་མཚམས་དང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ེ ཤེས་ ཀྱི་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་བ་ཐག་ལྟར་བརྐྱང་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ པར་བསམ། བཛྲ་གུ་རུ་ཅི་རིགས་བཟླ། 
木给基所瓦达贝 喇嘛雅阴杰 哟灿当特嘎内耶
希杰奥热纳锕瓦 塔达匠内 让格酿嘎腾贝杰辛
基拉巴三 
以敬信心祈祷，观想上师佛父佛母双运处及心间，发出智慧五光如
线延伸般融入自己的心间，加持相续。 
尽可能念诵： 

嗡啊吽 班匝格热 巴玛色德吽 
下接63页：供养 

 
接下80页：   བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས། ། 
喇么内僧宜给哲僧类      由从上师三处三字中 
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འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་ནས་སུ། ། 
奥热嘎玛唐僧雄内色      放出白红蓝色三种光 རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི། ། 
让格内僧腾贝果僧杰      融自三处三门障碍净 སྒྲིབ་བྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གྱུར། ། 
哲香格颂特杰多杰杰      成为身语意之三金刚 མཐར་ནི་བླ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་དུ་ཞུ། ། 
塔呢喇嘛括吉奥德犹      最终上师眷属化为光 དཀར་དམར་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་རུ། ། 
嘎玛特雷吽给灿巴热      红白明点以吽作严饰 རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བླ་མའི་ཐུགས། ། 
让格酿嘎腾贝喇么特      融己心间师意与自心 རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་སྐུར་གནས། ། 
让森耶美篮基秋格内      无二安住俱生法身中 ཨ་ཨཱཿཞེས་བརྗོད་ལ་ཡེ་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་སྤང་བླང་ལས་འདས་པ་རང་གི་སེམས་ཉིད་གདོད་ མའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའ་ིརང་ཞལ་བལྟ་ཞིང་སླར་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ རང་བཞིན་དུ་བལྟས་ལ་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་ཤིས་པ་བརོྗད་པས་བདེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། 
念诵“阿阿”，观本来超越改造、转变、取舍自之心性原本大法身
的本来面目，复观一切如幻的显现为上师之自性。并回向善根，诵
吉祥文。 
 ཞེས་པའང་ཐམས་ཅད་འདུལ་ཅེས་པའ་ིགྲོ་བཞིན་ཟླ་བའ་ིཡར་ཚས་བརྒྱད་ལ།ཚ་རབས་ཐམས་ ཅད་དུ་གུ་རུ་པདྨའི་བྲན་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་མ་ིཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིཡིད་ཀྱ་ིམཚ་ལས་ བྱུང་བ་དགེའོ། །མངྒ་ལཾ། །། ། 
此文，也是于丁亥年（即火猪年）七月初八，发愿生生世生做莲师
奴仆麦彭南白嘉瓦意海中浮现。善哉！增吉祥！ 
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供养： ཧཱུྃ༔ 
吽                           吽 དངོས་སུ་འབོྱར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ། ། 
乌色较当叶基南哲得        实物以及意幻化 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། ། 
根德让波喇美窍阵基        普贤无上供品云 མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ། ། 
跨央南达嘉切永果得        遍满净广虚空界 ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚས་མཆོད། ། 
穴囊桑沃窍巴江促窍        献外内密如海供 ཨ་བཛྲ་ཨརྒྷ་ཾཔཱ་དྱ་ཾཔུཥྤ་ེདྷཱུ་པ་ེཨཱ་ལོ་ཀ་ེགནྡྷ་ེནཻ་ཝ་ིདྱཱ་ཤབྡ་ཨཱ་ཧཱུ་ྃམ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་ བ་ལཏ་ཁཱ་ཧི།  
嗡 班匝阿岗巴当 波贝德贝 阿洛给甘得 内沃
得 夏达阿吽 玛哈班匝囸达 巴朗达 卡合 
 
