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༈ །<ངེ་གཞི། 

緣起 

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།  

在尼泊爾藍毗尼的蔥郁樹林中，喬達摩·悉

達多太⼦出⽣於⼀棵樹下。於印度聖地菩提迦
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耶⾦剛座，他在⼀棵樹下示現圓滿正覺，從此

被稱作佛陀，名揚世間；並在不久後，印度瓦

拉納希城外的鹿野苑樹林中，轉動法輪；最

終，在拘⼫那迦城娑羅雙樹之間，示現涅槃。

因此，佛教所有教派雖根據各自傳統使用各種

象徵符號，但其中廣泛共通且最重要的⼀個就

是樹⽊，便不⾜為奇了。 

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、壁畫、雕塑等不同的是，

樹⽊的⽣長和存續需要恰當的關照。導師世尊

在佛法律藏中教誡僧尼眾不可傷害樹⽊，要愛

護樹⽊。因此，所有佛弟⼦繼承了如佛陀那般
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珍視樹⽊的遺產，不僅愛護樹⽊，⽽且還種植

樹⽊。 

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།  

在⼈類⼯業嚴重侵蝕森林植被和潔淨⽔源

的自然領地之前，作為靈修的補充，我們在西

藏最重視的供施儀軌是將面臨屠宰的動物放歸

⼤自然，以及通過供養儀軌給⾁眼不可見的自

然界神靈獻供等。身處現代，⾏持這些儀軌雖

仍⼗分重要且有益，但我們放⽣的歸處和不可

見眾⽣所居住的自然界明顯面臨威脅。⽽且，

⼈類對森林⾼度利用和砍伐造成的環境破壞不

僅是未來⼗年、⼆⼗年之後才將面臨的，⽽是

眼前就看得到。所以，綜合考慮佛教關懷、自

然界破壞的科學統計數據，以及地球上所有⽣

命面臨的災難性後果，我們可以看到，佛弟⼦
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從佛法修⾏和實際角度做出回應，不僅是善

⾏，也是重要的⾏動。 

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，現在就是時候，讓我們⼀同

受持種植樹⽊的修⾏，無論是在⼀年中特定的

時節、月份，還是任何能做到的時候。要應對

與日俱增的危機，這是重要的努⼒，不僅為了

我們自身的福利，也為了家⼈、社會、國家和

整個世界。 

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།  

當我們將面臨屠宰的動物放歸⼤自然，伴

隨著清淨發⼼，根據既定儀軌，並圓滿迴向，

便能為今⽣來世和證得圓滿正覺積累無量福
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德。同樣的邏輯也適用於種植樹⽊。⼀棵樹⽊

能給眾多⽣靈提供可能長達許多世代的住所、

食物和庇護。如果我們在種樹時應用加⾏清淨

發⼼、正⾏無緣儀軌和結⾏殊勝迴向這圓滿三

聖法，同樣也能積累⼤量功德，帶來⼤量利

益。此外，當平息龍眾和其他能影響天氣和我

們健康的自然界神靈時，尤其在自然界遭受嚴

重威脅的情況下，以清淨的發⼼、儀軌和迴向

種樹將成為非常有價值的緣起。 

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།།  

創作和尋找新的種樹儀軌是沒有必要的，

因為在經續和祖師著作之中已經存在⼤量合適

的儀軌，闡明了加持處所的⽅法、建造佛塔時

將塔的軸⼼加持為「⽣命之樹」的⽅法，等

等。然⽽，我還是希望能夠將這些匯編成⼀本

格式簡明的小冊⼦，以供朋友們使用，讓全球

的佛教徒種樹⾏動能成為精神修持和實際應對

環境危機的⽅法。於是，我倉促匯編了這本儀

軌，無論產⽣何等功德，希望能給⼀切如母眾

⽣帶來利益。 
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༈ །ཤིང་)ག་འདེབས་འ0གས་ཆོ་ག ། 

樹⽊種植儀軌 

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། 

既已作過科學調查，準備好適合該地種植的種苗，可以

將種苗放置於⼰面前，在種植前唸誦儀軌，也可以在種

植完成後唸誦儀軌。如果在廣闊區域種植⼤量樹苗，於

種前唸誦較為合適。 

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

首先面向東⽅，皈依發⼼： 

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།  
桑傑 確堂 措吉 秋南拉      諸佛正法及與賢聖僧 

