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།"བས་སེམས་ནི། 皈依發⼼心

།སངས་+ས་ཆོས་དང་ཚ0གས་2ི་མཆོག་3མས་ལ།

達格 謹梭 吉⾙貝 雖南吉
以我佈施等功德

།བདག་གིས་5ིན་སོགས་བ6ིས་པའི་བསོད་ནམས་2ིས།

桑傑 卻倘 措吉 秋南拉
諸佛正法聖僧眾

།9ང་:བ་བར་<་བདག་ནི་"བས་=་མཆི།་

强秋 琶突 達尼 佳速契
直⾄至菩提我皈依

卓拉 遍契 桑傑 ⽵竹巴修
為利眾⽣生願成佛

།འ>ོ་ལ་ཕན་@ིར་སངས་+ས་འAབ་པར་ཤོག

(三次)ལན་ག=མ།

ཚད་མེད་བཞི་ནི། 四無量⼼心

森間  湯界  喋哇倘  喋威  究倘  滇巴  究吉
願⼀一切有情具樂及樂因 (慈)

།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་F་དང་Gན་པར་Hར་ཅིག

讀阿倘  讀阿吉  究倘  札哇  究吉
願⼀一切有情離苦及苦因 (悲)

།Iག་བJལ་དང་Iག་བJལ་6ི་F་དང་Kལ་བར་Hར་ཅིག

讀阿  美⾙貝  喋哇   唐巴倘  ⽶米札哇  究吉
願⼀一切有情不離無苦之妙樂 (喜)

།Iག་བJལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་Kལ་བར་Hར་ཅིག

涅仁  洽倘  尼倘  札威  擋紐  千波拉  涅巴  究吉
願⼀一切有情遠離怨親愛憎常住⼤大平等捨 (捨)

།ཉེ་རིང་ཆགས་Mང་གཉིས་དང་Kལ་བའི་བཏང་Oོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་Hར་ཅིག

(三次)ལན་ག=མ།
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ན་མོ་P་Q་Rཱར་T་ར་ཡེ།    <ས་ག=མ་འVེན་པ་Wས་བཅས་ལས།   །Xགས་བ"ེད་Wིན་ལས་Yད་Zང་བ།   །[མ་Hར་\ོལ་མ་ལ་
བ]ད་ནས།   །9་^ོད་དང་མXན་ཉམས་ལེན་བཤད།   །དེའང་ཟབ་ཏིག་འདི་3མས་ཡང་ཟབ་Oིང་པོ་བIས་པ་ཡིན་པས་`ོས་
བཅས་མང་<་མི་དགོས་2ང་།   aང་ཟད་`ོས་པ་དང་Fན་bེར་<་9་བ་cེ་+ས་བIས་གཉིས་ལས།   དང་པོ་ནི།   dེ་བeན་\ོལ་
མའི་f་བgན་Kིས་འhར་སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་jེན་གང་འཛ0མ་མ<ན་<་cེགས་h་གཙང་མར་:་གཉིས་ཉེར་^ོད།   དཀར་
mམ།   བསང་:།   མཆོད་པའི་མnྜལ།   འཐོར་ནས་སོགས་འ<་9ས།   འAབ་ན་pས་དང་གཙང་q་rན་^ོད་དང་Gན་པ་9་
ཞིང་།   མི་sོགས་ན་ཤ་ཆང་མ་འXང་བའི་J་Vོའི་ཆ་t་h་Wིད་ལས་ངེས་འZང་དང་།   9ང་:བ་སེམས་2ི་rན་uོང་དང་Gན་
པས་"བས་སེམས་ནི།

vཱ

禮敬上師度母尊。︒三世導師佛菩薩，發⼼心稀有事業⽣生，化現度母恭禮
已，詮說事、︑⾏行(與事續、︑⾏行續相應)之修法。︒復次總此(度母)甚深精
髓，精義即此簡扼⼼心要，故無需過多繁⽂文縟節。︒少許繁複儀式及⽇日修
儀軌，即成廣略⼆二軌。︒⾸首先，備以尊救度母之畫像或塑像等任何三寶
之所依，於前⽅方潔淨之⼩小⼏几，安置七供、︑食⼦子、︑淨⽔水、︑供養曼達、︑撒
⽶米等。︒倘能辦到，應齋戒沐浴，如或不能，則於不食酒⾁肉之早晨，⽣生
起出離輪迴及菩提⼼心，然後皈依發⼼心：

度⺟母曼達⼆二資糧⼼心要儀軌
-‐出⾃自密意藏度母甚深精髓-‐

(三次)ལན་ག=མ།

敦吉  南卡  傑尊瑪  恩速  都修巴就
觀想對空尊救度⺟母現前住

མ<ན་6ི་ནམ་མཁར་dེ་བeན་མ་མངོན་=མ་<་བxགས་པར་Hར།

།ན་མོ་དཀོན་མཆོག་rན་དངོས་dེ་བeན་མར།

强秋  悶⾙貝  森皆涅
⽣生起願菩提⼼心已

།9ང་:བ་yོན་པའི་སེམས་བ"ེད་ནས།

那摩  棍秋  棍約  傑尊瑪
禮敬三寶總現度⺟母尊

།བདག་སོགས་འ>ོ་rན་"བས་=་མཆི།

達梭  卓棍  佳速契
我等眾⽣生悉皈依

撒摩  浪拉  究巴吉
趨⼊入甚深菩提道

།ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འzག་པར་བ6ི།
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ཚ0གས་བསགས་པ་ནི། 積聚資糧  (度⺟母七⽀支供養)

