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 ��་��་འཆང་འ�ང་མ། 
 金剛總持祈請文 

 蔣巴桑波（第七世噶瑪巴確札嘉措之根本上師） 著 

 ��་��་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་�་རོ་དང༌།                      །མར་པ་མི་ལ་ཆོས་�ེ་�མ་པོ་པ། ། 
 多傑 羌千 帝洛 那諾倘                瑪巴 米拉 卻戒 岡波巴 
 金剛總持帝洛那洛巴，             馬巴密勒法王岡波巴， 

 �ས་ག�མ་ཤེས་�་�ན་མ�ེན་ཀ�་པ།                 །ཆེ་བཞི་�ང་བ�ད་བ�ད་པར་འཛ�ན་�མས་དང༌། ། 
 度松 謝甲 袞千 噶瑪巴                切息 沖給 舉拔 僅南倘 
 普明三世遍知噶瑪巴，             四大八小傳承持有者， 

 འ�ི་�ག་ཚལ་ག�མ་དཔལ་�ན་འ�ག་པ་སོགས།       །ཟབ་ལམ་�ག་�་ཆེ་ལ་མངའ་བ�ེས་པའི། ། 
 及⼤ 擦松 巴滇 ⽵巴梭                薩朗 恰嘉 切拉 阿涅⾙ 
 直達察派具德竹巴等，             於甚深道大印得自在， 

 མཉམ་མེད་འ�ོ་མགོན་�གས་པོ་བཀའ་བ�ད་ལ།       །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བ�ད་�་མ་�མས། ། 
 釀每 卓袞 達波 噶舉拉                梭哇 喋梭 噶舉 喇嘛南 
 達波噶舉無比眾生怙，             於諸口傳上師作祈請， 

 བ�ད་པ་འཛ�ན་ནོ་�མ་ཐར་�ིན་�ིས་�ོབས།           །ཞེན་ལོག་�ོམ་�ི་�ང་པར་ག�ངས་པ་བཞིན། ། 
 舉巴 僅挪 南踏 勤吉洛                賢洛 拱吉 岡巴 松巴⾏ 
 持有傳承記述祈加持。             教云離欲即為修行足， 

 ཟས་ནོར་�ན་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་དང༌།              །ཚ�་འདིའི་གདོས་ཐག་ཆོད་པའི་�ོམ་ཆེན་ལ། ། 
 瑟諾 袞拉 恰賢 沒巴倘                測迪 堆踏 卻⾙ 拱千拉 
 於諸飲食財寶無繫念，             斷離此世貪網之行者， 

 �ེད་བ�ར་ཞེན་པ་མེད་པར་�ིན་�ིས་�ོབས།           །མོས་�ས་�ོམ་�ི་མག�་བ�ར་ག�ངས་པ་བཞིན། ། 
 涅固 賢巴 沒巴 勤吉洛                昧舉 拱吉 果窩 松巴⾏ 
 無著名聞利養祈加持，             教云虔敬即為修行首， 
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 མན་ངག་གཏེར་�ོ་འ�ེད་པའི་�་མ་ལ།                །�ན་�་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་�ོམ་ཆེན་ལ། ། 
 ⾯阿 喋果 結⾙ 喇嘛拉                君讀 梭哇 喋⾙ 拱千拉 
 上師開啟教誡寶藏門，             於諸恆常祈請之行者， 

 བཅོས་མིན་མོས་�ས་�ེ་བར་�ིན་�ིས་�ོབས།          །ཡེངས་མེད་�ོམ་�ི་དངོས་གཞིར་ག�ངས་པ་བཞིན། ། 
 訣⺠ 昧舉 給哇 勤吉洛                ⾔昧 拱吉 溫昔 松巴⾏ 
 加持生起無偽之虔敬。             教云毋逸即是修正行， 

 གང་ཤར་�ོག་པའི་ང�་བ�་ས�་མ་དེ།                      །མ་བཅོས་དེ་ཀར་འཇོག་པའི་�ོམ་ཆེན་ལ། ། 
 扛夏 ⾖⾙ 哦窩 梭瑪喋                瑪訣 喋噶 久⾙ 拱千拉 
 隨顯即悟體性自如如，             住於任運無整之行者， 

 བ�ོམ་�་�ོ་དང་�ལ་བར་�ིན་�ིས་�ོབས།            །�མ་�ོག་ང�་བ�་ཆ�ས་�ར་ག�ངས་པ་བཞིན། ། 
 拱甲 洛倘 札哇 勤吉洛                南⾖ 哦窩 卻固 松巴⾏ 
 修行遠離妄心祈加持。             教云妄念體性即法身， 

 ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ།                 །མ་འགགས་རོལ་པར་འཆར་བའི་�ོམ་ཆེན་ལ། ། 
 記揚 瑪吟 記揚 恰哇拉                瑪噶 若巴 恰威 拱千拉 
 所顯非真宛然而顯現，             不滅幻有顯現之行者， 

 འཁོར་འདས་ད�ེར་མེད་�ོགས་པར་�ིན་�ིས་�ོབས།    །�ེ་བ་�ན་�་ཡང་དག་�་མ་དང༌། ། 
 擴喋 耶沒 ⾖巴 勤吉洛                給哇 袞讀 揚達 喇嘛倘 
 證悟輪涅不二祈加持。             世世不離清淨上師尊， 

 འ�ལ་མེད་ཆོས་�ི་དཔལ་ལ་ལོངས་�ོད་ཅིང༌།          །ས་དང་ལམ་�ི་ཡོན་ཏན་རབ་�ོགས་ནས། ། 
 札昧 卻記 巴拉 隆訣京                薩倘 朗吉 元滇 拉昨內 
 受用殊勝吉祥之法教，             五道十地功德悉圓滿， 

 ��་��་འཆང་གི་གོ་འཕང་�ར་ཐོབ་ཤོག ། 
 多傑 羌吉 果龐 紐透修 
 願速證得金剛持果位。 
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 �བས་འ��་ས�མས་བ�ེད། 
 皈依發心 

