
༄༅། །ཐུབ་ཆོག་བིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སོ། །

釋迦牟尼佛修法儀軌





སྨོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྨོ་ལ་ན་མྨོ།
南無釋迦牟尼佛
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སྐྱབས་འགྨོ་སེམས་བསྐྱེད།
皈依 發心 

སངས་རྒྱས་ཆསོ་དང་ཚགོས་ཀྙི་མཆགོ་རྣམས་ལ། །    
桑吉 丘當 措杰 巧南拉   
乃至菩提之間永皈依 
                            
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྙི་སྐབས་སུ་མཆྙི། །
將秋 巴讀 達尼 加宿企
一切殊勝佛法及僧眾

བདག་གྙིས་སྦྙིན་སགོས་བགྙིས་པའྙི་བསདོ་ནམས་ཀྙིས། །
達給 金索 傑貝 索南吉                   
以我稀有念誦之福德                         

འགོ་ལ་ཕན་ཕྙིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤགོ། ལན་གསུམ།
卓拉 偏其 桑傑 竹巴休
為利眾生願成就佛果 （三遍）

ཚད་མེད་བཞྱི་ནྱི།
四無量心

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྙི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྙིག།
森間 湯解 爹瓦當 爹威 局當 滇巴 久吉
願諸眾生永具安樂及安樂因
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སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྙི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅྙིག།
杜阿當 杜阿基 局當 扎瓦久吉
願諸眾生永離眾苦及眾苦因

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྙི་བད་ེབ་དང་མྙི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅྙིག 
杜阿美貝 爹瓦當 米扎瓦 久吉
願諸眾生永具無苦之樂  我心怡悅

ཉེ་རྙིང་ཆགས་སང་གཉྙིས་དང་བྲལ་བའྙི་བཏང་སམོས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྙིག། 
ལན་གསུམ།
涅讓洽當 尼當 扎維 當紐拉 內巴 久吉
願諸眾生遠離貪嗔之心  住平等捨 （三遍）

འཕགས་པ་དཀྨོན་མཆྨོག་གསུམ་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་མདྨོ།
隨念三寶經

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
湯接 千巴拉 洽擦洛
頂禮本師釋迦牟尼佛

འདྙི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་དེ་ནྙི་དེ་བཞྙིན་གཤགེས་པ་དག་བཅམོ་པ་
ཡང་དག་པར་རོྫགས་པའྙི་སངས་རྒྱས་
迪大 桑傑炯滇喋 喋尼 喋行謝巴 扎炯巴 揚達巴 昨貝 桑傑
佛 薄伽梵者 謂 如來 應 正等覺 
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རྙིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བད་ེབར་གཤགེས་པ། འཇྙིག་རྟནེ་མཁནེ་པ། སྐསེ་བུ་
འདུལ་བའྙི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།
日巴倘 俠速滇巴 喋哇謝巴 吉滇千巴 界樸讀威 卡羅究哇
明行 圓滿 善逝 世間解

བླ་ན་མདེ་པ། ལྷ་དང་མྙི་རྣམས་ཀྙི་སནོ་པ། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཏ།ེ
喇那沒巴 蠟倘 米南記敦巴 桑傑炯滇喋 
無上士 調御丈夫 天人師 佛 薄伽梵 

ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པ་ད་ེནྙི་བསདོ་ནམས་དག་གྙི་རྒྱུ་མཐུན་པ། དག་ེབའྙི་ར་བ་རྣམས་
ཆུད་མྙི་ཟ་བ།
喋行謝巴喋尼 索南達吉 究吞巴 給威紮哇南 去米撒哇
諸如來者 是福等流 善根無盡 

བཟདོ་པ་དག་གྙིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། བསདོ་ནམས་ཀྙི་གཏརེ་རྣམས་ཀྙི་གཞྙི། དཔ་ེ
བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྙིས་སྤས་པ།
索巴達吉 惹杜間巴 索南記 喋南記息 貝且桑波 南記巴
安忍莊嚴 福藏根本 妙好間飾 

མཚན་རྣམས་ཀྙི་མ་ེཏགོ་རྒྱས་པ། སྤདོ་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ། མཐངོ་ན་མྙི་མཐུན་
པ་མེད་པ།
參南記沒豆傑巴 訣由仁巴吞巴 通拿米吞巴沒巴
眾香花敷 行境相順 見無違逆 

དད་པས་མསོ་པ་རྣམས་ལ་མངནོ་པར་དགའ་བ། ཤསེ་རབ་ཟྙིལ་གྙིས་མྙི་གནནོ་པ། 
སབོས་རྣམས་ལ་བརྫྙི་བ་མདེ་པ།
喋貝摩巴南拉 溫巴噶哇 謝拉息吉米倫巴 豆南拉 基哇沒巴
信解歡喜 慧無能勝 力無能屆 
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སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྙི་སོན་པ། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་རྣམས་ཀྙི་ཡབ། འཕགས་
པའྙི་གང་ཟགམས་ཀྙི་རྒྱལ་པ།ོ
森間湯界記 敦巴 強秋森巴 南記涯 帕被扛撒 南記嘉波

諸有情師 諸菩薩父 眾聖者王 

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྙི་གོང་ཁེར་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ཀྙི་དདེ་དཔནོ། ཡེ་ཤསེ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ།
釀恩雷喋貝 種切讀 卓哇南記 喋奔 耶謝巴杜沒巴

往涅盤城者之商主 妙智無量 

སབོས་པ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ། གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། དབྱངས་སན་པ། སྐུ་བྱད་
བལྟ་བས་ཆགོ་མྙི་ཤསེ་པ།
播巴杉吉 米恰巴 松 南巴達巴 央年巴 固切大威秋 米謝巴

辯才難思 語言清淨 音聲和美 觀身無厭 

སྐུ་མཚུངས་པ་མདེ་པ། འདདོ་པ་དག་གྙིས་མ་གསོ་པ། གཟུགས་དག་གྙིས་ཉ་ེབར་མ་
གསོ་པ།
固聰巴沒巴 堆巴達吉瑪軌巴 俗達吉 涅哇瑪軌巴

身無與等 不染諸欲 不染眾色 

གཟུགས་མདེ་པ་དག་དང་མ་འདྲསེ་པ། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཕུང་པ་ོ
དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ།
俗沒巴 達倘瑪這巴 讀阿達雷南巴卓哇 澎波達雷 惹杜南巴
卓哇

不染無色 解脫眾苦 善脫諸蘊 不成諸界 

ཁམས་རྣམས་དང་མྙི་ལྡན་པ། སྐ་ེམཆེད་རྣམས་བསམས་པ། མདུད་པ་རྣམས་ཤྙིན་ཏུ་
བཅད་པ།
康南倘 米滇巴 界切難檔巴 度巴南 行杜界巴

防護諸處 永斷諸結 
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ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གལོ་བ། སེད་པ་ལས་གོལ་བ། ཆུ་བོ་ལས་
བརྒལ་བ། ཡེ་ཤསེ་ཡངོས་སུ་རྫགོས་པ།
擁速東哇 達雷 南巴卓哇 夕巴雷卓哇 秋窩雷噶哇 耶謝擁速
昨巴
脫離熱惱 解脫愛染 越眾暴流 妙智圓滿 

འདས་པ་དང་། མ་བྱནོ་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའྙི་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་
རྣམས་ཀྙི་ཡེ་ཤསེ་ལ་གནས་པ།
喋巴倘 瑪準巴倘 達大炯威 桑傑炯滇喋南記 耶謝拉內巴
住去 來 今諸佛世尊所有妙智 

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མྙི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉྙིད་ཀྙི་མཐའ་ལ་གནས་པ།
釀恩雷喋巴拉 米內巴 揚達巴 尼記踏拉 內巴
不住涅盤 住真實際

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟྙིགས་པའྙི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སེ། 
森間湯界拉 息貝薩拉 修巴喋 
安住遍現一切有情之地

འདྙི་དག་ནྙི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་སྐུ་ཆེ་བའྙི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་
རྣམས་ས།ོ །
迪大尼 桑傑炯滇喋記 固切威 元滇 揚達巴南梭
是為如來正智殊勝功德

དམ་པའྙི་ཆསོ་ནྙི་ཐགོ་མར་དག་ེབ། བར་དུ་དག་ེབ། མཐའ་མར་དག་ེབ། དནོ་བཟང་
པ།ོ ཚགི་འབྲུ་བཟང་པ།ོ
檔貝卻尼透瑪給哇 琶讀給哇 踏瑪給哇 屯桑波 策竹桑波
正法者 謂 善說梵行 初善 中善 後善 義妙 文巧 
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མ་འདྲསེ་པ། ཡངོས་སུ་རྫགོས་པ། ཡངོས་སུ་དག་པ། ཡངོས་སུ་བྱང་བ། བཅམོ་ལྡན་
འདས་ཀྙིས་ཆསོ་ལགེས་པར་གསུངས་པ།
瑪宅巴 擁速昨巴 擁速達巴 擁速強哇 炯滇喋記 卻雷巴松巴
純一 圓滿 清淨 鮮白 佛 薄伽梵

