
ཏ་སྙཐ། སྒྲ་ཕསྒྱུཡ། ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ། 

ཕོདྷ། 本 本 

ཕོདྷ་ཕསྟདྷ། 本旦 本波教 

ཕདྷ་དྷེ། 锛第 锛第 

ཕོདྷ་ནོཟི་གྲུཕ་བྷཏཟ། 本波珠塔 本波教 

གཡུང་དྲུང་། 雍仲 雍仲 

གཡུང་དྲུང་ཕོདྷ། 雍仲本 雍仲本教 

ཞྭ་ཐཀཡ་གཡུང་དྲུང་ཕོདྷ། 夏嘎雍仲本 白帽雍仲本教 

ཥངཥ་རྒྱཥ་གཡུང་དྲུང་ཕོདྷ། 桑吉雍仲本 雍仲本波佛教 

ཏྷེག་ཆྷེདྷ་གཡུང་དྲུང་ཕོདྷ 泰庆雍仲本 大乘雍仲本 

གལྷེདྷ་ཡཕ་བྷི་ཕོ། 幸饶弥沃 幸饶弥沃 

གལྷེདྷ་ཡཕ་བྷི་ཕོ་ཆྷེ། 幸饶弥沃切 幸饶弥沃切 

སྟོདྷ་ན་གལྷེདྷ་ཡཕ་བྷི་ཕོ། 敦巴幸饶弥沃 佛祖幸饶弥沃 

ཕཐྷེཡ་གལྷེགཥ་གམོ་ཕཝི། 得悉祖希 四部如来 

ཥ་ཏིག་ཧྷེཡ་ཥངཥ། 萨智艾桑 智慧佛母 

ཐུགཥ་རྷེ་བྱབྷཥ་བྷ། 图吉祥玛 大悲佛母 

ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ། 衮德桑波 普贤如来 

གལྷེདྷ་ལྷ་ཟོཐ་ཐཀཡ། 幸拉奥嘎 白光佛 

ཀུདྷ་ཕཞང་གལྷེདྷ་ལྷ་ཟོཐ་ཐཀཡ། 衮桑幸拉沃嘎 普贤白光佛 

སིཐ་ན་ཥངཥ་ནོ་ཟབུབྷ་ཁི། 斯巴桑波奔赤 斯巴桑波奔赤佛 

གཥཥ་བྷཁཡ། 塞喀 佛坛 



གཥཥ་བྷཁཡ་བྷཆོག་ལྔ། 塞喀确阿 五大本尊  （圣坛五

部本尊） 

ཐཕར་གཥཥ་རྔབྷ་ན། 瓦塞昂巴 瓦塞昂巴本尊 

ལྷ་རོཐ་ཏོག་ན། 拉郭托巴 拉郭托巴本尊 

གམོ་བྷཆོག་བྷཁཟ་ཟགིང་། 佐穹喀京 佐穹喀京本尊 

གྷེ་ཁོཐ་གཥང་ཕ་དྲག་ཆྷེདྷ། 格阔桑瓦扎庆 格阔桑瓦扎庆本尊 

ཕུཡ་ན་ཟབྲུག་གཥཥ་ཆྷེབྷ་ན། 普巴珠塞庆巴 普巴珠塞庆巴本尊 

ཐཕར་ཕོདྷ་སྟག་ར་བྷྷེ་ཟཕཡ། 瓦本达拉麦巴 瓦本达拉麦巴本尊 

སིཐ་ན་རྒྱར་བྷོ། 斯巴嘉母 世界胜母护法神 

འྷེ་ལྷེཥ་ཐཕར་བྷོ 耶西瓦母护法神 智慧怒母护法神 

བྷི་ཕདུཐ་ཟབྱབྷཥ་ན་ཁག་བྷགོ། 猛堆江巴查郭 忿怒魔空护法神 

བྲག་ཕམདྷ་ཧ་ཕསྷེ་རྒྱར་ཕ། 札赞阿色嘉瓦 猛厉阿色护法神 

ཟཚབྷ་བ་ལྷ་སོདྷ་ནོ། 藏巴拉奥波 蓝财神 

ཟཆི་བྷྷེཐ་ཡུབྷ་སཥ་གལྷེདྷ་གསུབྷ། 其美雍塞幸松 不灭母子三圣 

ཕཞང་ཕཞཟ་ཡིང་ཕཙུདྷ། 桑萨仁尊 桑萨佛母 

ཟཆི་བྷྷེཐ་གཙུག་ཕུཐ། 其美祖普 不灭顶佛 

གཥང་ཕ་ཟདུཥ་ན། 桑瓦堆巴 密集尊者 

གཥཥ་བུ་གཡུ་རོ། 塞布玉罗 玉罗佛子 

གཥཥ་བུ་རྨ་རོ། 塞布玛罗 玛罗佛子 

ལྷ་ཀླུ་བྷིཟི་གལྷེདྷ་གསུབྷ། 拉鲁弥幸松 天龙人三贤 

ལྷ་གལྷེདྷ་འོངཥ་སུ་ཐག་ན། 拉幸雍斯达巴 清净天师 



   