蔣秋 巴度 達尼 加素⿑      ⾄證菩提吾等恆皈依 

達給 ⾦索 吉⾙ 迪達給     以我佈施等⾏諸福德 

卓拉 盤其 桑傑 祝巴秀     為利眾⽣惟願速成佛   x3 
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ཚད་མེད་བཞི་བ�མོ།  
修四無量⼼： 

  

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 

森間 湯傑 戴⽡堂 戴維具 堂丹巴 久吉   
度埃 堂 度埃 吉具 堂窄⽡ 久吉 
度埃 美⾙ 戴⽡ 當巴  堂⽶ 窄⽡ 久吉   
捏仍 恰當 堂窄維  當紐拉 內巴 久吉 
願⼀切眾⽣具⾜樂及樂因；    

願⼀切眾⽣遠離苦及苦因； 

願⼀切眾⽣不離無苦之樂；    

願⼀切眾⽣遠離親疏愛憎，住平等捨。 

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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貢秋 孫吉 丹巴堂     桑傑堂 蔣秋 森巴 唐傑吉 ⾦吉 
拉堂       措尼 永蘇 佐⾙ 阿湯 千波堂      確吉英 南巴 
達經 桑吉 ⽶恰⾙  多吉  登迪  闊由給  薩希  迪達  
戴⽡ 間吉  形給  歸巴  達屋  彭松 措⾙  間  唐傑吉 
南巴  間⾙  載形  意度  翁⽡  桑吉 ⽶恰  巴久 

以三寶真諦⼒，諸佛菩薩加持⼒，⼆資糧圓滿

⼤威⼒，不可思議清淨法界⼒，願此處此地當

下即如極樂淨⼟般莊嚴，具⼀切圓滿裝飾，美

妙悅意，不可思議。  

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 ། 

唐傑 度尼 薩希達         所有地基願清淨 

賽瑪 拉索 美巴堂  無有粗糙沙礫等 

拉替 達娘 ⽩度亞         如⼿掌似藍琉璃 

讓⼼ 蔣波 內久吉  自性細膩之處成 

¬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 措⾙  形迪  達度  拉堂⽶  有切  當巴  素堂  扎
堂  直堂  柔堂  惹恰  拉索巴  南巴  達經  意度  翁維
卻⾙真  蔣措  桑吉 ⽶恰⾙  南開康  唐傑  港⽡久 
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此圓滿淨⼟處，天⼈⾊聲香味觸等殊勝資具成

不可思議清淨悅意供養雲海，遍滿虛空界。 

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།  

唸誦供養雲陀羅尼三遍： 

嗡  南摩  巴嘎⽡戴  ⽡佳薩惹  布惹瑪達內  達塔嘎達
亞  阿爾哈戴  三藐三菩達亞  達迪亞塔  嗡  ⽡傑⽡傑  
瑪哈⽡傑  瑪哈  戴佳  ⽡傑  瑪哈  維迪亞  ⽡傑  瑪哈  
菩提吉達  ⽡傑   瑪哈  菩提  滿多巴  桑格惹  瑪拿  
⽡傑  薩⽡  嘎瑪  阿⽡  惹那  ⽐修  達拿  ⽡傑  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།  

明觀資糧境： 

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

གསལ་བར་¢ར།  

薩秋 達⾙ 形給 維素  讓尼  ⼟傑  千波  薩⽡久 
淨⼟中央，明觀自成⼤悲觀世音。 

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། 

讓給 寧嘎  捨以雷  維賽吉  秋具  戴⼼謝巴  唐傑  堂  
蔣秋  森巴傑  虐⾦吉  戴奔  千波傑  桑⽡⾙  達波   
佳波  千波  喜  倉巴堂  旺秋堂  恰具  南闊  堂傑巴  
建章  巴久 

自⼼間啥（Ê¯ིཿ）字放光，召請⼗⽅⼀切如來，及

其眷屬⼋⼤菩薩、夜叉⼋⼤將、秘密主、四⼤

天王、梵天、⼤自在天和遍⼊天等眾。 

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

燃香奏樂並唸誦： 
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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། ། 