念推  讓佳  强秋森

།dེ་བeན་འཕགས་མ་\ོལ་མ་དང་།

傑尊  帕瑪  卓瑪當
尊者聖救度⺟母及

佳哇  瑟傑  湯傑拉
所有諸佛與菩薩

།+ལ་བ་Wས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ།

།མེ་ཏོག་བ<ག་{ོས་མར་མེ་Vི།

美多  讀悲  瑪美契
花、⾹香、油燈與塗⾹香

།ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་tའི་བར།

託瑪  美涅  他喋琶
無始以來直⾄至今

།ཉན་ཐོས་རང་+ལ་9ང་:བ་སེམས།

聲聞緣覺菩薩眾

約覺  宜吉  ⽵竹涅布
實設意緣所供養

།དངོས་འ9ོར་ཡིད་2ིས་|ལ་ནས་འhལ།

森尼  虐蒙  旺秋⾙貝
煩惱⼼心⼒力所使然

།སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་Hར་པའི།

།@ོགས་བa་<ས་ག=མ་བxགས་པ་ཡི།

秋究  讀速  修巴宜
⼗十⽅方三世所安住

棍涅  倘威  洽察洛
⼀一切淨信⽽而頂禮

།rན་ནས་དང་བས་@ག་འཚལ་ལོ།

།ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ།

暇瑟  若摩  拉梭巴
妙⻝⾷食以及伎樂等

།མི་དགེ་བa་དང་མཚམས་མེད་}།

⽶米給  究倘  粲美阿
⼗十不善與五無間

།སོ་སོ་"ེ་བོ་ལ་སོགས་པས།

梭梭  皆哦  拉唆⾙貝
以及⼀一切凡夫等

帕美  措吉  諧速梭
聖⺟母眷眾祈納受

།འཕགས་མའི་ཚ0གས་2ིས་བཞེས་=་གསོལ།

迪巴  湯界  夏巴吉
⼀一切罪業皆懺悔

།Mིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ6ི།
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森間  南吉  桑巴倘
有情思想與⼼心識

།སེམས་ཅན་3མས་2ི་བསམ་པ་དང་།

།ཆི་:ང་Xན་མོང་ཐེག་པ་ཡི།

切瓊  吞夢  帖巴宜
⼩小乘⼤大乘與共乘

།Iག་བJལ་+་མཚ0ར་9ིང་བ་ཡི།

讀雅  佳措  清哇宜
沈溺痛苦⼤大海中

།རིང་པོར་མི་ཐོགས་འ>ོ་བ་ཡི།

仁波  ⽶米託  卓哇宜
願我無需⻑⾧長時間

擴哇  其⼣夕  瑪東琶
乃⾄至輪迴不空時

།ལཁོར་བ་ཇི་Wིད་མ་cོང་བར།

達格  雖南  吉薩巴
以我所積諸功德

།བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ།

讀速  給哇  吉薩⾙貝
三世所積諸善業

།<ས་ག=མ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི།

洛宜  切叉  其⼤大哇
隨其差別⽽而有之

།�ོ་ཡི་9ེ་Kག་ཇི་t་བར།

།ཆོས་2ི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་<་གསོལ།

卻吉  擴洛  郭突梭
我今祈請轉法輪

།སེམས་ཅན་3མས་ལ་གཟིགས་=་གསོལ།

森間  南拉  息速梭
凡諸有情祈垂顧

།འVེན་པའི་དཔལ་<་བདག་Hར་ཅིག།

真⾙貝  巴突  達秋吉
即成度眾之導師

請以慈悲莫⽰示寂

།�་ངན་མི་འདའ་Xགས་dེ་ཡིས།

湯界  強秋  究秋涅
⼀一切皆成菩提因

།ཐམས་ཅད་9ང་:བ་Fར་Hར་ནས།

雖南  拉尼  達宜讓
⼀一切功德我隨喜

།བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང་།

娘恩  ⽶米達  突傑宜



⼆二⼗十⼀一度⺟母禮讚儀軌

6

嗡  傑尊瑪  帕瑪  卓瑪拉  洽擦洛
嗡   尊者聖救度⺟母我頂禮

ༀ་dེ་བeན་མ་འཕགས་མ་\ོལ་མ་ལ་�ག་འཚལ་ལོ།

།@ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གིས་བcོད་པ་ནི།

⼆二⼗十⼀一度⺟母禮讚⽂文

།@ག་འཚལ་T་རེ་�ར་མ་དཔའ་མོ།

洽擦  達熱  紐瑪  巴摩
禮敬"達熱"奮迅⺟母

།@ག་འཚལ་\ོལ་མ་�ར་མ་དཔའ་མོ།

洽擦  卓瑪  紐瑪  巴摩
禮敬度⺟母奮迅⺟母

།@ག་འཚལ་cོན་ཀའི་�་བ་rན་]།

洽擦  頓克  達哇  棍都
禮敬百秋朗⽉月⺟母

都熱  屯棍  敬⾙貝  卓瑪
"都熱"救度施諸利

།]་རེས་དོན་rན་5ིན་པས་\ོལ་མ།

吉滇  松棍  秋傑  瑕級
三世界尊蓮華中

།འཇིག་jེན་ག=མ་མགོན་:་"ེས་ཞལ་6ི།

།�ར་མ་cོང་�ག་ཚ0གས་པ་3མས་2ིས།

嘎瑪  東察  措巴  浪級
如千星宿俱聚集

།]���་རེ་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ།

都達  惹宜  吉巴  ⾊色瑪
"都達惹"者除怖畏

།^ན་ནི་�ད་ཅིག་�ོག་དང་འV་མ།

⾒見尼  給吉  洛當  札瑪
⺫⽬目如剎那電光照

།གང་བ་བ+་ནི་བ�ེགས་པའི་ཞལ་མ།

岡哇  佳尼  則⾙貝  瑕瑪
普遍圓滿疊輝⾯面

梭杭  宜級  卻拉  讀多
"梭杭"字乃躬禮尊

།��་�འི་ཡི་གེ་bོད་ལ་འ<ད་དོ།

給薩  缺哇  勒尼  瓊瑪
花蕊綻放現端嚴

།གེ་སར་9ེ་བ་ལས་ནི་Zང་མ།

།རབ་]་@ེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

惹都  傑外  屋惹  巴瑪
燦然閃燦更明耀
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།མ་�ས་ཕ་རོལ་@ིན་པ་ཐོབ་པའི།