 སངས་�ས་ཆོས་དང་ཚ�གས་�ི་མཆོག་�མས་ལ།         །�ང་�བ་བར་�་བདག་ནི་�བས་�་མཆི། ། 
 桑給 確倘 措給 邱南拉                蔣秋 巴獨 達尼 佳速契 
 諸佛正法眾中尊                      直至菩提永皈依 

 བདག་གིས་�ིན་སོགས་བ�ིས་པའི་བསོད་ནམས་�ིས།   །འ�ོ་ལ་ཕན་�ིར་སངས་�ས་འ�བ་པར་ཤོག ། 
 達給 僅梭 吉被 雖南幾                卓拉 遍契 桑傑 ⾜巴秀 
 我以布施等功德                      為利有情願成佛 

 ཚད་མེད་བཞི། 
 四無量心 

 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་�་དང་�ན་པར་�ར་ཅིག ། 
 森⾒ 湯界 碟哇倘 碟威 求倘 顛巴 求季 
 願一切有情具樂及樂因（慈） 

 �ག་བ�ལ་དང་�ག་བ�ལ་�ི་�་དང་�ལ་བར་�ར་ཅིག ། 
 讀阿倘 讀阿 給求倘 札哇 求季 
 願一切有情離苦及苦因（悲） 

 �ག་བ�ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འ�ལ་བར་�ར་ཅིག ། 
 讀阿 美⾙ 碟哇 檔巴倘 米札哇 求季 
 願一切有情不離無苦之妙樂（喜） 

 ཉེ་རིང་ཆགས་�ང་གཉིས་དང་�ལ་བའི་བཏང་�ོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་�ར་ཅིག ། 
 內仍恰倘 匿倘 札威 當鈕 千波拉 內巴 求季 
 願一切有情遠離親疏愛憎常住大平等捨（捨） 
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 �ེ་བ�་�ག་པ་རིག་པའི་��་��འི་�་མའི་�ལ་འ�ོར་�་བཞིའི་�་�་�ེད་�ེད་ 
 བ�ད་�ིའི་ཆར་�ན་ཞེས་�་བ་བ�གས་སོ། 

 �་མའི་�ལ་འ�ོར་འདི་ཉིད་༧�ལ་དབང་བ�་བ�ན་པའི་ག�ང་ཡིན། 
 甘露清流滋長四身苗芽  ·第十六世大寶法王日佩多傑上師相應法 

 ༄༅། །ན་མོ། །�ིགས་མའི་ག�ལ་དཀའ་འ�ལ་མཛད་པ། །�མ་འ�ེན་�་མར་�ས་བ�ད་དེ། །�ལ་�ན་��་ཡ�་�་�ད་ཚལ། ། 
 འ�ེད་པའི་བ�ད་�ིའི་ཐིག་�ེང་�ོ། ། 
 南無 匿昧 讀噶 讀賊巴  南怎 喇嘛 估度跌  噶滇 洛宜 估⽊測   傑⾙ 讀記 替千戳 
 禮敬！調伏濁惡難馴眾，善導師尊虔禮敬。 

 為福者施甘露流，開啟睡蓮叢之心。 

 དེ་ཡང་�ན་མོང་གི་ཆོས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་�ི་བསམ་པ་དང་། །གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་�ང་ཞིང་། གཞན་ཕན་གཞི་དང་བཅས་ 
 པ་�བ་པའི་དམ་བཅའ་�ོན་�་བཏང་ནས། དངོས་གཞི་ནི། 
 碟揚 吞矇 幾確倘 堆宜切幾 桑巴倘 賢虐 習界 傍⾏ 賢篇 習倘 界巴 ⽵⾙ 檔假 問 
 讀 盪內 問習尼 
 復次，首先於共法生渴仰與信心，並承諾捨棄害他之行及其根基，修行利他及 

 其根基，然後正行： 

 ༀ་�་�་ཝ་�ད�ཿས�་དྷ�༔�་�་ཝ་��ོ྅་ཧཾ། 
 嗡 梭巴瓦 淑達 薩瓦達瑪 梭巴瓦 淑多 杭 

 ཆོས་ད�ིངས་�ེ་མེད་�ོས་�ལ་ད�ིངས་རོལ་ནས།       །གཞོམ་མེད་�་དའི་ད�ིངས་�ི་ངང་ཉིད་ལས། ། 
 確英 給美 哲超 英熱內                 雄美 拿碟 英吉 囊尼雷 
 法界無生離戲遊戲界，              從不可催那達界之中， 

 མ�ན་མཁར་�ན་བཟང་མཆོད་�ིན་�་མཚ�འ�་ད�ས།    །ཡིད་འ�ོག་སེང་�ི་པ�་�་བའི་�ེང་། ། 
 敦卡 滾桑 確⾦ 佳策悟                宜綽 僧持 ⾙瑪 達威定 
 面前虛空普賢供雲海，              悅意獅子寶座蓮月上， 

 �ད་ཅིག་�ན་�ོགས་�་ག�མ་འ�ས་པའི་�།           །�ལ་བའི་དབང་པ�་ཞ�་འ�མ་�ོན་�འི་མདངས། ། 
 給吉 辰奏 雜松 讀北故                嘉威 王波 習撙 敦碟當 
 剎那意念圓現三根身 ，             佛主寂靜含笑秋月明。 
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 མཐོང་�ོལ་�་ནག་གསེར་མདོངས་འ�མ་�་གསོལ།     །�ག་གཉིས་ཐབས་ཤེས་�ང་འ�ག་�ོར་�ིལ་འཛ�ན། ། 
 通卓 霞那 瑟懂 本徐梭                洽匿 踏謝 聳具 ⽃執僅 
 頭戴織金見解脫黑冠，             雙手持  悲智  雙運鈴杵， 

 （十萬空行頭髮織成）                        （悲智：方便與智慧） 

 ཆོས་གོས་�མ་ག�མ་གསོལ་ཞིང་ཞབས་�ིལ་�ང་།      །བདེ་�ོང་གཉིས་མེད་ད�ིངས་ལས་མ་གཡོས་པར། ། 
 確軌 南孫 梭醒 霞幾中                碟東 匿美 因雷 瑪優巴 
 著三法衣金剛跏趺坐，             樂空不二界中無動搖， 