རྒྱར་གལྷེདྷ་བྷི་ལུཥ་ཕཥབྷ་རྷེགཥ། 嘉幸弥鲁桑勒 慈善人师 

ཀླུ་གྲུཕ་འྷེ་ལྷེཥ་སྙིང་ནོ། 鲁珠耶西宁波 智藏龙师 

དུཥ་གསུབྷ་སྟོདྷ་ན། 都松敦巴 三世佛 

ཟཐཥ་ནཟི་སྟོདྷ་ན་གཎོ་རྒྱར་འྷེ་བྷཁྷེདྷ། 帝贝敦巴夺嘉耶

钦 

过去佛夺嘉耶钦 

ཐ་ལྟཟི་སྟོདྷ་ན་ཁི་གཙུག་རྒྱར་ཕ། 达地敦巴赤祖嘉

瓦 

现在佛赤祖嘉瓦 

བྷ་ཟོངཥ་སྟོདྷ་ན་ཏང་བྷ་བྷྷེ་སྒྲོདྷ 嘛翁敦巴唐玛美

贞 

未来佛唐玛美贞 

གལྷེདྷ་དྷབྷ་བྷཁཟ་སྣང་ཕ་བྷཐོག་ཅདྷ། 幸南喀郎瓦多坚 南喀郎瓦多坚尊者 

གདུང་ཥོཕ་མུ་ཆོ་ལྷེབྷ་དྲུག 东索穆乔丹珠 法嗣穆乔丹珠 

ཟཚབྷ་གིང་བྷཁཥ་ནཟི་རྒྱདྷ་དྲུག 藏岭克拜金珠 瞻部六庄严论师 

སྟག་གཞིག་ར་བྷཁཥ་ན་ཐམུ་མ་ཏ་སྷེ། 大斯克巴木匝扎

亥 

大食论师木匝扎亥 

སུབྷ་ནཟི་བྷཁཥ་ན་ཟགུ་ཧུ་རི་སྤཡ་འ། 松巴克巴古呼哩

巴亚 

松巴论师古呼哩巴亚 

ཝང་ཞུང་ར་བྷཁཥ་ན་ཁི་ཏོག་སྤཡ་མ། 象雄克巴赤妥巴

扎 

象雄论师赤妥巴扎 

རྒྱ་གཡ་ར་བྷཁཥ་ན་ལྷ་ཕཐག་སགཥ་གོར། 迦纳克巴拉达阿

卓 

印度论师拉达阿卓 

ཕོབྷ་ར་བྷཁཥ་ན་གཥྷེཡ་ཏོག་ལྷེ་ཟབྱབྷཥ། 昌拉克巴色妥介 昌地论师色妥介穹 



穹 

བྷཁཥ་ན་བྷི་ཕཝི། 克巴弥希 四大智者 

ཝང་ཞུང་བྷཁཥ་ན་སྟོང་རྒྱུང་བྷཐུ་ཆྷེདྷ། 象雄克巴东炯图

钦 

象雄智者东炯图钦 

ཕོཐ་ཀི་བྷཁཥ་ན་ཥྷེ་ཕོདྷ་ལ་ཡི་ཐབུ་ཆྷེདྷ། 赛吉克巴赛本夏

日邬钦 

吐蕃智者夏日邬钦 

ལྷེ་ཕོདྷ་གིབྷ་ཙ་རྨ་ཆུང༌། 德本晋察玛琼 

 

德本晋察玛琼 

 