ཡང་དག་པར་མཐངོ་བ། ནད་མདེ་པ། དུས་ཆད་པ་མདེ་པ། ཉ་ེབར་གཏདོ་པ།
揚達巴通哇 內沒巴 度切巴沒巴 涅哇對巴
善說法律 正得 無病 時無間斷 

འདྙི་མཐངོ་བ་ལ་དོན་ཡདོ་པ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྙིས་ས་ོསརོ་རང་གྙིས་རྙིག་པར་བྱ་བ། 
迪通哇拉 屯有巴 客巴南記梭梭攘吉 裡巴甲哇 
極善安立 見者不空 智者各別內證

བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་གསུངས་པའྙི་ཆསོ་འདུལ་བ་ལ་ལགེས་པར་བརྟནེ་པ། ངསེ་
པར་འབྱུང་བ། རོྫགས་པའྙི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བར་བྱདེ་པ།
炯滇喋記 松貝 卻讀哇拉雷巴滇巴 涅巴炯哇 昨貝強秋杜卓
哇且巴
法律善顯 決定出離 趣大菩提 

མྙི་མཐུན་པ་མདེ་ཅྙིང་། འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། བརྟནེ་པ་ཡདོ་པ། རྒྱུ་བ་བཅད་པའ།ོ །
米吞巴沒京 度巴倘滇巴 滇巴約巴 究哇界巴喔
無有違逆 成就和順 具足依止 斷流轉道 

ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོྙི་དག་ེའདུན་ནྙི། ལགེས་པར་ཞུགས་པ། རྙིགས་པར་ཞུགས་པ། དྲང་
པོར་ཞུགས་པ།
帖巴千波給屯尼 雷巴修巴 日巴修巴 長波修巴
聖僧者 謂 正行 應理行 
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མཐུན་པར་ཞུགས་པ། ཐལ་མོ་སྦར་བའྙི་འོས་སུ་གྱུར་པ། ཕག་བྱ་བའྙི་འོས་སུ་གྱུར་པ།
吞巴修巴 踏摩甲威 偉速究巴 恰甲威 偉速究巴
和敬行 質直行 所應禮敬 所應合掌 

བསདོ་ནམས་ཀྙི་དཔལ་གྙི་ཞྙིང་། ཡནོ་ཡངོས་སུ་སྦངོ་བ། སྦྙིན་པའྙི་གནས་སུ་གྱུར་བ། 
索南記 巴吉行 元 擁速炯哇 僅貝內速究巴 
清淨功德 淨諸信施 

ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྙིན་པའྙི་གནས་སུ་གྱུར་བ་ཆནེ་པའོ།ོ །
袞杜揚 僅貝內速究巴千波喔
所應惠施 

མགནོ་པ་ོཐུགས་ར་ེཆ་ེལྡན་པ། །
貢波 圖吉 且丹巴
我于大悲依怙尊

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སོན་པ་པ།ོ །
唐傑 青貝 東巴波
一切智慧說法者

བསདོ་ནམས་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚའོྙི་ཞྙིང་། །
索南 雲丹 嘉措新
福澤功德大海田

ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
疊新 希拉 洽擦羅
如來如去恭敬禮
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དག་པའྙི་འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་གྱུར། །
達貝 朵恰 宅瓦究
我于離欲之清淨

དག་ེབའྙི་ངན་སངོ་ལས་གལོ་ཞྙིང་། །
給威 年松 來卓新
度脫惡趣之妙善

གཅྙིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །
季度 屯檔 確究巴
獨一最上之真實

ཞྙི་གྱུར་ཆསོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
西究 確拉 洽擦羅
寂滅正法恭敬禮

གལོ་ནས་གལོ་ཡང་ལམ་ཡང་སོན། །
卓奈 卓威 蘭央東
我亦于諸已度脫

བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །
拉巴 達拉 熱德呢
指解脫道具福德

ཞྙིང་གྙི་དམ་པ་ཡནོ་ཏན་ལྡན། །
新給 當巴 雲丹典
善住清淨學處者
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ཚགོས་མཆགོ་དག་ེའདུན་ལ་ཕག་འཚལ། །
措確 給東 拉洽擦
聖田僧伽恭敬禮

 གནས་ཁང་བྱིན་བརླབ་ནྱི།
淨化此地

ཐམས་ཅད་དུ་ནྙི་ས་གཞྙི་དག།
趟界 獨揚 薩息達
一切地基咸清淨

གསགེ་མ་ལ་སགོས་མདེ་པ་དང་། །
色瑪 拉嗽 美巴檔
土石沙礫亦無有

ལག་མཐྙིལ་ལྟར་མཉམ་བཌཱཻུརྱའྙི། །
拉替 大釀 貝住牙
地平如掌同琉璃

རང་བཞྙིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅྙིག།
嚷行 蔣波 內求季
舒適柔軟祈安住
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སྤྱན་འདྲེན་ནྱི།
迎請

མ་ལུས་སམེས་ཅན་ཀུན་གྙི་མགནོ་གྱུར་ཅྙིང༌། །
瑪閭 森間 袞吉 袞究京
無盡有情之依怙

བདུད་ས་ེདཔུང་བཅས་མྙི་བཟད་འཇམོས་མཛད་ལྷ། །
度喋 繃界 米瑟 炯則蠟
摧伏無量魔軍眾

དངསོ་རྣམས་མ་ལུས་ཇྙི་བཞྙིན་མཁནེ་གྱུར་པའྙི། །
約南 瑪閭 吉行 千究貝
盡萬法如實遍知

བཅམོ་ལྡན་འཁརོ་བཅས་གནས་འདྙིར་གཤགེས་སུ་གསལོ། །
炯滇 擴界 內迪 謝速梭
世尊眷眾幸此處

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གངས་མདེ་དུ་མ་རུ། །
炯滇 嘎巴 掌沒 讀瑪如
世尊以無量劫數

འགོ་ལ་བརེ་ཕྙིར་ཐུགས་ར་ེརྣམས་སྦངས་ཤྙིང༌། །
卓拉 則企 圖傑 南強行
悲憫眾生行大悲
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སྨནོ་ལམ་རྒྱ་ཆནེ་དགངོས་པ་ཡངོས་རྫགོས་པའྙི། །
門朗 嘉千 拱巴 擁作貝
為廣大願盡圓成

ཁདེ་བཞདེ་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདྙི་ལགས་ན། །
切協 卓屯 則度 迪拉那
於此利生善時節

ད་ེཕྙིར་ཆསོ་དབྱྙིངས་ཕ་ོབྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །
喋企 卻應 波掌 倫竹內
故由任運法界宮

རྫུ་འཕྲུལ་བྱྙིན་རླབས་སྣ་ཚགོས་སོན་མཛད་ཅྙིང༌། །
族出 勤拉 那措 敦則京
示種種神變加持

མཐའ་ཡས་སམེས་ཅན་ཚགོས་རྣམས་བསྒལ་བྱའྙི་ཕྙིར། །
踏耶 森間 措南 扎其企
為度無邊諸有情

ཡངོས་བདག་འཁརོ་དང་བཅས་ཏ་ེགཤགེས་སུ་གསལོ། །
擁達 擴倘 界喋 謝速梭
畢竟眷眾祈降臨

ཆསོ་རྣམས་ཀུན་གྙི་དབང་ཕྱུག་གཙ།ོ །
卻南 袞吉 汪秋作
萬法自在主
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བཙ་ོམ་གསརེ་གྙི་མདགོ་འདྲ་ཞྙིང༌། །
作瑪 色吉 鬥扎行
一切純金色

ཉྙི་མ་ལས་ལྷག་གཟྙི་བརྙིད་ཆ།ེ །
尼瑪 雷蠟 色吉切
較日更威嚴

དད་པས་སྤན་ནྙི་དྲང་བར་བགྙི། །
喋貝 較尼 掌哇吉
以信而迎請

ཞྙི་ཞྙིང་ཐུགས་རེ་ཆ་ེལྡན་པ། །
息行 圖傑 切滇巴
寂靜具大悲

དུལ་ཞྙིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །
讀行 杉滇 薩拉修
調柔住禪定

ཆསོ་དང་ཡེ་ཤསེ་ཆགས་བྲལ་བ། །
卻倘 耶謝 恰扎哇
法與治離貪

ཀུན་ཏུ་མྙི་ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །
袞杜 米瑟 女巴滇
力用恆無盡
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ཚུར་བྱནོ་ཚུར་བྱནོ་ཞྙིང་དག་ལ། ། 
促捐 促捐 息達蠟
降臨祈降臨
靜淨尊聖眾