赞颂： ཧྲཱིཿ 
舍                         舍 མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔  
玛旧驻抓喇嘛秋杰格      无改离戏上师法性身 བདེ་ཆེན་ལོངས་སོྤྱད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ 
得钦隆效喇嘛秋杰杰      大乐受用上师法王尊 པད་སོྡང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 
巴东类冲喇嘛哲波格      由莲蕊生上师幻化身 
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སྐུ་གསུམ་རོྡ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ 
格僧多杰强拉香擦多      顶礼赞叹三身金刚持 
 
忏悔：（《忏悔精华净化王》） ཨཿ 
嗡                         嗡 གཞི་ཐོག་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ 
耶托当布桑吉根德让      基位本初佛陀普贤王 རོྡ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རོྡ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ 
多杰森华多杰得银夏      金刚萨埵金刚如来尊 དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་འགོྲ་བ་སོྐྱབ་པའི་མགོན༔ 
华卧钦波卓瓦交波衮      大勇救护众生之怙主 བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔ 
达拉贼恭耶希宣基惹      慈悯垂念慧眼观照吾 
 ཨཱཿ 
啊                         阿 གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཡེ་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང་༔ 
多内玛基耶内南达匠      虽原无生本来即清净 འཁྲུལ་ངོར་གོླ་བུར་ཤར་བའི་ཀུན་རོྟག་ལས༔ 
彻欧络沃夏沃根多类      然迷乱前忽现分别念 མ་རིག་གཟུང་འཛིན་རྐྱེན་སྣང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ 
玛热荣怎锦囊年恰根      无明二取外缘诸失坏 དག་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་ཀོླང་དུ་བཤགས༔ 
达钦秋央阴杰龙德夏      大净法界佛母界中忏 
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བཛྲ༔ 
班匝                      班匝 གསང་བའི་བདག་པོས་རོྡ་རྗེའི་དམ་བསྒྲགས་པ༔ 
桑沃达布多吉丹扎巴      密主宣示金刚之誓言 སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ས་མ་ཡ་འབུམ་གྱི༔ 
格颂特桑萨玛雅崩杰      身语意密十万三昧耶 དམ་ས་ཉམས་ཤིང་ཚིག་ལས་འགལ་བ་གང་༔ 
丹类年向策类嘎瓦刚      凡所失毁违犯誓言罪 རབ་ཏུ་གནོང་ཞིང་འགོྱད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ 
囸德浓样郊贝托洛夏      以大惭愧悔心发露忏 
 ས་ཏྭ༔ 
萨埵                      萨埵 ཉམས་པ་སོྐྱན་དུ་གྱུར་པའི་དུས་འདས་ནས༔ 
年巴俊德杰波迪迪内      既成失坏垢染复逾时 ལས་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་རོྡ་རྗེ་མཁའ་འགོྲ་ཡི༔ 
类杰捏怎多杰宽卓叶      已成事业监察管制者 བཀའ་ཡི་ཆད་པ་དྲག་པོའ་ིརྒྱུར་གྱུར་པ༔ 
瓜叶恰巴札布杰杰巴      金刚空行严厉惩罚因 འདི་ཕྱིའི་སྒྲིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆེན་རྒྱུ་བསགས་བཤགས༔ 
德虚哲杰氼钦杰萨夏      忏悔现后世障大狱因 
 ཧཱུྃ༔ 
吽                         吽 
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འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ནས་རོྡ་རྗེ་ཆེ༔ 
多波嘉波耶内多杰切      欲妙之王本来大金刚 དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཉམས་དང་བཤགས་པ་བྲལ༔ 
么色美匠年当夏巴抓      无缘远离失坏及忏悔 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་རོྫགས་རིག་པའི་ཀོླང་༔ 
根德让波耶作热波龙      普贤如来本圆觉性界 འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཀོླང་དུ་ཨཱ༔ 
登抓美巴秋央龙德阿      无合无离法性界中阿 རོྡ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ལས༔ བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རོྡ་རྗེའི་སྙིང་པོ་རོྫགས་སོཿ 
金刚萨埵秘密无垢中忏悔之王金刚精华终。 
 རོྡར་སེམས་ཀྱི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ནི། 百字明 

