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༄༅། །བླ་མ་ཚེའི་དབང་པོ་འཛིན་པའི་ལས་བྱང་གཡུ་ཤོག་ལྗང་ཀུའི་ཆོས་སྡེ་བཞུགས། ། 
 

持壽自在上師之儀軌綠璁紙法部 
 

༄༅། །ཚེའི་དབང་པོ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་བྱང་ནི། །གནས་དབེན་པར་པདྨ་དྲག་པོའི་དྲིལ་སྒྲུབ་བྲིས་སྐུའི་མདུན་དུ།  
གཏོར་མ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་དུ།  རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྟེང་རིལ་བུ་ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་བཞག་ཅིང་།  པདྨའི་མཐར་རིལ་བུའི་བསྐོར་བ།  དཀར་
དམར་གྱིས་བརྒྱན་པ། སྨན་རཀ་མཆོད་གཏོར་བཤམས།  རྡོར་དྲིལ་བྱེ་བྲག་འདུ་བྱས་ལ་སྒྲུབ་པ་པོའི ་་་་་བབ་་་གགས་པས། 
 

持壽自在上師密修法之儀軌，於隱密處威烈蓮花之集修畫像前方，多瑪四瓣蓮花上方，三層之上，置

放摩尼狀之丸，蓮花周邊以丸圍繞，飾以紅白，擺設藥血供食子，鈴杵各別聚集，修持者面向西南

方。 

 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི།  
祈求皈依： 
 

ཧཱུྃ།  རང་རིག་གདོད་ནས་བླ་མའི་སྐུ།      །རིག་མདངས་འགགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། ། 
吽 嚷日 堆內 拉昧固 日盪 噶昧 壟倔奏 

吽 自明本即上師身， 明采無礙受用圓， 
 

རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན།     །སྐུ་གསུམ་གཙོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། ལན་གསུམ། 
日匝 柱貝 貴嚷欣 固松 奏拉 嘉蘇企 

明用化身之自性， 於三身主求皈依。     三遍。 

 

 

སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི།  
發菩提心： 
 

ཧཱུྃ།  དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར།   །འགྲོ་དྲུག་དོན་ཕྱིར་རིགས་ཀྱི་གཙོ། ། 
吽 堆低 內松 蔣秋巴 軸竹 敦企 日計奏 

吽 即從今起至菩提， 為利六道種姓主， 
 

གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་ལམ་ཟབ་མོ།       །ཉམས་སུ་བླང་བར་དམ་བཅའ་འོ། ། ལན་གསུམ།  
枸胖 透企 朗撒莫 孃蘇 郎哇 擋駕哦 

為證果位深奧道， 予以修持立誓矣。      三遍。 
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བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་རླབས།  བཀའ་བསྒོ་བ་ནི།  
加持於魔食子。敕令： 
 

ཨོཾ་ཨ་ཀྭ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་བཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས། 
嗡木阿嘎若 穆康 薩而哇 打兒瑪囊 阿喋 努辦 哪埵大 嗡木阿吽呸 搜哈 
以三遍加持 
 

 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ང་ནི་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ།         །དམར་ནག་ཁྲོ་ག་མ་རྔམས་པའི་ཚུལ། ། 
吽吽吽 昂尼 悲嘛 札波匝 嘛納 抽洞 昂貝促 
吽吽吽 我乃蓮花威怒力， 紅黑忿怒威猛相， 
 

སྐལ་མེད་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས།       །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་ཁྱེར་ལ་དེངས། ། 
嘎沒 擋思 冋波湊 卻進 兜嘛 切拉登 

無緣環誓部多聚， 供施多瑪取而行。 
 

ཨོཾ་སརྦ་བྷུ་ཏ་བི་ན་ཡ་ཀ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།  
嗡木 薩而哇 卜大 比哪雅嘎 烏匝大雅 吽呸 
 

 

ཅེས་མཚམས་བཅད་པ་ནི། 
結界： 
 

ཧཱུྃ། འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས།    །མཚོན་ཆའི་ཚོགས་དང་རྡོ་རྗེའི་མེ། ། 
吽 吉杰 千波 圖嘎內 村切 湊擋 多吉昧  

吽 大作懼之心間中，          兵器聚暨金剛火， 
 

གགས་བཅུར་སྤྲོས་པས་རྡོ་རྗེའི་གུར།      །སྲ་བརྟན་དུམ་བུ་གཅིག་་་གྱུར། །  
秋居 墜貝 多吉鼓 薩旦 董布 計度居  

散十方成金剛帳， 堅固而成一體矣。 
 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཤ་ཏྲ་ཨགྱི་རཀྵ་ཙཀྲ་བརྟི་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ། 
嗡木 班雜兒 桌打下乍 阿呢 日阿洽匝乍 瓦兒帝 吽腫 
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བཤགས་པ་ནི།  
懺悔： 
 

ཧཱུྃ།  རྩ་གསུམ་བླ་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ།    །བདག་གི་སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར། ། 
吽 匝松 拉昧 薦昂汝      達給 問內 達待巴  

