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1. 般若心经

༈ འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
帕巴贡秋松拉恰擦洛

顶礼神圣三宝!

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།
底给达吉 退巴 对吉拿

།བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་བྱ་རོད་ཕུང་པོའ་ིརི་ལ།

炯滇爹 嘉贝 卡恰 贵喷 贝利拉

如是我闻，一时，

薄伽梵在王舍城，灵鹫山中，

དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།

给隆奇 根敦 千波堂

蒋秋 森贝 根敦 千波堂

与大比丘众，

踏吉度修爹

及诸菩萨摩诃萨，

同住一处。

དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་སོ། །
帖切 炯滇爹 萨莫 囊哇 协甲为 却吉南张吉 定埃静拉 谅巴修受

尔时，世尊入甚深三摩地。

ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་
扬帖切 蒋秋森巴 森巴千波 帕巴 坚雷昔 旺秋谢拉吉 帕洛杜

复于尔时，观自在菩萨摩诃萨，行深般若波罗蜜多时，

ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་ཞིང་།
庆巴 萨摩觉巴 尼拉 南巴大新

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་རྣམ་པར་ལྟའོ། །
彭波阿波 帖达拉 洋朗新吉 东巴南巴 大沃

照见五蕴体性，悉皆是空。

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས།

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་

爹内 桑杰吉推

切堂滇巴 夏利布 蒋秋森巴 森巴千波 帕巴

承佛威力，

时具寿舍利子白圣者观自在菩萨

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་པ་རོལ་ཏུ་
坚雷昔 旺秋拉 狄给借美受

哩吉布安 哩吉布嫫 扛拉拉 谢拉吉 帕洛度

摩诃萨曰：“若善男子，善女人，于甚深般若波罗蜜多

1

བ་མོའ་ིསྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས།

ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བྱ།

庆巴 萨摩 觉巴 接巴 对巴爹

དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་།

吉大 拉巴恰

欲修行者，

帖给杰 美巴堂

当云何修学？”

作是语已，

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་
蒋秋森巴 森巴千波 帕巴坚雷昔 旺秋吉 切堂滇巴 夏利布拉

观自在菩萨摩诃萨答具寿舍利子言：

འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ།
帝给借美受

།ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའ་ི
夏利布 哩吉布安 哩吉布嫫 扛拉拉 谢拉吉 帕洛度 庆巴 萨摩

“舍利子，若善男子、善女人，欲修行甚深般若波罗蜜多，

སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སེ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་
决巴接巴 对巴帖 狄大 南巴 大哇 恰爹

彭波阿波 帖达拉 朗新吉 东巴

彼应如是观察，五蕴体性，悉皆是空。

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བལྟའོ།

།གཟུགས་སོང་པའོ། །སོང་པ་ཉིད་ཀང་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་ཀང་སོང་པ་ཉིད་

洋达巴 杰苏大沃

素东巴沃

东巴尼将素叟

色即是空，

空即是色，

གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །སོང་པ་ཉིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།
贤玛吟诺

素雷将东巴尼

东巴尼雷将 素贤玛吟诺

色不异空，

།དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་།

帖新土 措哇堂

འདུ་ཤེས་དང་།
读谢堂

空不异色，如是受、想、

འདུ་བྱེད་དང་།

རྣམ་པར་ཤས
ེ ་པ་རྣམས་སོང་པའོ།

读切堂

南巴些巴南东巴沃

།བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སོང་པ་ཉིད་དེ།

尊巴夏利布 帖大为拿 却汤接尼 东巴尼爹

行、识，亦复皆空。是故舍利子，一切法空性、

མཚན་ཉིད་མེད་པ།

མ་སེས་པ།

称尼美巴

玛给巴

མ་འགགས་པ།
玛嘎巴

དི་མ་མེད་པ།
吉玛美巴

དི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ།

吉玛堂责哇美巴

བྲི་བ་མེད་པ།
吉哇美巴

无相， 不生、不灭、不垢、不净、不减、

གང་བ་མེད་པའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན། སོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་མེད།
康哇美巴沃 夏哩布帖大为拿 东巴尼拉素美