ཐུབ་པ་སྐསེ་མཆགོ་ཐམས་ཅད་མཁེན། །
圖巴 界秋 湯界千
能仁最勝生
能遍知一切

ཤྙིན་ཏུ་ལགེས་བྱས་གཟུགས་བརན་ནྙི། ། 
信杜 雷且 蘇年尼
極善妙色相

མཆོད་པའྙི་གནས་འདྙིར་གཤགེས་སུ་གསལོ། །
卻貝 內迪 謝速梭
降臨此供壇

 བཞུགས་གསྨོལ་ནྱི།
請安住

བཅམོ་ལྡན་འདྙིར་ནྙི་བྱནོ་པ་ལགེས། །
炯滇 迪尼 捐巴雷
薄伽梵尊祈降臨

བདག་ཅག་བསདོ་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །
達架 索南 嘎巴滇
我等具足福德眾
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བདག་གྙི་མཆདོ་ཡནོ་བཞསེ་སླད་དུ། །
達吉 卻元 協類讀
以我供施受用故

འདྙི་ཉྙིད་དུ་ནྙི་བཞུགས་སུ་གསལོ། །
迪尼 讀尼 修速梭
祈請即此而安住

ཁྲུས་ཁང་བསྐྱེད་ཅྱིང་སྙན་བརྣན་པ་ནྱི། 
觀生淨浴宮殿再加音樂

ཁྲུས་ཀྙི་ཁང་པ་ཤྙིན་ཏུ་དྲྙི་ཞྙིམ་པ། །
處計 康巴 幸杜 只興巴
淨浴宮殿香氣極芬芳

ཤལེ་གྙི་ས་གཞྙི་གསལ་ཞྙིང་འཚརེ་བ་བསར། །
謝吉 薩西 薩興 此哇達
水晶地基明亮又燦爛

རྙིན་ཆནེ་འབར་བའྙི་ཀ་བ་ཡྙིད་འངོ་ལྡན། །
仁千 把委 噶哇 宣翁點
珍寶熾盛宮柱甚悅意

མུ་ཏྙིག་འདོ་ཆགས་བླ་བྲ་ེབྲྙིས་པ་དརེ། །
母地 微恰 拉者 哲巴迭
珍珠閃耀華蓋覆其上
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ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པ་རྣམས་དང་ད་ེསས་ལ། །
迭行 謝巴 南檔 迭瑟拉
諸佛如來及與佛子前

རྙིན་ཆནེ་བུམ་པ་མང་པ་ོསསོ་ཀྙི་ཆུས། །
仁千 本巴 芒波 布計去
以諸珍寶瓶中之香水

ཡྙིད་འོང་ལགེས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནྙི། །
宣翁 列巴 剛哇 路當尼
悅意心為盈灌並歌唱

རལོ་མརོ་བཅས་པ་དུ་མས་ཁྲུས་བགྙིའ།ོ །
若莫 介巴 杜每 處及喔
諸多伎樂齊聲為洗浴

ཁྲུས་གསྨོལ་བ་ནྱི།
 獻浴

ཇྙི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྙིས་ནྙི། །
其大 但巴 贊計尼
猶如佛陀降生時

ལྷ་རྣམས་ཀྙིས་ནྙི་ཁྲུས་གསལོ་ལྟར། །
啦南 計尼 除索大
諸天為其獻浴般
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ལྷ་ཡྙི་ཆུ་ནྙི་དག་པ་ཡྙིས། །
拉宜 取尼 達巴以
彼以天水為潔淨

ད་ེབཞྙིན་བདག་གྙིས་ཁྲུས་བགྙིའ།ོ །
迭行 達個 除計哦
我亦如彼而獻浴

འདྙི་ནྙི་ཁྲུས་མཆགོ་དཔལ་དང་ལྡན། །
迪逆 處秋 巴當點
此為曼妙最勝浴

ཐུགས་རའེྙི་ཆུ་ནྙི་བླ་ན་མདེ། །
突傑 曲尼 拉那美
大悲之水最無上

བྱྙིན་རླབས་ཡེ་ཤསེ་ཆུ་ཡྙིས་ནྙི། །
金拉 耶喜 取以尼
以此智慧加持水

ཅྙི་འདོད་དངསོ་གྲུབ་སོལ་བར་མཛད། །
計朵 務住 作哇則
所欲成就盡賜予

རྒྱལ་བའྙི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆགོ་ལ། །
嘉威 固松 突秋拉
佛之最勝身語意
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ཉནོ་མངོས་སྒྙིབ་པ་མྙི་མངའ་ཡང་། །
紐夢 遮巴 米阿昂
雖然無有煩惱障

སམེས་ཅན་ས་ོགསུམ་སྒྙིབ་སྦང་ཕྙིར། ། 
森間 果松 遮將企
然而為淨眾三門

གཙང་མའྙི་ཆབ་ཀྙིས་ཁྲུས་བགྙིའ།ོ །
藏美 恰計 除計哦
以此淨水為洗浴

སྐུ་ཕྱི་བ་ནྱི།
擦身

ད་ེདག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མདེ་པའྙི་གསོ། །
迭達 固拉 倉巴 美貝故
彼等身上以此無等巾

གཙང་ལ་དྲྙི་རབ་བགསོ་པས་སྐུ་ཕྙིའ།ོ །
藏拉 直熱 故必 固企哦
潔淨香氣芬芳為擦身
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གྨོས་འབུལ་བ་ནྱི། 
獻衣

ད་ེནས་ད་ེལ་ཁ་དགོ་ལགེས་བསྒྱུར་བའྙི། །
迭內 迭拉 卡豆 列久微
此後再於其身上敬獻

ན་བཟའ་ཤྙིན་ཏུ་དྲྙི་ཞྙིམ་དམ་པ་འབུལ། །
拿撒 幸度 知行 但巴普
色澤華麗芬芳妙衣裳

གསོ་བཟང་སབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚགོས་དང་། །
故桑 薩拉 蔣巴 那措當
輕薄柔適種種百寶飾

རྒྱན་མཆགོ་བརྒྱ་ཕག་ད་ེདང་ད་ེདག་གྙིས། ། 
簡秋 甲察 送當 迭大各
以諸彼等最勝莊嚴衣

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང་། །
帕巴 混度 桑當 蔣揚檔
敬獻普賢聖者文殊尊

འཇྙིག་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་སགོས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྙི། །
吉點 旺秋 索拉昂 簡巴計
以及觀自在等而嚴飾
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སྣ་ཚགོས་དབང་པའོྙི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞྙིང་། །
那措 汪貝 修大 惹扎行
有如諸根炫麗景象般

གང་ལ་རགེ་ན་བད་ེབའྙི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྙི། །
剛拉 熱那 迭威 久久委
凡有觸者身即得安樂

གསོ་བཟང་རྙིན་ཆནེ་བདག་བློ་སྦངོ་ཕྙིར་འབུལ། །
故桑 仁千 達洛 炯企布
為浄我心呈獻妙寶衣

བཟོད་པ་དམ་པའྙི་གསོ་ཀྙིས་བརྒྱན་པར་ཤགོ།
索巴 但貝 故計 間巴秀
願以忍辱妙衣而莊嚴

དྲྙི་མེད་མཚན་ལ་སྒྙིབ་བསལ་མྙི་མངའ་ཡང་། །
智美 參拉 遮撒 米阿揚
無垢相中雖不需除障

དད་པས་ངུར་སྨྙིག་རྒྱལ་མཚན་ཕུལ་བ་ཡྙིས། ། 
爹比 無密 加參 普哇以 
但以信心獻此袈裟幢

ནམ་མཁའྙི་མཐའ་ཀས་གྱུར་པའྙི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
南卡 踏類 久貝 森間南
唯願遍虛空際諸眾生
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སངས་རྒྱས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལ་སྤདོ་པར་ཤགོ།
桑吉 度秀 秋拉 覺巴秀
皆得行持諸佛勝禁行

 མནྜལ་ནྱི།
供曼達

ས་གཞྙི་སསོ་ཆུས་བྱུགས་ཤྙིང་མ་ེཏགོ་བཀྲམ། །
薩息 陪去 久幸 美豆丈
大地塗香敷妙花

རྙི་རབ་གྙིང་བཞྙི་ཉྙི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདྙི། །
日惹 令息 尼爹 堅巴迪
須彌四洲日月嚴

སངས་རྒྱས་ཞྙིང་དུ་དམྙིགས་ཏ་ེཕུལ་བ་ཡྙིས། །
桑給 行獨 米爹 舖哇宜
意緣供養諸佛剎

འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞྙིང་ལ་སྤདོ་པར་ཤགོ།
卓棍 南達 行拉 教巴秀
眾登淨土祈受用
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ཡན་ལག་བདུན་པ་ནྱི།
七支供養

ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅྙིང་བཤགས་པ་དང༌། །
洽擦 瓦當 卻敬 夏巴檔
所有禮讚供養福

རསེ་སུ་ཡྙི་རང་བསྐུལ་ཞྙིང་གསལོ་བ་ཡྙི། །
傑宿 宜讓 固形 索瓦宜
請佛住世轉法輪

དག་ེབ་ཅུང་ཟད་བདག་གྙིས་ཅྙི་བསགས་པ། །
給瓦 炯薩 達給 基薩巴
隨喜懺悔諸善根

ཐམས་ཅད་བདག་གྙིས་བྱང་ཆུབ་ཕྙིར་བསྔའོ།ོ །
湯傑 達給 將秋 企哦喔
迴向眾生及佛道
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༄༅། །ཐུབ་ཆྨོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སྨོ། །

