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༈ །<ངེ་གཞི། 

缘起 

བལ་Tལ་མངའ་ཁོངས་Jི་Vམ་བྷི་ནིའི་མཛYས་ཤིང་Zག་པའི་

ནགས་ཚལ་ན། 7ལ་Iས་གཞོན་\་དོན་]བ་ཁོང་ཤིང་^ོང་ཞིག་གི་

_ང་`་a་བbམས་ཤིང་། འཕགས་Tལ་9ིན་Gབས་ཅན་dི་གནས་

མཆོག་ef་གྷ་ཡ་i་Dོ་Eེའི་གདན་ཞེས་འབོད་པའི་གནས་དེར་5ོན་པ་

ཞིག་གི་_ང་`་མངོན་པར་kོགས་པ་སངས་7ས་པའི་Kལ་བlན་ནས་

སངས་7ས་ཞེས་འཇིག་nེན་dི་ཁམས་oན་p་ཡོངས་q་rགས། རིང་

པོར་མ་ལོན་པར་འཕགས་Tལ་ཝ་ར་ཎ་སིའི་མངའ་ཁོངས་uཱ་ར་w་ཐ་

yལ་dི་zང་Iོང་{ང་བ་རི་|གས་Jི་ནགས་ཚལ་dི་དPས་ན་ཆོས་Jི་

འཁོར་ལོ་བ}རོ་ནས། མཐར་6་མཆོག་rངོ་`་5ནོ་པ་Mང་གི་_ང་`་

a་~་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བlན། རིམ་པར་སངས་7ས་Jསི་

གqངས་པའི་ཆོས་འདི་ལམ་Vགས་ཐ་དད་པ་�མས་Jིས་རང་རང་གི་

Vགས་Iོལ་དང་མ�ན་པར་ཉམས་q་�ང་བར་6ོམ་པ་ན། oན་dིས་

ཆོས་Vགས་Jི་མཚ�ན་9ེད་མི་འz་བ་རེ་རེ་བདག་གཉེར་9ེད་པ་�ོན་

`་མེད་ཅིང་།  དེ་དག་ལས་rགས་ཆེ་ཞིང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཚ�ན་

9དེ་གཅིག་ནི་ཤིང་^ངོ་རེད།  

在尼泊尔蓝毗尼的葱郁树林中，乔达摩·悉

达多太⼦出⽣于⼀棵树下。于印度圣地菩提迦
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耶⾦刚座，他在⼀棵树下示现圆满正觉，从此

被称作佛陀，名扬世间；并在不久后，印度瓦

拉纳希城外的鹿野苑树林中，转动法轮；最

终，在拘⼫那迦城娑罗双树之间，示现涅槃。

因此，佛教所有教派虽根据各自传统使用各种

象征符号，但其中⼴泛共通且最重要的⼀个就

是树⽊，便不⾜为奇了。 

འོན་Jང་a་ཐང་དང་། �བེས་རིས། དེ་བཞིན་a་འz་�མས་དང་

མི་འz་བར་5ོན་ཤིང་ནི་�ེ་འཕེལ་9ེད་པའི་�ེ་�ན་དངོས་པོ་ཞིག་

ཡིན་lབས་དེ་ལ་གཅེས་�ངོ་ཡག་པོ་9དེ་དགོས། དམ་ཆོས་འ`ལ་བ་

ལས་Jང་lོན་པ་བཅོམ་�ན་འདས་Jིས་རབ་p་�ང་བའི་Eེས་འAག་

�མས་ལ་5ོན་ཤིང་ལ་གནོད་པའི་ལས་�ངས་ཤིང་གཅེས་�ོང་གནང་

དགོས་པར་གqངས་ཡོད། དེས་ན་ནང་པ་ཚ�ས་ཤིང་^ངོ་ལ་བ6་ིམཐོང་

དང་གཅེས་�ོང་9ེད་པ་ཙམ་མིན་པར། ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་བ�ད་

པའི་ཤིང་^ོང་གསར་འ0གས་9ེད་པའི་ལས་Jི་Eེས་�ལ་དེ་ཡང་�་

མ�ད་ནས་�ན་�ངོ་9ས་དང་9དེ་བཞིན་པ་རེད།  

然⽽，和唐卡、壁画、雕塑等不同的是，

树⽊的⽣长和存续需要恰当的关照。导师世尊

在佛法律藏中教诫僧尼众不可伤害树⽊，要爱

护树⽊。因此，所有佛弟⼦继承了如佛陀那般
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珍视树⽊的遗产，不仅爱护树⽊，⽽且还种植

树⽊。 

6ི་ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་dིས་ཁེངས་ཤིང་གཙང་�ས་�བ་པའི་

མཛYས་Zག་�ན་པའི་རང་�ང་ཁམས་Jི་འཇིག་nེན་འདི་འrོ་བ་མིའི་

བཟོ་ལས་J་ིརིང་Vགས་འདིས་དབང་�ར་མ་9ས་གོང་། བོད་པ་ཚ�ས་

མཆོད་�ིན་dི་ཆོ་ག་lེ། དཔེར་ན་རང་�ང་ཁམས་ན་གནས་པའི་

གMགས་མེད་Jི་འ�ང་བའི་�་དང་རང་�ང་ཁམས་སོགས་ལ་ལག་

nགས་Jི་དོད་`་�ོ་�གས་སེམས་ཅན་�མས་རང་�ང་གི་ནགས་

གསེབ་p་<ོད་བ�ོལ་གཏོང་པའི་ཆོ་གའི་ལས་ལ་དོ་�ང་ཆེན་པོ་9ས། 

ང་ཚ�འི་`ས་རབས་འདིར་ཡང་དེ་b་Pའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་dི་ཕན་

ཡོན་དང་གལ་གནད་Bར་བཞིན་གནས་ཡོད་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་དེ་

དག་<དོ་བ�ལོ་9དེ་སའི་རང་�ང་ཁམས་དང་། དེར་གནས་གMགས་

མེད་J་ིསེམས་ཅན་�མས་འཇིགས་ཉེན་d་ིའོག་p་Kད་ཡོད། དེར་མ་

ཟད། འr་ོབ་མིའི་རིགས་Jསི་�རེ་d་ིཁེ་བཟང་གི་ཆེད་`་ནགས་ཚལ་

^ེབ་གཅོད་9ེད་པའི་ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་9་�ོད་དེ་དག་གིས་རང་

�ང་ཁམས་Jི་ཁོར་Tག་འདི་ལ་`ས་Tན་རིང་པོའི་�ིས་qའམ། ལོ་

བ�་�ག་གཅིག་གམ་གཉིས་Jི་Eེས་q་འ�ང་ཉེན་ཆེ་བའི་གནོད་

ཚབས་ཆེན་པོ་བ�ལ་པ་b་P་མིན་པར། གནོད་ཚབས་Jི་�གས་�ེན་

�མས་`ས་ད་b་ནས་གནས་འདི་ཉིད་`་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཆགས་

ཡོད།  དེས་ན་ནམ་ཞིག་ནང་པའི་b་]བ་དང་། རང་�ང་ཁམས་J་ི
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ཁོར་Tག་ལ་གནོད་�ོན་ཆེན་པོ་བ�ལ་ཡོད་}ོར་�མ་rངས་རེ�་མིག་

གི་ལམ་ནས་yངས་�ེལ་ར་�ོད་9ེད་པའི་ཚན་རིག་དང་�མ་rངས་

རིག་པའི་བདེན་དཔང་གི་ཚད་མ་གཉིས་{་བ ིགས་ནས་བbས་ན།  

མAག་འ¡ས་འདི་ནི་སའི་གོ་ལའི་�ེ་�ན་ཡོངས་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་

བའི་མAག་འ¡ས་ཤིག་p་¢ར་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚ�་ནང་པའི་ཚ�གས་^་ེ

�མས་Jསི་ཆོས་J་ིཉམས་ལེན་དང་། དེ་བཞིན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་

ཐོགས་ངེས་པའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཡ་ལན་9་�་དེ་བBགས་བEོད་

འོས་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཤིན་p་གལ་གནད་`་¢ར།  

在⼈类⼯业严重侵蚀森林植被和洁净⽔源

的自然领地之前，作为灵修的补充，我们在西

藏最重视的供施仪轨是将面临屠宰的动物放归

⼤自然，以及通过供养仪轨给⾁眼不可见的自

然界神灵献供等。身处现代，⾏持这些仪轨虽

仍⼗分重要且有益，但我们放⽣的归处和不可

见众⽣所居住的自然界明显面临威胁。⽽且，

⼈类对森林⾼度利用和砍伐造成的环境破坏不

仅是未来⼗年、⼆⼗年之后才将面临的，⽽是

眼前就看得到。所以，综合考虑佛教关怀、自

然界破坏的科学统计数据，以及地球上所有⽣

命面临的灾难性后果，我们可以看到，佛弟⼦
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从佛法修⾏和实际角度做出回应，不仅是善