ལྷེ་ཙ་བྷཁཡ་བུ། 杰匝喀邬 杰匝喀邬 

དྲདྷ་ན་འཕ་སཥ་གསུབྷ། 占巴亚赛松 占巴父子三尊 

དྲདྷ་ན་དྷབྷ་བྷཁཟ། 占巴南喀 占巴南喀大士 

ཙེ་ཐཕང་ཡིག་ཟཚིདྷ། 才旺仁增 才旺仁增大士 

ནཐ་བྷ་བྷཏོང་གོར། 白玛通卓 莲花生大士 

སྙ་ཆྷེདྷ་རི་ཤུ་སྟག་ཡིང་། 亚钦李西达让 亚钦李西达让大师 

ཅོ་ཕཞཟ་ཕོདྷ་བྷོ། 觉萨本母 觉萨本母 

སྟོཐ་ཀི་བླ་བྷ་ཆྷེ་དྲུག 都吉喇嘛沃珠 上部六大尊师 

ཕཡ་གི་གདུང་རྒྱུཐ་ཕཅུ་གསུབྷ། 巴吉懂举绝松 中部十三世袭 

མུ་ཁི་ཕམདྷ་ནོ། 木赤赞布 木赤赞布 

ས་ཡ་ཅི་ནཡ། 哈让吉巴 哈让吉巴 

སྟག་ཛྷྷེཡ་རི་ཛྷྷེཡ། 达卫勒维 达卫勒维 

ཧ་ནུ་ཟཕག་ཏག 阿里茶塔 阿里茶塔 

ཥཐ་དྷྷེ་གའུ། 赛尼嘎乌 赛尼嘎乌 



ཏ་བྷི་ཏཐ་ཀྷེ། 塔弥特格 塔弥特格 

ལཐ་བུ་ཡ་ཁུག 谢布让库 谢布让库 

ཞིང་ན་བྷཐུ་ཆྷེདྷ། 僧巴图钦 僧巴图钦 

སྤྷེ་ཕོདྷ་ཏོག་ཟཕྲུར། 贝本妥赤 贝本妥赤 

སྤྷེ་ཕོདྷ་ཏོག་རྷེ། 贝本妥宰 贝本妥宰 

ཧིང་དྷི་བྷི་ཎིང༌། 胜尼木邓 胜尼木邓 

སུབྷ་ན་ལྦུ་ཁ། 

 

松巴吾喀 松巴吾喀 

གང་ཆྷེདྷ་མུ་ཛྷྷེཡ། 隆钦弥卫 隆钦弥卫 

སྨཐ་ཀི་བྷཁཥ་ན་བྷི་ཕཝི། 魅吉克巴弥希 下部四大尊者 

རོ་ནཌྷ་གལྷེདྷ་ཕརྒྱཐ། 罗班幸吉 八大译师 

རྔབྷ་ན་ལྷེ་ཡིང་། 昂巴杰仁 昂巴杰仁 

ཐམུ་ཙ་གྷེཡ་བྷྷེཐ། 木擦杰美 木擦杰美 

ཞ་ཡང་བྷྷེ་ཟཕཡ། 萨荣美巴 萨荣美巴 

མུ་སྤུངཥ་གཥར་ཎང༌། 木帮萨当 木帮萨当 

རྒྱུང་ཕོདྷ་མུ་ཁོཐ། 炯本牟阔 炯本牟阔 

རྷེ་རྒྱར་ལྷ་སོབྷ། 杰嘉拉宫 杰嘉拉宫 

བློདྷ་ཆྷེདྷ་མུ་ཐུཡ། 隆钦牟特 隆钦牟特 

གཎྷེཡ་སྟོདྷ་གལྷེདྷ་གྷེཡ་རྨ་ཐབྱིར། 代敦幸杰玛耶 幸杰玛耶伏藏师 

གལྷེདྷ་ཆྷེདྷ་ཀླུ་ཐགཟ། 幸钦鲁喀 幸钦鲁喀 

གྷེཡ་བྷི་ི་ཟོཐ། 杰弥尼奥 杰弥尼奥 

རྨ་སྟོདྷ་སོར་ཟཚིདྷ། 玛敦索增 玛敦索增 



ཐབྱིར་སྟོདྷ་ཁྱུང་རོཐ་རར། 耶敦琼郭匝 耶敦琼郭匝 

བྲུ། ཞུ། སྤ། རྨྷེའུ། 智、西、巴、美。 智西巴美四大系族 

བྲུ་ཆྷེདྷ་དྷབྷ་བྷཁཟ་གཡུང་དྲུང༌། 智钦南喀雍仲 智钦南喀雍仲 

ཞུ་འཥ་རྷེགཥ་ནོ། 西耶勒布 西耶勒布 

སྤ་སྟོདྷ་སྤ་བྷཆོག་རྒྱར་ཕ། 巴敦巴秋嘉瓦 巴敦巴秋嘉瓦 

རྨྷེའུ་སྟོདྷ་ལྷ་རུ་གྷེདྷ་ནོ། 美邬拉日年波 美邬拉日年波 

བྲུ་ལ་ཁྱུང་གི་རྒྱར་བྷཙདྷ། 智夏琼格坚参 智夏琼格坚参 

ཁྱུང་ནོ་ཐཀཡ་དྷག་ཥྷེཡ་ཁ་ཕཝི། 琼波嘎纳色扎希 黑白花黄四大琼波系 

ཐགོངཥ་བྷཚོཐ་ན། 贡佐巴大师 贡佐巴大师 

ཐགོངཥ་བྷཚོཐ་ཡི་ཁོཐ་ན། 贡佐日绰巴大师 贡佐日绰巴大师 

བྷབྷ་བྷྷེཐ་འཕ་སཥ་གསུབྷ། 良美亚赛松 良美父子三尊 

བྷབྷ་བྷྷེཐ་ལྷེཥ་ཡཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 良美西饶坚参 良美西饶坚参 