 མཚན་དཔེའི་�ན་�ན་གཟི་�ིན་འབར་བཞིན་བ�གས། ། 
 參⾙ 堅滇 習僅 跋醒淑 
 相好莊嚴威光熾然住。 

 ཞེས་�ོ་གཏད་ལིང་འགེལ་ཅི་མཛད་�ེད་མ�ེན་�ིས་�ོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། 
 對上師以至誠之虔信與「所做您悉知」之依止，誦此祈請文： 

 �བས་གནས་�ན་འ�ས་�ིན་ཅན་�་མ་ལ།             །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་སོགས་འ�ོ་བ་�མས། ། 
 佳內 棍度 僅堅 喇嘛拉                梭哇 碟梭 達娑 卓哇南 
 總攝一切皈依恩師前，             祈請加持我等諸眾生， 

 �ོངས་པའི་�ན་པ་ཞི་བར་�ིན་�ིས་�ོབས།             །�ེ་མེད་འོད་གསལ་འཆར་བར་མཛད་�་གསོལ། ། 
 蒙⾙ 悶巴 習哇 僅吉洛                給昧 偉撒 洽娃 賊讀梭 
 淨除愚蒙無知之黯鈍，             祈令無生淨光得顯明。 

 ཅེས་ལན་ཁ་ཤས་བ�ོད་མཐར། 
 復誦數次後念誦： 

 དཔལ་�ན་�་མའི་གནས་ག�མ་འ�་ག�མ་ལས།       །འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག�མ་གཅིག་ཆར་འ�ོས། ། 
 巴甸 喇嘛 內孫 ⽵孫雷                偉瑟 嘎瑪 聽孫 記洽綽 
 尊榮上師三處三種子，             同時射出白紅藍三光。 

 རང་གི་�ོ་ག�མ་ལ་ཐིམ་དབང་བཞི་ཐོབ།               །ཉོན་ཤེས་�ོམས་འ�ག་བག་ཆགས་�ན་�ངས་ནས། ། 
 讓幾 果孫 拉聽 汪習透                紐謝 紐句 巴洽 滾將內 
 融己三門即獲四灌頂，             煩惱、所知、定障習氣除， 
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 �མ་�ོལ་ང�་བ�་ཉ�ད་�་མངོན་�་�ས།                  །མ་བཅོས་ག�ག་མའི་ངང་�་�ག་པར་བཞག ། 
 南卓 哦喔 尼估 ⽂突切               瑪倔 女美 昂讀 陸巴瑕 
 現證圓滿解脫體性身，             無整自然境中寬鬆住。 

 ཀ�་པ་མ�ེན་ནོ། ། 
 噶瑪巴千諾 

 �ངས་མང་བ�། �་མའི་�་ག�ང་�གས་དང་རང་གི་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་ད�ེར་མེད་བ�ེས་ཏེ། 
 འཁོར་ག�མ་མི་�ོག་པའི་ངང་ཅི་�ས་�་མཉམ་པར་འཇོག་གོ། །མ�ག་�་དགེ་ཚ�གས་གོང་འཕེལ་�་�་བའི་བ��་��ན་ནི། 
 念誦多次，上師身語意與自己身語意融合無二，盡可能平等安住於三輪無念。 

 最後迴向祈願文以增長善德： 

 དགེ་བས་འ��་ཚ�གས་མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་�ིས།       །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་�ིག་�ང་བག་ཆགས་དང་། ། 
 給威 卓措 咖釀 宜間幾                透美 內薩 迪鈍 巴洽倘 
 善德迴向等虛空有情，             無始所積罪墮與習氣， 

 �ན་བ�གས་འ�ལ་པ་�ག་མེད་རབ་བསལ་ཏེ།         །གཞི་ད�ིངས་�ན་�བ་རང་ང�་ཤ�ས་པར་ཤོག ། 
 滾⼤ 初巴 拉沒 喇撒跌                習英 棍洽 讓哦 謝巴修 
 迷惑妄念盡淨除無餘，             願識本界遍滿之本面。 

 བ�་མེད་�ོན་ལམ་�་མཚ�འ�་གོ་བཙན་ཅིང་།            །ཡེ་ནས་�ང་�བ་�་མཚ�ར་ཡོངས་བ�ོས་པས། ། 
 嚕美 夢藍 佳措 果曾景                耶內 講丘 嘉措 永哦⾙ 
 真實願海之堅固鎧甲，             圓滿迴向本初菩提海， 

 བ�ོ་�་��་��ད་�་མཚ�འ�་མཐའ་�ལ་�ང་།              །འཁོར་བའི་�་མཚ�་ད�ངས་ནས་�གས་�ར་ཅིག ། 
 哦夾 哦介 嘉措 他札江                擴威 嘉措 懂內 主求紀 
 超越能迴所迴之大海，             願輪迴海深淵盡乾枯。 

 གཞི་ད�ིངས་�བ་བ�ལ་འོད་གསལ་འ�ས་མ་�ས།      །ལམ་�ིས་མངོན་�ར་ཇི་�ར་རབ་བ�ོད་དེ། ། 
 習應 洽達 偉撒 讀瑪傑                覽幾 ⽂求 吉達 惹墜碟 
 本界遍滿光明無為法，             以道彰顯如實甚奮進， 
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 མཐར་�ག་འ�ས་�་མངོན་སངས་�ས་�ར་ཅིག        །�་བཞི་�་མའི་གོ་འཕང་ཉིད་ཐོབ་ཤོག། །། 
 塔兔 錐布 ⽂桑 皆求紀                估習 喇嘛 果旁 尼透修 
 願證究竟佛陀之果位，              願獲上師四身之果位！ 

 ཅེས་པའང་�་�ོད་�མ་�ལ་��་��་ནས། བ�་ཤིས་པའི་�་རེག་གིས་མཐའ་བ�ན་ཏེ་བ�ལ་ངོར། ཀ�་པའི་མཚན་�ི་ཟིལ་�་འཐོར་བའི་ཆ་�ར་ 
 གཏོགས་པ་བ�་�ག་པས། ས་�ི་�་�ོད་�་བའི་ཡར་ཚ�ས་ལ་ཤར་མར་�ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 
 因恰格南嘉獻吉祥哈達敦請之故，僅受數滴噶瑪巴名號澆灑的十六世，暢直寫 