瑪鹿  帕若  遷巴  託巴
無餘彼岸悉已達
།@ག་འཚལ་]���་ར་�ྃ་ཡི་གེ

洽擦  都達  惹吽  益格
禮敬"都達惹" "吽"字

洽擦  德新  謝⾒見  爵奪
禮敬如來頂髻⺟母

།@ག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གeག་ཏོར།

།5ིན་པ་བ�ོན་འAས་དཀའ་Xབ་ཞི་བ།

堅巴  尊⽵竹  嘎突  息哇
布施、精進、息苦⾏行

།@ག་འཚལ་སེར་Jོ་:་ནས་"ེས་2ི།

洽擦  瑟哦  秋涅  皆吉
禮敬⽔水⽣生⻘青蓮⺟母

結登  頓波  夏結  念喋
運⾜足遍履七世界

།འཇིག་jེན་བ<ན་པོ་ཞབས་2ིས་མནན་ཏེ།

洽擦  佳欽  美拉  倉巴
禮敬⾃自在供養⺟母

།@ག་འཚལ་བ+་9ིན་མེ་�་ཚངས་པ།

炯波  諾朗  知薩  南當
部多、起⼫尸、尋⾹香等

།འZང་པོ་རོ་ལངས་Vི་ཟ་3མས་དང་།

།+ལ་བའི་Wས་2ིས་ཤིན་]་བcེན་མ།

佳外  瑟吉  興都  登瑪
佛⼦子盡悉極親近

悲美  洽尼  南巴  間瑪
妙⼿手持蓮相端嚴

།པ�ྨས་@ག་ནི་3མ་པར་བ+ན་མ།

雖巴  桑滇  覺約  尼瑪
忍辱、禪定所⾏行境

།བཟིད་པ་བསམ་གཏན་^ོད་[ལ་ཉིད་མ། 

塔耶  南巴  佳哇  覺瑪
無邊尊勝⾏行持⺟母

།མཐའ་ཡས་3མ་པར་+ལ་བ་^ོད་མ།

杜當  卻當  南卡  岡瑪
摯愛⽅方所滿虛空

།འདོད་དང་@ོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ།

鹿巴  美巴  固巴  鲁瑪
悉能鉤攝盡無餘

།�ས་པ་མེད་པར་འPགས་པར་�ས་མ།

弄拉  納措  汪秋  覺瑪
供諸帝釋、⽕火神、梵天、⾵風神

།�ང་�་�་ཚ0གས་དབང་�ག་མཆོད་མ། 

類經  措結  頓勒  堆瑪
諸藥叉眾所⾯面讚

།གནོད་5ིན་ཚ0གས་2ིས་མ<ན་ནས་བcོད་མ།
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།:་"ེས་ཞལ་ནི་�ོ་གཉེར་Gན་མཛད།

秋界  瑕尼  綽涅  滇則
妙蓮華⾯面蹙顰眉
།@ག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་ག=མ་མཚ0ན་@ག་+འི།

洽擦  貢秋  松尊  洽傑
禮敬三寶誌印⺟母

洽擦  都熱  傑巴  千摩
禮敬"都熱"⼤大怖⺟母

།@ག་འཚལ་]་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས།

།གཡས་བfམ་གཡོན་བ�ང་ཞབས་2ིས་མནན་ཏེ།

耶固  元姜  瑕結  令喋
展左踡右作⾜足蹋

།@ག་འཚལ་�ད་ཅེས་9་དང་ཕཊ་2ིས།

洽擦  遮欺  洽當  呸吉
禮敬名"遮〞作"呸"⺟母

⾺馬鹿  秋吉  科洛  堅柏
無餘⽅方輪為嚴飾

།མ་�ས་@ོགས་2ི་འཁོར་ལོ་བ+ན་པའི།

洽擦  惹都  嘎外  傑柏
禮敬懽悅威德⺟母

།@ག་འཚལ་རབ་]་དགའ་བས་བdིད་པའི།

歇巴  惹歇  都達  惹宜
展顏喜笑"都⼤大惹"

།བཞད་པ་རབ་བཞད་]���་ར་ཡིས།

།ད>་བོ་ཐམས་ཅད་མ་�ས་གསོད་མ།

札哦  湯傑  瑪鹿  索瑪
⼀一切怨敵無餘摧

帕若  出擴  惹都  覺瑪
於彼施惡極摧壞

།ཕ་རོལ་འpལ་འཁོར་རབ་]་འཇོམས་མ།

美巴  著巴  興都  巴瑪
焰光熾盛極明耀

།མེ་འབར་འpག་པ་ཤིན་]་འབར་མ།

都傑  巴哦  南巴  窘瑪
兇猛魔⽗父咸摧毀

།བ<ད་2ི་དཔའ་བོ་3མ་པར་འཇོམས་མ།

索莫  突嘎  南巴  間瑪
⼿手指當⼼心相端嚴

།སོར་མོས་Xགས་ཀར་3མ་པར་བ+ན་མ།

讓格  屋結  措南  出瑪
⾃自⾝身光聚極熾盛

།རང་གི་འོད་2ི་ཚ0གས་3མས་འpག་མ།

烏⾦金  ⾬雨吉  聽威  柏瑪
頂嚴光鬘更迭飾

།དh་+ན་འོད་2ི་�ེང་བས་{ེལ་མ།

都當  結登  汪都  則瑪
世間魔類悉攝伏

།བ<ད་དང་འཇིག་jེན་དབང་<་མཛད་མ།
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།རལ་པའི་�ོད་ནས་འོད་དཔག་མེད་ལས།