不增。

措哇美 读谢美

舍利子，是故空性中无色、
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读切美

无受、

无想、

无行、

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད།
南巴谢巴美

མིག་མེད།

རྣ་བ་མེད།

密美 那哇美 那美

སྣ་མེད།

ལེ་མེད།

ལུས་མེད།

ཡིད་མེད།

接美

吕美

宜美

素美

གཟུགས་མེད།

无识，无眼、无耳、无鼻、无舌、无身、无意， 无色、

སྒྲ་མེད། དི་མེད།

རོ་མེད།

札美

洛美

吉美

རེག་བྱ་མེད།

ཆོས་མེད་དོ།

蕊架美

却美朵

།མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས།

密吉堪美巴内

ཡིད་ཀི་ཁམས་མེད།

移吉堪美

无声、无香、无味、无触、无法，无眼界乃至无意界，

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད།
移吉 南巴 谢贝堪吉 巴读 洋美朵

玛哩巴美

མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་ར་ཤི་མེད།

玛哩巴 色巴 美巴内 噶悉美

亦无意识界。无无明，亦无无明尽，乃至无老死，

ར་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་།
嘎悉 色贝 巴读 洋美朵 帖新读 读昻哇堂

ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་།

衮炯哇堂

果巴堂

ལམ་མེད།

岚美

亦无老死尽。如是，无苦、集、灭、道。

ཡེ་ཤེས་མེད།
耶谢美

无智，

མེད་པའི་ཕྱིར།
美贝企

ཐོབ་པ་མེད།

མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་

透巴美 玛透巴洋美朵

无得，

夏哩布

亦无无得。

帖大为拿

蒋秋森巴

南透巴

是故舍利子，诸菩萨众以无所得故，

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ཅིང་གནས་ཏེ།
谢拉吉 帕罗度 庆巴拉 滇津内爹

སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ།

森拉 质巴美贝 札巴美帖

依止般若波罗蜜多，

心无罣碍，无有恐怖，

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་
庆吉洛雷 新度爹内 娘恩雷爹贝 他庆朵

杜松读 南巴修贝 桑杰

远离颠倒，究竟涅盘。

三世诸佛，

ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས།
汤皆将 谢拉吉 帕洛度 庆巴拉 滇内

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

拉那美巴 洋达巴 作贝 蒋秋度

亦皆依般若波罗蜜多故，

得无上正等

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས།
温巴 卓巴 桑杰受

正觉。

帖大为拿 谢拉吉 帕洛度 庆贝阿

哩巴 千贝阿

是故当知般若波罗蜜多咒，
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རིག་པ་ཆེན་པོའ་ིསྔགས།
是大明咒，

བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པར་བྱེད་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས།
拉那美贝阿

米娘巴 堂娘巴 切贝阿

是无上咒，

读阿汤接 惹度席哇 切贝阿

是无等等咒，

མི་བརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ།
米尊贝那滇巴谢巴恰爹

能除一切苦，

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ།

谢惹吉帕洛度庆贝阿美巴

真实不虚。

故知般若波罗蜜多咒，即说咒曰：

ཏདྱཐཱ།

ཨོྃ་ག་ཏེ་ག་ཏེ།

པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ།

བོ་དི་སྭཱ་ཧཱ།

爹呀他

嗡

巴啰噶爹 巴啰桑噶爹

波迪梭哈

TADYATHA OM GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHI SVAHA
噶爹噶爹

ཤ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས།
夏哩布 蒋秋森巴 森巴千贝

དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །

帖大 谢啰吉 帕洛度 庆巴 萨莫拉 喇巴恰沃

舍利子，菩萨摩诃萨

应如是修学甚深般若波罗蜜多。”

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ།
爹内炯滇爹定唉静帖雷先爹

尔时世尊从彼定起，

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ ནས།
蒋秋森巴 森巴千波 帕巴坚雷昔 旺秋拉雷受

些恰哇沁内

告圣者观自在菩萨摩诃萨曰：

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།

།རིགས་ཀི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ།

།དེ་དེ་བཞིན་ཏེ།

雷叟雷受

哩吉布帖 帖新诺

帖帖新爹

“善哉！善哉！

善男子，如是！

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སེ།
谢惹吉 帕洛度 庆巴 萨莫拉 接巴恰爹

甚深般若波罗蜜多！

如是！

ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀིས་བསན་པ་དེ་བཞིན་དུ་
吉大却记滇巴帖新土

应如是修学

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀང་རེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །
帖新谢巴 南将杰苏 宜朗哦