 於地狗年箕宿月（六月）上旬。 
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 �ག་ཆེན་�ོན་ལམ། 
 了義大手印祈願文 

 第三世噶瑪巴 讓炯多傑 著 

 東嘎仁波切、敬安仁波切 合譯 

 ན་མོ་�་�། 
 南摩咕如 

 �་མ་�མས་དང་ཡི་དམ་ད�ིལ་འཁོར་�།              །�ོགས་བ�་�ས་ག�མ་�ལ་བ་�ས་དང་བཅས། ། 
 喇嘛 南倘 宜檔 記闊⼤                秋就 讀松 嘉哇 ⾊倘界 
 上師本尊壇城諸聖眾，             十方三世諸佛及佛子， 

 བདག་ལ་བ�ེར་དགོངས་བདག་གི་�ོན་ལམ་�མས།     །ཇི་བཞིན་འ�བ་པའི་མ�ན་འ�ར་�ིན་བ�བས་མཛ�ད། ། 
 達拉 借拱 達吉 ⾨朗南                吉⾏ ⽵⾙ 吞究 勤蠟最 
 悲念於我及我所發願，             願皆如意成就祈加持。 

 བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི།       །བསམ་�ོར་�མ་དག་གངས་རི་ལས་�ེས་པའི། ། 
 達倘 踏耶 森間 湯界記                散就 南達 扛瑞 雷界⾙ 
 我及無邊一切有情眾，             意樂加行清淨雪山生， 

 འཁོར་ག�མ་�ོག་མེད་དགེ་ཚ�གས་�་�ན་�མས།       །�ལ་བ་�་བཞིའི་�་མཚ�ར་འ�ག་�ར་ཅིག ། 
 闊松 紐沒 給措 秋均南                 嘉哇 固息 嘉措 就究記 
 三輪無著善業長流水，              願皆匯入四身佛海中。 

 ཇི་�ིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ�ིད་�།                        །�ེ་དང་�ེ་བ་ཚ�་རབས་�ན་�་ཡང༌། ། 
 吉夕 喋瑪 透巴 喋夕讀                 界倘 界哇 測惹 袞杜揚 
 乃至未得如此果位時，              所有一切生生世世中， 

 �ིག་དང་�ག་བ�ལ་�་ཡང་མི་�ག་ཅིང༌།             །བདེ་དགེ་�་མཚ�འ�་དཔལ་ལ་�ོད་པར་ཤོག ། 
 迪倘 讀阿 札揚 米札京                喋給 嘉措 霸拉 訣巴修 
 不聞罪業苦惱之音聲，             願常受用善樂福德海。 
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 དལ་འ�ོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བ�ོན་ཤེས་རབ་�ན།       །བཤེས་གཉེན་བཟང་བ�ེན་གདམས་པའི་བ�ད་ཐོབ་ནས། ། 
 達就 秋透 喋尊 謝惹滇                謝念 桑滇 檔⾙ 具透內 
 具信智慧精進及暇滿，             侍善知識得授極心要， 

 �ལ་བཞིན་�བ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར།            །ཚ�་རབས་�ན་�་དམ་ཆོས་�ོད་པར་ཤོག ། 
 促⾏ ⽵拉 拔切 瑪企巴                測惹 袞杜 黨卻 訣巴修 
 如法行持無諸中斷障，             願修勝法生生世世中。 

 �ང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་�ིབ་ལས་�ོལ།            །མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚ�མ་�ན་ནག་བཅོམ། ། 
 隆瑞 退⾙ 米謝 吉雷卓                ⾯阿 散⾙ 貼聰 ⾨那炯 
 聞思教理無知遮障離，             口傳抉擇滅諸疑惑闇， 

 �ོམ་�ང་འོད་�ིས་གནས་�གས་ཇི་བཞིན་གསལ།       །ཤེས་རབ་ག�མ་�ི་�ང་བ་�ས་པར་ཤོག ། 
 拱炯 偉記 內露 吉⾏薩                謝惹 松吉 囊哇 界巴修 
 修生光明鮮明顯實相，             願令三智明照更增勝。 

 �ག་ཆད་མཐའ་�ལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན།         །�ོ་�ར་མཐའ་�ལ་ཚ�གས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། ། 
 ⼤切 踏札 滇尼 息宜敦                卓固 踏札 措尼 朗秋吉 
 離有無邊二諦之基義，             離增損邊勝道二資糧， 

 �ིད་ཞིའི་མཐའ་�ལ་དོན་གཉིས་འ�ས་ཐོབ་པའི།        །གོལ་འ�གས་མེད་པའི་ཆོས་དང་�ད་པར་ཤོག ། 
 夕息 踏札 敦尼 哲透⾙                茍秋 沒⾙ 卻倘 切巴修 
 離輪涅邊二利獲勝果，             願遇正法無錯無誤導。 

 �ང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་�ོང་�ང་འ�ག་ལ།         །�ོང་�ེད་�ག་ཆེན་��་��་�ལ་འ�ོར་ཆེས། ། 
 強息 森尼 薩東 聳就拉                炯且 恰千 多傑 那就切 
 淨基心性明空本雙運，             能淨大印金剛大瑜伽， 

 �ང་�་�ོ་�ར་འ�ལ་པའི་�ི་མ་�མས།                །�ངས་འ�ས་�ི་�ལ་ཆོས་�་མངོན་�ར་ཤོག ། 
 強甲 洛樸 處⾙ 持瑪南                強哲 持札 卻固 溫究修 
 所淨忽爾迷幻之垢染，             願淨之果無垢法身現。 
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 གཞི་ལ་�ོ་འདོགས་ཆོད་པ་�་བའི་གདེངས།             །དེ་ལ་མ་ཡེངས་�ོང་བ་�ོམ་པའི་གནད། ། 
 息拉 卓朵 卻巴 ⼤威頂                喋拉 瑪煙 宮哇 拱⾙內 
 於基斷諸增益決定見，             守護於此無散為修要， 