吽 三本上師之座前，  我於往昔至現今， 
 

དུག་ལྔའི་དབང་གི་མི་དགེ་བ།     །ངན་སོང་རྒྱུར་གྱུར་བཤགས་ཤིང་སྡོམ། །  
讀欸 旺給 米給瓦 恩送 局局 夏興董 

五毒所使之不善，  成惡趣因懺悔戒。 
 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། 
嗡木班雜兒 薩朵 薩嘛呀吽 
 

 

 

མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི།  
供品加持： 
 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པ་དྱྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་   
嗡木 班雜而 阿而岡木 巴當木 布貝 讀貝 阿樓給 給恩迭 內威迭  
 

ཤཔྟ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བ་རཱ་ག་ན་        
夏布大 薩而哇 班匝 阿密大 瑪哈 巴令大 阿努 然嘎哪 

 

མུ་དྲ་མཱ་ར་ཡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨ་དྷཱིཥྛ་ན། 
母札 瑪日啊雅  薩而哇 布匝 阿底岔哪 
 

ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕེཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ  ལན་གསུམ། 
阿底赤爹阿威夏雅噴木 吽舍岔  三遍。 
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ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི།  
生起天尊： 
 

ཧཱུྃ། གཟུང་འཛིན་ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་སྟོང་།  །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་གགས་ལྷུང་བྲལ། ། 
吽 松怎 卻囊 耶內洞   密昧 寧吉 秋論札 

吽 執取諸法本即空，  無緣取悲離墮邊， 
 

རིག་ངོར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས།       །པདྨ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་སྟེང་། ། 
日握 吽吽 些訣貝  悲嘛 達哇 尼昧登 

明面吽吽念誦已， 蓮花月亮太陽上， 
 

རང་རིག་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ།     །གུ་རུ་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ། ། 
嚷日 給計 栴奏蘇 古汝 悲嘛 札波匝 

本明剎那圓念中， 上師蓮花威猛力， 
 

དམར་ནག་འཇིགས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན།     །གསུང་གདངས་རྔམ་པའི་ང་རོ་ནི། ། 
嘛納 吉貝 洽杰薦 松盪 盎貝 昂柔尼 

紅黑佈畏服飾具， 語音猛烈嘶吼者， 
 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྐད་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས།      །ཐུགས་ནི་ཉོན་མོངས་གདོན་བགེགས་དང་། ། 
吽吽 札給 竹打軸 圖尼 紐孟 敦給擋 

吽吽音聲吼如雷， 聖意煩惱魔祟暨， 
 

བག་ལ་ཉལ་བའི་ཚོགས་སྒྲོལ་བའི།     །ངང་བཅས་འགྱིང་བག་རོལ་སྟབས་ཅན། ། 
拔喇 尼啊威 湊軸威 昂界 井拔 柔打薦 

隨眠等眾皆伏之， 態勢豪邁舞姿具。 
 

ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ནི།     །རྩེ་དགུ་རབ་གདེངས་ཕྱག་གཡོན་གྱི། ། 
洽耶 儾嘉 兜杰尼 哉沽 日阿登 洽苑計 

右臂天鐵金剛杵， 九股擎舉左臂予， 
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དངུལ་དཀར་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན།    །ཁྲོ་འཛུམ་བརྗིད་པ་གར་དགུའི་ཉམས། ། 
溫嘎 直卜 固喇滇           抽尊 吉巴 噶圭孃 

白銀鈴依於髖骨，         怒笑而威九舞姿。 
 

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གསུམ་ཉི་ཟླ་ལྟར།       །གགས་བཅུར་འཁྱིལ་ཞིང་གཟྱིགས་པའི་ཚུལ། ། 
耶榭 薦松 尼搭打           秋局 企醒 思貝促 

本智三眼如日月， 轉於十方觀看式， 
 

ཚེམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གངས་རི་ལྟར།        །རབ་གདངས་བཞད་པའི་ཉམས་ཅན་ཡང་། ། 
欠幾 稱哇 岡日達           日阿擋 協貝 孃薦養 

聖牙珠鬘如雪山，         大開而笑姿態具， 
 

སྨིན་མ་སྨ་ར་ཨག་ཚོམ་རྣམས།       །མེ་དཔུང་མཆེད་པ་ལྟ་བུར་འབར། ། 
敏嘛 嘛日阿 阿匆囊          沒蹦 切巴 搭卜巴 

眉毛鬍鬚暨髭髯，         如同火團延燒燃， 
 

ཟ་འོག་བེར་ཆེན་ལྗང་སྨུག་གསོལ།      །ཐོད་པ་སྐམ་རློན་ཕྲེང་བས་བརྒྱན། ། 
撒哦 北千 蔣暮搜           推巴 岡論 秤威間 

身披撒侯大綠氅，         飾以乾溼頭顱鬘， 
 

དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུག་རུས་རྒྱན་ལྡན།       །་མས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པ་དང་། ། 
晤柵 投促 瑞薦旦           康松 旺篤 堆巴擋 

頭髮束髻具骨飾，         能予威懾三界暨， 
 

སྲིད་གསུམ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་གྱུར། ། 
思松 思計 弄拔局 