惹⾙貝  吹涅  哦巴  ⽶米勒
阿彌陀佛髻中現
།@ག་འཚལ་བ�ལ་པའི་ཐ་མའི་མེ་tར།

洽擦  嘎柏  他美  美達
禮敬如盡劫⽕火⺟母

洽擦  達外  通樸  烏建
禮敬頂嚴碎⽉月⺟母

།@ག་འཚལ་�་བའི་<མ་hས་དh་+ན།

།�ོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་�ྃ་གིས།

綽涅  約外  葉級  吽格
顰眉撼動字⺟母"吽"

།@ག་འཚལ་ས་གཞི་"ོང་བའི་ཚ0གས་3མས།

洽擦  薩息  窘外  措浪
禮敬守護⼤大地⺟母

耶江  元貢  棍勒  歌嘎
展右踡左普歡愉

།གཡས་བ�ང་གཡོན་བfམ་rན་ནས་བ�ོར་དགའ།

洽擦  薩希  喔納  洽格
禮敬⼿手按⼤大地⺟母

།@ག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་@ག་གི

綽涅  遷則  宜結  吽格
現顰眉相以"吽"字

།�ོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་�ྃ་གིས།

།jག་པར་ཤིན་]་འོད་ནི་མཛད་མ།

達巴  興都  喔尼  則瑪
常放眾妙寶光明

湯傑  固巴  鲁巴  尼瑪
悉能鉤召諸地祗

།ཐམས་ཅད་འPགས་པར་�ས་པ་ཉིད་མ།

朋巴  湯傑  南巴  卓瑪
⼀一切貧困悉渡脫 

།ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་3མ་པར་\ོལ་མ།

間巴  湯傑  興都  巴瑪
諸飾現勝妙嚴光

།བ+ན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་]་འབར་མ།

巴威  稱威  烏那  勒瑪
安住熾盛⽕火鬘中

།འབར་བའི་�ེང་བའི་དhས་ན་གནས་མ།

札宜  奔尼  南巴  窘瑪
善能摧毀怨敵軍

།ད>་ཡི་ད�ང་ནི་3མ་པར་འཇོམས་མ།

替傑  論經  瑕傑  東瑪
以⾜足踐踏作鎮壓

།མཐིལ་6ིས་བ�ན་ཅིང་ཞབས་2ིས་བ�ང་མ།

仁巴  敦波  南尼  給瑪
七重地府咸摧伏

།རིམ་པ་བ<ན་པོ་3མས་ནི་འགེམས་མ།
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།རིག་པ་�ྃ་ལས་\ོལ་མ་ཉིད་མ།

瑞巴 吽雷 卓瑪 尼瑪
明咒"吽"化度⺟母⾝身

涅令 喋息 卻約 尼瑪
涅槃寂滅所⾏行境

།�་ངན་འདས་ཞི་^ོད་[ལ་ཉིད་མ།

迪巴 千波 炯巴 尼瑪
善能摧毀⼤大罪惡

།Mིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པར་ཉིད་མ།

札宜 鹿尼 惹都 給瑪
善能擊碎怨敵⾝身

།ད>་ཡི་�ས་ནི་རབ་]་འགེམས་མ།

吽記 南⾙貝 薩奔 尼瑪
"吽"字相勢為種字

།�ྃ་གི་3མ་པའོ་ས་བོན་ཉིད་མ།

吉滇 速南 唷哇 尼瑪
三世間悉能撼搖

།འཇིག་jེན་ག=མ་3མས་གཡོ་བ་ཉིད་མ།

惹達 達經 洽納 南瑪
⼿手中執持神獸誌

།རི་�གས་jགས་ཅན་@ག་ན་བ�མས་མ།

讀南 瑪鹿 巴尼 瑟瑪
諸毒無餘悉淨除

།<ག་3མས་མ་�ས་པར་ནི་སེལ་མ།

(鹿或麝⾹香)

།ཡི་གེ་བa་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།

宜給 究⾙貝 阿尼 皈⾙貝
⼗十字咒句妙嚴布
།@ག་འཚལ་]་རེའི་ཞབས་ནི་བ བས་པས།

洽擦 都熱 夏尼 達⾙貝
禮敬"都熱"⾜足躡⺟母

洽擦 棍涅 夠喇 嘎威
禮敬普出極喜⺟母

།@ག་འཚལ་rན་ནས་བ�ོར་རབ་དགའ་བའི།

།��་�་ༀ་དང་ཡང་དག་Gན་པས།

梭哈 嗡當 揚達 登柏
"梭哈" " 嗡"等極清淨

།@ག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ།

洽擦 喋瑪 格瑪 歇瑪
禮敬樂善寂靜⺟母

瑞惹 ⾯面達 惹當 比切
"須彌""曼陀"及"賓陀"

།རི་རབ་མན་¡་ར་དང་འབིགས་9ེད།

洽擦 拉宜 措宜 南⾙貝
禮敬天海相勢⺟母

།@ག་འཚལ་�་ཡི་མཚ0་ཡི་3མ་པའི།

達惹 尼覺 呸吉 宜給
"達惹"誦⼆二以"呸"字

།T་ར་གཉིས་བdོད་ཕཊ་2ི་ཡི་གེས།

(誦本咒⼆二次，末了再誦"呸"字)

(⽉月之别名，亦指⽟玉兔)