 �ོམ་དོན་�ན་ལ་�ལ་�ོང་�ོད་པའི་མཆོག              །�་�ོམ་�ོད་པའི་གདེངས་དང་�ན་པར་ཤོག ། 
 拱敦 袞拉 紮炯 訣⾙秋                ⼤拱 訣⾙ 頂倘 滇巴修 
 精通於修即是最勝行，             願於見修行三得決定。 

 ཆོས་�མས་ཐམས་ཅད་སེམས་�ི་�མ་འ�ལ་ཏེ།         །སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་�ི་ང�་བ�ས་�ོང༌། ། 
 卻南 湯界 森記 南處喋                森尼 森沒 森記 哦窩東 
 一切諸法皆心所幻顯，             心亦無在心之體性空， 

 �ོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་�ང་བ་�ེ།               །ལེགས་པར་བ�ག་ནས་གཞི་�་ཆོད་པར་ཤོག ། 
 東⾏ 瑪噶 記揚 囊哇喋                 雷巴 ⼤內 息紮 卻巴修 
 空而無礙一切皆顯現，              願善觀察斷增益深根。 

 ཡོད་མ་�ོང་བའི་རང་�ང་�ལ་�་འ�ལ།              །མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་�་འ�ལ། ། 
 約瑪 紐威 攘囊 由讀處                瑪瑞 汪吉 攘瑞 達杜處 
 自顯無實迷執為外境，             以無明故執自明為我， 

 གཉིས་འཛ�ན་དབང་གིས་�ིད་པའི་�ོང་�་འ�མས།      །མ་རིག་འ�ལ་པའི�ད་དར་ཆོད་པར་ཤོག ། 
 尼今 汪吉 夕⾙ 隆讀⽋                瑪瑞 處⾙ 則達 卻巴修 
 被二執驅漂泊諸有界，             願破無明總斷惑幻源。 

 ཡོད་པ་མ་ཡིན་�ལ་བས་�ང་མ་གཟིགས།             །མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་�ན་�ི་གཞི། ། 
 約巴 瑪吟 嘉威 將瑪息                沒巴 瑪吟 闊喋 袞吉息 
 非有以至諸佛亦未見，             非無此乃輪涅一切基， 

 འགལ་འ�་མ་ཡིན་�ང་འ�ག་ད�་མའི་ལམ།           །མཐའ་�ལ་སེམས་�ི་ཆོས་ཉིད་�ོགས་པར་ཤོག ། 
 噶讀 瑪吟 聳就 烏沒朗                踏札 森記 卻尼 ⾖巴修 
 非悖此即雙運中觀道，              願能領悟離邊心法性。 
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 འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚ�ན་པ་མེད།              །འདི་མིན་ཞེས་�་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། ། 
 迪吟 協巴 扛吉 村巴沒                迪明 協甲 扛吉 噶巴沒 
 無有任何可指此即是，             亦無任何反證此非是， 

 �ོ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འ�ས་མ་�ས།            །ཡང་དག་དོན་�ི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག ། 
 洛雷 喋⾙ 卻尼 讀瑪且               揚塔 敦吉 踏尼 涅巴修 
 法性超越心識本無作，             願能確定圓滿真實際。 

 འདི་ཉིད་མ་�ོགས་འཁོར་བའི་�་མཚ�ར་འཁོར།          །འདི་ཉིད་�ོགས་ན་སངས་�ས་གཞན་ན་མེད། ། 
 迪尼 瑪⾖ 闊威 嘉握闊                迪尼 ⾖那 桑傑 賢那沒 
 不悟此故流轉輪迴海，             若悟此者證覺非他處， 

 ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད།           །ཆོས་ཉིད་�ན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག ། 
 湯界 迪吟 迪明 扛揚沒                卻尼 袞息 倉尼 瑞巴修 
 一切諸法無有是與非，             願見法性阿賴耶之患。 

 �ང་ཡང་སེམས་ལ་�ོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ།            །�ོགས་�ང་སེམས་ལ་འ�ལ་ཡང་རང་གི་སེམས། ། 
 浪揚 森拉 東揚 森吟喋                ⾖將 森拉 處揚 攘吉森 
 顯現是心空寂亦是心，             了悟是心惑幻亦自心， 

 �ེས་�ང་སེམས་ལ་འགགས་�ང་སེམས་ཡིན་པས།      །�ོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག ། 
 界將 森拉 噶將 森吟⾙                卓朵 湯界 森拉 卻巴修 
 生起是心滅者亦是心，             願斷一切增益於自心。 

 �ོས་�ས་�ོལ་བའི་�ོམ་�ིས་མ་བ�ད་ཅིང༌།           །ཐ་མལ་འ�་འཛ�འི་�ང་གིས་མ་བ�ོད་པར། ། 
 略且 作威 拱吉 瑪類淨                踏瑪 讀吉 隆吉 瑪訣巴 
 未經刻意造作修所染，             未遭世俗散亂所動搖， 

 མ་བཅོས་ག�ག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི།           །སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་�ོང་བར་ཤོག ། 
 瑪訣 紐瑪 攘拔 就謝⾙                森敦 釀連 客興 炯哇修 
 了知安住本然而無作，             願善修習護持心要義 。 

 (注：善謂具足智慧與精進。) 
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 མ་བཅོས་ག�ག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི།           །སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་�ོང་བར་ཤོག ། 
 剎惹 ⾖⾙ 哇蠟 攘薩息                右沒 森記 秋窩 昂吉內 
 粗細分別波浪自消歇，             平緩心河漸漸歸停息， 

 �ིང་�གས་�ོག་པའི་�ི་མ་དང་�ལ་བའི།              །ཞི་གནས་�་མཚ�་མ�་གཡོ་བ�ན་པར་ཤོག ། 
 緊⽊ 拗⾙ 持瑪 倘札威                息內 嘉措 米右 店巴修 
 離卻昏沉掉舉之渾濁，             願得安寧堅固寂止海。 

 བ�ར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བ�ས་པའི་ཚ�།          །མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་�ག་གེར་མཐོང༌། ། 
 ⼤沒 森拉 揚揚 喋⾙測                通沒 盹尼 吉⾏ 蠟給通 
 數數觀察無可見之心，             洞見本然不可見之義， 

 ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚ�མ་ཆོད་པ་ཉིད།                  །འ�ལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག ། 
 吟明 敦拉 帖聰 卻巴尼                處沒 攘哦 攘吉 謝巴修 
 永斷是耶非耶之疑慮，             願此無謬自性自顯現。 

 �ལ་ལ་བ�ས་པས་�ལ་མེད་སེམས་�་མཐོང༌།         །སེམས་ལ་བ�ས་པས་སེམས་མེད་ང�་བ�ས་�ོང༌། ། 
 由拉 喋⾙ 由沒 森速通                森拉 喋⾙ 森沒 哦窩東 
 觀察境時無境唯見心，             尋找心時無心心性空， 

 གཉིས་ལ་བ�ས་པས་གཉིས་འཛ�ན་རང་སར་�ོལ།       །འོད་གསལ་སེམས་�ི་གནས་�གས་�ོགས་པར་ཤོག ། 
 尼拉 喋⾙ 尼緊 攘薩卓                偉薩 森記 內露 ⾖巴修 
 觀察二者二執自解脫，             願能了悟光明心實相。 

 ཡིད་�ེད་�ལ་བ་འདི་ནི་�ག་�་ཆེ།                   །མཐའ་དང་�ལ་བ་ད�་མ་ཆེན་པ�་ཡ�ན། ། 
 宜切 札哇 狄尼 恰嘉切                踏倘 札哇 烏瑪 千波吟 
 此離作意即是大手印，             此離邊者即是大中觀， 

 འདི་ནི་�ན་འ�ས་�ོགས་ཆེན་ཞེས་�ང་�།             །གཅིག་ཤེས་�ན་དོན་�ོགས་པའི་གདེངས་ཐོབ་ཤོག ། 
 迪尼 袞讀 作千 協將甲                記謝 袞敦 ⾖⾙ 頂透修 
 此攝一切亦名大圓滿，             願由知一得悟一切義。 
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 ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་�ན་ཆད་མེད།               །མཚན་འཛ�ན་མེད་པའི་འོད་གསལ་�ིབ་གཡོགས་�ལ། ། 
 賢巴 沒⾙ 喋千 均切沒                千謹 沒⾙ 偉薩 吉右札 
 無貪著故大樂續不斷，             無執相故光明離遮障， 

 �ོ་ལས་འདས་པའི་མི་�ོག་�ན་�ིས་�བ།              །�ོལ་མེད་ཉམས་�ོང་�ན་ཆད་མེད་པར་ཤོག ། 
 洛雷 喋⾙ 米⾖ 倫吉⽵                作沒 釀紐 均切 沒巴修 
 無念超思任運自顯現，             願生離勤修受無間斷。 

 བཟང་ཞེན་ཉམས་�ི་འཛ�ན་པ་རང་སར་�ོལ།           །ངན་�ོག་འ�ལ་པ་རང་བཞིན་ད�ིངས་�་དག ། 
 桑賢 釀記 謹巴 攘薩卓                恩⾖ 處巴 攘⾏ 應速達 
 善妙覺受貪著當下解，             惡念迷惑自性界中淨， 

 ཐ་མལ་ཤེས་པ་�ང་�ང་�ལ་ཐོབ་མེད།                །�ོས་�ལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་�ོགས་པར་ཤོག ། 
 踏瑪 謝巴 幫朗 札透沒                追札 確尼 殿巴 ⾖巴修 
 平常心無取捨與得失，             願悟離戲法性真實諦。 

 འ�ོ་བའི་རང་བཞིན་�ག་�་སངས་�ས་�ང༌།           །མ་�ོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འ�མས། ། 
 卓威 然⾏ ⼤度 桑給姜                瑪⾖ 汪吉 踏沒 扣哇⽋ 
 眾生自性恆常圓滿覺，             未悟此故無盡漂輪迴， 

 �ག་བ�ལ་�་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ།          །བཟོད་མེད་�ིང་�ེ་�ད་ལ་�ེ་བར་ཤོག ། 
 篤阿 姆踏 沒⾙ 森間拉                索沒 寧傑 舉拉 給哇修 
 於諸痛苦無邊有情眾，             願我心續生起強烈悲。 

 བཟོད་མེད་�ིང་�ེའི་�ལ་ཡང་མ་འགགས་པའི།         །བ�ེ་�ས་ང�་བ�་��ང་དོན་�ེན་པར་ཤར། ། 
 索沒 寧傑 紮陽 瑪噶⾙                哲讀 哦窩 動敦 簡巴夏 
 悲時難忍大悲震撼力，             空性赤裸閃耀現於前， 

 �ང་འ�ག་གོལ་ས་�ལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི།           །འ�ལ་མེད་ཉིན་མཚན་�ན་�་བ�ོམ་པར་ཤོག ། 
 松久 苟薩 札威 藍秋狄                札沒 寧千 袞杜 拱巴修 
 於此最勝雙運之大道，             願我晝夜修習永不離。 
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 �ོམ་�ོབས་ལས་�ང་�ན་དང་མངོན་ཤེས་དང༌།         །སེམས་ཅན་�ིན་�ས་སངས་�ས་ཞིང་རབ་�ངས། ། 
 拱⾖ 雷炯 堅檔 溫些檔                森間 明傑 桑給 ⾏惹獎 
 修力所生眼等諸神通，             成熟有情清淨諸佛剎， 

 སངས་�ས་ཆོས་�མས་འ�བ་པའི་�ོན་ལམ་�ོགས།      །�ོགས་�ིན་�ངས་ག�མ་མཐར་�ིན་སངས་�ས་ཤོག ། 
 桑給 確南 ⽵⾙ 莫藍走                走明 獎頌 踏欽 桑給修 
 願以成就踐行諸佛法，             圓滿成熟清淨成正覺。 

 �ོགས་བ�འི་�ལ་བ་�ས་བཅས་�གས་�ེ་དང༌།        །�མ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་�ེད་ཡོད་པའི་མ�ས། ། 
 秋究 甲哇 歇皆 突戒檔                南嘎 給哇 吉念 閱⾙退 
 十方諸佛佛子大悲力，             所有一切清淨善業力， 