瑪呂 森⾒ 棍吉 貢久經        ⼀切眾⽣無餘皆守護 

對代 崩傑 ⽶賽 炯載拉    戰勝殘暴魔軍之天聖 

哦南 瑪呂 吉⼼ 千久⾙        萬法無餘如實皆了知 

佳⽡ 瑪呂 闊傑 謝素索    勝者無餘攜眷屬請⾄ 

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། 

桑傑南  翁孫  新度  君帶  索形給  登給  南卡  拉真 
替巴新  君內  索形  ⾦吉  拉巴久 
諸佛如雲聚般親現於⽣命樹上⽅虛空中，加持

⽣命樹。 

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།  

南卡  堂娘⾙  森⾒  唐傑 
等虛空般諸眾⽣ 

�ོ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  對孫那  許⾙  桑傑  堂  蔣秋  森巴  唐傑拉  恰
擦洛  卻多  佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依⼗⽅三世諸佛菩薩！ 

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  謝巴  札炯巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑   
巴  佳⽡  夏嘉 ⼟巴拉  恰擦洛  卻多  佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊、如來、應供、正等

覺、吉祥勝者釋迦牟尼佛！ 

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  謝巴  札炯
巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  
⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊寶⽣佛等東⽅⼀切如

來、應供、正覺佛！ 
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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  美⾙巴  拉索巴  洛秋吉  戴新  謝巴  札
炯巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  
⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊無憂吉祥佛等南⽅⼀切

如來、應供、正覺佛！ 

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  維綽  拉索巴  努秋吉  戴新  謝巴  札炯
巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  
⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊寶光明佛等西⽅⼀切如

來、應供、正覺佛！ 

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  佳維 旺波  拉索巴  蔣秋吉  戴新  謝巴  札炯
巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  
⿑沃 
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頂禮、供養、皈依世尊勝王佛等北⽅⼀切如

來、應供、正覺佛！ 

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  當⾙巴  拉索巴  蔣夏吉  戴
新  謝巴  札炯巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  
卻多  佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊三摩地殊勝象吉祥佛等

東北⽅⼀切如來、應供、正覺佛！ 

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  ⾙莫  當⾙巴  拉索巴  夏洛吉  戴新  謝巴  札
炯巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  
⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊殊勝蓮華吉祥佛等東南

⽅⼀切如來、應供、正覺佛！ 
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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  ⾦闊  囊維巴  拉索巴  洛努吉  戴新  謝
巴  札炯巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  
佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊日輪光明吉祥佛等西南

⽅⼀切如來、應供、正覺佛！ 

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  度當⾙巴  拉索巴  努蔣吉  戴新  謝巴  札炯
巴  楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  
⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊殊勝傘蓋吉祥佛等西北

⽅⼀切如來、應供、正覺佛！ 

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། ། 

18



炯丹戴  ⾙莫巴  拉索巴  哦秋吉  戴新  謝巴  札炯巴  
楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊蓮華吉祥佛等下⽅⼀切

如來、應供、正覺佛！ 

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  嘎維巴  拉索巴  登秋吉  戴新  謝巴  札炯巴  
楊達巴  佐⾙ 桑傑  唐傑拉  恰擦洛  卻多  佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依世尊喜吉祥佛等上⽅⼀切如

來、應供、正覺佛！ 

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  蔣巴  拉索巴  蔣秋  森巴  千波  傑拉  恰擦洛  
卻多  佳素  ⿑沃 
頂禮、供養、皈依聖彌勒等⼋⼤菩薩！ 

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  諾布  桑波  拉索巴  虐⾦吉  帶奔  千波  
傑拉  恰擦洛  卻多  ⾦吉  拉度索 
頂禮、供養寶賢夜叉王等夜叉⼋⼤將，祈請賜

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  確炯維  孫瑪  有闊孫  拉索巴  佳波  千波  西堂
倉巴堂  旺秋堂  塞美吉  布南拉  恰擦洛  卻多  丹巴
孫度索 
頂禮、供養聖護法守護神、護⽅神等四⼤天