བྷངཟ་ཡིཥ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 阿里索南坚参 阿里索南坚参 

རྒྱར་ཙཕ་ཡིདྷ་ཆྷེདྷ་རྒྱར་བྷཙདྷ 嘉擦仁钦坚参 嘉擦仁钦坚参 

སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ་ཟླ་ཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 江贡达瓦坚参 江贡达瓦坚参 

ལཡ་རྫ་ཟཇཟ་ལུཥ་འཕ་སཥ་གསུབྷ། 夏匝甲陆亚赛松 夏匝虹化师徒三尊 

ལཡ་རྫ་ཕ། 夏匝巴 夏匝巴大师 

ལཡ་རྫ་ཕཀྲ་ལིཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ 夏匝扎西坚参 夏匝扎西坚参 

རྒྱར་ཙཕ་བློ་གོཥ་རྒྱ་བྷཙོ། 嘉擦罗珠嘉措 嘉擦罗珠嘉措 

ཟཇཟ་ལུཥ་ྷེཡ་ཕཝི། 甲陆尼希 二十四位虹化大师 

གྲུཕ་ཆྷེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཅུ། 珠钦吉绝 八十位大成就者 

ཝང་ཕོཐ་གྲུཕ་ཆྷེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཅུ། 象蕃珠钦吉绝 象蕃八十位尊者 



གཎྷེཡ་སྟོདྷ་ཕརྒྱ་ར་ཕརྒྱཐ། 代敦迦匝吉 一百余伏藏大师 

སྨདྷ་ཡི་ཐགོདྷ་ན། 曼日官巴 曼日寺 

སྨདྷ་ཡིཟི་བྷཁདྷ་ཡཕཥ། 曼日堪饶 曼日寺历代法王 

གཡུང་དྲུང་གིང་གི་བྷཁདྷ་ཡཕཥ། 雍仲林堪饶 雍仲林寺历代堪布 

གདུང་རྒྱུཐ་ཝིག་ནོ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ། 懂举希波绝吉 十八希波世袭 

སྙིང་ནོ་རྣབྷ་གསུབྷ། 宁波纳松 三身佛心咒 

སྙིང་ནོ་ཟབྲུ་ཕརྒྱཐ། 

 

宁波主吉 八字心咒 

རྫོགཥ་སྐུཟི་སྙིང་ནོ། 佐古宁波 报身佛心咒 

ཨ ྰོྃ་བྷ་ཏི་མུ་འྷེ་ཥ་རྷེ་ཟདུ། 嗡 嘛 知 牟 耶 萨 列 德 

ཕོདྷ་སྐུཟི་སྙིང་ནོ། 本古宁波 法身佛心咒 

ཧ་ཨ ྰོྃ་ཧ  ྰུྃ། ཨ ་ཧ་ཐཀཡ་ཥརྷེ་ཟོཐ་ཧ་འྰུྃ་ཨ ྰོྃ་

ཟདུ། 

阿嗡吽 啊阿嘎萨列奥阿央嗡德 

སྤྲུར་སྐུཟི་སྙིང་ནོ། 周古宁波 化身佛心咒 

ཧ་ཐཀཡ་ཧ་རྨཐ་དུ་ཏི་སུ། དྷག་ནོ་ཝི་ཝི་བྷར་

བྷར་སྭཱཧཱ། 

阿嘎阿麦德智思，纳波希希嘛嘛索哈 

 

ལྷེཥ་ཡཕ་སྨྲ་ཕཟི་ཥྷེང་གྷེ། 西饶玛卫僧 文殊语狮 

ཨ ྰོྃ་ཛྷ་ཀི་དི་དྷ་བྷ། 嗡 瓦 格 德 那 嘛 

ཐུགཥ་རྷེ་བྱབྷཥ་བྷ། 图吉祥玛 大悲佛母 

བྱབྷཥ་བྷཟི་སྙིང་ནོ། 祥玛宁波 慈母佛心咒 

ཨ ྰོྃ་བྷ་ཕ་བྷ་ཐྷེ་བྷ་སི་བྷོ་ས་ཧྷེ་བྷ་སོ་བྷ་འྷེ་རུ་ན་

འྷེ་ཎ་ཟདུ་ཟདུ་ས ཧྭ། 

嗡嘛巴嘛待嘛贺莫哈唉嘛吙嘛耶日巴耶达

德德索哈 



གདུགཥ་ཐཀཡ་གི་སྙིང་ནོ། 堆嘎宁波 大白伞盖佛母心咒 

ཨ ྰོྃ་བྷ་ཕ་བྷ་ཐྷེ་བྷ་སི་བྷོ་ས་ཧྷེ་བྷ་ཏི་ཀྵ ི་ཚ་སོ་ཕྰུྃ་

ཧྰཱུུྃྃཿ ཥ་ས་ཌྷི་ཡི་དྲུང་མུ་མ་ཀྲ་བྲུྰུྃ་སྭཱཧཱཱུྃཿ 

嗡，嘛巴嘛待嘛贺莫哈，唉嘛智尼匝吽帮

吙萨哈尼日仲牟匝扎忠索哈 

ཨ ྰོྃ་ཀྲོ་ཎི་བ ི་ཀ་ཥི་ཎ་ཏྷེ་བྷ་ས་པྲ་ཎྰུྃ་འ་གི་ཡ་ཚ་

འྷེ་ཧྰུྃ། 

嗡卓德布噶思达智嘛哈扎当亚格让匝耶吽 

 