 དེ་�ར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི།           །�ོན་ལམ་�མ་དག་ཇི་བཞིན་འ�བ་�ར་ཅིག ། 
 喋⼤ 達檔 森間 湯界紀                莫藍 南達 吉⾏ ⽵久季 
 願我以及一切諸有情，              所有淨願如意皆成就。 

 ཅེས་�ེ་རང་�ང་��་��ས་མཛད་པའོ། ། 
 法王 讓炯多傑所著。 
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 བ�་ཤིས་བདག་གི་མ། 
 迴向文——達給瑪 

 བདག་གི་�ས་ག�མ་�ི་དགེ་བའི་�་བ་འདི་ལ་བ�ེན་ནས། བདག་གིས་�ེ་བ་ཐམས་ཅད་�་�་མ་ཆོས་�ེ་ཀ�་པའི་ག�ང་མ་ 
 �ས་པ་བ�ས་ནས་འཛ�ན་པར་�ར་ཅིག ། 
 達給 杜松吉 給威匝瓦 迪拉滇內   達給 界瓦 壇界度 喇嘛確傑 噶瑪⾙ 
 松 瑪旅巴度內 怎巴 久吉 
 以吾三世之善根，願吾生生世世憶持上師法王噶瑪巴之教言盡無餘， 

 དེས་རང་གཞན་�ི་ཤེས་�ད་�ར་�་�ིན་པར་�ར་ཅིག ། 
 碟 讓賢吉 謝舉 紐杜 ⺠巴 久吉 
 以此，願迅速成熟自他之心續。 

 �ེ་བ་ཐམས་ཅད་�་�་ག�ང་�གས་�ི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་ལ་�ོག་�་མ་�ར་པ་དཔལ་�ག་ན་��་��་�་�་�ར་ 
 ཅིག ། 
 界瓦 壇界度 固松吐吉 桑威內 壇界拉 夠度 ⾺久巴 巴恰那多傑 ⼤布 
 久吉 
 願吾生生世世，於（法王噶瑪巴）身語意之一切密要，無有隱晦不明 

 ，如同金剛手菩薩。 

 �་ག�ང་�གས་�ི་གསང་བའི་�མ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་དང་མཐོང་ཞིང་�ོགས་པའི་�ོད་�་�ང་བར་�ར་ཅིག ། 
 固松吐吉 桑威 南巴踏巴 湯界 推巴當 通興⾖⾙ 虐度 融瓦 久吉 
 願吾成為堪能見聞並了悟（法王噶瑪巴）一切身語意秘密行誼之具器 

 弟子。 

 �ེ་བ་ཐམས་ཅད་�་�ས་དང་�ིབ་མ་བཞིན་�་�ད་ཅིག་�ང་མི་འ�ལ་བར་འ�ོགས་པར་�ར་ཅིག ། 
 界瓦 壇界度 旅當之瑪 新杜 給吉江 敏紮瓦 卓巴 久吉 
 願吾生生世世（與法王噶瑪巴）同行，剎那亦不分離，如影隨形。 

 མཉེས་པ་�མ་པ་�འི་�ོ་ནས་མཉེས་པ་�བ་པར་�ར་ཅིག ། 
 涅巴 南巴 阿以 果內 涅巴 ⽵巴 久吉 
 願吾能行五歡喜令（法王噶瑪巴）心悅。 
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 ཚ�གས་གཉིས་�ི་�ོད་པ་�བས་པ�་ཆ�་ལ་བ�བས་ནས་དགོངས་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་�་�ོང་�ས་པར་�ར་ཅིག ། 
 湊尼吉覺巴 拉波切拉 拉內 恭巴 吉⼤瓦 新杜 供努巴 久吉 
 願吾修學廣大二資糧行，圓滿（法王噶瑪巴）一切心意。 

 ཞི་�ས་དབང་�ག་བཞི་ཡི་�ོ་ནས་�་མའི་�ིན་ལས་�བ་པ་ལ་�ད་ཅིག་�ང་མི་གཡེལ་བར་�ར་ཅིག ། 
 悉傑旺紮 悉以果內 拉美欽列 ⽵巴拉 給吉江 米耶瓦 久吉 
 願吾以息、增、懷、誅成辦上師（以下皆指法王噶瑪巴）之事業，剎 

 那亦不散逸。 

 �ོ་ག�མ་�ི་�ོད་པ་ཅི་བ�ིད་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་�་མའི་བཞེད་པ་མཐར་�ིན་པར་�ར་ཅིག ། 
 果孫吉 覺巴 紀吉巴 湯界吉 拉美協巴 塔欽巴 久吉 
 願吾三門一切所作，皆能圓滿上師意趣。 

 ཞབས་ཏོག་ད�་�གས་�ི་�ོ་ནས་མཉེས་པ་�བ་པར་�ར་ཅིག ། 
 夏⾖ 骨處幾 果內 涅巴 ⽵巴 久吉 
 願吾能以種種承侍令上師歡喜。 

 དགེ་�ིག་�ང་མ་བ�ན་�ི་�་བ་ཅི་�ས་�ང་མཉེས་པ་ཁོ་ན་�བ་པར་�ར་ཅིག ། 
 給迪 倫⾺殿吉 加瓦 紀傑江 涅巴扣那 ⽵巴 久吉 
 願吾所作一切善、惡、無記之事，皆能令上師歡喜。 

 མི་མཉེས་པའི་�་བ་�ད་ཅིག་�ང་མི་�བ་པར་�ར་ཅིག ། 
 米捏⾙ 加瓦 給吉江 米⽵巴 久吉 
 令上師不歡喜之事，願吾剎那亦不做。 

 ཆོས་�ེ་�་མའི་�ིན་ལས་�ི་གཙ�་བ�་��ད་པར་�ར་ཅིག ། 
 確傑拉美 欽列吉 作沃 傑巴 久吉 
 願吾成為法王上師事業之主。 