⾏，也是重要的⾏动。 

དེས་ན་£ས་པས་གང་ཡིད་ཆེས་9ེད་Jི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚ�ས་ལོ་

གཅིག་གི་ནང་`་`ས་ངེས་ཅན་ཞིག་གམ། ¤་བ་རེ་རེར་རམ། `ས་ཚ�ད་

གང་�ང་ལ་ཤིང་^ོང་འདེབས་�འི་ལག་ལེན་ལ་བ6ོན་པ་ཆེར་བཞེས་

Jིས་ལག་བlར་9ས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕེལ་བཞིན་པའི་7ལ་�ིའི་

དཀའ་¦ོག་འདི་དོ་བདག་སོ་སོའི་ཆེད་`འམ། རང་གི་ནང་མི་ཆེད་

དམ། �་ིཚ�གས་J་ིཆེད་དམ། 7ལ་ཁབ་J་ིཆེད་དམ། འཛམ་<ངི་ཡོངས་

Jི་ཆེད་`་དམིགས་ནས་སེལ་ཐབས་9ེད་པའི་`ས་འདི་ད་b་ཆགས་

ཡོད་�མ་པ་དེ་ཡིན།  

所以我相信，现在就是时候，让我们⼀同

受持种植树⽊的修⾏，⽆论是在⼀年中特定的

时节、月份，还是任何能做到的时候。要应对

与日俱增的危机，这是重要的努⼒，不仅为了

我们自身的福利，也为了家⼈、社会、国家和

整个世界。 

ནམ་ཞིག་ང་ཚ�ས་oན་§ོང་�མ་པར་དག་པས་7ས་བཏབ་ཅིང་། 

ཆོ་གའི་�ོར་བ་དང་མ�ན་ལ། མAག་བBོ་བ་ཚང་བའི་�ོ་ནས་�ོ་

�གས་སེམས་ཅན་�མས་རང་�ང་ཁམས་Jི་ནགས་ཚལ་`་<ོད་
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བ�ོལ་9ེད་པ་ལ་ཚY་འདི་དང་�ི་མ་གཉིས་ཀར་བསོད་ནམས་དཔག་p་

མེད་ཅིང་། སངས་7ས་J་ིགོ་འཕང་ཐོབ་པའི་�ར་ཡང་¢ར་ན། 5ནོ་

ཤིང་འདེབས་འ0གས་9ེད་པ་ལའང་�་མཚན་འདི་�ོ་oན་ནས་

མKངས་པར་�ན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་^ོང་གིས་མི་རབས་མང་པོའི་`ས་

Tན་ལ་སེམས་ཅན་`་མ་ཞིག་ལ་མགོན་�བས་དང་། ^དོ་གནས། དེ་

བཞིན་ཁ་ཟས་བཅས་མཁོ་�ོད་9ེད་པའི་�ིར་དང་། གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་

�ོར་བ་སེམས་བ�ེད་དམ་པ་དང་། དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་Jི་ཆོ་ག 

དེ་བཞིན་Eེས་བBོ་བ་དམ་པ་lེ་དམ་པ་གqམ་ཚང་བའི་�ོ་ནས་�ེ་

ཤིང་འདེབས་འ0གས་9ས་ན། 6་ིཤིང་དེ་དག་དང་འ¡ལེ་བའི་སེམས་

ཅན་�མས་Jི་ལེགས་ཚ�གས་འཕེལ་བ་ལའང་ཕན་པ་7་ཆེར་འ�ང་

ངེས། དེ་ཙམ་མ་ཟད། ནམ་ཞིག་རང་�ང་ཁམས་J་ིའ�ང་བ་དང་¨་

�མས་འ�ོད་ཅིང་མ�ན་ན། དེའི་lོབས་Jིས་གནམ་གཤིས་དང་ང་

ཚ�འི་འ�ོད་བlེན་སོགས་ཡར་7ས་གོང་འཕེལ་`་འrོ་བའི་�་�ེན་

9དེ། དེས་ན་�རི་ཆོས་ཐམས་ཅད་nནེ་ཅིང་འ¡ལེ་བར་འ�ང་བ་ཡིན་

པ་དང་། �ོས་q་རང་�ང་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་

འོག་p་Kད་པའི་}བས་འདིར་oན་§ངོ་དང་། ཆོ་ག་བB་ོབ་�མ་པར་

དག་པས་གསལ་བཏབ་ནས་ཤིང་^ོང་ཞིག་བཏབ་ན། ཕན་ཡོན་ཚད་

མེད་པ་འ�ང་ངེས་ཡིན།  

当我们将面临屠宰的动物放归⼤自然，伴

随着清净发⼼，根据既定仪轨，并圆满回向，

便能为今⽣来世和证得圆满正觉积累⽆量福
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德。同样的逻辑也适用于种植树⽊。⼀棵树⽊

能给众多⽣灵提供可能长达许多世代的住所、

食物和庇护。如果我们在种树时应用加⾏清净

发⼼、正⾏⽆缘仪轨和结⾏殊胜回向这圆满三

圣法，同样也能积累⼤量功德，带来⼤量利

益。此外，当平息龙众和其他能影响天⽓和我

们健康的自然界神灵时，尤其在自然界遭受严

重威胁的情况下，以清净的发⼼、仪轨和回向

种树将成为非常有价值的缘起。 

6ི་ཤིང་འདེབས་འ0གས་9ེད་པའི་ཆོ་ག་ལག་བlར་9ེད་པ་ལ་

འཆར་གཞི་7་ཆེན་པོ་དང། ཆོ་གའི་ལག་ལེན་གསར་པ་ཞིག་བ6མ་

པའི་ངལ་བ་མི་དགོས་པར་མདོ་Bགས་Jི་ག:ང་Vགས་�མས་དང་། 

Bོན་9ོན་མཁས་]བ་གོང་མ་�མས་Jིས་མཛད་པའི་བlན་བཅོས་

�མས་qའང་ཆོས་9ེད་པའི་གནས་ཁང་9ིན་Gབས་9ེད་པའི་ཆོ་ག་

དང་། མཆོད་nེན་dི་Iོག་ཤིང་བཞེངས་པའི་ཆེད་`་9ིན་dིས་Gབས་

པའི་ཆོ་ག་སོགས་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་མང་`་གqངས་ཡོད། 7ས་བZས་

འཚམ་པའི་ཆོ་ག་འདི་�གོས་བ གིས་:་དགོས་དོན་ནི། 7ལ་�འིི་ནང་

པའི་5ོན་ཤིང་འདེབས་འ0གས་Jི་ལས་གཞི་འདི་བ�ད་ནས་རང་

�ང་ཁམས་Jི་དཀའ་¦ོག་ཞི་§ད་`་ཆོས་Jི་ཉམས་ལེན་དང་}བས་

ཐོབ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ཐོགས་ངེས་པའི་ཡ་ལན་ཞིག་9ེད་པའི་
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}བས་q་ངའི་rོགས་པོ་དང་rོགས་མོ་�མས་Jི་བེད་�ོད་9ེད་པའི་

ཆེད་`་དམིགས་ནས་�ོགས་བ ིགས་:ས། ཆོ་ག་འདི་ལས་�ང་བའི་

དགེ་བའི་6་བ་ཅི་མཆིས་པའི་མ�་ལ་བnེན་ནས་མ་¢ར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་འ�ང་བའི་©ོན་འ`ན་དང་བཅས་)ར་བར་

�གོས་བ གིས་:ས་པའོ།།  

创作和寻找新的种树仪轨是没有必要的，

因为在经续和祖师著作之中已经存在⼤量合适

的仪轨，阐明了加持处所的⽅法、建造佛塔时

将塔的轴⼼加持为“⽣命之树”的⽅法，等等。然

⽽，我还是希望能够将这些汇编成⼀个格式简

明的小册⼦，以供朋友们使用，让全球的佛教

徒种树⾏动能成为精神修持和实际应对环境危

机的⽅法。于是，我仓促汇编了这本仪轨，⽆

论产⽣何等功德，希望能给⼀切如母众⽣带来

利益。 
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༈ །ཤིང་)ག་འདེབས་འ0གས་ཆོ་ག ། 

树⽊种植仪轨 

ས་�ོགས་དེར་ཐོན་Tལ་dི་འོས་ཤིང་འཚམ་པའི་6ི་ཤིང་གི་)་£འམ་དེའི་ས་བོན་dི་རིགས་གང་ཞིག་

འདེབས་འ0གས་9དེ་མིན་ཐད་ཞིབ་འAག་ནན་པོ་གནང་ནས་མཁོ་ªབ་9ས་ཚར་Eསེ། དེ་དག་རང་

གི་མ`ན་`་བཞག་l་ེཆོ་ག་འདོན་པའམ། ཡང་ན། འདེབས་འ0གས་9ས་ཟིན་པའི་Eསེ་q་གདོན་

ནའང་ཆོག ཅི་l་ེ)་£་དང་ས་བོན་d་ིརིགས་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ས་གཞི་7་ཆེ་སར་འདེབས་འ0གས་9་