一切如来，亦当随喜。”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
炯滇爹奇帖给接嘎乍内

时薄伽梵说是语已，

测堂滇巴夏哩布堂

蒋秋森巴森巴千波

具寿舍利子、 菩萨摩诃萨
4

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་།

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་།

ལྷ་དང་།

མི་དང་།

帕巴 坚雷昔 旺秋堂

汤接堂 滇贝 阔爹达堂

拉堂

米堂

圣者观自在，

一切世间、天、人、

ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དི་ཟ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསོད་དོ། །
拉玛银堂 吉萨 借贝 吉滇宜 朗爹

炯滇 爹记 松巴拉 温巴 对多

阿修罗、 干闼婆等，

闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དི་སྭཱ་ཧཱ།

ལན་གསུམ་ནས་གང་མང་བཟླ། (念诵 3 遍或尽力多诵)

TADYATHA OM GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHI SVAHA

爹呀他 嗡 噶爹噶爹 巴啰噶爹 巴啰桑噶爹 波迪梭哈

༈ ན་མོ།

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

南摩 桑杰拉 洽擦洛

却拉 洽擦洛

顶礼佛

跟敦拉 洽擦洛

顶礼法

顶礼僧

ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
云千嫫 谢惹吉 帕洛杜 庆巴拉 洽擦洛

顶礼大佛母般若波罗蜜多，

ཁེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཅག་གི་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཅིག
却南拉 洽擦威 吐棠 女巴拉 殿内 达架吉 滇贝企迪 竹巴久吉

依此顶礼功德力，我等行者，诸谛实语，愿皆成就。

ཇི་ལྟར་སྔོན་ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམས་ཤིང་
吉大 温拉 宜旺波 贾金即 云千嫫 谢啰吉 帕洛杜 沁贝 敦洒摩 宜拉 杉醒

如昔时，帝释天王思惟大佛母甚深般若波罗蜜多义，

ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས། བདུད་སིག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ། དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་
企卡 敦读 杰贝 吐棠 女巴 拉殿内

对迪 间拉 梭巴 企朵巴

依止念诵，而遣除恶魔等一切违缘。
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帖新读 达奇

ཀང་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཞིང་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་
江 云千摩 谢啰吉 帕洛杜 沁贝 敦洒摩 宜拉 杉醒 企卡 敦读 杰贝 吐棠 女巴

如是我亦思惟大佛母甚深般若波罗蜜多义，依止念诵，

ལ་བརེན་ནས། བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རེན་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད།
拉殿内

达阔棠 界贝 当贝却 竹贝 噶坚 棒甲 米吞贝 秋汤皆

愿我等修行正法所断除之一切违缘。

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་ཡི་བདེན་པས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཕྱིར་བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག
帕巴 衮秋 孙吉 嘎宜 滇贝 达大尼杜 朵巴 久吉

依止圣者三宝之真谛，愿皆遮止(击掌)，

མེད་པར་གྱུར་ཅིག
美巴久吉

ཞི་བར་གྱུར་ཅིག

རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

昔瓦久吉

啰度席哇久吉

愿令无有（击掌），愿令寂灭（击掌），愿极平息。

རོགས་པའི་བྱུང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ།

།ཕྱི་དང་ནང་གི་འཚེ་བ་ཡི། །

卓贝 蒋秋 竹巴拉

企棠 囊奇 策哇宜

修持圆满菩提时，

外与内之损害等，

བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན།

།ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

巴杜 却巴 当切衮

涅瓦 息瓦 则度受

所有一切诸障碍，

尽能平息祈成办。

བགེགས་རིགས་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུ་ཞི་བ་དང་།
给哩 冬叉 杰秋 席瓦堂

།མི་མཐུན་གནོད་པའི་རེན་དང་བྲལ་བ་དང་། །
米吞 虐贝 坚堂 则哇堂

八万四千魔类息

违缘损害魔障离

འདོད་པ་སྒྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི།

།བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

堆巴 竹经 喷孙 措巴以

札西 喋江 滇滴 德雷秀

顺缘圆满皆具足

以此吉祥愿安乐
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2. 皈 依 与 发 心

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སབས་སུ་མཆི། །
桑杰 却棠 措吉 秋南拉

蒋秋 巴读 达尼 嘉苏企

无上三宝佛法僧，

直至菩提永皈依，

བདག་གིས་སིན་སོགས་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀིས།

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤག
ོ །
(ལན་གསུམ།)