釋迦牟尼佛修法儀軌

ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཡེ།
南無咕汝釋迦牟那耶

ད་ེཡང་མད་ོཏྙིང་འཛནི་རྒྱལ་པོ་ལས། །འཆག་དང་འདུག་དང་འགངེ་དང་ཉལ་བ་ན། །མྙི་གང་ཐུབ་པའྙི་ཟླ་བ་དྲན་བྱདེ་པ། 
ད་ེཡྙི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་སོན་པ་བཞུགས། །ད་ེནྙི་རྒྱ་ཆནེ་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །ཞསེ་དང་། སྐུ་ལུས་དག་ནྙི་གསརེ་གྙི་
མདོག་འདྲ་བས། འཇྙིག་རྟནེ་མགནོ་པོ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་མཛསེ། །དམྙིགས་པ་འདྙི་ལ་གང་གྙི་སམེས་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་
སམེས་དཔའ་ད་ེནྙི་མཉམ་བཞག་ཡྙིན། །ཞསེ་གསུངས་པ་བཞྙིན། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྙི་སོན་པ་མཚུངས་པ་མདེ་པ་ཐུབ་
པའྙི་དབང་པོ་རསེ་སུ་དྲན་པའྙི་རྣལ་འབྱརོ་དུ་བྱ་བ་ནྙི། འདྙི་ལྟ་ས།ེ
如《三摩地王經》云：「散步安坐站立臥，何人憶念能仁尊，本師恆時

住彼前，彼者將獲廣大果。」又云：「身體宛若純金色，世間怙主極莊

嚴，何者之心專注此，菩薩彼者即入定。」隨念我等無比本師釋尊之修

法，首先念誦皈依偈：

ཆསོ་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞྙིན་མ་གྲུབ་པའྙི་དནོ་ཡྙིད་ལ་དྲན་པའྙི་ངང་ནས།
意念諸法現而無自性之義中念誦：

ཨཱཿ སེྐ་མདེ་སངོ་པ་ཉྙིད་དང་རྟནེ་འབྱུང་གྙི །   
阿 戒美 東巴 涅當 滇炯格   
阿 無生空性以及緣起性  

སྣང་བ་འགག་མདེ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའྙི་ཚུལ། །
囊瓦 嘎美 宋究 究梅促
顯現不滅雙運幻化相
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རང་མདུན་ནམ་མཁའ་མཆདོ་སྤྙིན་རྒྱ་མཚའོྙི་དབུས། །  
讓敦 南卡 卻針嘉翠鄔       
自前虛空如海供雲中   

རྙིན་ཆནེ་སངེ་ཁྙི་པད་ཉྙི་ཟླ་བའྙི་སངེ་། །
仁欽 桑赤 貝涅 達威定
觀想寶獅座蓮日月上

སནོ་པ་མཚུངས་མདེ་ཤཱཀ་སངེ་ག་ེནྙི། །    
敦巴 聰美 釋迦 桑給尼   
無等本師釋迦牟尼佛  
 
གསརེ་གྙི་མདགོ་ཅན་མཚན་དང་དཔ་ེབྱད་ལྡན། །
瑟記 朵堅 燦當 貝傑滇
身為金色具足相隨好

ཆསོ་གསོ་གསུམ་གསལོ་ར་ོརའེྙི་སྐྙིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །  
曲固 宋梭 多傑 紀中修   
身著三衣金剛跏趺坐   

ཕག་གཡས་ས་གནནོ་ཕག་རྒྱ་ལགེས་བསྐངས་ཤྙིང་། །
洽意 薩努 洽加 雷江星
右手壓地手印妙舒展

ཕག་གཡནོ་མཉམ་བཞག་བདུད་རྙིའྙི་ལྷུང་བཟདེ་བསྣམས། །  
洽雲 年夏 杜自 隆思南    
左手等印持執甘露缽  
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གསརེ་གྙི་རྙི་ལྟར་གཟྙི་བརྙིད་དཔལ་འབར་བ། །
瑟記 日達 瑟記 把巴瓦
宛如金山威嚴極耀眼

ཡེ་ཤསེ་འདོ་ཟརེ་དྲྭ་བས་མཁའ་དབྱྙིངས་ཁབ། ། 
耶喜 韋瑟 札威 卡英洽       
智慧光芒遍佈虛空界 
     
ཉེ་བའྙི་སས་བརྒྱད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སགོས། །
涅威 瑟解 尼殿 究竹梭
八大菩薩十六羅漢等

འཕགས་ཚགོས་རྒྱ་མཚའོྙི་འཁརོ་གྙིས་ཡངོས་བསྐརོ་ཞྙིང་། ། 
帕措 嘉翠 扣吉 永果星  
如海聖眾眷屬皆圍繞   

དྲན་པ་ཙམ་གྙིས་སྙིད་ཞྙིའྙི་མཐའ་གཉྙིས་ལས། །
沾巴 贊吉 思夕 塔尼雷
僅念解脫有寂之二邊

རྣམ་གོལ་བད་ེབ་མཆགོ་གྙི་དཔལ་སལོ་བ།  
南卓 迭瓦 秋格 巴措瓦  
賜予殊勝吉祥之大樂   
 
སྐབས་ཀུན་འདུས་པའྙི་བདག་ཉྙིད་ཆནེ་པརོ་གསལ། །    
加滾 杜必 達涅 千波薩
皈依處之總集大主尊
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ཞསེ་ད་ེལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྙི་སྐུ་ལ་དམྙིགས་ཏ་ེད་ེན་དངསོ་སུ་བཞུགས་ཡདོ་སམ་པའྙི་སམེས་བསེྐད་མ་ཐག་ཏུ། སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྙི་ཡེ་ཤསེ་ཀྙི་སྐུ་ལ་ཕོགས་དང་དུས་གང་དུ་ཡང་ཉ་ེརྙིང་མྙི་མངའ་བའྙི་ཕྙིར། གང་དུ་དམྙིགས་པ་ད་ེཉྙིད་དུ་ངསེ་
པར་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཏ།ེ མད་ོལས། གང་ཞྙིག་སངས་རྒྱས་ཡྙིད་བྱདེ་པ། ད་ེཡྙི་མདུན་ན་ད་ེབཞུགས་ཏ།ེ རྟག་པར་བྱྙིན་
གྙིས་རློབ་བྱདེ་ཅྙིང་། ཉསེ་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གོལ། ཞསེ་གསུངས་ཤྙིང་། རྒྱལ་བ་ད་ེཉྙིད་ལ་དམྙིགས་ནས་ཚགོས་
བསགས་པ་ཡང་མྙི་ཟད་པའྙི་དགེ་ར་ཆུད་མྙི་ཟ་བ་ཡྙིན་ཏ།ེ ཕལ་པོ་ཆ་ེལས། རྒྱལ་བ་ད་ེདག་མཐངོ་ཐསོ་མཆདོ་པ་བྱས་པས་
ཀང་། ཚད་མདེ་པ་ཡྙི་བསདོ་ནམས་ཕུང་པོ་འཕལེ་བར་འགྱུར། ཉནོ་མངོས་འཁརོ་བའྙི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སང་
འགྱུར་དུ། འདུས་བྱས་འདྙི་ནང་བར་མ་ད་ོརུ་ཟད་མྙི་འགྱུར། ཞསེ་དང་། དའེྙི་མདུན་དུ་སྨནོ་ལམ་ཇྙི་ལྟར་བཏབ་པ་ཡང་ད་ེ
བཞྙིན་དུ་འགྲུབ་ས།ེ འཇམ་དཔལ་ཞྙིང་གྙི་ཡནོ་ཏན་བསན་པ་ལས། ཆསོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རེྐན་བཞྙིན་ཏ།ེ འདུན་པའྙི་རེ་
ལ་རབ་ཏུ་གནས། གང་གྙིས་སྨནོ་ལམ་ཅྙི་བཏབ་པ། ད་ེའདྲའྙི་འབྲས་བུ་ཐབོ་པར་འགྱུར། ཞསེ་གསུངས་པའྙི་ཚུལ་རྣམས་ལ་
ངསེ་པ་བརྟན་པོ་བསེྐད་ད།ེ
如是觀想佛陀身，結果馬上想到佛真正安住在自前虛空中，因諸佛之智

慧身何時何地都無有遠近故。觀想佛於何處佛必安住於彼處。經中云：

「何者作意佛，佛安住彼前，恆時賜加持，解脫一切罪。」觀想佛陀，

所積之資糧也不會耗盡，善根不會虛耗。《華嚴經》中云：「聞見供養

彼等佛，無量福德將增上，斷諸煩惱輪迴苦，此善中間不窮盡。」於佛

前如何發願也會如是實現。《宣說文殊剎土功德經》中云：「諸法依緣

生，住於意樂上，何者發何願，將獲如是果。」對此中所說之理生起穩

固定解。

སྙིང་ར་ེཆནེ་པསོ་རདོ་ལྡན་སྙིགས་མའྙི་ཞྙིང་། །  
寧界 千波 作滇 逆美星        
大悲攝受具諍濁世剎    
       
བཟུང་ནས་སྨནོ་ལམ་ཆནེ་པ་ོལྔ་བརྒྱ་བཏབ། །
松逆 夢蘭 千波 哦加達
而後發下五百廣大願

པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཚན་ཐསོ་ཕྙིར་མྙི་ལྡགོ།   
巴嘎 達昂 燦土 企密多       
讚如白蓮聞名不退轉    
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སནོ་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
敦巴 突界 間拉 洽擦洛
恭敬頂禮本師大悲尊