འཆར་ཡིན་ན། ཆོ་ག་Bནོ་`་བཏང་ནས་འདེབས་འ0གས་J་ིལས་ལ་འAག་ན་ལེགས། 

既已作过科学调查，准备好适合该地种植的种苗，可以

将种苗放置于⼰面前，在种植前念诵仪轨，也可以在种

植完成后念诵仪轨。如果在⼴阔区域种植⼤量树苗，于

种前念诵较为合适。 

ཐོག་མར་ཤར་�གོས་`་སོང་ལ་�བས་འr་ོསེམས་བ�དེ་9། 

首先面向东⽅，皈依发⼼： 

སངས་7ས་ཆོས་དང་ཚ�གས་Jི་མཆོག་�མས་ལ། །9ང་�བ་བར་`་

བདག་ནི་�བས་q་མཆི། །བདག་གིས་�ནི་སོགས་བdསི་པའི་འདི་དག་

གིས། །འr་ོལ་ཕན་�རི་སངས་7ས་འ]བ་པར་ཤོག །ལན་གqམ།  
桑杰 确堂 措吉 秋南拉      诸佛正法及与贤圣僧 

蒋秋 巴度 达尼 加素齐      ⾄证菩提吾等恒皈依 

达给 ⾦索 吉贝 迪达给     以我布施等⾏诸福德 

卓拉 盘其 桑杰 祝巴秀     为利众⽣惟愿速成佛   x3 
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ཚད་མེད་བཞི་བ�མོ།  
修四⽆量⼼： 

  

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་�་དང་�ན་པར་¢ར་

ཅིག Zག་བBལ་དང་Zག་བBལ་d་ི�་དང་¡ལ་བར་¢ར་ཅིག །Zག་

བBལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འ¡ལ་བར་¢ར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་

^ང་དང་¡ལ་བའི་བཏང་�མོས་ལ་གནས་པར་¢ར་ཅིག 

森间 汤杰 戴⽡堂 戴维具 堂丹巴 久吉   
度埃 堂 度埃 吉具 堂窄⽡ 久吉 
度埃 美贝 戴⽡ 当巴  堂⽶ 窄⽡ 久吉   
捏仍 恰当 堂窄维  当纽拉 内巴 久吉 
愿⼀切众⽣具⾜乐及乐因；    

愿⼀切众⽣远离苦及苦因； 

愿⼀切众⽣不离⽆苦之乐；    

愿⼀切众⽣远离亲疏爱憎，住平等舍。 

དཀོན་མཆོག་གqམ་dི་བདེན་པ་དང༌། སངས་7ས་དང་9ང་�བ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་Jི་9ིན་dིས་བGབས་དང༌། ཚ�གས་གཉིས་

ཡོངས་q་kགོས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་J་ིད9ངིས་�མ་

པར་དག་ཅིང་བསམ་dིས་མི་�བ་པའི་lོབས་Jིས་དེང་འདིར་ཁོར་

Tག་གི་ས་གཞི་འདི་དག་བདེ་བ་ཅན་dི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་b་P་¬ན་

qམ་ཚ�གས་པའི་7ན་ཐམས་ཅད་Jིས་�མ་པར་བ7ན་པས་མཛYས་

ཤིང་ཡིད་`་འོང་བ་བསམ་dསི་མི་�བ་པར་¢ར།  
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贡秋 孙吉 丹巴堂     桑杰堂 蒋秋 森巴 唐杰吉 ⾦吉 
拉堂       措尼 永苏 佐贝 阿汤 千波堂      确吉英 南巴 
达经 桑吉 ⽶恰贝  多吉  登迪  阔由给  萨希  迪达  
戴⽡ 间吉  形给  归巴  达屋  彭松 措贝  间  唐杰吉 
南巴  间贝  载形  意度  翁⽡  桑吉 ⽶恰  巴久 

以三宝真谛⼒，诸佛菩萨加持⼒，⼆资粮圆满

⼤威⼒，不可思议清净法界⼒，愿此处此地当

下即如极乐净⼟般庄严，具⼀切圆满装饰，美

妙悦意，不可思议。  

ཐམས་ཅད་`་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་
མཐིལ་bར་མཉམ་བཻ་®¯°±ྻའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་¢ར་ཅིག ། 

唐杰 度尼 萨希达         所有地基愿清净 

赛玛 拉索 美巴堂  ⽆有粗糙沙砾等 

拉替 达娘 ⽩度亚         如⼿掌似蓝琉璃 

让⼼ 蒋波 内久吉  自性细腻之处成 

¬ན་qམ་ཚ�གས་པའི་ཞིང་འདི་དག་p་�་དང་མིའི་ཡོ་9ད་དམ་པ་

གMགས་དང༌།  ་དང༌། z་ིདང༌། རོ་དང༌། རེག་9་ལ་སོགས་པ་�མ་

པར་དག་ཅིང་ཡིད་`་འོང་བའི་མཆོད་པའི་�ིན་7་མཚ�་བསམ་dིས་མི་

�བ་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་¢ར།  

彭松 措贝  形迪  达度  拉堂⽶  有切  当巴  素堂  扎
堂  直堂  柔堂  惹恰  拉索巴  南巴  达经  意度  翁维
却贝真  蒋措  桑吉 ⽶恰贝  南开康  唐杰  港⽡久 
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此圆满净⼟处，天⼈⾊声香味触等殊胜资具成

不可思议清净悦意供养云海，遍满虚空界。 

ཨ´་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བµ་uཱ་ར་¶་མD་ནེ། ཏ་·་ཱག་¸་ཡ། ཨ±ྷ་ཏེ་ས་

~ºྶ་ཾP½་ཡ། ཏ¾་·།ཱ ཨ´་བµY་བµY། མ་¿་བµY། མ་¿་ཏེ་ཛ་བµY། མ་¿་

བ¾ི་བµY། མ་¿་བོ་དྷ་ིཙÁÂ་ྟབµY། མ་¿་བོ་དྷ་ིམÄྜ་ོཔ་སྃ་�་མ་ཎ་བµY། 
སÇ་ཀÈ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བµY་É་̄¿། ཞེས་མཆོད་པའི་�ནི་d་ིགMངས་ལན་

གqམ་བEདོ།  

念诵供养云陀罗尼三遍： 

嗡  南摩  巴嘎⽡戴  ⽡佳萨惹  布惹玛达内  达塔嘎达
亚  阿尔哈戴  三藐三菩达亚  达迪亚塔  嗡  ⽡杰⽡杰  
玛哈⽡杰  玛哈  戴佳  ⽡杰  玛哈  维迪亚  ⽡杰  玛哈  
菩提吉达  ⽡杰   玛哈  菩提  满多巴  桑格惹  玛拿  
⽡杰  萨⽡  嘎玛  阿⽡  惹那  ⽐修  达拿  ⽡杰  梭哈 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  VAJRASĀRA-PRAMARDANE 

| TATHĀGATĀYĀRHATE  SAMYAK-SAṂBUDDHĀYA | 

TADYATHĀ | OṂ  VAJRE  VAJRE | MAHĀVAJRE | 
MAHĀTEJA-VAJRE | MAHĀVIDYĀ-VAJRE | MAHĀ-

BODHICITTA-VAJRE | MAHĀBODHIMAṆḌOPA-SAṂ-

KRAMAṆA-VAJRE  SARVA-KARMA-AVARAṆA-VIŚO-
DHANA-VAJRE  SVĀHĀ 
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ཚ�གས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ་ནི།  

明观资粮境： 

ས་�ོགས་དག་པའི་ཞིང་གི་དPས་q་རང་ཉིད་�གས་Eེ་ཆེན་པོར་

གསལ་བར་¢ར།  

萨秋 达贝 形给 维素  让尼  ⼟杰  千波  萨⽡久 
净⼟中央，明观自成⼤悲观世音。 

རང༌གི༌�ངི་གའི་Ê¯ིཿ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་dསི། �གོས་བ�འི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། 9ང་�བ་སེམས་དཔའ་བ7ད། གནོད་

�ནི་d་ི^་ེདཔོན་ཆེན་པོ་བ7ད། གསང་བ་པའི་བདག་པོ། 7ལ་པོ་ཆེན་

པོ་བཞི། ཚངས་པ་དང༌། དབང་�ག་དང༌། �བ་འAག་�མས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་�ན་zངས་པར་¢ར། 