(瞻州三⼤大山)
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覺當  ⽶米浪  恩巴  琶瑪
消弭爭⾾鬥與惡夢

།�ོད་དང་Yི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ།

།^ན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ།

⾒見尼  波拉  偉惹  薩瑪
雙⺫⽬目炯然極明澈

།ཞི་བའི་མX་དང་ཡང་དག་Gན་མ།

息威  突倘  揚他  滇瑪
如實具⾜足寂靜⼒力

།@ག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་¢་�་གཅིག།།

洽擦  哇尼  尼修  雜吉
禮敬⽂文共⼆二⼗十⼀一

善除凶猛瘟疫病

།ཤིན་]་Vག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ།

炯巴  都熱  惹卻瑪
"都熱"最勝悉滅除

།འཇོམས་པ་]་རི་རབ་མཆོག་ཉིད་མ།

興都  札波  任涅  瑟瑪

拉當  ⽶米昂  吉宜  滇瑪
天、緊那羅咸依⽌止

།�་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བcེན་མ།

(緊那羅指龍所化之⼈人形)

棍涅  夠洽  嘎威  吉吉
普出歡悅威德鎧

།rན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བdིད་2ིས།

།@ག་སཚལ་ཉི་མ་�་བ་+ས་པའི།

洽擦  尼瑪  達哇   傑⾙貝
禮敬⽇日⽉月廣圓⺟母

།@ག་འཚལ་དེ་ཉིད་ག=མ་3མས་བཀོད་པས།

洽擦  帖尼  順南  皈⾙貝
禮敬三諦莊嚴⺟母

།�་བའི་Jགས་2ི་བcོད་པ་འདི་དང་།

雜威  阿傑  堆巴  迪當
此乃讚頌根本咒

哈惹  尼覺  都達  惹宜
"哈惹"誦⼆二以"都達惹"

།ཧ་ར་གཉིས་བdོད་]���་ར་ཡིས།

敦當  若浪  類徑  措浪
邪魔、起⼫尸、藥叉眾

།གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་5ིན་ཚ0གས་3མས།

།@ག་འཚལ་�་ཡི་ཚ0གས་3མས་+ལ་པོ།

洽擦  拉宜  措南  佳波
禮敬諸天眾⺩王⺟母

(誦本咒⼆二次，末了再誦"都達惹"三字)

(身、︑⼜⼝口、︑意)
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།�ོ་Gན་གང་གིས་རབ་དང་བdོད་པས།

洛滇  康格  惹倘  覺⾙貝
任誰⾄至⼼心⽽而讚頌

趁⾙貝  ⽶米吉  湯界  惹喋
憶起諸勝施無畏

།Vན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་cེར།

།ངན་འ>ོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ།

恩卓  湯界  炯巴  尼多
凡諸惡趣盡摧毀

།སངས་+ས་གོ་འཕང་མཐར་Xག་དེར་འ>ོ།

桑傑  夠胖  他突  帖卓
究竟趨於正覺果

།Vན་པས་རབ་]་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ།

真⾙貝  惹都  瑟哇  尼託
憶念尊等即解毒

紐突  達尼  固哇  究拉
迅速給予諸灌頂

།�ར་<་དབང་ནི་བfར་བར་འHར་ལ།

滇拉  涅巴昂  賢揚  卓哇
無論痼疾或他因

།བjན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འའ>ོ་བ།

།�་མོ་Pས་ཡང་དག་Gན་པའི།

拉摩  固揚  他滇⾙貝
於尊淨信禮敬者

雖倘  託讓  浪巴  切涅
晨起禮讚⼣夕複誦

།Wོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་9ས་ནས།

།Mིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་]་ཞི་བ།

迪巴  湯界  惹都  息哇
所有罪業悉滅除

།འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་ཅིང་།

迪列  切哇  尼尼  託淨
此⽣生來世益增勝

།ཟོས་པ་དང་ནི་འXངས་པ་ཉིད་2ང་།

雖巴  倘尼  通巴  尼姜
或因誤⻝⾷食或誤飲

佳哇  切哇  詑敦  南吉
七俱胝中⼀一切佛

།+ལ་བ་9ེ་བ་�ག་བ<ན་3མས་2ིས།

帖宜  都尼  札波  千波
彼或中毒極嚴重

།དེ་ཡི་<ག་ནི་Vག་པོ་ཆེན་པོ།

(意指⼆二⼗〸十⼀一度母)

12

功德利益
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འཇིག་jེན་དབང་�ག་ཞལ་ལས་Zང་༔