 

ཨཱ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ། ཏིཥྛ་དྀྲ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོཥོྱ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོཥོྱ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀོྟ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟ་ཾཤྲ་ིཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ 
嗡班匝儿萨埵萨玛雅 嘛呢巴拉雅 班匝儿萨埵
得诺巴 迪叉哲卓美巴哇 色多喀哟美巴哇 色
波喀哟美巴哇 阿呢囸多美巴哇 萨儿瓦色德玛
美抓雅匝 萨儿瓦嘎儿玛色匝美 泽当西日扬格热
吽 哈哈哈哈吙 巴嘎万 萨儿瓦达塔嘎达 班匝儿 

玛美门匝 班则儿巴哇 玛哈萨玛雅 萨埵阿 
21或49、108遍 ཨཱ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ། 

嗡班匝儿萨埵吽 
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བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། 
达当森坚坛加杰            我与一切诸有情 དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཀུན་དག་ཅིང༌། ། 
丹策年恰根达匠            失坏誓言皆令净 འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ིབར། ། 
德内香且酿布瓦            从今乃至菩提间 དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པར་ཤོག ། 
丹策南巴达巴效            三昧耶戒愿清净 
 
虚空藏咒： ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བྷོྱ་བི་ཤྭ་མུ་ཁཾ་བྷྱཿ  སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱཿ 
纳美萨儿瓦达塔嘎达、巴哟波效么康贝、萨儿瓦
达康额嘎得、萨帕囸纳额芒嘎嘎纳康娑哈 
 བསྐང་བ་བསྡུས་པ་ནི། 
略酬补 ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ 
瓜桑玛德雄沃金括德        稀有密教坛城中 བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚགས་ཡོངས་རོྫགས་ལ༔ 
喇嘛叶丹拉措永作拉        上师本尊会众前 རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སོྐང་བུ་རུ༔ 
让雄秋杰央杰贡沃热        自生法界灯器满 
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རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་གཏམས་ཏེ་འབུལ༔ 
热波耶希玛美当得钵        觉性本智燃灯供 རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོྟང་སྦྱར་ཨ་མྀྲ་ཏ༔ 
匝嘉沿拉东压阿么达        八根千支调甘露 སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རོྫགས་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
格锕耶希永作窍巴钵        五身本智悉供养 གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གྱི་གཏོར་མས་གཏམས༔ 
朵拥南达华杰朵昧当        净食器满吉祥食 འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རོྫགས་པའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
多云永色作波窍巴钵        欲妙圆满悉供奉 ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་གོྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག༔ 
康僧括瓦永卓跨央达        三界普解净空界 ཆགས་མེད་རཀྟ་དམར་གྱི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ 
恰美囸达玛杰尼窍钵        供喜无贪鲜红血 འབྲུ་བཅུད་སོྟང་ལ་སྦྱར་བའི་དཔའ་བོའ་ིརྫས༔ 
哲借东拉压沃华务贼        千种谷精配勇物 གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཕྱིར་ཛ་གད་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
惹辛洁穴匝嘎窍巴钵        为增威光供美酒 ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ 
阿拉拉得基巴义色所        阿拉拉祈喜受用 ཞེས་གསང་མཆོད་བསྐང་བ་བསྡུས་པའོ།  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
此为密供略酬补。印印印！ 
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རོྡར་སེམས་ཀྱི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ནི། 百字明 
 

ཨཱ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ། ཏིཥྛ་དྀྲ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོཥོྱ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོཥོྱ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀོྟ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟ་ཾཤྲ་ིཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ 
嗡班匝儿萨埵萨玛雅 嘛呢巴拉雅 班匝儿萨埵
得诺巴 迪叉哲卓美巴哇 色多喀哟美巴哇 色
波喀哟美巴哇 阿呢囸多美巴哇 萨儿瓦色德玛
美抓雅匝 萨儿瓦嘎儿玛色匝美 泽当西日扬格热
吽 哈哈哈哈吙 巴嘎万 萨儿瓦达塔嘎达 班匝儿 