让给 宁嘎  舍以雷  维赛吉  秋具  戴⼼谢巴  唐杰  堂  
蒋秋  森巴杰  虐⾦吉  戴奔  千波杰  桑⽡贝  达波   
佳波  千波  喜  仓巴堂  旺秋堂  恰具  南阔  堂杰巴  
建章  巴久 

自⼼间舍（Ê¯ིཿ）字放光，召请⼗⽅⼀切如来，及

其眷属⼋⼤菩萨、夜叉⼋⼤将、秘密主、四⼤

天王、梵天、⼤自在天和遍⼊天等众。 

�སོ་དང་རོལ་མོའི་ ་དང་ད9ངས་དང་བཅས་པས།  

燃香奏乐并念诵： 
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མ་Vས་སེམས་ཅན་oན་dི་མགོན་¢ར་ཅིང་། །བ`ད་^ེ་དÌང་བཅས་

མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་�། །དངོས་�མས་མ་Vས་ཇི་བཞིན་མ�ེན་

¢ར་པའི། །7ལ་བ་མ་Vས་འཁོར་བཅས་གཤེགས་q་གསོལ། ། 

玛吕 森见 棍吉 贡久经        ⼀切众⽣⽆余皆守护 

对代 崩杰 ⽶赛 炯载拉    战胜残暴魔军之天圣 

哦南 玛吕 吉⼼ 千久贝        万法⽆余如实皆了知 

佳⽡ 玛吕 阔杰 谢素索    胜者⽆余携眷属请⾄ 

སངས་7ས་�མས་མངོན་qམ་བཞིན་`་9ནོ་ཏེ་Iགོ་ཤིང་གི་lངེ་གི་

ནམ་མཁའ་ལ་�ནི་འཐིབས་པ་བཞིན་9ནོ་ནས་Iགོ་ཤིང་9ནི་dསི་

བGབས་པར་¢ར། 

桑杰南  翁孙  新度  君带  索形给  登给  南卡  拉真 
替巴新  君内  索形  ⾦吉  拉巴久 
诸佛如云聚般亲现于⽣命树上⽅虚空中，加持

⽣命树。 

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།  

南卡  堂娘贝  森见  唐杰 
等虚空般诸众⽣ 

�ོགས་བ�་`ས་གqམ་ན་བ:གས་པའི་སངས་7ས་དང་9ང་�བ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་

མཆིའོ། ། 
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秋具  对孙那  许贝  桑杰  堂  蒋秋  森巴  唐杰拉   
恰擦洛  却多  佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依⼗⽅三世诸佛菩萨！ 

lོན་པ་བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་kོགས་པའི་སངས་7ས་དཔལ་7ལ་བ་ÍJ་�བ་པ་ལ་�ག་

འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། ། 

敦巴  炯丹戴  戴新  谢巴  札炯巴  杨达巴  佐贝 桑杰   
巴  佳⽡  夏嘉 ⼟巴拉  恰擦洛  却多  佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊、如来、应供、正等

觉、吉祥胜者释迦牟尼佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་རིན་ཆེན་འ�ང་�ན་ལ་སོགས་པ་ཤར་�ོགས་Jི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། ། 

炯丹戴  仁千  炯丹  拉索巴  夏秋吉  戴新  谢巴  札炯
巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  
齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊宝⽣佛等东⽅⼀切如

来、应供、正觉佛！ 
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བཅོམ་�ན་འདས་~་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་�ོ་�ོགས་Jི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། །  

炯丹戴  娘安  美贝巴  拉索巴  洛秋吉  戴新  谢巴  札
炯巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  
齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊⽆忧吉祥佛等南⽅⼀切

如来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་རིན་ཆེན་འོད་འ�ོ་ལ་སོགས་པ་\བ་�ོགས་Jི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། །  

炯丹戴  仁千  维绰  拉索巴  努秋吉  戴新  谢巴  札炯
巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  
齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊宝光明佛等西⽅⼀切如

来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་7ལ་བའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་9ང་�ོགས་Jི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། །  

炯丹戴  佳维 旺波  拉索巴  蒋秋吉  戴新  谢巴  札炯
巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  
齐沃 
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顶礼、供养、皈依世尊胜王佛等北⽅⼀切如

来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛÁན་dི་<ང་པོ་དམ་པའི་དཔལ་ལ་སོགས་

པ་9ང་ཤར་dི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

kོགས་པའི་སངས་7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །

�བས་q་མཆིའོ། །  

炯丹戴  定埃  ⾦吉  朗波  当贝巴  拉索巴  蒋夏吉  戴
新  谢巴  札炯巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  
却多  佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊三摩地殊胜象吉祥佛等

东北⽅⼀切如来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་པÎྨོ་དམ་པའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་ཤར་�ོའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། ། 

炯丹戴  贝莫  当贝巴  拉索巴  夏洛吉  戴新  谢巴  札
炯巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  
齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊殊胜莲华吉祥佛等东南

⽅⼀切如来、应供、正觉佛！ 
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བཅོམ་�ན་འདས་ཉི་མའི་དJིལ་འཁོར་�ང་བའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་

�ོ་\བ་Jི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་

པའི་སངས་7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་

མཆིའོ། །  

炯丹戴  尼美  ⾦阔  囊维巴  拉索巴  洛努吉  戴新  谢
巴  札炯巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  
佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊日轮光明吉祥佛等西南

⽅⼀切如来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་ག`གས་དམ་པའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་\བ་9ང་གི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། ། 

炯丹戴  度当贝巴  拉索巴  努蒋吉  戴新  谢巴  札炯
巴  杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  
齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊殊胜伞盖吉祥佛等西北

⽅⼀切如来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་པÎྨོའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་འོག་�ོགས་Jི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་7ས་

ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། ། 
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炯丹戴  贝莫巴  拉索巴  哦秋吉  戴新  谢巴  札炯巴  
杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊莲华吉祥佛等下⽅⼀切

如来、应供、正觉佛！ 

བཅོམ་�ན་འདས་དགའ་བའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་lེང་�ོགས་Jི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དr་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་

7ས་ཐམས་ཅད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། །  

炯丹戴  嘎维巴  拉索巴  登秋吉  戴新  谢巴  札炯巴  
杨达巴  佐贝 桑杰  唐杰拉  恰擦洛  却多  佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依世尊喜吉祥佛等上⽅⼀切如

来、应供、正觉佛！ 

འཕགས་པ་9མས་པ་ལ་སོགས་པ་9ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

བ7ད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །�བས་q་མཆིའོ། །  

帕巴  蒋巴  拉索巴  蒋秋  森巴  千波  杰拉  恰擦洛  
却多  佳素  齐沃 
顶礼、供养、皈依圣弥勒等⼋⼤菩萨！ 

གནོད་�ིན་དབང་པོ་ནོར་P་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་གནོད་�ིན་dི་^ེ་

དཔོན་ཆེན་པོ་བ7ད་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །9ནི་dསི་བGབ་p་

གསོལ། 
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虐⾦  旺波  诺布  桑波  拉索巴  虐⾦吉  带奔  千波  
杰拉  恰擦洛  却多  ⾦吉  拉度索 
顶礼、供养宝贤夜叉王等夜叉⼋⼤将，祈请赐

加持！ 

འཕགས་པ་ཆོས་�ོང་བའི་Qང་མ་Tལ་འཁོར་Qངས་ལ་སོགས་པ་7ལ་

པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། དབང་�ག་དང༌། Iདེ་མེད་J་ིP་

�མས་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །བlན་པ་བQང་`་གསོལ། 

帕巴  确炯维  孙玛  有阔孙  拉索巴  佳波  千波  西堂
仓巴堂  旺秋堂  塞美吉  布南拉  恰擦洛  却多  丹巴
孙度索 
顶礼、供养圣护法守护神、护⽅神等四⼤天

王、梵天、⼤自在天、⽆爱⼦等众，祈请守护

佛法教！ 

ཇི་�དེ་q་དག་�གོས་བ�འི་འཇིག་nནེ་ན། །`ས་གqམ་གཤེགས་པ་

མི་ཡི་སÐེྒེ་oན། །བདག་གིས་མ་Vས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །Vས་དང་

ངག་ཡིད་དང་བས་�ག་བdའིོ། ། 
吉涅 素达 秋具 吉丹拿　　所有⼗⽅世界中 

对孙 谢巴 ⽶以 僧给衮　　三世⼀切⼈师⼦ 
达给 玛吕 戴达 堂杰拉　　我以清净身语意 
吕堂 阿以 堂维 恰吉奥　　⼀切遍礼尽⽆余  
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བཟང་པོ་�ོད་པའི་©ོན་ལམ་lོབས་དག་གིས། །7ལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཡིད་J་ིམངོན་qམ་`། །ཞིང་གི་Òལ་�དེ་Vས་རབ་བpད་པ་ཡིས། །