达奇 锦所 记贝 索南吉

卓拉 偏企 桑杰 竹巴秀

以我所施诸福德，

为利众生愿成佛。（三遍）

3. 四 无 量 心

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

།

森间 汤界 喋瓦棠 喋威 究倘 滇巴 久吉

愿一切众生具足乐及乐因，

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

།

读昂堂 读昂吉 究堂 这瓦 久吉

愿一切众生远离苦及苦因，

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

།

读昂 美贝 碟瓦堂 弥札瓦 久吉

愿一切众生不离无苦之乐，

ཉེ་རིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག
涅仁 洽档 堂则威 当纽拉 内巴 久吉

愿一切众生离亲疏爱憎住等舍。
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།

4. 礼 敬 佛 陀

སེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁོད་འདའི་དགེ་སོང་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ལྷ་ཡུལ་ས་ལའང་མེད། །
借步 库秋 却最 给炯 千波 贤达 拉云 沙昂美

天界无其他如您之大沙门众中尊！

འཇིག་རེན་འདི་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་གནས་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །
吉滇 迪拉 约巴 玛吟 南退 部宜 内拿昂 约玛吟

世间此处亦无有，多闻天王界亦无，

ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་གནས་མཆོག་དག་ནའང་མེད་ལ་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་དག་ནའང་མེད། །
喇宜 颇章 内秋 达拿昂 美喇 秋堂 秋仓 达拿昂美

圣地天神宫殿中，一切方隅皆无有。

རི་དང་ནགས་སུ་བཅས་པའི་ས་སེང་རྒྱས་པ་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་ཀང་ག་ལ་ཡོད། །
哩棠 拿苏 介贝 沙滇 杰巴 衮杜 够蒋 嘎啦约

地表山林各处中，何处方有如您者？

5. 文 殊 赞

བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
喇嘛堂 衮波 蒋贝扬拉 古贝 恰嚓洛

顶礼上师及怙主尊德妙吉祥！

གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །
康吉 洛缀 直尼 真札 尼达 南达 惹瑟威

彼之聪慧离二障云如日清净极光明

ཇི་སེད་དོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀར་གེགས་བམ་འཛིན། །
及涅 屯衮 及欣 息契 尼吉 突嘎 类邦津

以如实观所有义故彼持经函于心间
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གང་དག་སིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་བསྔལ་གིས་གཟིར་བའི། །
康达 西贝 尊惹 玛日 门通 读诶 吉息威

谁于三有狱中无明沉暗痛苦所逼迫

འགྲོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང་། །
卓措 衮拉 菩计 达则 延拉 竹久 央滇松

爱此众生犹如独子语含六十妙梵音

འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོགས་ཉོན་མོངས་གཉིད་སོང་ལས་ཀི་ལགས་སྒྲོག་འགྲོལ་མཛད་ཅིང་། །
竹达 切卓 纽蒙 尼隆 雷吉 架卓 锥则经

洪声如雷烦恼昏睡业力铁锁皆解除

མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །
玛日 门瑟 读雅 纽姑 吉涅 倔则 惹直南

断无明暗斩除一切痛苦根苗握宝剑

གདོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རོགས་རྒྱལ་སས་ཐུ་བོའ་ིསྐུ། །
堆内 达经 萨局 他孙 元滇 吕佐 杰瑟 突窝固

本来清净已登十地功德圆满上首佛子身

བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སས་བདག་བློའ་ིམུན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །
久剎 久堂 久尼 间这 达略 门瑟 蒋贝 央拉对

百一十二好庄严净我心暗顶礼妙吉祥

བརེ་ལྡན་ཁེད་ཀི་མཁེན་རབ་འོད་ཟེར་ᨹᨑས།

།བདག་བློའ་ིགཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །

则滇 却吉 千惹 伟瑟吉

达略 地木 门巴 惹瑟内

具悲汝以胜慧之毫光，

消尽我心愚痴之黑暗，

བཀའ་དང་བསན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རོགས་པ་ཡི། །བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
嘎倘 滇就 雄路 朵巴宜

通达佛语论典之义理，

洛觉 玻贝 朗哇 札读受

祈请恩赐聪慧辩才相。
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6. 怙 主 弥 勒 祈 请 文

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སང་བུད་ཤིང་བསེག
蒋千 美宜 协当 布兴谁