玛美门匝 班则儿巴哇 玛哈萨玛雅 萨埵阿 
一遍 

 ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ 
南葵塔特塔宜森坚南        愿虚空际无边众 མ་འབད་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏེ༔ 
玛巴银德格僧温杰得        无勤之中现三身 ཕ་མ་འགོྲ་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔ 
帕玛卓哲森坚玛利巴        六道父母诸有情 ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་ཕྱིན་པར་ཤོག༔ 
香结朵么萨拉辛巴效        一同趋至本初地 

如是念诵，并于三轮无缘之体中回向。 
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会供：（《与七句祈祷文相属之会供》） ཧཱུྃ།  
吽                        吽 ཨ་ལས་ཆོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་ཀ་པཱ་ལར། ། 
阿类秋央当年嘎巴拉      由阿于等法界颅器中 ཨཱ་ལས་སྣང་སྲིད་འདོད་ཡོན་ཚགས་སུ་བཤམས། ། 
嗡类囊哲多云措色限      由嗡陈设现有欲妙供 ཧཱུྃ་གིས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒྱུར། ། 
吽给得钦耶希若巴杰      以吽转成大乐智游舞 ཧྲཱིཿཡིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚགས་དགྱེས་པ་བསྐང༌། ། 
舍义匝僧拉措基巴刚      以舍三根本众喜酬补 
 ཨཱ་ཨཱཿཧཱུྃཿཧྲཱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཚགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། 
以“嗡啊吽舍”加持，迎请福田、供养供品： 
 ཧཱུྃ། 
吽                          吽 ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
哦坚耶杰呢香灿            邬金刹土西北隅 པད་མ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ 
巴玛给萨东波拉            莲花蕊茎之座上 ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 
扬灿窍格乌哲尼            稀有殊胜成就者 པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 
巴玛炯内义色札            世称名号莲花生 
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འཁོར་དུ་མཁའ་འགོྲ་མང་པོས་བསོྐར༔ 
括德宽卓芒布果            空行眷属众围绕 ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔ 
切杰吉色达哲基            我随汝尊而修持 འདོད་ཡོན་ཚགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ 
多云措拉宣珍纳            迎至欲妙会供中 བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
辛基拉穴夏色所            为赐加持祈降临 གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ 
内窍德热辛颇拉            迎请临此殊胜处 ཚགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ 
措窍耶希德责杰            会供品转智甘露 སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ 
哲窍达拉旺耶格            予胜修我四灌顶 བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ 
嘎当洛珍瓦恰索            遣除恶魔邪师障 མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 
窍当腾蒙乌哲作            赐予殊胜共悉地 

 ཧཱུྃ། 
吽                        吽 བླ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ 
喇嘛杰怎巴玛托创匝      至尊上师班玛托创匝 
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རིག་འཛིན་མཁའ་འགོྲའ་ིཚགས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ 
仁增宽珠措当吉巴宜      及与持明空行之尊众 རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ 
匝僧根迪嘉沃金括拉      三根本之总集佛坛城 མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
木给洞协札布所瓦得      强烈敬信猛厉诚祈祷 བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་དགེ་ཚགས་ལོངས་སོྤྱད་བཅས༔ 
达沿果僧给措隆效吉      自他三门善资及受用 སྣང་སྲིད་འདོད་ཡོན་དགྱེས་དགུ་མ་ཚང་མེད༔ 
囊哲多云基各玛仓美      一切现有欲妙无不全 ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་ཚགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འབུལ༔ 
根让得钦措杰括洛钵      供养普贤大乐会供轮 ཐུགས་བརྩེས་དགྱེས་བཞེས་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག༔ 
特贼基义特丹贡杰结      祈愿慈悲喜纳满心愿 གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 
所瓦得所格热仁波切      虔诚祈祷莲师如意宝 བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའ་ིཚགས༔ 
辛基洛谢仁增宽珠措      予以加持持明空行众 མོས་ལྡན་བུ་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 
木丹沃拉窍腾乌哲作      共同殊胜悉地赐予我 དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ 
丹策年恰坛加样德所      诸所失坏誓言祈清净 ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ 
学囊桑沃瓦恰央色卓      外内密之违缘度法界 
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བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཞིང༔ 
香且瓦德抓美吉怎样      乃至菩提不离予摄受 ཚ་བསོད་ཉམས་རོྟགས་ཡར་ངོའ་ིཟླ་བཞིན་འཕེལ༔ 
才索年多雅乌达银培      福寿觉悟增如上弦月 བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 
三巴楞基哲巴辛基洛      意乐任运自成祈加持 ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ 