7ལ་བ་oན་ལ་རབ་p་�ག་འཚལ་ལོ། ། 
桑波 绝贝 门蓝 多达给　　普贤⾏愿威神⼒ 
嘉⽡ 堂杰 意吉 温孙度　　普现⼀切如来前 
形给 度涅 吕惹 对巴义　　⼀身复现刹尘身　 

嘉⽡ 衮拉 惹度 恰擦洛　　⼀⼀遍礼刹尘佛 

Òལ་གཅིག་lངེ་ན་Òལ་�དེ་སངས་7ས་�མས། །སངས་7ས་Iས་J་ི

དPས་ན་བ:གས་པ་དག །དེ་bར་ཆོས་J་ིད9ངིས་�མས་མ་Vས་པ། །

ཐམས་ཅད་7ལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། ། 
度吉 登纳 度涅 桑杰囊　　于⼀尘中尘数佛 
桑杰 塞吉 屋纳 许巴达　　各处菩萨众会中 
戴达 却吉 英南 玛吕巴　　⽆尽法界尘亦然 
堂杰 嘉⽡ 达给 刚⽡美　　深信诸佛皆充满 

དེ་དག་བBགས་པ་མི་ཟད་7་མཚ�་�མས། །ད9ངས་Jི་ཡན་ལག་7་

མཚ�འི་ ་oན་dསི། །7ལ་བ་oན་d་ིཡོན་ཏན་རབ་བEདོ་ཅིང༌། །བདེ་

བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བlདོ། ། 
戴达 阿巴 ⽶塞 嘉措南　　各以⼀切音声海 
杨吉 ⾔拉 嘉崔 札衮吉　　普出⽆尽妙⾔辞 
嘉⽡ 衮吉 永丹 惹绝经　　尽于未来⼀切劫 
戴⽡ 谢巴 堂杰 达给对　　赞佛甚深功德海 
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མེ་ཏོག་དམ་པ་�ེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་�ན་�མས་དང་�ག་པ་
ག`གས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་བ`ག་�སོ་དམ་པ་ཡིས། །
7ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བd།ི ། 

美朵 当巴 陈⽡ 当巴堂　　以诸最胜妙华鬘 
斯年 囊堂 具巴 度秋堂　　伎乐涂香及伞盖 
玛美 秋堂 度贝 当巴义　　如是最胜庄严具 
嘉⽡ 戴达 拉尼 却巴吉　　我以供养诸如来 

ན་བཟའ་དམ་པ་�མས་དང་zི་མཆོག་དང༌། །�ེ་མ་¬ར་མ་རི་རབ་
མཉམ་པ་དང༌། །བཀོད་པ་�ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་oན་dསི། །
7ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བd།ི ། 

纳萨 当巴 南堂 直秋堂　　最胜衣服最胜香 
切玛 普玛 ⽇惹 娘巴堂　　末香烧香与灯烛 
贵巴 切巴 帕贝 秋衮吉　　⼀⼀皆如妙⾼聚 
嘉⽡ 戴达 拉尼 却巴吉　　我悉供养诸如来  

མཆོད་པ་གང་�མས་�་མེད་7་ཆེ་བ། །དེ་དག་7ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡང་མོས། །བཟང་པོ་�དོ་ལ་དད་པའི་lབོས་དག་གིས། །7ལ་བ་oན་
ལ་�ག་འཚལ་མཆོད་པར་བd།ི ། 

却巴 港囊 拉美 嘉且⽡　　我以⼴⼤胜解⼼ 
戴达 嘉⽡ 汤杰 拉杨美　　深信⼀切三世佛 
桑波 绝拉 戴贝 多达给　　悉以普贤⾏愿⼒ 
嘉⽡ 衮拉 恰擦 却巴吉　　普遍供养诸如来 
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འདོད་ཆགས་ཞེ་^ང་གཏི་�ག་དབང་གིས་ནི། །Vས་དང་ངག་དང་དེ་
བཞིན་ཡིད་Jསི་Jང༌། །^གི་པ་བདག་གིས་བdསི་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་
དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། ། 

对恰 谢当 迪⽊ 旺给尼　　我昔所造诸恶业 
吕堂 阿堂 戴⼼ 意吉将　　皆由⽆始贪瞋痴 
迪巴 达给 吉巴 吉其巴　　从身语意之所⽣ 
戴达 堂杰 达给 所所夏　　⼀切我今皆忏悔 

�གོས་བ�འི་7ལ་བ་oན་དང་སངས་7ས་Iས། །རང་7ལ་�མས་དང་
§བོ་དང་མི་§བོ་དང༌། །འr་ོབ་oན་d་ིབསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་
དག་oན་d་ིEསེ་q་བདག་ཡི་རང༌། ། 

秋具 嘉⽡ 衮堂 桑杰塞　　⼗⽅⼀切诸众⽣ 
让嘉 南堂 洛堂 ⽶洛堂　　⼆乘有学及⽆学 
卓⽡ 衮吉 索南 港拉扬　　⼀切如来与菩萨 
戴达 衮吉 杰素 达意让　　所有功德皆随喜 

གང་�མས་�ོགས་བ�འི་འཇིག་nེན་ ོན་མ་�མས། །9ང་�བ་རིམ་
པར་སངས་7ས་མ་ཆགས་བ¦སེ། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་
ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་�་ན་མེད་པར་བ}རོ་བར་བaལ། ། 

港囊 秋具 吉丹 准玛南　　⼗⽅所有世间灯 
蒋秋 仁巴 桑杰 玛恰涅　　最初成就菩萨者 
贡波 戴达 达给 汤杰拉　　我今⼀切皆劝请 
阔洛 拉那 美巴 果⽡古　　转于⽆上妙法轮 
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~་ངན་འདའ་lོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འrོ་བ་oན་ལ་ཕན་ཞིང་
བདེ་བའི་�རི། །བ}ལ་པ་ཞིང་གི་Òལ་�དེ་བ:གས་པར་ཡང༌། །བདག་
གིས་ཐལ་མོ་རབ་�ར་གསོལ་བར་བd།ི ། 

娘安 达敦 港谢 戴达拉　　诸佛若欲示涅槃 
卓⽡ 衮拉 潘形 戴维其　　我悉⾄诚⽽劝请 
嘎巴 形给 度涅 许巴杨　　唯愿久住刹尘劫 
达给 塔莫 惹佳 索⽡吉　　利乐⼀切诸众⽣ 

�ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །Eེས་q་ཡི་རང་
བaལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་�ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
ཐམས་ཅད་བདག་གིས་9ང་�བ་�རི་བBའོོ། ། 

恰擦 ⽡堂 却经 夏巴堂　　所有礼赞供养福 
杰素 意让 古形 索⽡以　　请佛住世转法轮 
给⽡ 君赛 达给 吉萨巴　　随喜忏悔诸善根 
汤杰 达给 蒋秋 其欧奥　　回向众⽣及佛道 

བlན་པ་དར་ཞིང་འཇིག་nེན་`་དགེ་ལེགས་7་ཆེན་པོ་འ�ང་བའི་

�རི། Iགོ་ཤིང་བnན་པའི་�ནི་ལས་མཛད་`་གསོལ།  

丹巴  达形  吉丹度  给雷  佳千波  炯维其  索形  丹贝  
听列  载度索 
为令佛法弘扬，世间妙善⼴⽣故，祈作坚固⽣

命树之事业！ 
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ཞེས་བEདོ་དོ། །  

如是念诵后持咒： 

ཨ´་བི་Ì་ལ། བི་མ་ལེ། I་ཝ་རེ། ཛÁ་ན་བ་རེ། ས་ར་ས་ར། སÇ་ཏ་·་ཱག་ཏ། 

Ó་p་གÔÕÖེ། ཨ་དྷ×ིྛི་ཏེ་É་̄¿། Ùཱ་ཡ་ཏ་ཏོ་པ་ཎི་É་̄¿། སÇ་དེ་ཝ་ཎི། བ་

ཧ་ཡ། བི་�f། ཨ་དྷÛིÜ་̄ན། ས་མ་ཡེ་É་̄¿།  

嗡  ⽐部拉  ⽐玛雷  斯惹⽡惹  吉拿  ⽡惹  萨惹  萨惹 
萨⽡  达他嘎达  达度  嘎贝  阿迪西持带  梭哈   
阿雅达多巴尼  梭哈  萨⽡  戴⽡尼  巴哈亚  ⽐修达  
阿迪西扎那  萨玛耶  梭哈 
OṂ  VIPULA | VIMALE | SRAVARE | JINA-VARE | SARA  
SARA | SARVA-TATHĀGATA | DHĀTU-GARBHE | 
ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ | ĀYATATOPAṆI  SVĀHĀ | SARVA-
DEVAṆI | BAHAYA | VIŚUDDHA | ADHIṢṬĀNA | 
SAMAYE  SVĀHĀ