བདག་གཞན་ས་ོགསུམ་དག་ེཚགོས་ལངོས་སོྤད་བཅས། །
達賢 果宋 給措 隆究吉       
自他三門善根及受用       
    
ཀུན་བཟང་མཆདོ་པའྙི་སྤྙིན་དུ་དམྙིགས་ནས་འབུལ། །
滾桑 秋貝 真杜 密內布
觀為普賢供雲而奉獻

ཐགོ་མདེ་ནས་བསགས་སྙིག་ལྟུང་མ་ལུས་པ། །  
托美 內薩 狄洞 瑪律巴      
無始以來所積一切罪      

སྙིང་ནས་འགདོ་པ་དྲག་པོས་ས་ོསརོ་བཤགས། །
寧內 究巴 札波 梭梭下
則以猛烈悔心分別懺

འཕགས་དང་ས་ོསའོྙི་སེྐ་བའོྙི་དག་ེབ་ནྙི། །   
帕當 梭雖 界悟 給瓦尼
於諸聖者以及凡夫眾  

དུས་གསུམ་བསགས་ལ་རེས་སུ་ཡྙི་རང་ང་ོ། །           
杜宋 薩拉 吉速 宜讓沃
三時所積善根作隨喜
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ཟབ་ཅྙིང་རྒྱ་ཆ་ེཆསོ་ཀྙི་འཁརོ་ལའོྙི་ཚུལ། །   
薩江 加切 曲記 扣律促  
祈請十方一切佛菩薩  
 
ཕགོས་བཅུར་རྒྱུན་མྙི་འཆད་པར་བསོྐར་དུ་གསལོ། །
秋局 就密 洽巴 果杜梭
恆轉甚深廣大之法輪

ཁདོ་ནྙི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྙི་ཡེ་ཤསེ་སྐུ། །   
卻尼 南卡 達布 耶喜固  
汝如虛空般之智慧身  
  
དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་མོད་ཀྙི། །
杜宋 破究 美巴 休莫記
雖住三世無有遷變中

གདུལ་བྱའྙི་སྣང་ངརོ་སྐ་ེའཇྙིག་ཚུལ་སནོ་ཅྙིང་། །  
杜企 囊沃 界記 促敦敬  
然於所化前示生滅相   
 
སྤྲུལ་པའྙི་གཟུགས་སྐུ་རྟག་ཏུ་སྣང་བར་མཛདོ། །
竹貝 速固 達杜 囊瓦最
恆時顯現幻化之色身

བདག་གྙིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའྙི་དག་ེཚགོས་ཀྙིས། །  
達格 杜宋 薩貝 給措吉   
我以三世所積之善根 
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མཁའ་ཁབ་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་སླད་དུ། །
卡洽 卓瓦 滾拉 偏拉杜
願利遍佈虛空界有情

ཆསོ་ཀྙི་རྒྱལ་པ་ོརྟག་ཏུ་མཉསེ་བྱདེ་ཅྙིང་། །    
曲記 加波 達杜 尼傑京     
令釋尊您恆時生歡喜   
           
ཆསོ་རེ་རྒྱལ་བའྙི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་ཤགོ།
曲記 加威 果胖 托巴效
獲得法王如來之果位

བདག་ཅག་སྙིགས་མའྙི་འགོ་བ་མགནོ་མདེ་རྣམས། ། 
達加 涅美 卓瓦 滾美南   
無有怙主我等濁世眾  

ཐུགས་རསེ་ལྷག་པར་བཟུང་བའྙི་བཀའ་དྲྙིན་ལས། །
土吉 拉巴 宋威 嘎真雷
蒙以悲心攝受之恩德

ཞྙིང་དང་དུས་འདྙིར་རྙིན་ཆནེ་རྣམ་གསུམ་གྙི། །
形當 杜迪 仁欽 南松記            
此剎此時一切三寶相  

སྣང་བ་ཇྙི་སེད་ཁདེ་ཀྙི་ཕྙིན་ལས་ཉྙིད། །
囊瓦 傑尼 切記 成利涅
均是佛陀您之事業也
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ད་ེཕྙིར་སྐབས་མཆགོ་མཚུངས་མདེ་གཅྙིག་པུ་རུ། ། 
迭企 加秋 聰美 記布汝   
故於無等唯一勝依怙     

ཡྙིད་ཆེས་དད་པས་སྙིང་ནས་གསལོ་འདབེས་ན། །
宜且 爹貝 寧內 梭迭那
虔誠信仰誠心而祈禱

སྔནོ་གྙི་དམ་བཅའ་ཆནེ་པ་ོམ་བསེལ་བར། །   
翁記 旦加 千波 瑪涅瓦  
莫忘昔日所發大誓願   

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རེས་རསེ་འཛནི་མཛདོ། །
江秋 巴杜 土吉 及增佐
乃至菩提前以大悲攝

ཅསེ་ཡྙིད་ཆསེ་ཀྙི་དད་པ་དྲག་པསོ་སནོ་པ་དངསོ་སུ་བཞུགས་ཡདོ་སམ་པའྙི་སྐུ་ལ་རེ་གཅྙིག་ཏུ་དམྙིགས་ཏ།ེ
以猛烈虔誠的信心觀想世尊真正身相 一緣專注其身而盡力唸誦 

བླ་མ་སོན་པ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པ་དག་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའྙི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།མཆོད་དོ། 
སྐབས་སུ་མཆྙིའ།ོ ། ལན་གསུམ།

喇嘛 敦巴 炯旦迪 迭欣謝巴 札炯巴 揚達巴 佐貝桑吉  
巴嘉瓦 釋迦 土巴拉 洽擦洛 秋多 佳速企喔　念三遍

頂禮 供養 皈依上師 本師 出有壞 善逝 真實圓滿正等覺 
釋迦牟尼佛 念三遍

ཅསེ་ཅྙི་འགྲུབ་དང་། ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའྙི་ཚུར་དུ་ཤརེ་ཕྙིན་ཡྙི་གེ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུངས་པའྙི་གཟུངས་ནྙི།
以懇切祈請之方式盡力持誦《小般若經》中所說的陀羅尼咒
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ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
達雅塔 嗡 牟尼牟尼 瑪哈牟那耶 梭哈

ཞསེ་ཅྙི་རྙིགས་དང་། ༀ་མན་ཆད་ཅྙི་འགྲུབ་བཟླའ།ོ །
再盡力唸誦   嗡牟尼牟尼瑪哈牟那耶 梭哈
འདྙི་དག་གྙི་སྐབས་སུ་སོན་པའྙི་ཡནོ་ཏན་རསེ་སུ་དྲན་ཏ།ེ དད་པའྙི་སམེས་ཀྙིས་རེ་གཅྙིག་ཏུ་སྐུ་ཡྙི་གསལ་སྣང་ལ་དམྙིགས་
ནས། 
此等之時隨念釋尊的功德，以信心一緣專注其明顯身相而誦一遍：

མཚན་བརདོ་པ་དང་གཟུངས་བཟླས་པའྙི་རྐནེ་གྙིས། སནོ་པའྙི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤསེ་ཀྙི་
འོད་ཟེར་སྣ་ཚགོས་པའྙི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྙི་
སྒྙིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞྙིང་། ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོྙི་ལམ་གྙི་ཡནོ་ཏན་ཚུལ་བཞྙིན་དུ་
སྐསེ་ཏ་ེཕྙིར་མྙི་ལྡགོ་པའྙི་ས་ནནོ་པར་བསམ།
燦究巴當 松迪貝堅吉 敦貝固雷 耶喜記 韋瑟納措貝 囊瓦千
波 達當森間湯杰記 竹巴湯杰薩欣 帖巴千波 浪記雲旦 促賢
杜 吉迭 企密多貝 薩嫩巴散拉
觀想依靠持誦名號 念誦陀羅尼之緣以本師之身中放射種種
智慧大光芒遣除我與一切眾生之諸罪障並如理生起大乘道
功德而獲得不退轉果位
ད་ེལྟར་ཅྙི་ནུས་སུ་བརོན་པར་བྱའ།ོ །ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་མཎལྡ་སགོས་མཆདོ་པ་དང་། ཐུབ་བསོད་ཀྙི་རྙིགས་དང་། 
སྙིང་ར་ེཔད་དཀར། རྒྱ་ཆརེ་རལོ་པ། སྐསེ་རབས་སྣ་ཚགོས། ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པའྙི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་སགོས་མད་ོ
གང་འདོད་ཅྙི་ལྟར་ནུས་པར་བཀག་མཐར།
平時盡力精進念誦 座間時根據情況供曼荼羅 誦各種釋尊讚 閱《大悲