王、梵天、⼤自在天、無愛⼦等眾，祈請守護

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 素達 秋具 吉丹拿　　所有⼗⽅世界中 

對孫 謝巴 ⽶以 僧給袞　　三世⼀切⼈師⼦ 
達給 瑪呂 戴達 堂傑拉　　我以清淨身語意 
呂堂 阿以 堂維 恰吉奧　　⼀切遍禮盡無餘  
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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 絕⾙ ⾨藍 多達給　　普賢⾏願威神⼒ 
嘉⽡ 堂傑 意吉 溫孫度　　普現⼀切如來前 
形給 度涅 呂惹 對巴義　　⼀身復現剎塵身　 

嘉⽡ 袞拉 惹度 恰擦洛　　⼀⼀遍禮剎塵佛 

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 登納 度涅 桑傑囊　　於⼀塵中塵數佛 
桑傑 塞吉 屋納 許巴達　　各處菩薩眾會中 
戴達 卻吉 英南 瑪呂巴　　無盡法界塵亦然 
堂傑 嘉⽡ 達給 剛⽡美　　深信諸佛皆充滿 

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། ། 
戴達 阿巴 ⽶塞 嘉措南　　各以⼀切音聲海 
楊吉 ⾔拉 嘉崔 札袞吉　　普出無盡妙⾔辭 
嘉⽡ 袞吉 永丹 惹絕經　　盡於未來⼀切劫 
戴⽡ 謝巴 堂傑 達給對　　讚佛甚深功德海 
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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 當巴 陳⽡ 當巴堂　　以諸最勝妙華鬘 
斯年 囊堂 具巴 度秋堂　　伎樂塗香及傘蓋 
瑪美 秋堂 度⾙ 當巴義　　如是最勝莊嚴具 
嘉⽡ 戴達 拉尼 卻巴吉　　我以供養諸如來 

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།ི ། 

納薩 當巴 南堂 直秋堂　　最勝衣服最勝香 
切瑪 普瑪 ⽇惹 娘巴堂　　末香燒香與燈燭 
貴巴 切巴 帕⾙ 秋袞吉　　⼀⼀皆如妙⾼聚 
嘉⽡ 戴達 拉尼 卻巴吉　　我悉供養諸如來  

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།ི ། 

卻巴 港囊 拉美 嘉且⽡　　我以廣⼤勝解⼼ 
戴達 嘉⽡ 湯傑 拉楊美　　深信⼀切三世佛 
桑波 絕拉 戴⾙ 多達給　　悉以普賢⾏願⼒ 
嘉⽡ 袞拉 恰擦 卻巴吉　　普遍供養諸如來 
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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། ། 

對恰 謝當 迪⽊ 旺給尼　　我昔所造諸惡業 
呂堂 阿堂 戴⼼ 意吉將　　皆由無始貪瞋痴 
迪巴 達給 吉巴 吉其巴　　從身語意之所⽣ 
戴達 堂傑 達給 所所夏　　⼀切我今皆懺悔 

�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 袞堂 桑傑塞　　⼗⽅⼀切諸眾⽣ 
讓嘉 南堂 洛堂 ⽶洛堂　　⼆乘有學及無學 
卓⽡ 袞吉 索南 港拉揚　　⼀切如來與菩薩 
戴達 袞吉 傑素 達意讓　　所有功德皆隨喜 

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 准瑪南　　⼗⽅所有世間燈 
蔣秋 仁巴 桑傑 瑪恰涅　　最初成就菩薩者 
貢波 戴達 達給 湯傑拉　　我今⼀切皆勸請 
闊洛 拉那 美巴 果⽡古　　轉於無上妙法輪 
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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 達敦 港謝 戴達拉　　諸佛若欲示涅槃 
卓⽡ 袞拉 潘形 戴維其　　我悉⾄誠⽽勸請 
嘎巴 形給 度涅 許巴楊　　唯願久住剎塵劫 
達給 塔莫 惹佳 索⽡吉　　利樂⼀切諸眾⽣ 

�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 卻經 夏巴堂　　所有禮讚供養福 
傑素 意讓 古形 索⽡以　　請佛住世轉法輪 
給⽡ 君賽 達給 吉薩巴　　隨喜懺悔諸善根 
湯傑 達給 蔣秋 其歐奧　　迴向眾⽣及佛道 