吉滇 旺秋 暇列瓊
觀⾳音菩薩⼝口所⽣生

ཞིང་�ལ་rན་6ི་>ངས་Oེད་2ི༔

興讀 棍吉 昌涅吉
我現所有剎塵⾝身

帕瑪 卓瑪 洽擦對
聖救度⺟母我禮讚

འཕགས་མ་\ོལ་མར་@ག་འཚལ་cོད༔

།བགེགས་3མས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འHར།

給南 美淨 梭梭 炯究
魔障盡除⼀一⼀一滅

讀雅 措尼 南巴 邦喋
彼諸苦惱悉蠲除

།Iག་བJལ་ཚ0གས་ནི་3མ་པར་{ངས་ཏེ།

尼順 敦突 恩巴 覺那
若誦此讚⼆二、三、七

།གཉིས་ག=མ་བ<ན་<་མངོན་པར་བdོད་ན།

諾堆 ⾙貝尼 諾南 尼託
欲求財寶財寶饒

།ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་3མས་ཉིད་ཐོབ།

（指遍數）

ༀ་�ང་བ་མཐའ་ཡས་པ�ྨའི་རིགས༔

嗡 浪哇 他耶 ⾙貝美瑞
嗡 無量光佛蓮華部

བcོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔

堆巴 偉巴 湯傑拉
堪受讚頌⼀一切尊

桑傑 棍吉 慶列達
⼀一切諸佛事業主 

སངས་+ས་rན་6ི་�ིན་ལས་བདག༔

།འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འHར་ཏེ།

堆巴 湯界 託巴 究喋
⼀一切所欲悉滿願

樸堆 ⾙貝尼 樸託 究興
欲乞兒⼥女得兒⼥女

།h་འདོད་པས་ནི་h་ཐོབ་འHར་ཞིང་།

།སེམས་ཅན་གཞན་པ་3མས་ལ་ཡང་ངོ་།

森間 賢巴 南拉 揚哦
有情他眾亦如是

།གདོན་དང་རིམས་དང་<ག་གིས་གཟིར་བའི།

敦倘 任當 都記 息威
或遭邪魔、疫癘擾

祈願
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密美  突傑  則公拉
無緣⼤大悲悲怙念

།དམིགས་མེད་Xགས་dེས་བ�ེར་དགོངས་ལ།

給美  ⽵竹巴  欽吉洛
無礙成就祈加持

།གེགས་མེད་འAབ་པར་Kིན་6ིས་¥ོབས།

秋都  帖⾙貝  洽擦對
勝妙淨信恭禮讚

།མཆོག་]་དད་པས་@ག་འཚལ་བcོད།།

།བcན་འཛ¦ན་Xགས་མXན་ཞབས་པད་བjན།

滇進  突吞  暇悲滇
持教⿑齊⼼心蓮⾜足堅

謝⽵竹  慶列  佩哇最

།བཤད་§བ་�ིན་ལས་འཕེལ་བར་མཛ0ད།

卻滇  巴覺  孔突佩
具法富樂益增勝

།ཆོས་Gན་དཔལ་འ9ོར་གོང་<་འཕེལ།

佳康  他⽟玉  喋哇最

།+ལ་ཁམས་མཐའ་དhས་བདེ་བར་མཛ0ད།

密浪  燦喋  恩巴當
不祥夢境與預兆

།Yི་ལམ་མཚན་tས་ངན་པ་དང་།

講修事業今興榮（講經與實修）

國⼟土中邊令安樂（腹地及邊區）

།dེ་བeན་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས།

達格  其達  梭威屯
以我如是祈請意

།བདག་གིས་ཇི་tར་གསོལ་བའི་དོན།

傑尊  帕瑪  擴當傑
尊者聖⺟母眷眾俱

།�ས་བ]ད་པ་ཡིས་3མ་rན་]།

呂讀  巴宜  南棍都
時時屈躬⽽而頂禮

桑傑  滇巴  他興傑

卻炯  佳波  阿湯傑
護法⺩王權得增⻑⾧長

།ཆོས་"ོང་+ལ་པོའི་མངའ་ཐང་+ས།

吉巴  究出  讀明契
⼗十六怖畏⾮非時死

།འཇིགས་པ་བa་¨ག་<ས་མིན་འཆི།

།སངས་+ས་བcན་པ་དར་ཞིང་+ས།

佛陀教法得廣佈
།ཉེར་འཚ©འི་བར་ཆད་rན་ཞི་ཞིང་།

涅策  巴切  棍息興
諸災障難悉平息

涅穆  出最  息哇當
消弭飢疫與戰亂

།ནད་ªག་འpགས་�ོད་ཞི་བ་དང་།
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ཞེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་bད་པར་<་བཏབ་ཅིང་Xགས་དམ་བfལ་བས།

祈願並感以誓⾔言

（無需精勤努⼒力即可⽣生起）

策雖  旺湯  娘多佩

⼆二菩提⼼心任運⽣生
强秋  森尼  作美傑

།9ང་:བ་སེམས་གཉིས་�ོལ་མེད་"ེས།

擴哇  恩松  讀阿梭
།འཁོར་བ་ངན་སོང་Iག་བJལ་སོགས།

輪迴惡趣痛苦等
།ཚ©་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་jོགས་འཕེལ།

福壽、權勢、證悟增

迪涅  强秋  寧波巴
⾃自今直⾄至妙菩提

།འདི་ནས་9ང་:བ་Oིང་པོའི་བར།

札美  突傑  間吉息
悲眼垂顧尊不離

།འKལ་མེད་Xགས་dེའི་^ན་6ིས་གཟིགས།

（如來果位）

敦皆  偉修  讓拉聽
對⽣生化光融⼰己⾝身

མ<ན་བ"ེད་འོད་x་རང་ལ་ཐིམ༔

讓尼  帕瑪  卓美固
⾃自⾝身聖救度⺟母⾝身

རང་ཉིད་འཕགས་མ་\ོལ་མའི་f༔

（不善之知解或証悟）

།བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འAབ་པར་མཛ0ད།

桑屯  卻欣  ⽵竹巴最
⼼心願如法令成就

།གནས་�བས་མཐར་Xག་འཇིགས་ལས་"ོབས།

涅嘎  他突  吉咧覺
權宜、究意疪怖畏

密給  多巴  密炯興

།མི་དགེའི་jོགས་པ་མི་འZང་ཞིང་།

邪知邪悟不⽣生起

།h་གཅིག་པོ་ལ་མ་བཞིན་]།

樸吉  波拉  瑪欣都

尼當  耶美  則突梭
祈令與尊了無別

།ཉིད་དང་ད9ེར་མེད་མཛད་<་གསོལ།

如⺟母之於獨⽣生⼦子

耶美  尼突  欽拉⾙貝

浪拉  讓欣  美巴秋
⾝身相全然無⾃自性

�ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་Hར༔

無別性故獲加持

ད9ེར་མེད་ཉིད་<་9ིན་བ¥བས་པས༔
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⼗十字明咒，儘量持誦