 ཆོས་�ེ་�་མའི་བ�ན་པའི་བདག་པ�་��ད་པར་�ར་ཅིག ། 
 確傑拉美 殿⾙達波 傑巴 久吉 
 願吾成為法王上師教法之教主。 
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 �ོགས་བ�འི་ནད་འ�གས་�་གེ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་�ེད་པར་�ར་ཅིག ། 
 秋就以 內處 ⽊給湯界 息瓦傑巴 久吉 
 願吾能平息十方一切疾病、戰爭與饑荒。 

 ནམ་འཆི་བའི་ཚ�་འོད་གསལ་�ག་�་ཆེན་པོ་མངོན་�་འ�ར་བར་�ར་ཅིག ། 
 南器威策 威薩 恰佳欽波 ⽂度久瓦 久吉 
 願吾臨終之時得光明大手印現前。 

 བར་ད�འ�་�ང་བ་མེད་པར་དཔལ་�ན་��་��འི་སེམས་དཔའི་ད�ིལ་འཁོར་�་འ�ག་པར་�ར་ཅིག ། 
 巴多以 囊瓦 沒巴 巴殿 多傑森⾙ ⾦擴讀 久巴 久吉 
 願吾無需經歷中陰幻相，直入威榮金剛薩埵之壇城。 

 དེར་�གས་ནས་��་��་ཐེག་པའི་�མ་རོལ་�ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་��་��་འཆང་ཆེན་པ�འ�་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་�ར་ 
 ཅིག ། 
 碟修內 多傑帖⾙ 南若吉 森間湯界 多傑羌 千波以 果龐拉 歸巴 久吉 
 入已，願吾以金剛乘之遊舞，令一切眾生成就金剛總持之果。 

 མདོར་ན་བདག་ཆོས་�ེ་�་མ་�ར་མཐོང་�ོལ་ཐོས་�ོལ་�ན་�ོལ་རེག་�ོལ་ཆེན་པོར་�ར་ཅིག ། 
 ⾖那 達 確傑喇嘛達 通卓 推卓 珍卓 熱卓 千波 久吉 
 最終，願我成為如法王上師般見解脫、聞解脫、憶解脫、觸解脫之聖 

 者。 

 ངེས་པར་འཆི་བ་�ིང་ནས་�ན་པ་དང་།               །མོས་�ས་�ལ་མ་�ད་ལ་�ེ་བ་ནས། ། 
 內巴 器瓦 寧內 珍巴當              ⽬固 那⾺ 舉拉 界瓦內 
 必死無疑由衷而憶念，            心續生起真實之虔敬， 

 ཞེན་ལོག་མཐའ་�་�ིན་པའི་ངེས་འ�ང་གིས།           །མི་བ�ོད་དགའ་བའི་�ིན་�བས་འ�ག་�ར་ཅིག ། 
 新樓 踏入 欽⾙ 內炯給               米覺 噶威 欽拉 句久吉 
 依於徹底厭捨之出離，             米覺多傑加持祈入心。 

 �ག་�་རང་གི་ཕེར་ཤ་�ོགས་པ་དང་།                  །གཞན་�ི་མི་ཤེས་མཚང་ནས་འ�་བ་དང་། ། 
 ⼤度 讓給 佩夏 卓巴當                賢吉 米謝 倉內 ⽵瓦當 
 恆時自誇宣揚己功德，             揭發他人無知之過失， 

 18 



 �བ་ཁ་�ང་ན་དགའ་བ་�ོམ་པ་སོགས།                །རང་གཞན་�་ཡི་�ད་ལའང་མ་�ར་ཅིག ། 
 布卡 炯那 噶瓦 恭巴娑               讓賢 宿以 舉朗 瑪久吉 
 見他受損己則歡喜等，             願不生於自他心續中。 

 �ེ་བ་�ན་�་ཡོངས་འཛ�ན་དམ་པ་མཆོག               །�་ནག་ཅོད་པན་འཛ�ན་པ་ཁོ་ན་དང་། ། 
 界瓦 袞杜 永怎 丹巴秋               夏那 決邊 怎巴 扣那當 
 祈願一切生世皆能得，             唯一黑色寶冠持有者， 

 ཡི་དམ་�ིང་པོ་དཔལ་�ན་བདེ་བ་མཆོག               །འཁོར་ལ�་��མ་པས་�ེས་�་འཛ�ན་�ར་ཅིག ། 
 ⼀旦 寧波 巴殿 碟瓦秋               扣樓 東⾙ 皆速 怎久吉 
 本尊精髓威榮勝樂尊，             總攝輪尊予以恆攝受。 

 བདག་ནི་�ེ་བ་ཐམས་ཅད་�།                        །�་མ་མི་བ�ོད་��་��་དང་། ། 
 達尼 界瓦 湯界度                        喇嘛 米覺 多傑當 
 願我世世皆得證，                   上師米覺多傑及， 

 ཡི་དམ་��་��་�ལ་འ�ོར་མ།                          །ཆོས་�ོང་��་��་བེར་ཅན་སོགས། ། 
 ⼀旦 多傑 南久瑪                        曲炯 多傑 ⾙間梭 
 本尊金剛瑜伽母，                   護法金剛黑袍等， 

 ནམ་ཡང་ད�ེད་མེད་གོ་འཕང་ཤོག                    །དགེ་འདིས་འ�ོ་བ་མ་�ས་��་��་སེམས། ། 
 南陽 耶梅 果龐修                        給迪 卓瓦 ⾺旅 多傑森 
 無別彼等之果位！                   此善迴向一切有情眾， 

 �ག་བདེའི་ཐབས་ཤེས་�ོར་བས་འཆི་མེད་ཅིང་།         །ནང་གི་ལམ་ནས་��་��ས་འ�ོ་བ་ཡི། ། 
 達碟 踏謝 久威 器美淨                南給 藍內 多傑 卓瓦以 
 常樂悲智雙運得無死，             依內道而達至金剛之， 

 སངས་�ས་ཉིད་�ི་གོ་འཕང་�ོལ་�ིར་བ�ོ། ། 
 桑傑 尼吉 果龐 作器歐 
 金剛薩埵佛果願獲證！ 

 ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་�ོང་��་��་འཛ�ན་པ་ཆེན་པ�་མ�་བ�ོད་��་��ས་�ལ་བའོ། ། 
 以上為比丘大金剛持米覺多傑所著。 
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