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  達形  吉丹度  給雷  佳千波  炯維其  索形  丹⾙  
聽列  載度索 
為令佛法弘揚，世間妙善廣⽣故，祈作堅固⽣

命樹之事業！ 
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ཞེས་བEདོ་དོ། །  

如是唸誦後持咒： 

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  ⽐瑪雷  斯惹⽡惹  吉拿  ⽡惹  薩惹  薩惹 
薩⽡  達他嘎達  達度  嘎⾙  阿迪西持帶  梭哈   
阿雅達多巴尼  梭哈  薩⽡  戴⽡尼  巴哈亞  ⽐修達  
阿迪西扎那  薩瑪耶  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།  

不停燃香的同時持誦28遍，此時，觀想召請之聖眾融⼊

⽣命樹。持咒圓滿後，向⽣命樹撒花並唸誦三遍： 

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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楊達巴  佐⾙  桑傑  崩叉  古具  匝古  堂  港給  倫給  
傑瑪  涅吉  章堂  娘⾙  帕巴  唐傑  索形  迪拉  丹巴  
許內  確吉古  ⾦吉  拉度索 

九百九⼗萬正覺佛及恆河沙數⼀切聖眾，請安

住於此⽣命樹中，加持其為法身！               X 3 

དེ་ནས་ཐལ་མོ་�ར་ལ།  

雙⼿合⼗： 

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  桑傑  炯丹
戴  傑⽡叉  古具  匝古  闊堂  傑巴  唐傑  堂  蔣秋  森
巴  捏維  賽傑堂  切巴  巴桑維  達波  恰那  多傑  堂  
虐⾦吉  戴奔  千波  傑堂  佳波  千波  戴西堂  倉巴堂  
旺秋堂  塞美吉布  拉索巴  闊堂  傑巴  唐傑  達佳拉  
貢素索 
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導師世尊吉祥勝者釋迦牟尼佛，與⼗⽅九百九

⼗億諸佛世尊及所有眷屬，⼋⼤⼼⼦菩薩、尤

其吉祥秘密主⾦剛⼿菩薩、夜叉⼋⼤將、四⼤

天王、梵天、⼤自在天、無愛⼦等眷屬眾，請

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།  

達佳給  帕巴南  ⾒章內  卻經  索⽡  達巴堂  索形  ⾜
⾙  給維  匝⽡迪  帕巴  唐傑吉  迪  卻吉古  ⾦吉  拉
戴  索形  丹巴  載度索 

以吾等迎請、供養、祈請聖眾，及種下⽣命樹

之善根，願⼀切聖眾加持此為法身，祈請令⽣

命樹堅固！ 

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/達佳*）拉索⾙  森間  唐傑基  迪巴堂  直巴  
唐傑  蔣形  達內  才仁形  內美巴堂  巴切吉  蓋  唐傑  
堂  扎⽡堂  塔  拉納  美⾙  蔣秋  紐度  托巴  ⾦吉  拉
度索 

祈請加持（名字/吾等*）及⼀切眾⽣，清淨⼀切

罪障，長壽無病，離諸蓋障，終將速速證得無

上菩提！ 

（*此處唸功德迴向之對象法名或本名，或「吾等」。） 
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༈ །མAག་བB།ོ 

迴向 

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 ། 
給⽡ 迪以 傑沃棍   以此功德願眾⽣ 

索南 耶謝 措佐形   圓滿福慧⼆資糧 

索南 耶謝 雷炯維   福德智慧之所⽣ 

丹巴 尼古 托巴秀   ⾄聖⼆身願得證 

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 迪儀 湯傑 斯巴尼          以此功德願證遍智位  

托內 涅⾙ 札南 旁且戴           降伏⼀切過患之怨敵 

傑嘎 拿企 拔⿓ 處巴以           ⽣老病死洶湧之波濤  

斯⾙ 措雷 卓⽡ 卓⽡秀           願度眾⽣脫離輪迴海  
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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 傑⾙ 才惹 唐傑度          ⽣⽣世世無論⽣何⽅ 