ཞེས་ཡི་གེ་བa་པའི་བ�ས་པ་ཅི་འAབ་མཐར།

ༀ་T་རེ་]���་རེ་]་རེ་��་�།

嗡 達列 都達列 都列 梭哈

瑪奴  巴拉呀
མ་�་«ཱ་ལ་ཡ།

則卓  美巴哇

Vྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ།

薩哇  悉地  美札  呀擦
ས°་སི±ི²ྨེ་³་ཡ´།

=་པོ་µོ་མེ་བྷ་ཝ།

薩哇  達他  嘎達
ས°་ཏ་¶ཱ་ག་T་

邊知  巴哇
བ·�¦་བྷ་ཝ

速波	  	  卡唷	  	  美巴哇

ༀ་བ¸་ས¹་ས་མ་ཡ།

嗡  邊雜  薩埵  薩瑪呀

邊雜	  	  薩埵	  	  喋諾巴	  	  地叉

ཨ་�་ར»ྟོ་མེ་བྷ་ཝ།

ས°་ཀY་=་ཙ་མེ་ཙ¦½ྟཾ་¿ི་ཡཿr་Q་�ྃ།

薩哇  嘎瑪  速紮美  積當  希瑞呀  咕嚕吽

=་ཏོ་µོ་མེ་བྷ་ཝ།

速埵  卡唷  美巴哇

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་གÁཱན།

哈哈哈哈霍  巴嘎問

བ¸་²ཱ་མེ་ªÂ།

邊雜  瑪美  穆雜

མ་�་ས་མ་ཡ་ས¹་Ãཿ

瑪哈  薩瑪呀  薩埵阿

བ¸་ས¹་¹ེ་ནོ་པ་ཏིཥ།ཋ

阿奴  惹 多  美巴哇ㄖ
ㄚ
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།མི་འKལ་Xགས་dེས་"ོང་བའི་བÆ་ཤིས་ཤོག

密雜  突傑  炯威  札希修
⼤大悲不離護佑祈吉祥

帕瑪  卓瑪  ⽵竹秋涅
成就聖救度⺟母尊

།འཕགས་མ་\ོལ་མ་འAབ་Hར་ནས།

帕宜  薩拉  皈巴修
悉登彼等之勝位

།དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག

桑⾙貝  屯棍  託美  作則巴
凡諸所願無礙悉賜予

།བསམ་པའི་དོན་rན་ཐོགས་མེད་Çོལ་མཛད་པ།

།གང་ཡང་�ས་པ་མ་མཆིས་པས།

康揚  努巴  瑪契⾙貝
皆因無能⼒力故

།དེ་rན་bོད་2ིས་བཟོད་མཛད་རིགས།

帖棍  卻傑  雖則瑞
祈尊悉寬諒

།dེ་བeན་\ོལ་མ་+ལ་བ་Wས་བཅས་2ིས།

傑尊  卓瑪  佳哇  ⾊色皆吉
尊救度⺟母諸佛菩薩眾

宜欣  諾當  本巴  桑波⼤大
尊如如意寶與善寶瓶

།ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་hམ་པ་བཟང་པོ་tར།

།འ>ོ་བ་གཅིག་2ང་མ་�ས་པ།

卓哇  傑江  瑪呂巴
⼀一切眾⽣生盡無餘

།དགེ་བ་འདི་ཡིས་�ར་<་བདག

給哇  迪宜  紐突達
願我迅速以此善

（唸誦觀想不全或誤處）不周與不淨
瑪涅  勇速  瑪倉當

།མ་gད་ཡོངམ་=་མ་ཚང་དང་།

作此凡諸過
迪尼  傑哇  康弄巴
།འདིར་ནི་བ6ི་བ་གང་ནོངས་པ།
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།<ས་མིན་འཆི་བ་Hར་པ་�་ཚ0གས་དང་།

讀明  契哇  秋巴  那措當
形成種種⾮非時之死亡

།འཇིག་jེན་འཇིག་jེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི།

傑滇  傑滇  列尼  喋巴宜
所有世間及出世間中

吉巴  傑梭  涅哇  策哇浪
⼋八怖畏等周邊諸傷害

།འཇིགས་པ་བ+ད་སོགས་ཉེ་བར་འཚ©་བ་3མས།

湯傑  千巴  ⽵竹巴  切巴拉
精勤修習遍知⼀一切智

།ཐམས་ཅད་མbེན་པ་§བ་པར་9ེད་པ་ལ།

།dེ་བeན་བཅོམ་Gན་འདས་མ་Xགས་dེ་ཅན།

傑尊  炯滇  喋瑪  突傑建
尊者婆伽梵⺟母具⼤大悲
།\ིབ་གཉིས་9ང་ཞིང་ཚ0གས་གཉིས་�ར་Èོགས་ཏེ།

知尼  強興  措尼  紐作喋
清淨⼆二障速圓⼆二資糧

帕瑪  託傑  策惹  棍都揚
未成正覺⽣生⽣生與世世

།དེ་མ་ཐོབ་2ི་É©་རབས་rན་]་ཡང་།

།Yི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང་།

密浪  恩當  燦瑪  恩巴當
以及惡夢、不祥之徵兆

།བÆ་ཤིས་བདེ་ལེགས་�ན་=མ་ཚ0གས་པ་3མས།

札希  喋列  噴速  措巴浪
吉祥善樂富饒圓滿等

琶切  敦給  仁當  涅拉梭
魔障、瘟疫、疾病等障難

།བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས།

紐突  息興  美巴  則突梭
祈令速得平息化烏有

།�ར་<་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་<་གསོལ།

達當  他耶  森間  湯傑吉
我與無邊⼀一切之有情

།བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་2ི།

作⾙貝  桑傑  託巴  則突梭
祈令證得圓滿之佛果

།Èོགས་པའི་སངས་+ས་ཐོབ་པར་མཛད་<་གསོལ།

拉當  密宜  喋威  秋託涅
悉獲天、⼈人勝妙安樂已

།�་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་ཐོབ་ནས།

དགེ་བJོ་ཤིས་བdོད་བཅས་2ིས་འAབ་བོ། 修誦善業迴向吉祥⽂文
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།པ�ྨོ་དམ་པ་ཤིན་]་མཛ©ས་ལས་fེས།