འི་གྷེ་ཕརྒྱ་ཕ། 

 

亿格迦巴 百字明心咒 

 

ཕསོ་ཐམུ་ཡ་ཎ་སདྷ་ཛྷྷེཡ་དྷི་བྲུྰུྃ་ཧྲུདྷ། མུ་ཏྷེ་མུ་

ཏྷེ། ཐམུ་ཡ་མུ་ཏྷེ། མུ་འྷེ་མུ་འྷེ། ས་ཡ་མུ་འྷེ། མུ་

སོཥ་མུ་སོཥ། ཛྷྷེཡ་ཡོ་མུ་སོཥ། མུ་དྷི་གྷེཡ་ཎོ། 

འྷེ་ཁཕ་ཁཡ་ཡོ། སོཥ་ཕཐར་ཧི་ཧོ། ཛྷྷེཡ་དྷི་

ཛྷྷེཡ་རོ། ཤུཐ་ར་ཛྷྷེཡ་ཡོ། དྷ་ཧུ་ཎ་ཀ ཤུངོཤུངོ། 

དུ་ཤུངོ་འ། ཥ་རྷེ་ཥ་རྷེ། ཏི་ཥ་རྷེ་འ། ཥང་ངྷེ་

ཥང་ངྷེ༌། སུ་ཥང་ངྷེ་འ། ཐམུ་ཡ་ཎ་སདྷ།ཁི་མེ་

དྲུང་མུ། ས་ས་བྲུྰུྃ་བྲུྰུྃ། སོ་སོ་རབྷ་རབྷ། ཧ  ྰུྃ་ཧ  ྰུྃ་

པཉ་པཉ། 

嗦穆让达恒，伟尼忠胜，牟哲牟哲，穆让

牟智，牟耶牟耶，哈让牟耶，牟珠牟珠，

伟若牟珠，牟尼杰朵，耶恰喀若，珠达舍

烁，伟尼伟罗，西拉伟若，纳贺达嘎，西

多西多，德西多亚，萨列萨列，智萨列亚，

桑爱桑爱，思桑爱亚，穆让达恒，赤泽仲

牟，哈哈，忠忠，吙吙，朗朗，吽吽呸呸 

 

དྲདྷ་ནཟི་ཙེ་སྒྲུཕ། 占巴才咒 占巴南喀长寿心咒 

ཕསོ་ཁོཐ་ཐོ་ཡབྷ་བྷོ་ཡདྣ་འྷེ་བྰུྃ་བྰུྃ་ཙེཟི་གཡུང་

དྲུང་གའུ་ཙེ་རྣི་ཚ། 

嗦阔朵让莫然纳耶忠忠，才雍仲嘎邬才呢

匝 

ཙེ་ཐཕང་ཙེ་སྒྲུཕ། 才旺才咒 才旺长寿心咒 

ཕསོ་བྲུྲུཾ་ཧ་ཐཀཡ་མུ་ར་ཎིང་དྷབྷ་ཟོཐ་ཟདུ་མུ་

འྷེ་ཙེ་ཀྵ ི་ཚ། 

嗦忠阿嘎牟拉丁囊奥得牟耶才呢匝 

 



ཐཕར་གཥཥ་ཀི་སྙིང་ནོ། 瓦塞吉宁波 瓦塞本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་ཧ་ཐུདྷ་ྷེ་རོ་འོ་ཐུདྷ་སྤུངཥ་ཥོ་ཏཐ་

ཐོ་ཐུདྷ།ཧ་བྷ་བྷ་ས་ར་ཡབྷ་ཚ་ཐུདྷ་བོ་ཐུདྷ་བོ། 

嗦嗡，阿腾聂罗越腾蚌索台朵腾，阿嘛嘛

哈拉让匝腾觉腾觉 

ལྷ་རོཐ་ཀི་སྙིང་ནོ། 

 

拉郭吉宁波 拉郭本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་ཧ་ཐུདྷ་ྷེ་རོ་འོ་ཐུདྷ་སྤུངཥ་ཥོ་ཏཐ་

ཐོ་ཐུདྷ། སྷེ་ཡག་ལ་གྷེ་དུ་གདྷ་ར་ཐུདྷ་བོ་ཐུདྷ་

བོ། 

嗦嗡，阿腾聂罗越腾蚌索台朵腾，嘿让夏

改德真拉腾觉腾觉 

གམོ་བྷཆོག་གི་སྙིང་ནོ། 佐穹吉宁波 佐穹本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་ཧ་ཐུདྷ་ྷེ་རོ་འོ་ཐུདྷ་སྤུངཥ་ཥོ་ཏཐ་