།ཡེ་ཤེས་འོད་ཀིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །

耶谢 沃吉 玛哩 梦巴谁

以大慈火燃尽嗔薪柴， 智慧光明净除无明暗，

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བ་འདེན་མཛད་པ།

།དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

却吉 嘉嚓 卓哇 怎最巴

嘎滇 修巴 喋拉 恰嚓洛

佛位补处众救祜主，

兜率净土尊前敬顶礼。

印藏上师祈请文
7. 龙 树 祈 请 文

གཞུང་ལུགས་མི་འདའི་ཆུ་བོ་བརྒྱ་འགེད་ཅིང་།

།རིག་ཚོགས་སྤོབས་པའི་རྦ་རླབས་སོང་འཕྲོ་བ། །

熊陆 米直 企勿窝 贾杰晶

日衣措 播不贝 把拉不 东酬哇

阐扬百种不同经义流，

显现千种理聚辩才浪，

ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཁི་ཕྲག་གིས་བརྒྱན་པའི།

།ཀླུ་སྒྲུབ་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

永滇 仁千 赤衣剎 哥以检贝

陆竹不 陆以 旺波 拉恰擦

为万种功德宝庄严之，

圣龙树龙之王我顶礼。1

8. 圣 天 祈 请 文

བསོད་ནམས་དམ་པའི་པད་རིང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་།
索南 档贝 贝经 哥以谆形

清净福德之莲池花开，

སིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་གིས་འཕགས་པ།
斯意檔 席威 巴久 吉帕巴

因轮涅之功德而卓圣，

1
2

།སོན་ལམ་དག་པའི་ཆུ་སེས་ལས་འཁྲུངས་ལ། །

门岚 达贝 企勿杰 雷冲拉

从凈愿之莲花中出生，

།ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀི་བླ་མར་གྱུར་ལ་འདུད། །
拉秋 那木吉 喇嘛 啾拉堵与

为诸胜天之师我敬礼。2

汉译：确尊法师。
汉译：确尊法师。
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9. 月 称 祈 请 文

ལེགས་བཤད་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གིས།
雷谢 达威 伟瑟吉

།ཀླུ་སྒྲུབ་བཞེད་གཞུང་ཀུན་དའི་ཕྲེང་། །

禄珠 协雄 衮滴称

善说月光作阐明，

龙树见论白花鬘，

གསལ་བར་མཛད་པའི་གྲགས་པ་ཡིས།

།སིད་གསུམ་ཁབ་པ་དེ་ལ་འདུད། །

洒瓦 最贝 札巴依

细孙洽巴碟拉堵

名声称扬遍三有，

月称尊前我敬礼。

10. 寂 天 祈 请 文

ན་ལཎྜ་རུ་ཐུགས་དམ་མཛད།
那烂 达如 吐当最

那烂陀中修禅定，

།བསན་བཅོས་བརམས་ཤིང་མཁའ་ལ་གཤེགས།

།

滇决 章形 卡拉谢

撰着精妙之论典，

ཞི་བ་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི།

།བླ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

息瓦 拉协 夹瓦宜

喇嘛 碟拉 洽擦洛

།

名号称为寂天者， 上师尊前敬顶礼。

11. 萨 迦 五 祖 祈 请 文

ས་ཆེན་བླ་མ་བསོད་ནམས་རེ་མོ་དང་།
萨千 喇嘛 索南 泽莫棠

།རེ་བཙུན་གྲགས་པ་ས་ས་པཎྜིཏ། །
杰尊 札巴 萨迦 班智达

萨钦上师、索南泽莫与 至尊札巴、萨迦班智达，

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ།
确吉 嘉波 帕巴 仁波切

།རེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
杰尊 贡玛 昂拉 恰嚓洛

人中珍宝法王八思巴， 至尊五祖师前敬顶礼。

11

12. 萨 迦 班 智 达 祈 请 文

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཤིང་།
谢嘉 汤皆 息贝 间养新

།འགྲོ་ཀུན་དགེ་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཅན། །

卓衮 给雷 竹贝 吐杰间

观鉴一切所知广大眼

赋有作为无边事业力

བསམ་ཡས་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་སོབས་མངའ་བ།

།འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །

杉耶 沁雷 最贝 多雅瓦

蒋贡 拉美 霞拉 贵洽叉

赋有作为无边事业力

顶礼文殊怙主上师足

13. 仁 达 瓦 · 勋 奴 · 洛 卓 祈 请 文

དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་གྱུར་སྤྱན་རས་གཟིགས།
密妹 则威 碟久 坚雷息