白蓮花經》 《廣大游舞經》 各種《釋尊傳》 《如來一百零八種名

號》等 盡力隨意讀誦經典 後 

བད་ེགཤགེས་སས་བཅས་ཀུན་གྙི་ཐུགས་བསེྐད་དང་། །
待夏 色集 滾吉 圖傑當
一切善逝佛子等發心 
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མཛད་པ་སྨནོ་ལམ་མཁེན་བརེ་ནུས་པའྙི་ཚུལ། །
雜吧 莫蘭 千慈 努貝促
事業發願智慧慈悲力

བླ་མདེ་ཡེ་ཤསེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇྙི་འདྲ་བ། །
拉美 邪嘻 局初 吉扎瓦
無上智慧所幻化如何 

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤགོ།
待扎考哪 達搜 局瓦校
願諸有情唯成等同彼

ཅསེ་པའང་མྙི་ཕམ་པས་ས།ོ །
此乃米滂巴所作

དག་ེབ་འདྙི་ཡྙིས་མྱུར་དུ་བདག།        
給哇 迪宜 紐度 達          
願我藉由此善根      
       
ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པ་འགྲུབ་འགྱུར་ནས། ། 
迭星 謝巴 竹究內
速疾成就如來已

འགོ་བ་གཅྙིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །           
卓瓦 記江 瑪律巴           
一切有情盡無餘   
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ད་ེཡྙི་ས་ལ་འགདོ་པར་ཤགོ།
迭宜 薩拉 歸巴秀
悉皆安住彼果位

དགེ་བའྙི་ར་བ་རྣམས་བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔ་ོབ་དང་སྨནོ་ལམ་གྙི་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའ།ོ །སྤྙིར་འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གྙི་
སྐབས་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་ཉྙིད་མ་བརདེ་པར་དྲན་པ་དང་། མཚན་མ་ོཡང་སོན་པ་དངསོ་སུ་བཞུགས་པའྙི་སྐུ་ཡྙི་འདོ་ཀྙིས་
ཕགོས་ཐམས་ཅད་དུ་ཉྙིན་མ་ོཤྙིན་ཏུ་དྭངས་པའྙི་དུས་ལྟ་བུར་སྣང་བའྙི་འདུ་ཤསེ་ཀྙི་ངང་དུ་གཉྙིད་ལགོ་པར་བྱའ།ོ །དུས་
རྒྱུན་དུ་སོན་པ་ཉྙིད་ཀྙིས་སྔནོ་ཇྙི་ལྟར་ཐུགས་བསྐདེ་པའྙི་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏ།ེ དུས་གསུམ་གྙི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོ་རྣམས་ཀྙི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལ་རེས་སུ་གཞལོ་བའྙི་བྱང་ཆུབ་ཀྙི་སེམས་རྙིན་པོ་ཆའེྙི་དམ་བཅའ་ལྷདོ་
པ་མདེ་པའྙི་ངང་ནས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའྙི་སྤདོ་པ་སྤྙི་དང་། ཁད་པར་ཞྙི་ལྷག་གྙི་རྣལ་འབྱརོ་ལ་ཅྙི་ནུས་སུ་བརོན་པས་
དལ་འབྱརོ་ཐབོ་པ་དནོ་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཏ།ེ བདག་ཅག་གྙི་སནོ་པ་འདྙི་ཉྙིད་ཀྙི་མཚན་ཐསོ་པ་ཙམ་ཞྙིག་གྙིས་རྙིམ་གྙིས་བྱང་
ཆུབ་ཆནེ་པོ་ལམ་ལས་ཕྙིར་མྙི་ལྡགོ་པར་འགྱུར་བ་མད་ོདུ་མ་ནས་གསུངས་ལ། གངོ་དུ་བསན་པའྙི་གཟུངས་འདྙི་ལས་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞྙིང་། གཟུངས་འདྙི་རེད་པའྙི་མཐུས་ཤཱཀའྙི་རྒྱལ་པོ་ཉྙིད་སངས་རྒྱས་ཤྙིང་། སྤན་རས་
གཟྙིགས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའྙི་སྤདོ་པ་མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུངས་འདྙི་ཐསོ་པ་ཙམ་གྙིས་བསདོ་ནམས་རྒྱ་ཆནེ་པོ་
ཚགེས་མདེ་པར་འཐབོ་ཅྙིང་ལས་ཀྙི་སྒྙིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བ་དང་། སྔགས་བསྒྲུབ་པ་ན་བགགེས་མ་མཆྙིས་པར་འགྲུབ་
པར་འགྱུར་ར་ོཞསེ་ཤསེ་རབ་ཀྙི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྙིན་པ་ཡྙི་གེ་ཉུང་ངུ་ཞསེ་པ་ད་ེཉྙིད་ལས་གསུངས་ཤྙིང་། གཀའ་གཞན་ལས་
ཀང་གཟུངས་འདྙི་ལན་གཅྙིག་བཟླས་པས་བསྐལ་པ་བྱ་ེབ་ཕག་བརྒྱད་ཁྙིའྙི་བར་དུ་བྱས་པའྙི་སྙིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་
འགྱུར་བ་སགོས་ཕན་ཡནོ་ཚད་མདེ་དང་ལྡན་ཞྙིང་། ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྙི་སྙིང་པོ་དམ་པ་ཉྙིད་དུ་གསུངས་
ས།ོ དད་པ་བསྐདེ་པ་དང་ཞྙི་ལྷག་གྙི་རྣལ་འབྱརོ་ལ་ཇྙི་ལྟར་བརནོ་པའྙི་ཚུལ་ཟུར་དུ་བཤད་པར་བྱའ།ོ །ཞསེ་པ་འདྙི་ནྙི་
བསླབ་གསུམ་ནརོ་བུའྙི་མཛདོ་མངའ་དབནོ་ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛནི་ནརོ་བུ་ནས་བཀྲ་ཤྙིས་པའྙི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཏེ་ནན་
ཏན་ཏུ་བསྐུལ་བ་ཡྙིད་ལ་འཇགས་པའྙི་སེང་དུ་ཉ་ེཆར་ཡང་དབོན་རྙིན་པོ་ཆེ་ཉྙིད་ནས་སྤྲུལ་པའྙི་སྐུ་འཇྙིགས་མེད་པདྨ་
བད་ེཆནེ་ལ་སྦྲན་ཏ།ེ རྙིན་ཆནེ་དང་པོ་སགོས་བཀྲ་ཤྙིས་པའྙི་ལྷ་རྫས་ཀྙི་སེྐས་དང་བཅས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་གྙིས་ཞསེ་དམ་
པ་ཟུང་གྙི་བཀའ་བསྐུལ་ལ་བརྟནེ་ནས། སནོ་པ་མཆགོ་ལ་མྙི་ཕདེ་པའྙི་དད་པ་ཐབོ་ཅྙིང་། དུས་མཐར་ཆསོ་སྨ་བའྙི་མྙིང་
ཙམ་འཛནི་པ་ཤཱཀའྙི་རསེ་འཇུག་མྙི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚསོ། རྫ་ར་ོརེ་འཕན་ཕྱུག་གྙི་རྙི་ཞལོ་ཕུན་ཚགོས་ནརོ་བུའྙི་
གྙིང་དུ། ཀུན་ལྡན་ལྕགས་བྱྙི་གསར་ཚསེ་ཆ་ོའཕྲུལ་ཆནེ་པའོྙི་ཡར་ཚསེ་བརྒྱད་ལ་གྲུབ་པར་བགྙིས་པ་འདྙིས་བསན་འགོ་ལ་
ཕན་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱུན་མྙི་འཆད་པར་བྱདེ་པ་དང་། ཚུལ་འདྙི་མཐོང་ཐསོ་དྲན་རགེ་གྙི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྙི་རྒྱུད་ལ་སོན་
པ་ཐུབ་པའྙི་དབང་པའོྙི་བྱྙིན་རླབས་མཚུངས་པ་མདེ་པ་མངནོ་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅྙིག།
一切善根以迴向無上菩提及發願印持。總之，行住坐臥一切時分都應當

憶念本師，夜間也觀想釋尊之真實身體發光照耀諸方，如同極為晴朗之

白晝時一般，於此境界中入眠。平時也隨念釋尊昔日如何發心的情形，

勤隨三世諸佛大菩薩事蹟，堅持珍寶菩提心之誓願而行菩薩行，尤其盡

力勤修止觀瑜伽，如此將使所獲得的暇滿人身有意義。經中說僅以聽聞

我等本師之名號也逐漸於大菩提道中不退轉。《小般若經》中說：「諸

佛皆從此陀羅尼咒中生，釋迦佛亦以此陀羅尼咒之威力而成佛，觀世音
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以此現前菩薩勝果，僅僅聽聞此陀羅尼咒也將無勤獲得廣大福德並清淨