ཐོ་ཐུདྷ། ས་ར་ཡབྷ་ཐུདྷ་ཆ་ར་ཟཐཡ་ལག་འྷེ་

ཐུདྷ་ཧ་བྷ་ཚ་ར་ཥཐ་ཐུདྷ་ཁ་ཐུདྷ་ཁ་ཐུདྷ་བོ་

བོ༔ 

嗦嗡，阿腾聂罗越腾蚌索台朵腾，哈拉让

腾恰拉达夏耶腾阿嘛匝拉赛腾喀腾喀腾觉

觉 

 

གྷེ་ཁོཐ་ཀི་སྙིང་ནོ། 格阔吉宁波 格阔本尊心咒 

གྷེཡ་ཁོཐ་རབྷ་ཞུང་ཅི། གྷེཡ་ཁོཐ་ལུབྷ་ཞུང་

ཅི། ས་པྲ་ཎ་པུ་ཅི། རུ་པྲ་འང་ར་ཆྷེབྷཥ། རྷེདྷ་

ཕརྒྱ་ཛྷང་ཅི་དྷ། རྷེདྷ་ཕརྒྱ་རྒྱུང་དྷི་སྤུངཥ། དྷི་

རོ་རྒྱུང་སྤུངཥ་ཅི། དྷྷེ་རོ་ཡུ་སྤུངཥ་ཅི། ཞང་

མར་གྷེ་ཎོ་བྷྷེདྷ། གདྷ་གག་ཁོཐ་བྷ་ཧིག དྷབྷ་

གག་ཏི་དྷ་ཧིག གྷེ་རོ་བྷོ་ཞངཥ་ཧིག་ཅི་དྷ། ྷེ་

རོ་ཧ་ཡང་ཏཐ་ཅི་དྷ། ཨུཡ་ཅི་སྨྲྷེ་བྷ་ཏཐ་ཡང་

དྷི། རུ་རྒྱུང་ཅི་དྷཥ་ཏཐ་བྷྷེདྷ། ལག་ཎག་ཅི་

杰阔郎雄吉，杰阔论雄吉，哈扎达布吉，

如扎央拉勤，兰嘉旺吉纳，兰嘉穹尼蚌，

尼罗穹蚌吉，尼罗玉蚌吉，桑匝格朵明，

占迦阔嘛释，南迦智纳释，格罗莫桑释吉

纳，聂罗阿让台吉纳，额吉美嘛台让尼，

如炯吉纳台门，夏达吉尼罗，苏布那吉纳，

玉蚌佰喀罗列尼，桑佰拉吉纳，楚拉俄让

蚌，牟呸呸琼琼哈哈释佰。 



དྷི་རོ། སུ་བུར་དྷར་ཅི་དྷ། ཡུ་སྤུངཥ་རྦཐ་ཁ་

རོ་རྷེ་དྷི། ཞངཥ་རྦཐ་རག་ཅི་དྷ། ཕྲུག་རག་ཨུ་

ཡབྷ་སྤུངཥ། མུ་པཉ་པཉ་ཁྱུང་ཁྱུང་ས་ས་ཧིག་

རྦཐ། 

 

ཕུཡ་ནཟི་སྙིང་ནོ། 普巴宁波 普巴本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་གུ་རུ་ཕཛྲ་ཀི་རི་ཀི་ར་འ་སྷེ་ཏག་ལ་

ཥརྦ་བིག་དྷདྷ་བྷ་ཡ་འ་ཧ  ྰུྃ་པཉ 

嗦嗡班匝格勒格拉亚，嘿扎夏萨瓦，拜南

嘛让亚吽呸 

ཕུཡ་ན་བྷཁཟ་ཟགིང་གི་སྙིང་ནོ། 普巴喀京宁波 普巴喀京本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་སྷེ་དྲགྴ་ཎིཕ་ཎ་ཀི་རིང་ཡ ། མཀྲ་མ ་ཡ་

འ། ཧ་པྲ་ཙིནྡྷ་ཀྲོ་ཎ་སིྟཕ་ཎ། བིནྡྷ་སྤོ་ཎ་ལྷདྷ། 

ཐཕར་ཕུཡ་དྷག་ནོ་ཐག་ཕགྷེགཥ་ཀི་སྙིང་ར་

ཁ་ཏབྷ་རྦཐ་ཐུབྷ་སྟ་དྷདྷ། 

嗦嗡嘿扎夏 帝达格林亚 匝扎嘛让亚，阿

扎增达 绰达帝达 ，丙达波达烂，瓦普纳

波札给吉，宁拉喀腾拜屯达南 

ཕུཡ་ན་ཟབྲུག་གཥཥ་ཀི་སྙིང་ནོ། 普巴珠塞宁波 普巴珠塞本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་སྷེ་དྲགྴ་ཎིཕ་ཎ་ཁི་རིང་ཡ ། མཀྲ་མ ་ཡ་