嗡啊吽班匝格热巴玛色德吽 

 ཞེས་པའང་གསེར་འཕྱང་ག་ིལོའ་ིདབོ་ཟླའི་ཚས་༡༠ལ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའ་ིཡིད་མཚ་ལས་ བྱུང་བའི་ནརོ་བུ་བསམ་འཕེལ་ཡང་དག་པ་མངྒ་ལཾ། །       ། ། 
此文也是于丁酉年（即火鸡年）二月初十，文殊欢喜（即麦彭仁波
切）意海中所出现之如意宝。增吉祥！   ཚགས་འཁོར་བསྡུས་པ། 
会供略轨（又名：精华会供）： སྟོང་པའ་ིངང་ལས་རླུང་མ་ེཐདོ་པའ་ིསྒྱདེ་པུ་གསུམ་གྱ་ིསྟངེ་དུ་ཀཱ་པ་ལའ་ིསྣདོ་ དུ་ཚགས་རྫས་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩ་ིལྔ་ཞུ་ཞངི་ཁོལ་བ་ཉདི་ཡངོས་སུ་དག་ཅངི་ ཁ་དོག་དྲ་ིརོ་ནུས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཟག་མདེ་ཡ་ེཤསེ་ཀྱ་ིབདུད་རྩའི་ི རྒྱ་མཚ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨཱ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ། 
东波昂类 龙美托波 杰波僧杰当德 嘎巴勒诺
德 措贼夏锕当 德责锕犹样 括瓦涅永色 达匠
卡多哲若尼 借彭森措巴 囸美耶希杰 德贼江
措钦波杰 嗡阿吽吙 
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空性界中，风火三角颅灶上，颅器中的五肉五甘
露会供物．．．融化、沸腾，悉皆清净，色、味、力、精圆

满，变成无漏智慧甘露大海。嗡阿吽吙！  
ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས།如是加持后： ཚགས་ཞིང་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ 
措样南 登杰南卡 班匝萨玛匝 
迎请诸福田于前方虚空中 班匝萨玛匝 ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ལ།如是迎请 

 འདོད་ཡོན་ལྷ་མོའ་ིཚགས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བསམ་ལ། ཚགས་རྫས་ཞེས་བཞག་ན་བདུད་རྩི་ ལག་མཆོད་བསྡུས་པ་འདིས་ཆགོ གཏོར་མ་ཞེས་བསྒྱུར་ན་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ འདིས་ཆགོ དམིགས་བསལ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་གང་འདོད་ཀྱི་མཚན་འཇུག་པས་ཆགོ་ག ོ། 
观想以欲妙天女众而献供。（上文）仪轨中若诵作“会供物”，