ཞེས་སོགས་J་ིBགས་ཉི་�་6་བ7ད་འདོན། བ`ག་�སོ་�ན་མི་ཆད་`་འ�ལ། དེའི་ཚY་�ན་zངས་

པའི་འཕགས་པ་�མས་Iགོ་ཤིང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། བ¤ས་པ་ཟིན་པའི་མཐར། Iགོ་ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་
གཏོར་ལ།  

不停燃香的同时持诵28遍，此时，观想召请之圣众融⼊

⽣命树。持咒圆满后，向⽣命树撒花并念诵三遍： 

ཡང་དག་པར་kོགས་པའི་སངས་7ས་འPམ་�ག་ད£་བ�་6་ད£་

དང༌། གÝÞའི̄་¨ང་གི་9་ེམ་�དེ་J་ིrངས་དང་མཉམ་པའི་འཕགས་པ་

ཐམས་ཅད། Iགོ་ཤིང་འདི་ལ་བnན་པར་བ:གས་ནས། ཆོས་J་ིaར་

9ནི་dསི་བGབ་p་གསོལ། ཞེས་ལན་གqམ་`་བEདོ།  
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杨达巴  佐贝  桑杰  崩叉  古具  匝古  堂  港给  伦给  
杰玛  涅吉  章堂  娘贝  帕巴  唐杰  索形  迪拉  丹巴  
许内  确吉古  ⾦吉  拉度索 

九百九⼗万正觉佛及恒河沙数⼀切圣众，请安

住于此⽣命树中，加持其为法身！               X 3 

དེ་ནས་ཐལ་མོ་�ར་ལ།  

双⼿合⼗： 

lོན་པ་བཅོམ་�ན་འདས་དཔལ་7ལ་བ་ÍJ་�བ་པ་དང༌། �ོགས་

བ�འི་སངས་7ས་བཅོམ་�ན་འདས་9ེ་བ་�ག་ད£་བ�་6་ད£་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། 9ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་

Iས་བ7ད་དང༌། �ད་པར་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་�ག་ན་D་ོE་ེ

དང༌། གནོད་�ནི་d་ི^་ེདཔོན་ཆེན་པོ་བ7ད་དང༌། 7ལ་པོ་ཆེན་པོ་^་ེ

བཞི་དང༌། ཚངས་པ་དང་། དབང་�ག་དང༌། Iདེ་མེད་J་ིP་ལ་སོགས་

པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་ལ་དགོངས་q་གསོལ།  

敦巴  炯丹戴  巴佳⽡  夏佳  ⼟巴堂  秋具  桑杰  炯丹
戴  杰⽡叉  古具  匝古  阔堂  杰巴  唐杰  堂  蒋秋  森
巴  捏维  赛杰堂  切巴  巴桑维  达波  恰那  多杰  堂  
虐⾦吉  戴奔  千波  杰堂  佳波  千波  戴西堂  仓巴堂  
旺秋堂  塞美吉布  拉索巴  阔堂  杰巴  唐杰  达佳拉  
贡素索 

26



导师世尊吉祥胜者释迦牟尼佛，与⼗⽅九百九

⼗亿诸佛世尊及所有眷属，⼋⼤⼼⼦菩萨、尤

其吉祥秘密主⾦刚⼿菩萨、夜叉⼋⼤将、四⼤

天王、梵天、⼤自在天、⽆爱⼦等眷属众，请

垂念吾等！ 

བདག་ཅག་གིས་འཕགས་པ་�མས་�ན་zངས་ནས་མཆོད་ཅིང༌། 

གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། Iོག་ཤིང་བßགས་པའི་དགེ་བའི་6་བ་

འདིས། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་Jིས། འདི་ཆོས་Jི་aར་9ིན་dིས་

བGབས་ཏེ། Iགོ་ཤིང་བnན་པར་མཛད་`་གསོལ།  

达佳给  帕巴南  见章内  却经  索⽡  达巴堂  索形  ⾜
贝  给维  匝⽡迪  帕巴  唐杰吉  迪  却吉古  ⾦吉  拉
戴  索形  丹巴  载度索 

以吾等迎请、供养、祈请圣众，及种下⽣命树

之善根，愿⼀切圣众加持此为法身，祈请令⽣

命树坚固！ 

ཆེ་གེ་མོ་་་་་བདག་ཅག་གམ་ªབ་9འི་མིང་་་་་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

J་ི^གི་པ་དང༌།  བི་པ་ཐམས་ཅད་9ང་ཞིང་དག་ནས། ཚY་རིང་ཞིང་

ནད་མེད་པ་དང༌། བར་ཆད་Jི་བགེགས་ཐམས་ཅད་དང་¡ལ་བ་

དང༌། མཐར་�་ན་མེད་པའི་9ང་�བ་)ར་`་ཐོབ་པར་9ིན་dིས་

བGབ་p་གསོལ། 
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（名字/达佳*）拉索贝  森间  唐杰基  迪巴堂  直巴  
唐杰  蒋形  达内  才仁形  内美巴堂  巴切吉  盖  唐杰  
堂  扎⽡堂  塔  拉纳  美贝  蒋秋  纽度  托巴  ⾦吉  拉
度索 

祈请加持（名字/吾等*）及⼀切众⽣，清净⼀切

罪障，长寿⽆病，离诸盖障，终将速速证得⽆

上菩提！ 

（*此处念功德回向之对象法名或本名，或念“吾等”。） 
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༈ །མAག་བB།ོ 

回向 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་�ེ་བོ་oན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚ�གས་kོགས་

ཤིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་�ང་བའི། །དམ་པ་གཉིས་a་ཐོབ་

པར་ཤོག ། 
给⽡ 迪以 杰沃棍   以此功德愿众⽣ 

索南 耶谢 措佐形   圆满福慧⼆资粮 

索南 耶谢 雷炯维   福德智慧之所⽣ 

丹巴 尼古 托巴秀   ⾄圣⼆身愿得证 

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་

པའི་དr་�མས་ཕམ་9ས་ཏེ། །�ེ་�་ན་འཆིའི་Ç་àོང་འáགས་པ་

ཡི། །Iདི་པའི་མཚ�་ལས་འr་ོབ་ ལོ་བར་ཤོག །
索南 迪仪 汤杰 斯巴尼          以此功德愿证遍智位  

托内 涅贝 札南 旁且戴           降伏⼀切过患之怨敌 

杰嘎 拿企 拔龙 处巴以           ⽣老病死汹涌之波涛  

斯贝 措雷 卓⽡ 卓⽡秀           愿度众⽣脱离轮回海  
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གང་`་�སེ་པའི་ཚY་རབས་ཐམས་ཅད་`། །དཀོན་མཆོག་གqམ་དང་

ནམ་ཡང་མི་འ¡ལ་ཞིང་། །དཀོན་མཆོག་གqམ་པོ་�ན་`་མཆོད་པ་

དང་། །དཀོན་མཆོག་གqམ་d་ི9ནི་Gབས་འAག་པར་ཤོག ། 
港度 杰贝 才惹 唐杰度          ⽣⽣世世⽆论⽣何⽅ 

贡秋 孙堂 南杨 ⽶宅形          祈愿⼀刻不离于三宝 

贡秋 孙波 君度 却巴堂          祈愿不断恭敬供三宝 

贡秋 孙吉 ⾦拉 具巴秀          祈愿三宝加持⼊相续 

9ང་�བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །མ་�སེ་པ་�མས་�་ེ¢ར་ཅིག །

�སེ་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །གོང་ནས་གོང་`་འཕེལ་བར་ཤོག ། 
蒋秋 森秋 仁波切   菩提⼼妙宝 

玛戒 巴囊 戒久吉   未⽣者当⽣ 

戒巴 娘巴 美巴堂   已⽣勿退失 

贡内 贡度 佩⽡秀   辗转益增长  

ཕན་བདེ་འ�ང་བའི་གནས་གཅིག་པོ། །བlན་པ་Tན་རིང་གནས་པ་

དང་། །བlན་འཛÁན་�ེས་P་དམ་པ་�མས། །a་ཚYའི་7ལ་མཚན་

བnན་¢ར་ཅིག ། 
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潘戴 炯维 内吉波  利乐所⽣唯⼀源 

丹巴 永仁 内巴堂  教法长久愿住世 

丹⾦ 杰乌 丹巴南  持教⼤⼠诸圣众 

古才 蒋餐 丹久吉  长寿胜幢愿坚固  

འཇིག་nནེ་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །འâ་�མས་འཕེལ་ཞིང་�གས་