悲摩  唐巴  欣都  則列界
勝妙蓮華極其端麗⽣生

⾙貝美  倫傑  ⽵竹巴  則突梭
祈令無為任運⾃自成就

།འབད་མེད་Êན་6ིས་འAབ་པར་མཛད་<་གསོལ།

達都  卻⽵竹  暇秋  通哇當
恆修尊法親晤尊聖顏

།jག་]་bོད་§བ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང་།

雅哦  達⼤大  佩興  傑巴最
如上弦⽉月增⻑⾧長亦增勝

།ཡར་ངོའི་�་tར་འཕེལ་ཞིང་+ས་པར་མཛ0ད།

隆滇  巴揚  達給  帖託修
祈吾於彼亦能得授記

།�ང་བcན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག

讀速 桑傑  棍傑  慶列瑪
三世⼀一切諸佛事業⺟母

།<ས་ག=མ་སངས་+ས་rན་6ི་�ིན་ལས་མ།

勇秋  烏巴拉  南⾙貝  札希修
佛⺟母持⻘青蓮者祈吉祥

།[མ་Hར་Ë½ྤལ་བ�མས་པའི་བÆ་ཤིས་ཤོག

擴當  固策  策當  興康當
眷屬、壽量以及淨⼟土等？

།འཁོར་དང་f་ཚ©འི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།

།�ང་བ་མཐའ་ཡས་+ལ་བས་མངོན་=མ་<།

浪哇  他耶  佳威  恩速突
無量光佛真實已現前

達給  策惹  棍都  ⽵竹⾙貝拉
⽣生⽣生世世吾所修本尊

།བདག་གིས་ཚ©་རབས་rན་]་§བ་པའི་�།

哦江  暇傑  洽尼  紐興巴

།Jོ་Íང་ཞལ་གཅིག་@ག་གཉིས་�ར་ཞིང་དཔའ།

佳勇  卓瑪  切固  傑雜當
佛⺟母度⺟母尊⾝身何所似？

།+ལ་[མ་\ོལ་མ་bེད་f་ཅི་འV་དང་།

།+ལ་བའི་ད2ིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར།

佳威  傑擴  桑興  嘎哇帕
諸佛壇城彼中善且樂

東尼  屯多  强森  仁波切
了悟空義⾄至寶菩提⼼心

།cོང་ཉིད་དོན་jོགས་9ང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ།

།§བ་ལ་བ�ོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང་།

⽵竹拉  尊興  唐卻  佩哇當
精進修持弘揚正法教

།འཕེལ་ཞིང་+ས་པའི་དོན་3མས་མ་�ས་པ།

佩興  傑⾙貝  屯南  瑪呂巴
增⽽而廣之諸利盡無餘

翠顏⼀一⾯面⼆二臂極奮迅（綠⾊色）
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བJོ་བ་ནི། 迴向

།ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་ད>་3མས་ཕམ་9ས་ནས།

託涅  捏⾙貝  札南  潘切涅
降伏煩惱怨敵之過患

⼣夕⾙貝  措咧  卓哇  卓哇修
།Wིད་པའི་མཚ0་ལས་འ>ོ་བ་\ོལ་བར་ཤོག།  །།

願渡眾⽣生解脫輪迴海

帖札  擴那  達梭  究哇修
彼悉唯如吾等之所願

།དེ་འV་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འHར་བར་ཤོག

達梭  康突  涅⾙貝  薩秋速
吾等無論居於何⽅方所

།བདག་སོགས་གང་<་གནས་པའི་ས་@ོགས་=།

卻當  札希  佩哇  則突梭
佛法、吉祥祈令俱增勝

།ཆོས་དང་བÆ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་<་གསོལ།།  །།

།dེས་=་ཡི་རང་བfལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།

傑速  宜讓  固興  唆哇宜
隨喜、勸喜及祈請
།ཐམས་ཅད་བདག་གིས་9ང་:བ་@ིར་བJོའོ།

為證菩提普迴向
湯界 達格  强秋 契哦喔

洽擦  哇倘  卻淨  夏巴倘

།@ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་།

禮拜、供養與懺悔
།དགེ་བ་aང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།

以我所積些許善

雖南  迪宜  湯界  息巴尼

།བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།

以此功德願證佛⾃自性
།"ེ་Î་ན་འཆིའི་°་¥བས་འpགས་པ་ཡི།

皆嘎  那契  巴拉  出巴宜
⽣生⽼老病死洶湧之波濤

།bེད་2ི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འV་བ།

切傑  燦秋  桑波  吉札哇
尊之聖號賢善何所似？
།bེད་ལ་བcོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མXས།

切拉  堆涇  梭哇  ⼤大⾙貝突
讚歎、祈請尊者之⼒力故

涅當  烏朋  他最  息哇當
貧窮、疾病、戰爭悉平息

།ནད་དང་དhལ་ཕོངས་འཐབ་�ོད་ཞི་བ་དང་།

給哇 炯瑟 達格  吉薩巴ㄍ
ㄧ

ㄍ
ㄧ