འ། ཧ་པྲ་ཙིནྡྷ་ཁོ་ཎ་ཎི་སྟ། བིནྡྷ་པྭཱཱུཡ་ན་དྲ་འ། 

བིནྡྷ་སྤོ་ཎ་ལྷདྷ། ཐཕར་ཕུཡ་དྷག་ནོ་ཐག་

ཕགྷེགཥ་ཀི་སྙིང་ར་ཁ་ཏབྷ་རྦཐ། མུྲུཾ་མ ་ཡ་འ་

ཁ་ཡག་བུབྷ་རིང་ཐུབྷ་སྟ་དྷདྷ། 

嗦嗡嘿扎夏 帝达吉林亚 匝扎嘛让亚，阿

扎增达 绰达帝达 ，丙达布巴扎亚，丙达

波达烂，瓦普纳波札给吉，宁拉喀腾拜，

猛嘛让亚喀让，奔林屯达南 

 

ཐཕར་ཕུཡ་སྟག་རཟི་སྙིང་ནོ། 普巴达拉宁波 普巴达拉本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་སྷེ་དྲགྴ་ཤཱ་ཏ  ྲུཾ་ཎིཕ་ཎ་ཁི་རིང་ཡ ། མཀྲ་

མ ་ཡ་འ། ཧ་པྲ་ཙིནྡྷ་ཁོ་ཎ་ཎི་སྟ། བིནྡྷ་པྭཱཱུཡ་ན་

ཏ་འ། བིནྡྷ་སྤོ་ཎ་ལྷདྷ། རྦིདྷ་ཞྷེ་འ་བྷ་འུཡ་ཆུབྷ། 

嗦嗡嘿扎夏夏忠， 帝达赤林亚 匝扎嘛让

亚，阿扎增达 绰达帝达，丙达布巴扎亚，

丙达波达烂，宾色亚嘛呜群，估都尔巴库



ཀུག་དུཡ་ན་ཁུ་ཁུ་འ། ནཱ་ག་པྲ་ར་དུདྷ། བྷ་བྷ་

ཡགྴ་ཀི་རིང་ཕུཡ་ཧིར། མུྲུཾ་མ ་ཡ་འ་ཁ་ཡག་

བུབྷ་རིང་ཤཱཏ  ྲུཾ་མ ་ཡ་འ་ཎི་སྟ་ལྷདྷ། 

库亚，纳嘎扎拉敦，嘛嘛让夏格林普世，

猛嘛让亚喀让，奔林，夏忠嘛让亚迪达烂 

བྷ་རྒྱུཐ་ཀི་ར་ཕསྙྷེདྷ། 嘛据吉匝宁 母续本尊心咒 

ཕསོ་ཨྰོྃ་པུཥ་ན་རི་ད་ཕ་དི་ར་ས ཧྭ། 嗦嗡布巴勒达瓦德拉索哈 

སྟག་ར་བྷྷེ་ཟཕཡ་གི་སྙིང་ནོ། 达拉美巴吉宁波 虎衣明王心咒 

ཕསོ་སྷེ་ཡབྷ་བྷ་ས་དྷྷེ་ཡབྷ་ཁོ་ཎ་ཡབྷ་ཡ་འོ་ཚ་

ཕཐག་ཐང་ཟཁོཡ་ར་ཡཀྴ་སྲུངཥ་ལིག། 

嗦嘿让嘛哈尼让绰答让让越匝达当阔拉让

恰松西 

སྨདྷ་ལྷཟི་སྙིང་ནོ། 曼拉宁波 药师佛心咒 

ཨ ྰོྃ་དྷ་བྷ་སྨྲི་ཎ་གཡུ་ཟབྲང་ཡཏྣ་ཧ་མུ་ཎ་བྰུྃ་

ཟདུ། 

嗡纳嘛美达玉章热纳阿牟达忠德 

 

ཟཚབྷ་སོདྷ་གི་སྙིང་ནོ། 藏翁吉宁波 蓝财神心咒 

ཨ ྰོྃ་ཡརྞ་ཀུ་བ ཱཻ་ཡ་འག་ལ་ཟཚབྷ་བ་ར་འྷེ་སྭཱཧཱ། 嗡热纳古贝让雅夏藏巴拉耶索哈 

ཁྱུང་ཐབྷཡ་གི་ཕསྙྷེདྷ་ན། 琼玛吉宁波 红鹏心咒 

ཧ  ྰུྃ་ཁྰོྃ་ཎ་འ་གྷ་རུ་དྷ་ཁི་ཁྰོྃ་ས་ཡ་ྷེ་རོ་འོ་ཕསོ་

ཐུདྷ་ཟདུ། 

吽绰达亚嘎如那赤春哈让聂洛约嗦腾都 

 