།དི་མེད་མཁེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

吉美 倩贝 旺波 蒋贝扬

无缘大悲宝藏观自在，

无垢智慧主文殊师利，

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རེད་མདའ་བ།
岗间 凯贝 珠坚 仁达瓦

།གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

勋奴 洛卓 霞拉 洽擦洛

西藏智者顶严仁达瓦，

勋奴洛卓足前敬顶礼。

14. 荣 敦 谢 嘉 昆 利 祈 请 文

མང་དུ་ཐོས་པ་ནགས་ཀི་ཚལ་གནས་ཤིང་།
芒度推巴拿记嚓内兴

安住无数听闻之林苑，

སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་རིགས་པའི་སོབས་རྒྱས་པ།
竹档孙金哩贝朵杰巴

圆满修持堪能破除力，

།སེ་བདུན་རལ་ཚོགས་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ཅན།
喋敦惹措南巴佑瓦间

完全动摇七部外道者。

།སྨྲ་བའི་སེང་ེ རོང་སོན་ཞབས་ལ་འདུད།
玛威森给荣敦霞拉度

语狮子荣敦足前顶礼。
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15. 果 然 巴 索 南 兴 格 祈 请 文

རྒྱ་ཆེན་བསོད་ནམས་ལུས་སོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་།

།བདེ་གཤེགས་གསུང་རབ་སེང་གེའི་ང་རོ་ཡིས།

嘉千 索南 吕朵 惹杰兴

碟谢 松惹 森给 昂洛宜

广大福德圆满妙身力，

藉以善逝妙语狮子吼，

ལོག་སྨྲའི་རི་དྭགས་མཐའ་དག་སྐྲག་མཛད་པ།

།ཐུབ་བསན་གངས་རི་སོང་བ་དེ་ལ་འདུད།
吐滇 岗哩 炯瓦 喋拉对

洛美 哩达 踏达 札最巴

所有邪说异师皆怖畏，

雪山盛教护卫敬顶礼。

16. 献 曼 达

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།

།རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

萨息布局久星美朵展

哩惹铃息涅喋坚巴迪

香水敷地花云海，

须弥四洲日月严，

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས།

།འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤག
ོ །

桑杰 形度 迷喋 铺瓦意

卓衮 南达 兴拉 究巴秀

意缘献供诸佛剎，

愿诸众生趋净土。

17. 请 转 法 轮

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་། །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །
森间 南吉 杉巴棠

洛宜 杰札 吉大哇

有情思想和心识，

随其差别而有之，

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི།

།ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

切琼 吞蒙 帖巴宜

确吉 阔洛 够读受

小乘大乘与共乘，

我今祈请转法轮。
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18. 回 向

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །
索南 迪伊 汤杰 息巴尼

托内 涅贝 札南 胖且内

以此功德愿证一切智，

降伏一切罪恶之怨敌，

སེ་ར་ན་འཆི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི།

།སིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

借嘎 拿企 爬龙 处巴宜

悉贝 措雷 卓瓦 卓哇秀

生老病死汹涌之波涛，

愿度众生脱离轮回海。

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁེན་པ་དང་།

།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

强巴 巴威 及达 肯巴棠

衮杜 桑波 碟扬 碟兴碟

如同文殊菩萨勇猛智，

普贤菩萨慧行亦复然，

དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སོབ་ཅིང་།

།དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

碟达 衮基 杰苏 达洛金

给哇 迪达 汤杰 惹读哦

随彼一切我愿常修学，

彼诸善根一切尽回向。

བྱང་ཕྱོགས་སོང་བའི་སོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ།

།མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་གནས། །

强秋 炯威 炯巴 秋久巴

凯祝 嘉翠 永苏 扛威内

护佑北方最胜救怙主，

萨迦圣贤海众遍雪域，

གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་བསན་པ་གསལ་མཛད་པ།

།ས་ས་པ་ཡི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

岗日 吹滴 滇巴 萨最巴

萨迦 巴宜 滇巴 杰久吉

发扬圣教于此雪山中，

祈愿萨迦教法永兴盛。
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