可以甘露手供（手印）做略供1，若改诵作“食子”，则可为所有

朵玛诸供。（下文）也可随欲加入任何特殊的本尊护法名号（而献
供）。  ན་ མོ་ དྲིན་ ཅན་ རྩ་ བ་ དང་ བརྒྱུད་ པར་ བཅས་ པའི་ དཔལ་ ལྡན་ བླ་ མ་ དམ་ པ་ རྣམས་ ཀྱི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། བདེ་ གཤེགས་ སྒྲུབ་ པ་ བཀའ་ བརྒྱད་ ཞི་ བ་ རོྡ་ རྗེ་ དབྱིངས་ ། ཁྲག་ འཐུང་ འབར་ བ་ ཆེན་ པོའ་ི དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ལྷ་ ཚགས་ རྣམས་ ཀྱི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དཔལ་ དུས་ ཀྱི་ འཁོར་ ལོའ་ི དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ ལྷ་ ཚགས་ རྣམས་ ཀྱི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། འཁོར་ ལོ་ བདེ་ མཆོག་ ཀྱེ་ རོྡ་ རྗེ་ གསང་ བ་ འདུས་ པ་ རོྡ་ རྗེ་ འཇིགས་ བྱེད་ ལ་ སོགས་ པའི་ རྒྱུད་ སྡེ་ བཞི་ དང་ དྲུག་ གིས་ བསྡུས་ པའི་ ཡི་ དམ་ ལྷ་ ཚགས་ མ་ ལུས་ པའི་ དཀྱིལ་ 
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འཁོར་ གྱི་ ལྷ་ ཚགས་ རྣམས་ ཀྱི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། གནས་ གསུམ་ གྱི་ དཔའ་ བ་ོ མཁའ་ འགོྲ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། བཀའ་ སྲུང་ དམ་ ཅན་ རྒྱ་ མཚའི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། མཁའ་ ཁྱབ་ ཀྱི་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ དཔལ་ ལྡན་ རོྡ་ རྗེ་ སེམས་ དཔའི་ ངོ་ བོར་ དག་ པ་ རྣམས་ ཀྱི་ ཞལ་ དུ་ ཨཱ་ ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་མཆོད་ནས། 
纳摩 珍坚匝瓦当 杰巴吉波 华丹喇嘛丹巴南
杰 压德 嗡啊吽 
得夏哲巴瓜嘉耶瓦多杰央 插通巴瓦钦布 金括
杰 拉措南杰压德 嗡啊吽 
炯丹迪 华迪杰括路金括杰 拉措南杰压德 嗡
啊吽 
括洛得窍 嗟多杰桑瓦迪巴 多杰结学拉所波杰
得耶当哲给迪波 叶丹拉措玛利波金括杰 拉措
南杰压德 嗡啊吽 
内僧杰 华卧宽卓玛坛加杰压德 嗡啊吽 
瓜忠单坚江促压德 嗡啊吽 
跨恰杰 森坚坛加 华丹多杰森慧噢卧 达巴南

杰压德 嗡啊吽 

纳摩！ 
大恩根本及传承诸具德上师圣众请享用，嗡啊吽！ 
善逝八大法行寂静金刚界，饮血大忿怒坛城诸圣

尊请享用，嗡啊吽！ 
出有坏吉祥时轮坛城诸圣尊请享用，嗡啊吽！ 
胜乐金刚、喜金刚、密集金刚、大威德金刚等四

续、六续所摄之一切本尊坛城圣众请享用，嗡啊吽！ 
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三处一切勇士、空行母请享用，嗡啊吽！ 
具誓护法海会请享用，嗡啊吽！ 
清净为吉祥金刚萨埵本体之遍虚空一切有情众请

享用，嗡啊吽！  བདག་ལུས་རོྡ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི། ། 
达利多杰僧杰让银杰      自身三金刚性之 དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚའི་ཚགས། ། 
金括拉措嘉瓦江促措      坛城圣众佛海聚 བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་ཚགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། ། 
得钦德责措杰括洛义      以乐甘露会供轮 བདེ་མཆོག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་དགྱེས་གྱུར་ཅིག ། 
得窍年巴涅德基杰结      胜乐等性中生喜 མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། 

玛哈色卡阿拉拉吙 ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ་རོལ། 如是念诵作意而享用 
 ལྷག་མ།余供： ཨཱ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨུཥྩི་ཊ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧིས་བསྔོ། 