貢秋 孫堂 南楊 ⽶宅形          祈願⼀刻不離於三寶 

貢秋 孫波 君度 卻巴堂          祈願不斷恭敬供三寶 

貢秋 孫吉 ⾦拉 具巴秀          祈願三寶加持⼊相續 

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 ། 
蔣秋 森秋 仁波切   菩提⼼妙寶 

瑪戒 巴囊 戒久吉   未⽣者當⽣ 

戒巴 娘巴 美巴堂   已⽣勿退失 

貢內 貢度 佩⽡秀   輾轉益增長  

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 ། 

30



潘戴 炯維 內吉波  利樂所⽣唯⼀源 

丹巴 永仁 內巴堂  教法長久願住世 

丹⾦ 傑烏 丹巴南  持教⼤⼠諸聖眾 

古才 蔣餐 丹久吉  長壽勝幢願堅固  

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  世間安樂糧豐收 

珠南 佩形 秋佩⽡  穀粒飽滿牲畜旺 

給雷 唐傑 炯⽡堂  ⼀切妙善皆⽣起 

意拉 對巴 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 ། 
賢楊 傑⽡ 迪尼度  復次唯願此⽣中 

⽶吞 秋棍 西⽡堂  諸種是非皆平息 

才仁 內美 彭松措  長壽無病富圓滿 

達度 戴堂 丹久吉  恆常能得享安樂 
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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 

⾦達 闊堂 傑南拉  願施主及眷屬眾 

才迪 桑⾙ 敦珠經  此⽣⼼想皆事成 

巴切 西內 扎西巴  障礙平息願吉祥 

桑巴 卻⼼ 珠巴秀  如法所願皆成就 

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 ། 
切維 切秋 敦秋 拉那美 尊中尊勝無上勝導師 

卻傑 尼瑪 佳維 ⾦拉吉 法王如日勝者加持⼒ 

對堂 蓋⽇ 虐⾙ 扎西戴 魔障損害怨敵皆平息 

達度 巴內 寧餐 扎西秀 恆常榮盛日夜願吉祥 

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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卻尼 丹⾙ 卻秋 拉那美 法性真諦無上殊勝法 

丹卻 對⾃ 丹⾙ ⾦拉吉 聖法甘露真諦加持⼒ 

紐夢 度阿 敦維 扎西戴 煩惱五毒苦敵皆平息 

達度 巴內 寧餐 扎西秀 恆常榮盛日夜願吉祥 

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 ⾙巴⽡ 僧伽功德珍寶熾吉祥 

佳塞 潘載 丹⾙ ⾦拉吉 佛⼦饒益真諦加持⼒ 

捏⾙ 君宅 給措 南巴佩 遠離過失善法資糧增 

達度 巴內 寧餐 扎西秀 恆常榮盛日夜願吉祥 

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 ⿓絕經 受用無死長壽之吉祥 

⽇⾙ 洛堂 南絕 謝惹堂 明⼼辯才般若智慧及 

思堂 西維 巴久 港拉巴 輪涅之內無論何富⾜ 

戴棍 倫吉 珠⾙ 扎西秀 ⼀切任運成就願吉祥 
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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 達傑 ⽇佳 倫波⼼ 福德增盛猶如須彌⼭ 

年扎 千波 南卡 ⼼度恰 美名遠揚遍滿虛空界 

才仁 內美 賢敦 倫珠⾙ 長壽無病他利任運成 

永丹 蔣措 秋給 扎西秀 功德⼤海殊勝願吉祥 

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 ། 
內迪 寧莫 戴雷 餐戴雷 願此地日吉祥兮夜吉祥 
寧美 貢楊 戴雷形     日當正午亦吉祥 

寧餐 達度 戴雷⾙     日夜恆常皆吉祥 

貢秋 孫吉 扎西秀     無上三寶願吉祥 

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། ། 
唸誦緣起咒並撒花以令吉祥： 

耶 達瑪 ⿊度 布惹巴⽡ ⿊敦 戴⾹ 達塔嘎多 ⿊呀⽡
達 戴⾹ 佳有 尼柔達 哎旺 ⽡迪 瑪哈 師惹瑪拿 
YE  DHARMĀ  HETU  PRABHAVĀ  HETUṂ  TEṢĀṂ  
TATHĀGATO  HYAVADAT | TEṢĀÑ  CA  YO  
NIRODHA  EVAṂ  VĀDĪ  MAHĀŚRĀMAṆAḤ 
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༈ །D་ོEའེི་F་བའི་9ནི་Gབས། 
⾦剛護牆加持 