三有世間勝伏矣。 
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སྤྱན་དྲངས་པ་ནི།  
迎請： 
 

ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་མ་འ་འགྲོའི་ཚོགས། །དགོངས་ཤིག་གགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས། ། 
吽 賢息 悲嘛 冋內 康追湊 拱息 秋局 堆松 迭榭儾 

吽 起兮蓮花生尊空行聚眾，  鑒兮十方三世善逝眾， 
 

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ།   །རིག་འཛིན་མ་འ་འགྲོའི་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། 
杰尊 千波 悲嘛 推稱匝 日怎 康追 內餒 榭蘇搜 

大士尊者蓮花顱鬘力， 祈自持明空行地蒞臨。 
 

 

ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ            
嗡木古汝 迭哇 札給尼 班雜而 薩嘛呀 雜雜       
 

 

 

བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། 
祈安住： 
 

ཧཱུྃ།  རང་རིག་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས།  །བདག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ། ། 
吽 嚷日 推貝 拉湊囊 達擋 匿蘇 沒巴喇 

吽 自明總集天聚眾， 與我即是為不二， 
 

བརྡ་ཡི་མཚོན་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི།      །གཉིས་མེད་ངང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །  
達矣 寸內 薦章貝 尼沒 昂篤 修蘇搜 

以號為徵予迎請， 不二狀中祈安住。 
 

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། 
薩嘛呀 帝岔練 
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ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།  
頂禮： 
 

ཧཱུྃ།  སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས།  །རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ། ། 
吽 界噶 局沒 稱勒奏       嚷冋 圖杰 軸囊軸 

吽 生滅無變事業圓， 以自生悲度眾生， 
 

དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས་མཛད་པའི།    །པདྨ་དྲག་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
哦珠 洽打 悲哉貝 悲嘛 札波而 洽嚓樓 

成就如雨令廣降， 頂禮蓮花威怒尊。 
 

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ 
阿地布厚 柵地嚓厚 
 

 

 

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། 

獻供： 
 

ཧཱུྃ།  ལྷ་རྫས་མཆོད་ཡོན་མེ་ཏོག་སྤོས།      །མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་དང་། ། 
吽 拉哉 卻苑 美兜波 嘛而昧 直洽 霞賽擋 

吽 天物飲水花朵香，      油燈塗香珍饈暨， 
 

རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག        །ཕྱི་མཆོད་རྣམ་དག་འབུལ་བར་བགྱི། ། 
柔莫 俗扎 植柔日耶 企卻 囊達 卜哇計 

樂器色聲香味觸， 外供清淨予呈獻。 
 

དབང་པོའི་མེ་ཏོག་ཤ་ཆེན་སྤོས།       །ཚིལ་ཆེན་མར་མེ་དྲི་ཆུའི་ཆབ། ། 
旺波 美兜 夏千波 慈千 嘛而昧 直秋洽 

諸根之花大肉香， 大脂油燈香水露， 
 

དྲི་ཆེན་ཞལ་ཟས་ཐོད་རྔ་དང་།        །རྐང་གླིང་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
直千 霞賽 推昂擋 岡令 囊給 卻巴卜 

大香珍饈顱鼓暨，         骨笛獻予內之供。 
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ཡབ་ཡུམ་མ་འ་གསང་ལས་སྐྱེས་པའི།  །བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གསང་མཆོད་འབུལ། ། 
涯庸 喀桑 勒界貝  蔣森 嘎嘛 桑卻卜 

父妃空密所生之， 紅白菩提獻密供， 
 

ཐབས་ཤེས་སྙོམས་འཇུག་བདེ་སྟོང་རོ།  །དགྱེས་པ་བསྐྱེད་བྱེད་སྦྱོར་མཆོད་འབུལ། ། 
踏榭 紐母局 迭洞柔 杰巴 界杰 久卻卜 

謀慧雙運空樂味， 能生喜樂獻合供， 
 

ཞིང ་བཅུ་ངང་དང་རྣམ་གག་ཚོགས།    །བསྒྲལ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་གྱིས་བཞེས། ། 
型局 龍擋 儾豆湊 札威 卻巴 卜計協 

十惡氣暨諸念聚， 獻予誅供祈納受。 
 

རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་བདུད་རྩིའི་སྨན།   །རྒྱུ་སྐྱེན་སྦྱར་བའི་དམར་ཆེན་པོ། ། 
匝皆 洞駕 讀自曼 局薦 夾威 嘛千波 

八根千合甘露藥， 因緣合製之大紅（譯註：血）， 
 

དམ་རྫས་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཅས།    །འབུལ་གྱིས་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
擋哉 兜昧 卻巴界 卜計 協喇 哦珠奏 

諧以聖物多瑪供， 納受所獻賜成就。 
 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པ་དྱྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྟ་ 
嗡 班雜而 阿岡木 巴當木 布貝 讀貝 阿樓給 給恩迭 內威迭 夏布大  
 

རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནྡྷེ་ར་སྱ་སྤཪྤེ་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཤ་ན་པཱུ་ཛཿཤུ་ཏྲ་  
如巴 夏布大 給恩迭 日阿塞 薩巴而榭 瑪哈 夏嘛 夏納 布匝 休柵  
 