嗡啊吽 额哲扎 巴朗达 卡合  མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། ། 
跨恰嘉沃金括德            遍空如来坛城中 
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ཚགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། ། 
措杰窍巴颇瓦义            奉献会供诸供品 བདག་གཞན་འགོྲ་བ་མ་ལུས་པ། ། 
达沿卓瓦玛利巴            自他众生悉无余 དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
金括结德哲巴效            愿于一坛城成就  རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། ། 
匝杰喇么辛拉酿拉犹      本传上师加持入心间 ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ། 
叶丹拉义吉荣乌哲托      本尊摄受获得众悉地 མཁའ་འགོྲ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགོྲགས། ། 
宽卓单坚利当哲银卓      空行护法如影相伴随 གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
刚三楞基哲波札西效      所欲任运成就愿吉祥  ཅེས་བརྗོད་དོ། །ཚགས་འཁོར་བསྡུས་པ་འདི་དུས་སུ་ཚགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆག་མེད་དགོས་ཤིང་ མང་པོ་མི་ནུས་པའི་དོན་དུ་གསར་རྙིང་གང་གིའང་ཚགས་མཆདོ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གོ་ཆདོ་པ་ ཡིན་ནོ། །མེ་རྟ་ཟླ་༨ཚས་༢༥ལ་མི་ཕམ་པས་སོ། ། 

如是念诵。此会供略轨乃为需长期不间断会供，然不任广修者
而著。无论新旧何派均可以此摄略会供作为代替（修法）。火马年
八月二十五日麦彭巴著。    
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ཚགས་བསྡུས་ནི།简供： ཚགས་རྫས་རྣམས། ཨཱ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བྱིན་གྱིས་བརླབས། 
嗡阿吽吙

（加持会供品）
      嗡阿吽吙 རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚགས་ཚགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། ། 

匝僧拉措措拉宣珍夏      迎请三根本众莅会供 ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བདེ་ཆེན་ཚགས་མཆོད་འབུལ། ། 
学囊桑沃得钦措窍钵      献外内密大乐之会供 དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
丹策年恰坛加托洛夏      一切失坏誓言发露忏 གཉིས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སོྒྲལ། ། 
尼怎札嘎秋杰央色卓      二执魔怨诛灭于法界 མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་དམ་བསྐངས། ། 
年涅得瓦钦波特丹刚      等性大乐之中作酬补 མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །  ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同诸悉地 ཞེས་པའང་ཚགས་གྲངས་བསག་པ་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་ཚགས་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་རོྡ་རྗེས་སོ། ། 
此为积累会供数量时所须之简供，蒋华多杰（麦彭仁波切）作。 
 དྲང་བ་ནི། 
分享2： ཧོ། 
吙                          吙 བླ་མ་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
喇嘛华卧钦波恭色所       上师大勇士垂念 
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འདིར་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས། ། 
德呢秋南让波度            于此诸法观善妙 འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད། ། 
迪巴南拉泰聪美            毫无怀疑于会众 བྲམ་ཟེ་ཁྱི་དང་གདོལ་བ་ཕག ། 
仗热切当朵瓦帕            婆罗门犬旃陀猪3 རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ། ། 
让银结德恭得若            念一味性而受用 
 ཞུ་ལན་ནི། 
答复4： བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། ། 
得瓦夏巴秋杰格            善逝如来之法身 འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་སྤང་། ། 
多恰拉所哲玛邦            断除贪欲等垢染 གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་བྲལ་བ་ཡི། ། 
荣怎南巴抓瓦叶            远离能所二取之 དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བདག་ཀྱང་འཚལ། ། 
得银涅拉达匠擦            真如本性我敬礼 ཨ་ལ་ལ་ཧོ། 

阿拉拉吙 
 

取悉地咒： ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཀ་ཱཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ 
嗡啊吽 嘎雅哇噶泽达 萨儿瓦色德 啪拉吽吽啊 
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ལྷག་མ་ནི། 
余供： ཨ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁྃ་སརྦ་དྷརྨ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ད་ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། 
嗡阿嘎若么康 萨儿瓦达儿玛 囊啊德雅 呢班纳朵
达 嗡啊吽啪德梭哈 
 ཧཱུྃ༔ 
吽 དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ིམི་རན་ལ༔ 
金括钦布么然拉            大坛城之角落中 གནས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིང་ལང་ཀའི༔ 
内波旺秀刚朗格            住自在刚罗刹众5 ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་ཞེས་ལ༔ 
拉么朵玛德义拉            请享用此余食子 རྣལ་འབོྱར་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྲུངས༔ 
纳较哲波瓦恰仲            回护瑜伽士修障 ཨུཥྩི་ཊ་བཱ་ལ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ 