འཕེལ་བ། །དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འ�ང་བ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་

oན་འ]བ་མཛ�ད། ། 
吉丹 戴形 洛雷堂  世间安乐粮丰收 

珠南 佩形 秋佩⽡  ⾕粒饱满牲畜旺 

给雷 唐杰 炯⽡堂  ⼀切妙善皆⽣起 

意拉 对巴 棍珠最  ⼀切⼼想皆事成 
  

གཞན་ཡང་�་ེབ་འདི་ཉིད་`། །མི་མ�ན་�གོས་oན་ཞི་བ་དང༌། །ཚY་

རིང་ནད་མེད་¬ན་qམ་ཚ�གས། །nག་p་བདེ་དང་�ན་¢ར་ཅིག ། 
贤杨 杰⽡ 迪尼度  复次唯愿此⽣中 

⽶吞 秋棍 西⽡堂  诸种是非皆平息 

才仁 内美 彭松措  长寿⽆病富圆满 

达度 戴堂 丹久吉  恒常能得享安乐 
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བསོད་ནམས་lོབས་ཆེན་འདི་ཡི་མ�ས། །�ིན་བདག་འཁོར་དང་

བཅས་�མས་ལ། །ཚY་འདིར་བསམ་པའི་དོན་འ]བ་ཅིང༌། །བར་ཆད་

ཞི་ནས་བ�་ཤིས་པ། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འ]བ་པར་ཤོག ། 
索南 多千 迪以推  以此福德⼤威⼒ 

⾦达 阔堂 杰南拉  愿施主及眷属众 

才迪 桑贝 敦珠经  此⽣⼼想皆事成 

巴切 西内 扎西巴  障碍平息愿吉祥 

桑巴 却⼼ 珠巴秀  如法所愿皆成就 

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་lནོ་མཆོག་�་ན་མེད། །ཆོས་E་ེཉི་མ་7ལ་བའི་9ནི་

Gབས་Jསི། །བ`ད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དr་ཞི་l།ེ །nག་

p་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ�་ཤིས་ཤོག ། 
切维 切秋 敦秋 拉那美 尊中尊胜⽆上胜导师 

却杰 尼玛 佳维 ⾦拉吉 法王如日胜者加持⼒ 

对堂 盖⽇ 虐贝 扎西戴 魔障损害怨敌皆平息 

达度 巴内 宁餐 扎西秀 恒常荣盛日夜愿吉祥 

ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་�་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བ`ད་6ི་

བདེན་པའི་9ནི་Gབས་Jསི། །ཉོན་མོངས་`ག་ã་ག`ང་བའི་དr་ཞི་

l།ེ །nག་p་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ�་ཤིས་ཤོག ། 
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却尼 丹贝 却秋 拉那美 法性真谛⽆上殊胜法 

丹却 对⾃ 丹贝 ⾦拉吉 圣法甘露真谛加持⼒ 

纽梦 度阿 敦维 扎西戴 烦恼五毒苦敌皆平息 

达度 巴内 宁餐 扎西秀 恒常荣盛日夜愿吉祥 

དགེ་འ`ན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །7ལ་Iས་ཕན་

མཛད་བདེན་པའི་9ནི་Gབས་Jསི། །ཉེས་པའི་�ནོ་¡ལ་དགེ་ཚ�གས་

�མ་པར་འཕེལ། །nག་p་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ�་ཤིས་ཤོག ། 
根敦 永丹 仁千 贝巴⽡ 僧伽功德珍宝炽吉祥 

佳塞 潘载 丹贝 ⾦拉吉 佛⼦饶益真谛加持⼒ 

捏贝 君宅 给措 南巴佩 远离过失善法资粮增 

达度 巴内 宁餐 扎西秀 恒常荣盛日夜愿吉祥 

འཆི་མེད་ཚY་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་�ོད་ཅིང་། །རིག་པའི་�ོ་དང་�མ་

དäདོ་ཤེས་རབ་དང་། །Iདི་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འ9རོ་གང་ལགས་པ། 
།དེ་oན་{ན་dསི་]བ་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག ། 
其美 才以 巴拉 龙绝经 受用⽆死长寿之吉祥 

⽇贝 洛堂 南绝 谢惹堂 明⼼辩才般若智慧及 

思堂 西维 巴久 港拉巴 轮涅之内⽆论何富⾜ 

戴棍 伦吉 珠贝 扎西秀 ⼀切任运成就愿吉祥 
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བསོད་ནམས་དར་7ས་རི་7ལ་{ན་པོ་བཞིན། །�ན་rགས་ཆེན་པོ་

ནམ་མཁའ་བཞིན་`་�བ། །ཚY་རིང་ནད་མེད་གཞན་དོན་{ན་]བ་

པའི། །ཡོན་ཏན་7་མཚ�་མཆོག་གི་བ�་ཤིས་ཤོག ། 
索南 达杰 ⽇佳 伦波⼼ 福德增盛犹如须弥⼭ 

年扎 千波 南卡 ⼼度恰 美名远扬遍满虚空界 

才仁 内美 贤敦 伦珠贝 长寿⽆病他利任运成 

永丹 蒋措 秋给 扎西秀 功德⼤海殊胜愿吉祥 

གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉིན་མའི་£ང་

ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་nག་p་བདེ་ལེགས་པའི། །དཀོན་

མཆོག་གqམ་d་ིབ�་ཤིས་ཤོག ། 
内迪 宁莫 戴雷 餐戴雷 愿此地日吉祥兮夜吉祥 
宁美 贡杨 戴雷形     日当正午亦吉祥 

宁餐 达度 戴雷贝     日夜恒常皆吉祥 

贡秋 孙吉 扎西秀     ⽆上三宝愿吉祥 

ཡེ་དྷÔå¯་ཧེ་p་¶་æ་çཱ་ཧེ་pèྟ་ེéè་ྟ·་ཱག་ཏོ་ê་ཝ་དཏ། ཏེ་éë་ཡོ་ནི་
རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་çཱ་ì་ིམ་¿་í་མ་ཎཿ །བEདོ་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་བདེ་ལེགས་q་9། ། 
念诵缘起咒并撒花以令吉祥： 

耶 达玛 ⿊度 布惹巴⽡ ⿊敦 戴⾹ 达塔嘎多 ⿊呀⽡
达 戴⾹ 佳有 尼柔达 哎旺 ⽡迪 玛哈 师惹玛拿 
YE  DHARMĀ  HETU  PRABHAVĀ  HETUṂ  TEṢĀṂ  
TATHĀGATO  HYAVADAT | TEṢĀÑ  CA  YO  
NIRODHA  EVAṂ  VĀDĪ  MAHĀŚRĀMAṆAḤ 

34



༈ །D་ོEའེི་F་བའི་9ནི་Gབས། 
⾦刚护墙加持 

�གོས་b་ོའP་དང་îག་རིལ་སོགས་བ¤ོག་པས་མི་འཚY་བའི་�རི་ཤིང་Qང་དང་ཟངས་གི་F་བ་9ནི་

Gབས་ནི། 

在不杀⽣的情况下防⽌蜗⽜和蛞蝓等⾍害，加持护墙篱

笆或铜⽹： 

མཁའ་ད9ིངས་དག་པའི་àོང་དJིལ་`། །པྃ་ལས་�་ཚ�གས་པÎྨའི་

lངེ༌། །རྃ་ལས་ཉི་མའི་དJལི་འཁོར་d།ི །དPས་q་ï་ྃལས་�ང་བ་ཡི། ། 

卡英 达贝 龙吉度  清净虚空界中央 

榜雷 那措 贝美登  榜⽣杂⾊莲花上（པ）ྃ 

让雷 尼美 ⾦阔吉  让字所⽣日轮上（ར）ྃ 

吴素 吽累 炯⽡以  中央吽字化现成（ï）ྃ 

7་ཆེན་�་ཚ�གས་D་ོE་ེནི། །ཤར་དཀར་�་ོསེར་\བ་དམར་ཞིང༌། །

9ང་5ང་b་ེབ་མཐིང་ནག་ལ། །ï་ྃཡིག་འབར་བས་མཚན་པ་ལས། ། 

佳千 那措 多杰尼  巨⼤⼗字⾦刚杵 

夏嘎 洛赛 努玛形  东白南黄西⽅红 

蒋蒋 戴⽡ 听那拉  北绿杵脐深蓝⾊ 

吽以 巴维 餐巴雷  中央炽燃吽字饰 
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འོག་p་འོད་ཟེར་འ�སོ་¢ར་པས། །7་དང་ðམས་ནི་མཐའ་ཡས་ཤིང༌། 