རཀྟ་ཨ་བ་ར་ག་ན་མུ་དྲ་མཱ་ར་ཡ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་  
日阿大 阿努 日阿嘎哪 拇扎 嘛日阿呀 班匝 阿密大 瑪哈 日阿大 瑪哈  
  

བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧོཿ 
巴令大 布匝 柵地嚓 薩嘛呀 吽厚 
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རྟགས་བསྟོད་ནི། 
徵相讚頌： 
 

ཧཱུྃ། ཆགས་བྲལ་པདྨ་གདུང་སེལ་ཟླ་བ་དང་།    །མ་རིག་འཇོམས་པ་ཉི་མའི་གདན་སྟེང་དུ། ། 
吽 洽扎 悲嘛 董瑟 打哇擋 瑪日 冋巴 尼昧 丹登篤 

吽 離貪蓮花離憂月亮暨， 摧滅無明太陽墊之上， 
 

མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ།       །སྙིང་རྗེས་ཁྲོས་པས་སྐུ་མདོག་དམར་ལ་རྔམས། ། 
瑪哈 古汝 悲嘛 札波匝 寧皆 吹貝 固兜 嘛喇盎 

大上師尊蓮花威怒力， 以悲現怒身色紅而威， 
 

བདུད་བཞི་རྩད་གཅོད་རྣོ་དབལ་མཆེ་བ་གཙིགས།  །གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་ཐབས་ཤེས་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས། ། 
堆息 哉決 耨瓦 切哇姿 噶圭 孃旦 踏榭 陡直儾 

四魔徹斷尖銳獠牙露， 具九舞姿謀慧鈴杵持， 
 

དུག་ལྔ་འཇོམས་མཛད་རིགས་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན།    །འདུ་བྱེད་དག་པས་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲོལ། ། 
讀阿 炯栽 日欸 晤喇薦 篤杰 達貝 瑞貝 檢洽綽 

降伏五毒五部飾於首，  有為淨故骨嚴飾搖晃， 
 

ལྟ་ངན་རབ་འཇོམས་བེར་ཆེན་སྐུ་ལ་མནབས།   །ལྷ་གདོན་འདུལ་མཛད་རལ་པ་མ་འ་ལ་འག། ། 
大嗯 日阿冋 北千 固喇那 拉敦 篤哉 日阿巴 喀喇丘 

摧伏惡見大氅披於身，  降伏天祟髮辮飄於空， 
 

བར་སྣང་གཟའ་འཇོམས་སྤྱན་གསུམ་གློག་ལྟར་འཁྱུགས། །འོག་གདོན་འདུལ་ཕྱིར་གད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་ཚུལ། ། 
拔儾 撒冋 薦松 漏打趣 哦敦 篤企 杰計 斗大促 

伏半空曜三眼動如電， 伏下祟故力士舞姿式， 
 

བརྡ་རྟགས་མཚོན་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུ་ལ་བསྟོད། ། 
搭大 村旦 綽嘉 固喇堆 

示誌徵具讚頌怒王身。 
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དོན་བསྟོད་ནི། 
義理讚頌： 
 

ཧཱུྃ། སྐྱེ་འགགས་གནས་འགྱུར་བྲལ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།  །འདུ་འབྲལ་མེད་པ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། ། 
吽 界噶 內局 扎哇 卻計固 篤扎 沒巴 迭千 壟倔奏 

吽 離卻生滅住變之法身， 無有聚離大樂受用圓， 
 

རང་བྱུང་རང་ཤར་འཛིན་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།      །སྐུ་གསུམ་མངའ་བདག་པདྨ་ཚེ་དབང་འཛིན། ། 
嚷冋 嚷夏 怎沒 柱貝固 固松 阿達 悲嘛 財旺怎 

自生自顯無執之化身， 三身領主蓮花壽權持。 
 

གསལ་སྒྲིབ་མེད་ཅིང་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག   །རང་མདངས་རང་གསལ་མ་འགགས་དུ་མ་འཆར། ། 
薩執 沒竟 迭洞 悚篤局 嚷盪 嚷薩 嘛噶 篤嘛洽 

無有昭蔽空樂呈雙運， 自光自現無礙多重現， 
 

རྩོལ་སྒྲུབ་བྱེད་སྤྱོད་བྲལ་བ་གོལ་ས་ཆོད།     །མ་བཅོས་འཛིན་བྲལ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལས་འདས། ། 
奏竹 杰糾 扎哇 枸薩卻 瑪倔 怎扎 墜貝 踏勒嗲 

離卻勤修作行斷謬處，  無整離執超越戲論邊。 
 

གདོད་ནས་གྲུབ་པ་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཆེ།       །རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། ། 
堆內 竹巴 卻固 耶榭切 日匝 局楚 陡杰 壟倔奏 

本即自成法身大本智， 明用幻化金剛受用圓， 
 

མུ་མེད་རིག་ངོར་གང་ཤར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།      །མ་ལུས་གཅིག་་་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། ། 
姆沒 日哦 崗夏 柱貝固 瑪閭 基度 堆貝 哦沃尼 