额哲扎 巴朗达 卡合 
 
接诵：祈供护法仪轨 
再接诵61页：《与七句祈祷文相属之上师瑜伽》未竟部分 
 
最后回向：普贤行愿品、愿海精髓、生生世世摄受愿文 
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注： 
    1、甘露手做略供：以一杯牛奶等少物作供品，用无名指尖蘸
取后翻转手掌而弹指，观想作为供养。 

2、4：平时众人可依序而诵。若有上师主持会供，此时由事
业金刚立于师前，手持供盘而诵“分享”偈，接着上师边做手印便
诵“答复”偈，念至“阿拉拉吙”时接过供盘享用少许。 

3：婆罗门犬旃陀猪：婆罗门贵为印度四大种姓阶层之首，十
分讲究洁净，而最劣等的旃陀罗种姓则和猪犬等通常被视作极为污
秽不净者。 

5、刚：藏文音译，指奉行捉拿等使命的白骨骷髅状非人。 
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密乘会供简介 
 

会供是《大幻化网》宣讲的金刚密乘十一大续事
之一，对于密乘学人酬补誓言、忏悔业障、积累福慧
资粮、速获悉地加持，具有不可或缺的重要意义。因
此在印藏各地，历来均受到密乘修行者高度重视。 

会供的时间一般为密乘的吉祥日（如藏历初十和
二十五分别为莲师会供和空行母会供日），或重大庆
典、大修圆满等特殊时节。如果有条件，随时举行会
供亦可。 

在诵修会供仪轨和享用会供品时，须以密乘等净
无二的见解摄持，断除庸俗分别念。按续部所言，会
供品中至关重要的是五肉五甘露，故此不可缺少酒肉。
然为不违誓言，同时又能护持清净的别解脱戒，享用
供品时，可用指尖蘸供酒碰触一下舌头即可。（或于
一瓶饮料中加入数滴酒液稀释之后，再行享用。）肉
类最好取自自然死亡的众生（或三净肉、老肉干），
享用时宜取苍蝇腿大小表法即可。若将会供视为可大
开酒肉戒的机会，或受持斋戒之日以会供的借口过午
进食，均以发心不清净、未断平庸耽著之故，有极大
过患。 

除了食子、饼干等食物，会供品中还须具有水果
和饮料。在广修仪轨中，上师、本尊、诛法、忏悔等
的供品要分别摆设。若用较略的仪轨，也必须用容器
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单独陈设献给三根本的供品，于诵修过程中（如念至
麦彭仁波切《简供》时）还要用盘子盛供品作多次添
加，待会供结束后置于山上、屋顶等高净处或江海中。

（会供应以清净发心摄持，不得贪著个人吃喝享乐，故
此应将供品多分供献于三根本等善妙对境，但留少许
大众分享即可。）此外，须另备一小份供养本尊之眷
属和世间护法众的余食，最后倒于七十步之外（以东
北方向为佳），要拢作一堆不得散开。若在闭关期间，
可将余供皆置于坛城东北角，待出关后再一并处理。 

会供之后，一般要接诵供护法仪轨，故须另备酒
食等供品。按照藏地传统，供护法之前，须诵修金刚
橛等本尊或上师瑜伽仪轨，这也是本书的会供仪轨伊
始，加上《与金刚七句相属的上师瑜伽》的原因所在。 

此《摄要会供》汇集了金刚密乘会供的精华要点，
堪称宁玛派尤其法王如意宝传承教法中，相当完备而
清净的一个会供诵修仪轨，广略适中颇合当代人根性。
愿彼成为具信密乘学人实修悟道的善妙助缘！ 
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