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

Gབས་ནི། 

在不殺⽣的情況下防⽌蝸⽜和蛞蝓等蟲害，加持護牆籬

笆或銅網： 

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 達⾙ ⿓吉度  清淨虛空界中央 

榜雷 那措 ⾙美登  榜⽣雜⾊蓮花上（པ）ྃ 

讓雷 尼美 ⾦闊吉  讓字所⽣日輪上（ར）ྃ 

吳素 吽累 炯⽡以  中央吽字化現成（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 多傑尼  巨⼤⼗字⾦剛杵 

夏嘎 洛賽 努瑪形  東白南黃西⽅紅 

蔣蔣 戴⽡ 聽那拉  北綠杵臍深藍⾊ 

吽以 巴維 餐巴雷  中央熾燃吽字飾 
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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 維賽 垂久⾙  吽字向下放光芒 

佳堂 昂尼 塔耶形  化現無邊深且廣 

丹形 果嘎 美巴以  堅固且無有空隙 

哦秋 多吉 薩西久  下⽅⾦剛地基成 

ཨ´་མེ་དི་w་ིབñ¯Á་བྷ་ཝ་བò་ï་ྃལྃ་ï།ྃ ། 

嗡  美迪尼  ⽡吉  巴⽡  班達  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 維賽 惹垂⾙  復次吽字耀光芒 

闊於 棍度 闊久形  化現周匝遍圍繞 

卡切 多吉 城⽡⾒  邊緣⾦剛鬘環飾 

多吉 惹⽡ 丹巴堂  ⾦剛護牆極堅固 

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། ། 

多傑 正布 久巴以   直立⾦剛杵圍成 

多吉 惹維 永素果  ⾦剛護牆周遍繞 
拉樣 吽雷 維垂⾙  復次吽字放光芒 
⽇沃 倫達 惹丹久  令牆堅固如須彌 
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ཨ´་བµ་རཀྵ་རཀྵ་ï་ྃï་ྃï་ྃཕཊ་É་̄¿། །ཞེས་ལན་གqམ་བEདོ་པས་9ནི་dསི་བGབ་བོ།

唸誦三次以加持： 

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། ། 
免蟲害陀羅尼 

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 巴爾拿 夏瓦⽇ 梭哈  拿瑪 星哈 比亞可惹  

惹恰達  惹去  卡提  拿扎  美卡  美卡  佳直  迪瓦達耶 

柔嘎尼  迪巴  薩達耶  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།། །། 

唸誦七遍，同時在⼟地近處搖鈴，將能保護免受⼀切鳥

獸蟲鼠病害。 
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༈ །འP་Iནི་བQང་། 

保護昆蟲 

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། 

為種下樹苗或播種⽽挖⼟時，若能持誦聖觀自在陀羅尼

咒，則非常有益： 

ཨ´་མ་ཎི་པÎྨ་ེï།ྂ 

嗡 瑪尼 唄美 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，是因為挖⼟時若不小⼼傷害到昆蟲等眾

⽣，則能饒益它們。正如世尊釋迦牟尼佛所說： 

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，僅誦此咒⼀遍，或憶念觀想

之、書寫之、身中戴持之、恭敬仰慕之，則能清淨

⼀切五無間罪、近五無間罪等罪業，不⽣於三惡趣

⼋無暇處，免受其苦，離⼀切⼈、非⼈、猛獸侵

害，解脫⼀切病祟等害。」 

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 ། 

「如是持誦者，將親睹聖觀自在尊容，壽盡時轉⽣

極樂淨⼟。於此當無有疑慮踟躕。」 

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།། །། 

復次，於自家院落、花園、陽台等地，最好能擇適當場

所安置蜜蜂飲⽔槽。蜜蜂對授粉⾄關重要，能令植物繁

殖，養活⼀切⽣命。僅在⼀碗乾淨的⽔放⼊幾顆⽯⼦，

令蜜蜂能飲⽔卻不⾄跌落溺⽔即可。備⽔時唸誦觀音⼼

咒加持之。 
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