無邊明面任顯化現身， 無餘總集於一之體性， 
 

རང་རིག་རང་རྩལ་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ།     །དོན་གྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། ཅེས་བསྟོད། 
嚷日 嚷匝 悲嘛 札波匝 敦計 拉嘛 秋喇 洽嚓堆 

自明自用蓮花威怒力， 禮讚義理殊勝上師尊。 讚頌。 
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འཛབ་བཟླ་བ་ནི། 
誦咒： 
 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡི།            །ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་མ་ལུས་པ། ། 
吽吽 吽些 訣巴宜 閭計 企儾 瑪閭巴 

吽吽吽云誦唸已， 身體內外盡無餘， 
 

ཧཱུྃ་གིས་མེར་ཁེངས་ལུས་ནང་དུ།          །མ་ཤོང་ཕྱིར་འཕྲོས་སྟོང་གསུམ་གྱི། ། 
吽給 沒坑 閭囊篤 瑪夐 企吹 洞松計 

以吽遍火體之內， 滿溢外散三千之， 
 

འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་ཧཱུྃ་གིས་ཁེངས།         །དེ་ལས་ཧྲཱིཿཞེས་བརྗོད་པ་ཡི། ། 
寂滇 嘛閭 吽給坑 迭勒 舍寫 訣巴宜 

世間無餘遍滿吽。 於彼舍云誦唸已， 
 

ཧཱུྃ་རྣམས་མ་འ་འགྲོ་དཔག་མེད་གྱུར།       །མ་འ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས། ། 
吽囊 康軸 巴沒局 康軸 瑪湊 吽札軸 

吽轉無量空行眾， 空行母眾吼吽音。 
 

ཕྱི་ནང་གསང་བ་བདེ་གཤེགས་རྣམས།       །བྱང་སེམས་སྐྱེ་འགྲོ་རྩི་ཤིང་ནགས། ། 
企儾 桑哇 迭榭儾 蔣森 皆軸 自興拿 

內外密之善逝眾， 菩薩眾生樹叢林。 
 

སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་གནོད་བྱེད་དང་།          །ཚེ་སྲོག་བར་ཆད་མ་ལུས་པ། ། 
儾思 拉遮 虐杰擋 財搜 拔切 瑪閭巴 

顯有施害鬼神暨， 壽命障礙盡無餘， 
 

མ་འ་འགྲོ་མར་གྱུར་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས།        །བདག་ཉིད་མགྲིན་ནང་ཧཱུྃ་དམར་པོ། ། 
康軸 瑪局 吽札軸 達尼 貞囊 吽嘛波 

轉空行母吼吽音。 自性喉嚨內紅吽， 
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བྱུ་རུའི་ལྟར་གསལ་ཧཱུྃ་དྲག་་།          །བརྗོད་པས་མ་འ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། 
局瑞 搭薩 吽札度 訣貝 康軸 湯界蔣 

亮如珊瑚吽猛烈， 誦已一切空行眾， 
 

བྲོ་བརྡུང་གར་སྟབས་ཤིག་ཤིག་མཛད།       །སྟོང་གསུམ་རི་རབ་ལྡིག་ལྡིག་ཅིང་། ། 
軸洞 噶大 息息哉 洞松 日日阿 迪迪竟 

足蹈舞姿婀娜行， 三千須彌威赫赫， 
 

བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས་པར་གྱུར།         ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། 
達給 旺篤 堆巴局 

即轉成我所威懾。               吽吽吽 
 

 

ཞེས་བསྙེན་པ་ལ་འབད་ནས་བརྩེགས་མར་ཞག་བདུན་ལ་བཟླས།  སེམས་ཀྱི་བཞགས་ཐབས་ནི།  ཐུགས་དགོངས་བརྗོད་བྲལ་
མ་འ་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག  །རང་བྱུང་གང་ཤར་སྟོང་གསལ་འཛིན་པ་མེད།  །སྐྱེ་མེད་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་གནས་ལུགས་ངང་། ། 
གཟུང་འཛིན་ཞེན་པའི་ཐག་པ་བཅད་ལ་བཞག  །ཅེས་རྩེ་གཅིག་་་བསྒོམ་བབ་མོ་ཉལ་བའི་ཚེ་གཉིད་ལོག་དུས་སུ་སྙིང་་ར་ཧཱུྃ་
བསྒོམ་ནས།  དེ་ལ་རིག་པ་གཏད་འཕྲོ་མི་གཞུགས་ཧཱུྃ་ཡིག་རྩ་ཡི་འཕར་གངས་བསྙེན་པ་འགྲུབ།  ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་ཞག་གཅིག་
བསྙེན་གངས་རྫོགས།  ཞེས་པ་དང་ཉིན་མོའི་ཐུན་མཚམས་སུ་ངལ་གསོའི་དུས་སུ་རྩ་བྲལ་ངང་ལ་བཞག་དེ ་ལྟར་བྱའོ། 
 