一切業障。若修密咒，則無有魔障而成就。」其餘經典中也說念誦一遍

此陀羅尼咒，可清淨俱胝八萬劫中所造的一切罪業等，具無量功德利

益，此乃釋迦如來之殊勝心咒。對釋尊如何生起信心及止觀之修法，其

他論典中有宣說。(即於《釋尊廣傳白蓮花論》中有宣說)

此修法儀軌是具三學寶藏之文鄔金丹增諾布供養吉祥哈達懇切勸請，我

也銘記於心。最近文仁波切又委託晉美班瑪德欽祖古，其以純金、吉祥

哈達等供品，請求速疾完成此修法儀軌。應此二位大德勸請，於殊勝本

師有不退信心，濁世名相說法者、釋迦世尊之弟子米滂蔣揚嘉措，鐵鼠

年神變月初八於石渠多傑攀修神山附近圓滿寶珠寺院造畢。願依此不斷

弘法利生，令見聞念觸此儀軌之一切眾生相續中，真正獲得本師佛之無

量加持。願吉祥！

 མཛད་བཅུའྱི་བསྨོད་པ་ནྱི།
佛陀十二行誼禮讚文

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རསེ་ཤཱཀའྙི་རྙིགས་སུ་འཁྲུངས། །
踏客 突傑 夏給利速衝
善巧慈悲生於釋迦族

གཞན་གྙིས་མྙི་ཐུབ་བདུད་ཀྙི་དཔུང་འཇམོས་པ། །
賢旗 米突 堵紀 蹦炯巴
摧服他人難伏之魔軍

གསརེ་གྙི་ལྷུན་པ་ོལྟ་བུར་བརྙིད་པའྙི་སྐུ། །
色旗 論波 大布 吉貝固
威儀赫赫身似金須彌
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ཤཱཀའྙི་རྒྱལ་པ་ོཁདོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
夏給 陡波 去拉 洽擦洛
釋迦佛之蓮足前頂禮

གང་གྙིས་དང་པརོ་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསེྐད་ནས། །
扛吉 檔波 蔣秋 突給內
釋尊首先生起菩提心

བསདོ་ནམས་ཡེ་ཤསེ་ཚགོས་གཉྙིས་རྫགོས་མཛད་ཅྙིང༌། །
蘇南 耶謝 湊逆 奏則淨
隨後圓滿福慧二資糧

དུས་འདྙིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆནེ་འགོ་བ་ཡྙི། །
堵迪 則巴 陡倩 卓哇宜
此時所作佛行極廣大

མགནོ་གྱུར་ཁོད་ལ་བདག་གྙིས་བསོད་པར་བགྙི། །
袞求 去拉 達旗 對巴旗
眾生依怙尊前我讚歎

ལྷ་རྣམས་དོན་མཛད་འདུལ་བའྙི་དུས་མཁེན་ནས། །
拉南 敦則 獨威 堵千內
利益諸天了知調伏機

ལྷ་ལས་བབས་ནས་གང་ཆནེ་ལྟར་གཤགེས་ཤྙིང༌། །
拉雷 巴內 浪倩 大謝幸
自天而降如巨象降臨
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རྙིགས་ལ་གཟྙིགས་ནས་ལྷ་མ་ོསྒྱུ་འཕྲུལ་གྙི། །
利拉 司內 拉摩 求處旗
親見種姓而後方進入

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
論速 秀巴 則拉 洽擦洛
天女幻化母胎我頂禮

ཟླ་བ་བཅུ་རྫགོས་ཤཱཀའྙི་སས་པ་ོནྙི། །
達哇 酒奏 夏給 誰波尼
圓滿十月懷胎釋迦子

བཀྲ་ཤྙིས་ལུམྦྙིའྙི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའྙི་ཚ།ེ །
扎西 倫比 擦獨 當貝策
吉祥藍毗尼園誕生時

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱྙིན་གྙིས་བསོད་མཚན་མཆགོ་ནྙི། །
倉檔 陡錦 旗對 粲秋尼
梵天因陀咸禮彼勝記

བྱང་ཆུབ་རྙིགས་སུ་ངསེ་མཛད་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
蔣秋 利速 似則 洽擦洛
決定菩提種姓我頂禮

གཞནོ་ནུ་སབོས་ལྡན་མྙི་ཡྙི་སངེ་ག་ེདསེ། །
旋奴 豆殿 米宜 勝給爹
大力童子彼乃人中獅
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ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནྙི་སྒྱུ་རལ་བསན། །
昂嘎 瑪嘎 達尼 求雜殿
昂嘎摩羯陀國顯技藝

སྐ་ེབ་ོདྲགེས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །
給喔 哲巴 見南 擦界內
凡夫驕幔見眾咸摧折

འགན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
真達 美巴 則拉 洽擦洛
世尊舉世無匹我頂禮

འཇྙིག་རྟནེ་ཆསོ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང༌། །
吉殿 卻檔 吞巴 夾哇檔
世間諸法彼咸隨順之

ཁ་ན་མ་ཐ་ོསང་ཕྙིར་བཙུན་མ་ོཡྙི། །
卡拿 瑪透 棒契 尊摩宜
為斷致苦之業而納妃

འཁརོ་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྙིས། །
扣檔 殿則 踏拉 客巴宜
世尊深明善巧方便法

རྒྱལ་སྙིད་སྐངོ་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
陡似 宮哇 則拉 洽擦洛
以此護衛國家我頂禮
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འཁརོ་བའྙི་བྱ་བ་སྙིང་པ་ོམདེ་གཟྙིགས་ནས། །
扣威 夾哇 寧波 美司內
洞察輪迴諸行無實義

ཁྙིམ་ནས་བྱུང་སེ་མཁའ་ལ་གཤགེས་ནས་ཀང༌། །
沁內 炯爹 卡拉 謝內羌
捨離家宅漫遊於虛空

མཆོད་རྟནེ་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉྙིད་ལ་ཉྙིད། །
卻殿 南達 仲獨 逆拉逆
清淨佛塔之前逕自行

རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
惹度 炯哇 則拉 洽擦洛
完全捨離之舉我頂禮

བརནོ་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་དགངོས་ནས་ནྙི། །
尊貝 蔣秋 竹巴 拱內尼
作意由精進行證菩提

ན་ཻརཉ་ྫནའྙི་འགམ་དུ་ལོ་དྲུག་ཏུ། །
涅仍 雜內 章獨 洛竹度
尼連禪河河畔六年間

དཀའ་བ་སྤད་མཛད་བརོན་འགྲུས་མཐར་ཕྙིན་པས། །
噶哇 界則 尊醉 踏慶貝
難行苦行精進達彼岸
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བསམ་གཏན་མཆོག་བརེས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
散殿 秋涅 則拉 洽擦洛
獲至殊勝禪定我頂禮

ཐགོ་མ་མདེ་ནས་འབད་པ་དནོ་ཡདོ་ཕྙིར། །
透瑪 美內 貝巴 敦約契
無始以來具義精進故

མ་ག་དྷ་ཡྙི་བྱང་ཆུབ་ཤྙིང་དྲུང་དུ། །
瑪嘎 達宜 蔣秋 幸仲獨
摩羯陀國菩提勝樹下

སྐྙིལ་ཀྲུང་མྙི་གཡོ་མངནོ་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །
紀仲 米由 問巴 桑給內
示現不動金剛跏趺坐

བྱང་ཆུབ་རོྫགས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
蔣秋 奏巴 則拉 洽擦洛
圓成正等正覺我頂禮

ཐུགས་རསེ་འགོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟྙིགས་ནས་ནྙི། །
突傑 卓拉 紐獨 司內尼
以大悲心迅極示眾生

ཝཱ་རཱ་ཎ་སྙི་ལ་སགོས་གནས་མཆགོ་ཏུ། །
瓦惹 那似 拉梭 內秋度
於鹿野苑等殊勝聖地
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ཆསོ་ཀྙི་འཁརོ་ལོ་བསྐརོ་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །
卻紀 扣洛 構內 獨夾南
轉妙法輪凡諸所化眾

ཐགེ་པ་གསུམ་ལ་འགདོ་མཛད་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
替巴 舜拉 軌則 洽擦洛
皆安置於三乘我頂禮

གཞན་གྙི་རྒལོ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅད་ཕྙིར། །
賢旗 苟巴 恩巴 擦界契
悉斷他人惡意辯難已

མུ་སགེས་སནོ་པ་དྲུག་དང་ལྷ་སྦྙིན་སགོས། །
木爹 頓巴 竹檔 喇錦嗽
六師外道 提婆達多等

འཁརོ་མ་ོའཇྙིག་གྙི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ། །
扣摩 吉個 又獨 堵南度
擴摩吉之境內降魔眾

ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
突巴 由雷 陡拉 洽擦洛
能仁勝諸戰鬥我頂禮

སྙིད་པ་གསུམ་ན་དཔ་ེམདེ་ཡནོ་ཏན་གྙིས། །
似巴 舜拿 貝美 遠殿旗
於三有中以無比功德
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མཉན་དུ་ཡདོ་པར་ཆ་ོའཕྲུལ་ཆནེ་པ་ོབསན། །
念獨 約巴 秋處 倩波殿
於舍衛國示現大神通