།བnན་ཞིང་གོ་}བས་མེད་པ་ཡི། །འོག་�གོས་D་ོEའེི་ས་གཞིར་¢ར། ། 

哦度 维赛 垂久贝  吽字向下放光芒 

佳堂 昂尼 塔耶形  化现⽆边深且⼴ 

丹形 果嘎 美巴以  坚固且⽆有空隙 

哦秋 多吉 萨西久  下⽅⾦刚地基成 

ཨ´་མེ་དི་w་ིབñ¯Á་བྷ་ཝ་བò་ï་ྃལྃ་ï།ྃ ། 

嗡  美迪尼  ⽡吉  巴⽡  班达  吽  郎  吽 
OṂ  MEDINĪ  VAJRĪ-BHAVA-BANDHA  HŪṂ  LAṂ  HŪṂ

§ར་ཡང་འོད་ཟེར་རབ་འ�སོ་པས། །ཁོར་Tག་oན་p་འཁོར་འ¢ར་

ཞིང༌། །ཁ་�རེ་D་ོEའེི་�ངེ་བ་ཅན། །D་ོEའེི་F་བ་བnན་པ་དང༌། ། 

拉⽺ 维赛 惹垂贝  复次吽字耀光芒 

阔于 棍度 阔久形  化现周匝遍围绕 

卡切 多吉 城⽡见  边缘⾦刚鬘环饰 

多吉 惹⽡ 丹巴堂  ⾦刚护墙极坚固 

D་ོE་ེའrངེ་Pར་¢ར་པ་ཡི། །D་ོEའེི་F་བས་ཡོངས་q་བ}རོ། །§ར་

ཡང་ï་ྃལས་འོད་འ�སོ་པས། །རི་བོའི་{ན་bར་རབ་བnན་¢ར། ། 

多杰 正布 久巴以   直立⾦刚杵围成 

多吉 惹维 永素果  ⾦刚护墙周遍绕 
拉样 吽雷 维垂贝  复次吽字放光芒 
⽇沃 伦达 惹丹久  令墙坚固如须弥 
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ཨ´་བµ་རཀྵ་རཀྵ་ï་ྃï་ྃï་ྃཕཊ་É་̄¿། །ཞེས་ལན་གqམ་བEདོ་པས་9ནི་dསི་བGབ་བོ།

念诵三次以加持： 

嗡  ⽡佳  惹恰  惹恰  吽吽吽  呸  梭哈 
OṂ  VAJRA  RAKṢA  RAKṢA  HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  

SVĀHĀ           x 3 
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༈ །Iགོ་ཆགས་Jསི་མི་Kགས་པའི་གMངས། ། 
免⾍害陀罗尼 

ཨõ་ཛ་ཛ་རེ། །པ±ྞ་ཤ་ཝ་རི་É་̄¿། ན་མཿ སིང་ཧ་÷་̄ø། iཀྵ་ཏ་ར་ù། 
ཁ་ཐི་ན་ú་̄མེ་ཁ་མེ་ཁ། ཙûྚ་ིཏི་བ་ཏ་ཡེ། རོ་ག་ནི་ì་ིཔ་ས་ཏ་ཡེ་É་̄¿།  
嗡  佳佳惹 巴尔拿 夏⽡⽇ 梭哈  拿玛 星哈 ⽐亚可惹  

惹恰达  惹去  卡提  拿扎  美卡  美卡  佳直  迪⽡达耶 

柔嘎尼  迪巴  萨达耶  梭哈 

OṂ  JAJARE | PARṆAŚAVARI  SVĀHĀ | NAMAḤ  

SIṄHABYĀGHRA | RAKṢATA  RAKṢU | KHATHI-

NADRĀ  MEKHA  MEKHA | CAṬṬI  TIVATAYE | 

ROGANI  DĪPA  SATAYE  SVĀHĀ    x 7 

zལི་P་ལ་ལན་བ`ན་Bགས་ཏེ། །གང་གིས་ས་�གོས་q་ད�ལོ་བ་དང་། 9་དང་། གཅན་གཟན་དང་། 
Iནི་P་དང་། 9་ིབ་དང་། རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་བQངས་བར་འ¢ར་རོ།། །། 

念诵七遍，同时在⼟地近处摇铃，将能保护免受⼀切鸟

兽⾍鼠病害。 
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༈ །འP་Iནི་བQང་། 

保护昆⾍ 

6ི་ཤིང་དང་ས་བོན་སོགས་འདེབས་འ0གས་9ེད་པའི་ཆེད་`་ས་ýོ་

བའི་}བས་q་འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་དབང་�ག་གི་གMངས་

Bགས་འདི་འདོན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད། 

为种下树苗或播种⽽挖⼟时，若能持诵圣观自在陀罗尼

咒，则非常有益： 

ཨ´་མ་ཎི་པÎྨ་ེï།ྂ 

嗡 玛尼 贝美 吽 

OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ 

གMངས་Bགས་འདི་བཏོན་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་�་མཚན་ཡང་། ས་ý་ོ

བའི་}བས་q་འP་Iིན་�མས་Èས་�ོན་ཤོར་བ་སོགས་�ང་ན་དེ་

དག་ལ་ཕན་པས་�ིར་ན་རེད། བཅོམ་�ན་འདས་ÍJ་�བ་པས་

བཀའ་ཇི་bར་ÿལ་བ་bར། 

此咒非常有益，是因为挖⼟时若不小⼼伤害到昆⾍等众

⽣，则能饶益它们。正如世尊释迦牟尼佛所说： 

རིགས་Jི་Pའམ། རིགས་Jི་P་མོ་Bགས་འདི་ལན་གཅིག་ཙམ་

བEདོ་དམ་zན་ཞིང་ཡིད་ལ་9ས་སམ། ¡སི་ནས་Vས་ལ་བཅངས་

སམ། མོས་ཤིང་£ས་པར་9ས་ན་མཚམས་མེད་པ་ã་དང་དེ་དང་
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ཉེ་བའི་^ིག་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་9ང་ཞིང༌། ངན་སོང་གqམ་

དང༌། མི་ཁོམ་པ་བ7ད་དང༌། Zག་བBལ་དང་བཅས་པར་མི་�འེོ། 

།མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཅན་གཟན་dི་འཇིགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་rོལ་བར་¢ར་རོ། །ནད་དང་གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་

ཐར་བར་འ¢ར་རོ། ། 

“若有善男⼦善⼥⼈，仅诵此咒⼀遍，或忆念观想

之、书写之、身中戴持之、恭敬仰慕之，则能清净

⼀切五⽆间罪、近五⽆间罪等罪业，不⽣于三恶趣

⼋⽆暇处，免受其苦，离⼀切⼈、非⼈、猛兽侵

害，解脱⼀切病祟等害。” 

ཞེས་བEོད་པས་འཕགས་པ་�ན་རས་གཟིགས་Jི་ཞལ་མཐོང་བར་

འ¢ར་ཞིང༌། ཚY་འཕོས་ནས་Jང་བདེ་བ་ཅན་`་�་ེl་ེའདི་ལ་ཐེ་

ཚ�མ་མམ། སོམ་ཉིའམ། ཡིད་གཉིས་མ་ཟ་ཞིག ། 

“如是持诵者，将亲睹圣观自在尊容，寿尽时转⽣极

乐净⼟。于此当⽆有疑虑踟蹰。” 

དེའི་lེང་`་!མ་རའི་ཉེ་འཁོར་རམ། སོ་སོའི་ཁང་པའི་�ོ་�མས་

མདའ་ཡབ་སོགས་ས་�ོགས་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་p་�འི་kིང་P་

ཞིག་བཟོ་�བ་ན་ལེགས།  "ང་P་�མས་ནི་ཤིང་འ¡ས་©ནི་པ་དང་6་ི

ཤིང་Tན་གནས་�བ་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ཟེགས་Òལ་�མས་^ེབ་

�ོར་9ས་པ་ལ་ཤིན་p་གནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་Dོ་བ�ག་

པའི་ཕོར་པ་ཞིག་གི་ནང་`་གཙང་�་#གས་ནས་བཞག་དགོས། དེའི་
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དགོས་པ་ནི། "ང་P་�མས་ཕོར་པའི་ནང་གི་Dའོི་lངེ་`་བ^ད་ནས་

�འི་ནང་`་མི་དིམ་པར་�་ངོམས་པར་འ�ང་བ་དང་། རང་གི་Vས་པོ་

གཙང་མ་བཟོ་�བ་པའི་ཆེད་`་རེད།  ཕོར་པའི་ནང་`་�་#ག་པའི་

}བས་q་ཡང་�་དེ་9ིན་dིས་Gབས་པའི་ཆེད་`་འཕགས་པ་�ན་རས་

གཟིགས་J་ིགMངས་Bགས་འདི་འདོན་དགོས།། །། 

复次，于自家院落、花园、阳台等地，最好能择适当场

所安置蜜蜂饮⽔槽。蜜蜂对授粉⾄关重要，能令植物繁

殖，养活⼀切⽣命。仅在⼀碗⼲净的⽔放⼊⼏颗⽯⼦，

令蜜蜂能饮⽔却不⾄跌落溺⽔即可。备⽔时念诵观音⼼

咒加持之。 
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