如是致力於誦咒，層積誦七日。心之安置法，鑒意離說空界甚清淨，自生隨顯昭空無執著，無

生本淨透徹實相狀，執取貪戀繩索斷而置。如是專一觀修，夜晚睡時入睡前，心間觀吽已，致

以明智，不令散亂，吽字脈之次數圓咒數，二萬一千一天咒數圓。如所云，以及白天座間歇息

中至於離根狀，如是而行。 
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ཐུན་མཚམས་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཚོགས་རྫས་ཇི་ལྟར་འཛོམས་པ་བསང་ཆུ་དང་སྨན་རག་གི་བྲན་ལ།  
座間薈供。薈供盡力聚集，灑以淨水與藥血： 

 

ཧཱུྃ། རང་རིག་བླ་མའི་ཐུགས་སྲོག་ལས།    །རྃ་ཡྃ་་ྃ་འཕྲོས་མེ་ངང་ཆུས། ། 
吽 嚷日 拉昧 圖搜勒      嚷央 亢吹 煤龍卻  

吽 自明上師意命中， 壤養康放火風水， 
 

ཚོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས།  །སླར་ཡང་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་དང་། ། 
湊計 拔洽 瑟兜墜            拉而仰 嗡嘎 啊嘛擋  

聚之習氣焚摧滌， 復以白嗡紅阿暨， 
 

ཧཱུྃ་མཐིང་སྤྲོས་བསྟིམ་སྦྱང་སྤྤེལ་སྦར།       །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །  
吽聽 墜定 蔣北巴而           耶榭 堆自 嘉措局  

靛吽攝放淨增燃，          轉成本智甘露海。 
 

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ  ལན་གསུམ་བརྗོད། 
嗡阿吽哈吙舍      誦三遍。 
 

 

ཚོགས་དང་པོ་ནི། 
第一聚： 
 

ཧཱུྃ། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫས།    །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དམ་པ་འདིས། ། 
吽 堆苑 昂旦 壟倔哉 湊計 卻巴 擋巴迭  

吽 具五妙欲受用物， 以此聖妙聚供物， 
 

རྩ་གསུམ་བླ་མ་མཆོད་ཅིང་བསྐང་།      །སྐོང་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།  
匝松 拉嘛 卻竟槓 貢局 旺擋 哦珠奏 

三本上師供且滿， 令滿賜灌頂成就。   
 

ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ 
敢那 匝乍 布雜吙 
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གཉིས་པ་ནི།  
第二： 
 

ཧཱུྃ། འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས།  །བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་བློ་ཡིས། ། 
吽 堆苑 湊計 卻巴迭 達駕 瑪日 楚漏宜  

吽 以此妙欲聚之供， 我等無明迷亂心， 
 

ནོངས་སྤྱོད་འགལ་བ་ཅི་མཆིས་པ།  །མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། 

弄倔 噶哇 計企巴 投夏 倉貝 哦珠奏 
所作違犯諸謬行， 懺悔賜清淨成就。      誦百字明咒。 
 

 

 

གསུམ་པ་དག་བགེགས་འགུགས་བསྟིམ་བསྒྲལ།  
第三，敵魔勾融誅： 
 

ཧཱུྃ། དངོས་གྲུབ་འཕྲོག་ཅིང་འཚེ་བ་དང་།   །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི། ། 
吽 哦珠 綽竟 財哇擋 蔣秋 竹喇 巴決貝  

吽 奪取成就傷害暨， 中斷修持菩提暨， 
 

དམ་སྲི་དག་བགེགས་འདིར་ཁུག་ལ།    །བསད་ཅིང་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས། ། 
擋思 札給 迪庫喇 塞竟 札威 夏查瑞  

環誓敵魔勾於此， 誅而殺之血肉骨， 
 

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཚོགས་ལ་འབུལ།    །བར་གཅོད་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།  
匝松 甲威 湊喇卜 巴決 哉決 哦珠奏  

獻予三本勝者聚， 斷除中斷賜成就。 
 

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་སརྦ་ཤ་ཏྃ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཁཱ་ཧི། ཅེས་ཕུལ། 
瑪哈 布匝 薩而哇 下仲 敢那匝乍 喀嘿    獻出。 
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སླར་ཡང་།  
復又： 
 

འཇིག་རྟེན་་མས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་ལྔ།  །འོད་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་ཚོགས་ལ་བསྟིམ། ། 
寂滇 亢計 堆苑昂 哦計 堆內 湊喇定  

世間界之五妙欲， 以光攝已融於聚， 
 

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཕོ་བྲང་དང་།    །རྒྱལ་སྲིད་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད། ། 
扣略 局甲 坡彰檔 甲司 敦擋 扎西杰  

轉輪王之皇宮暨， 七政寶暨八吉祥， 
 

རྩི་དང་འབྲུ་སྨན་རིན་ཆེན་དང་།     །བདུད་རྩི་བཅུད་ཀུན་བསྡུས་ལ་བསྟིམ། ཞེས་དམིགས་ལ། 
自擋 主蔓 仁千擋 堆自 聚棍 堆喇定 

汁與穀藥珍寶暨， 諸甘露菁攝而融會。   如是緣想。 

 

 

ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ནཱ་ན་་་དྷི་སརྦ་སིདྡྷི་དྷ་ན་མི་དྷི་ཧྲཱིཿཨཱ་ཡུ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་བསྡུས་བསྡུས། 
嗡 班雜而 古汝 悲嘛 思地 吽吽吽 拿納 喀迭 薩而哇 思地 達納 
密地舍 阿盂 思地 薩嘛呀 堆堆 
 

ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ།  ཚོགས་དངོས་གྲུབ་་་བསམ་ལ་རོལ།  ལྷག་མ་བསྡུས་ལ།  སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆང་གིས་ཞལ་ཆུས་བྲན་ལ། 
盡力持誦，聚供思為成就而享用，收集餘供，闍黎灑以口中酒露： 

 

ཨོཾ་ཨ་ཀྭ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་བཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། 
嗡木阿嘎若 穆康 薩而哇 打兒瑪囊 阿喋 努辦 哪埵大 嗡木阿吽呸 搜哈   
三遍。 

 

ཧཱུྃ། ཕུད་དང་བར་པ་ཐ་མ་ཡིས།      །ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པས་རྣམ་བཞིའི་མགྲོན། ། 
吽 璞宜擋 拔巴 踏嘛宜 壟倔 糾貝 儾息准 
吽 頭供中間末尾之， 受用財予四賓客， 
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མཆོད་ཅིང་བརྔན་ཕྱིར་འབུལ་ལགས་ཀྱིས།  །ཚིམས་པར་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
卻竟 摁企 卜拉計 蹭巴 協喇 哦珠奏 

供矣贈故而獻出， 滿足納已賜成就。 
 

ཨོཾ་ཨུཙྪྱིཥྚ་སརྦ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཅེས་ཕུལ་ 
嗡木烏自乍 薩而哇 巴令大 卡嘿    獻出。 

 

 

ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། 
促請意誓： 
 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་ནས།   །རང་སེམས་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ། ། 
吽吽吽    嚷冋 紐昧 坡彰內    嚷森 悲嘛 札波匝 

吽吽吽 自生本初宮殿中，   自心蓮花威怒力， 
 

རང་རྩལ་དབང་གིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ།   །རང་སྣང་ཉོན་མོངས་དག་བཅོམ་ལ། ། 
嚷匝 旺給 圖盪固       嚷儾 紐孟 札冋喇 

以自力用促意誓，      滅伏自相煩惱敵， 
 

རང་གཤིས་ཆོས་སྐུ་ལ་ཟླྲོས་ཤིག །        ས་མ་ཡ་ཨཱཿ   
嚷系 卻固 喇堆息                   薩嘛呀阿   

自性確立法身兮。             
 

 

ཆད་མདོའི་གཏོར་མ་སྨན་རཀ་གིས་བྲན་ལ། 

以藥血灑向敕錄多瑪， 

ཧཱུྃ། དུས་གསུམ་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ།    །འོག་མིན་ལ་སོགས་གནས་རྣམས་སུ། ། 
吽 堆松 堆喇 拔貝側            哦敏 喇搜 內儾蘇 

吽 三時於時已至時， 奧明等等諸聖地， 
 

ལྷ་སྲས་སྐྱེ་རྒྱུད་དབང་བསྐུར་ཚེ།         །སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་་ས་བླངས་པ། ། 
拉瑟 界局 旺固而側           松昧 湊計 開郎巴 

天子生續灌頂時， 護法眾所承許之， 
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ཇི་ལྟར་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།        །ཆོས་ལྡན་ཕྲིན་ལས་མྱུར་སྒྲུབ་ཤིག ། 
吉搭 兜嘛 迪協喇 卻旦 稱勒 紐竹息 

盡皆納受此多瑪， 具法事業速辦兮。 
 

ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝཱ ་ར་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ། ཞེས་འབུལ། 
呢底巴底 薩巴日哇日阿 巴令大 卡嘿  獻出。 
 

 

 

ཚོགས་གཞོང་སྨན་འབྲུ་འདོད་ཡོན་གྱི་བསྐང་བ་སྨན་རཀ་གིས་བྲན་ལ།   
聚盤盛滿藥榖、妙欲，以藥血灑之， 

 

བྷྱོཿ དམ་ལ་བཏགས་པའི་བརྟན་མ་ནི།     །སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས། ། 
糾 擋喇 大貝 旦嘛尼 冋嘛 雅昧 湊擋界 

久 置於誓言之盟女， 護母偕同獨母聚， 
 

འདིར་བྱོན་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་གཏོར་བཞེས།  །རྣལ་འབྱོར་དམ་སྐོང་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ། ། 
迪涓 塞薦 卻兜斜 納糾 擋貢 稱勒竹 

蒞此納金飲供食， 滿瑜伽誓辦事業。 
 

མ་མ་ཤ་ས་ནི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། གཏོར་གཞོང་་་སྦུབ་ལ། 

嘛嘛 下薩呢 薩巴日哇日阿 布雜喀嘿  將食器覆蓋。 

 

 