ལྷ་མྙི་འགོ་བ་ཀུན་གྙིས་རབ་མཆདོ་པ། །
拉米 卓哇 棍旗 惹卻巴
天人一切眾生咸供養

བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
殿巴 給巴 則拉 洽擦洛
法教廣為流佈我頂禮

ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བྱའྙི་ཕྙིར། །
雷露 見南 紐獨 固傑契
為散逸眾迅亟暢勵故

ར་མཆགོ་གངོ་གྙི་ས་གཞྙི་གཙང་མ་རུ། །
雜秋 仲旗 薩息 臧瑪汝
於拘屍城清淨大地上

འཆྙི་མདེ་ར་ོར་ེལྟ་བུའྙི་སྐུ་གཤགེས་ནས། །
契美 朵傑 達布 固謝內
無死金剛之身毀壞已

མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
釀恩 達哇 則拉 洽擦洛
契入寂滅涅槃我頂禮



寧瑪巴日誦修法儀軌 （上冊）

釋迦牟尼佛修法儀軌 91

ཡང་དག་ཉྙིད་དུ་འཇྙིགས་པ་མདེ་ཕྙིར་དང༌། །
揚達 逆獨 吉巴 美契檔
清淨法性不被摧毀故

མ་འོངས་སམེས་ཅན་བསདོ་ནམས་ཐབོ་བྱའྙི་ཕྙིར། །
瑪翁 森見 蘇南 透傑契
當來眾生堪得福德故

ད་ེཉྙིད་དུ་ནྙི་རྙིང་བསེལ་མང་སྤྲུལ་ནས། །
爹逆 獨尼 仍色 芒住內
世尊化現許多舍利子

སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
固董 洽給 則拉 洽擦洛
靈骨分作八份我頂禮

༈ གང་ཚ་ེརྐང་གཉྙིས་གཙ་ོབ་ོཁོད་བལྟམས་ཚ།ེ །
扛策 岡逆 奏喔 去當策
彼時兩足中尊誕生際

ས་ཆནེ་འདྙི་ལ་གམོ་པ་བདུན་བརོ་ནས། །
薩倩 迪拉 拱巴 敦柏內
於此大地步行七步後

ང་ནྙི་འཇྙིག་རྟནེ་འདྙི་ན་མཆགོ་ཅསེ་གསུངས། །
雅尼 吉殿 迪拿 秋界宋
自云於此世界我獨尊
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ད་ེཚ་ེམཁས་པ་ཁདོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
爹策 客巴 去拉 洽擦洛
彼時善巧尊者我頂禮

དང་པརོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡྙི་ཡུལ་ནས་བྱནོ། །
檔波 嘎殿 哈宜 由內捲
首先自兜率天而降臨

རྒྱལ་པའོྙི་ཁབ་ཏུ་ཡུམ་གྙི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །
陡杯 卡度 雲旗 論速秀
隨入王宮王後母胎中

ལུམྦྙི་ནྙི་ཡྙི་ཚལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས། །
倫比 尼宜 擦獨 突巴當
藍毗尼園能仁誕生已

བཅམོ་ལྡན་ལྷ་ཡྙི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
炯殿 拉宜 拉拉 洽擦洛
世尊天中之天我頂禮

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་ཀྙིས་མཆདོ། །
霞耶 亢獨 瑪瑪 給紀卻
越量宮中八位保姆育

ཤཱཀའྙི་དྲུང་དུ་གཞནོ་ནུས་རལོ་རདེ་མཛད། །
夏給 仲獨 旋努 柔界則
釋迦族裡童子共嬉戲
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སརེ་སྐའྙི་གནས་སུ་ས་འཚ་ོཁབ་ཏུ་བཞསེ། །
色給 內速 薩湊 卡度協
迦毗羅城太子納王妃

སྙིད་གསུམ་མཚུངས་མདེ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
似舜 匆美 固拉 洽擦洛
三有無匹佛身我頂禮

གངོ་ཁེར་ས་ོབཞྙིར་སྐ་ོབའྙི་ཚུལ་བསན་ནས། །
仲客 苟息 菊威 促殿內
王城四門各現憂惱狀

མཆོད་རྟནེ་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་གསྙིལ། །
卻殿 南達 仲獨 勿乍似
清淨佛塔之前自落髮

ན་ཻརཉྫ་ནའྙི་འགམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད། །
涅仍 雜內 章獨 噶突則
尼連禪河河畔行苦行

སྒྙིབ་གཉྙིས་སྐནོ་དང་བྲལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
執逆 君檔 雜拉 洽擦洛
二障罪垢咸離我頂禮

རྒྱལ་པའོྙི་ཁབ་ཏུ་གང་ཆནེ་སོྨན་པ་བཏུལ། །
陡杯 卡度 浪倩 謔巴度
王舍城中調伏瘋大象
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ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྤའེུས་སྦྲང་རྙི་ཕུལ། །
揚巴 見獨 哲鄔 章自舖
廣嚴城裡猴子獻蜂蜜

མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་མངནོ་སངས་རྒྱས། །
瑪達 達汝 突巴 問桑傑
摩羯陀國能仁成正覺

མཁནེ་པའྙི་ཡེ་ཤསེ་འབར་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
千貝 耶謝 巴拉 洽擦洛
智者智慧光焰我頂禮

ཝཱ་རཱ་ཎ་སྙིར་ཆསོ་ཀྙི་འཁརོ་ལོ་བསྐརོ། །
瓦拉 那西 卻紀 扣露構
於鹿野苑初轉妙法輪

ཛ་ེཏའྙི་ཚལ་དུ་ཆ་ོའཕྲུལ་ཆནེ་པ་ོབསན། །
則爹 擦獨 秋處 倩波殿
於祇陀園示現大神通

ར་མཆགོ་གངོ་དུ་དགངོས་པ་མྱ་ངན་འདས། །
雜秋 仲獨 拱巴 釀恩爹
拘屍城中作意入涅盤

ཐུགས་ནྙི་ནམ་མཁའ་འདྲ་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །
突尼 南卡 扎拉 洽擦洛
世尊心如虛空我頂禮
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འདྙི་ལྟར་བསན་པའྙི་བདག་པ་ོབཅམོ་ལྡན་འདས། །
迪大 殿貝 達波 炯殿帝
如彼示現之主薄伽梵

མཛད་པའྙི་ཚུལ་ལ་མད་ོཙམ་བསོད་པ་ཡྙི། །
則貝 促拉 朵贊 對巴宜
種種行宜佛經所讚歎

དག་ེབས་འགོ་བ་ཀུན་གྙི་སྤདོ་པ་ཡང༌། །
給威 卓哇 棍旗 倔巴揚
以此善業願一切眾生

བདེ་གཤགེས་ཁདོ་ཀྙི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤགོ།
爹謝 切紀 雜檔 從巴秀
所行皆與善逝所作同

ད་ེབཞྙིན་གཤགེས་པ་ཁདེ་སྐུ་ཅྙི་འདྲ་དང༌། །
爹行 謝巴 切固 季扎檔
一如世尊如來之佛身

འཁརོ་དང་སྐུ་ཚའེྙི་ཚད་དང་ཞྙིང་ཁམས་སགོས། །
扣檔 固策 策檔 行亢檔
眷屬壽量以及淨土等

ཁདེ་ཀྙི་མཚན་མཆགོ་བཟང་པ་ོཅྙི་འདྲ་བ། །
切紀 粲秋 桑波 季扎哇
一如世尊殊勝善妙相
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དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤགོ།
爹扎 扣拿 達梭 求哇秀
僅僅如彼吾等願成就

ཁདེ་ལ་བསོད་ཅྙིང་གསལོ་བ་བཏབ་པའྙི་མཐུས། །
切拉 對淨 梭哇 大貝退
以此讚歎祈請世尊力

བདག་སགོས་གང་དུ་གནས་པའྙི་ས་ཕགོས་སུ། །
達梭 扛獨 內貝 薩秋速
吾等無論身處於何處

ནད་གདནོ་དབུལ་ཕངོས་འཐབ་རོད་ཞྙི་བ་དང་། །
內敦 勿碰 踏最 息哇檔
疾病貧窮戰爭悉平息

ཆསོ་དང་བཀྲ་ཤྙིས་འཕལེ་བར་མཛད་དུ་གསལོ། །
卻檔 乍夕 配哇 匝獨梭
祈願佛法廣佈吉祥增

སནོ་པ་འཇྙིག་རནེ་ཁམས་སུ་བྱནོ་པ་དང་། །
頓巴 吉殿 亢速 捲巴檔
佛陀幸臨世間之界域

བསན་པ་ཉྙི་འདོ་བཞྙིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །
殿巴 逆偉 行獨 薩哇檔
法教如同日光極清明
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བསན་འཛནི་བུ་སླབོ་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པ་ཡྙིས། །
殿怎 布羅 達行 給巴宜
持教徒眾輾轉益興盛

བསན་པ་ཡུན་རྙིང་གནས་པའྙི་བཀྲ་ཤྙིས་ཤགོ།
殿巴 雲仍 內貝 扎西秀
法教長久住世願吉祥