ཧཱུྃ།  ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཕུང་་མས་ཚོགས།  །ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་མནན་ཅིང་གཟེར། ། 
吽 紐孟 拔洽 踫亢湊 耶榭 昂篤 嫩竟塞而 
吽 煩惱習氣蘊界聚，             本智狀中制且釘， 
 

གགས་པའི་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་ལས།        །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་བགྱི། ། 
兜貝 嘎達 嗓踏勒 雄沒 兜吉 嚕舟計 

證悟本淨通透中， 無毀金剛歌舞矣。 
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལྃ་སྟམྦྷ་ཡ་ནན། 
嗡啊吽 郎母 薩大木巴呀嫩 
 

གཏོར་མ་དང་སྨན་རཀ་སྔར་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་དམིགས་པ་དང་སྔགས་བཟླས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་་་དམིགས་ལ་རོལ།  
多瑪暨藥血，於之前聚輪時，緣想與持咒，緣想為成就而享用。 

ཧཱུྃ།  རང་རིག་གཞི་ནས་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ།  །ལམ་དུ་གང་ཤར་དེར་སྣང་བླ་མའི་སྐུ། ། 
吽 嚷日 息內 悲嘛 札波匝 朗篤 港夏 迭儾 拉昧固 

吽 自明基即蓮花威烈力， 道上任顯隨現上師身， 
 

འབྲས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་གནས།  །གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་རང་སྣང་རང་ལ་རྫོགས། ། 
遮晡 固擋 耶榭 昂喇內 榭余 米阿 嚷儾 嚷喇奏 

果中勝身本智住於己， 未有逝住自相圓於己。 
 

ཨོཾ་ཨ་ཀྭ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་བཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་བརྗོད། ། 
嗡木阿嘎若 穆康 薩而哇 打兒瑪囊 阿喋 努辦 哪埵大 嗡木阿吽呸 搜哈  
誦三遍。 

 

 

ཧཱུྃ།  བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྗེ།     །བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་འདིས། ། 
吽 迭榭 棍堆 拉嘛皆 念竟 竹貝 給哇迭 

吽 善逝總集上師尊， 誦唸修持此善德， 
 

་མས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ།     །བླ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག ། ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། 
亢松 森薦 瑪閭巴  拉昧 枸胖 秋透休 

三界有情盡無餘， 願證上師聖果位。   如是發願。 
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ཧཱུྃ།  བྱིན་རླབས་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་རེ་ཆེ།  །དངོས་གྲུབ་ཡི་དམ་བཀྲ་ཤིས་དང་རེ་སྤྲོ། ། 
吽 僅拉 拉昧 扎西 僅日耶切 哦珠 宜盪 扎西 擋日耶宙 

吽 加持上師之祥大威采， 成就本尊之祥心花放， 
 

ཕྲིན་ལས་མ་འ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་རྩལ་རེ་ཆེ། །རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དགེ་ལེགས་སྩོལ། ། ཞེས་ཤིས་པ་བརྗོད། 
稱勒 康追 扎西 匝日耶切 匝松 迭榭 堆貝 給勒奏 

事業空行之祥大力用， 賜集三本善逝之善祥。 如是誦吉祥。 

 

 

 

དེ་ལྟར་ཚེའི་དབང་པོ་འཛིན་པའི་བླ་མའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་གཏེར་གཞུང་དང་།  ལས་གཞུང་དག་ནི་
ལྷ་བྲག་མ་ལས་བསྒྱུར།  ཞེས་བྱང་གཏེར་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་འབྲིང་པོའི་འགེབ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་ཉིད་ནི་ལས་བྱང་ཚིག་
སྣ་བསྟུང་ནས་བྲིས་པ་འདི་ཡང་།  དོན་དུ་གཉེར་བ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུར་ངོར།  ༧འབྲི་གུང་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ 
གགས་པས་རང་ནོར་རང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་པར་དབང་བའི་བསམ་པས་ས་བྱི་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྩེ་བའི་གཞིས་ཀར་དུ་
བྲིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། 
 

如是此部〈持壽自在上師密修法之簡軌〉乃自伏藏正文暨事業正文皆自〈天崖者〉所譯，即如

須以〈北伏藏〉之〈中品修意〉覆蓋所云。此部是縮減「儀軌」詞句而寫，若干有志者之促請

情面，直貢巴 釋迦比丘卻吉札巴以自財自己有權受用之想，於地雞七月初十在宮殿嬉戲花苑所

書寫。 薩瓦芒嘎朗！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【音譯發音參照表】： 

嚷＝ㄖㄤˇ 囊＝ㄋㄤˊ 喇＝ㄌㄚˇ 儾＝ㄋㄤˋ 

耨＝ㄋㄡˋ 棍＝ㄍㄨㄣˋ 嚕＝ㄌㄨ - 
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中  譯：多傑仁卿（尊勝法林佛學會住持） 

校  對：恭卻桑滇、久美多傑 

排  版：滇津卻炯 

初  版：2020年12月 

結緣發行：台灣噶千佛學會 Garchen Dharma Institute 

地  址：23150 新北市新店區中央六街12號14樓 

電  話：02-86671620 

電子信箱：info@garchen.tw 

官方網站：www.garchen.tw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