རྷེདྷ་ཟབྲྷེར་སྙིང་ནོ། 单哲宁波 缘起心咒 

ཨ ྰོྃ་འྷེ་དརྨ་སྷེ་དུདྷ་ཎྷེ་ཤདྷ་པྲ་བྷ་ཥརྦ་དརྨ་གུ་

རུ་དྷི་ཥརྦ་ཥྰུྃ་མྱག་ཎདྱ་ཐ ་ཥརྦ་ས ཧྭ། 

嗡耶达嘛嘿敦德堪，扎嘛萨瓦达嘛格如尼，

萨瓦桑麦，待亚塔，待亚塔萨瓦索哈 

ཧ་རི་ཀ་རི། 阿利嘎利 阿利嘎利 

ཧ་ཨ ་ཧི་ཨ ི་ཨུ་ཨ  ་ཡི་རི་རི་ལ ི་ཧྷེ་ཧྷེ་ཧོ་ཧོ་ཧྰུྃ་

ཧ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཇྷ་། ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་

阿阿--额额--呜呜--日日--勒勒--唉唉--噢噢

--昂阿，嘎喀嘎嘎啊，嘉恰价迦聂，扎查扎



ཌྷ། ཎ་ཏ་ཐ་ད་དྷ། ན་པ་ཕ་བ་བྷ། མ་མ་ཚ་ཛ་

ཛྷ། ཝ་ཞ་ཟ་འ།ཡ་ར་ལ་ཤ་ཥ། ས་ཧ། 

扎那，达嗒达达纳，巴帕巴巴玛，匝擦匝

匝瓦，夏洒阿亚，让拉夏卡萨，哈阿 

བྷབྷ་བྷྷེཐ་ཀི་གཥོར་ཟཐྷེཕཥ། 良美吉索得 良美祈祷文 

ཕཐྷེ་ཆྷེདྷ་རྒྱར་ནོ་ཀུདྷ་ཕཞང་རྒྱར་ཕ་ཟདུཥ། 

བྷི་ཕརྷེཐ་གཟུངཥ་ལདྷ་ལྷེཥ་ཡཕ་སྨྲ་ཕཟི་

ཥྷེང་། ཟཚབྷ་གིང་ཕོདྷ་གི་གཙུག་རྒྱདྷ་བྷབྷ་

བྷྷེཐ་ན། ལྷེཥ་ཡཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཝཕཥ་ར་

གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། 

德庆嘉波衮桑嘉

瓦都，弥杰松旦西

饶玛卫僧， 

藏岭本吉祖金良

美巴，西饶坚参晓

拉索瓦得 

大乐之王普贤如来

集，具有不忘智慧文

殊狮 

世界本教之首良美

巴，西饶坚参莲足前

祈祷 

ཥངཥ་རྒྱཥ་སྟོདྷ་ན་གལྷེདྷ་ཡཕ་ཀི་གཥོར་

ཟཐྷེཕཥ། 

桑吉敦巴幸饶索

得 

佛祖幸饶弥沃祈祷文 

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ནཟི་བྷངཟ་

ཕཐག་གཥྷེཡ་བྷཐོག་ཟཆང་། བྷཙདྷ་ཐནྷེ་

གཞི་ཟཕཡ་ཕརྒྱཐ་ཁིཟི་ཕོདྷ་ཟཁོཡ་ཕསོཡ། 

རོག་ལྟཟི་ཐཔུང་ཟཇོབྷཥ་ཟགོ་ཕཟི་སྐྱཕཥ་

གཅིག་པུ། རྒྱར་ཕ་གལྷེདྷ་ཡཕ་བྷཆོག་ར་

གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། 

桑吉旦拜阿达色

朵羌，参贝司坝皆

赤本阔郭，逻底邦

迥卓维嘉吉布，嘉

瓦幸饶确拉索瓦

得 

如来妙法之主金光

身，相好庄严宣说八

万法，摧毁邪见众生

之怙主，佛祖幸饶弥

沃敬祈祷 

 

ཥྷེབྷཥ་ཕསྐྱྷེཐ། 森杰 菩提心经 

ཅི་ལྟཡ་རྒྱར་ཕ་ཟཔགཥ་ན་ཅི་ཕཝིདྷ་དུ།    

ཟཐི་ཥོགཥ་དུཥ་གསུབྷ་ཐགྷེ་ཕཟི་བྷཐུ་ཐནར་

གིཥ། ཥྷེབྷཥ་ཅདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏོཕ་ནཡ་བྱ་

ཕཟི་ཕིཡ།  ཕཐག་དྷི་བྱང་ཆུཕ་བྷཆོག་ཏུ་

吉达嘉瓦帕巴基

兴度，帝索都松格

维途巴即，森坚桑

吉陀巴夏维希，尼

犹如如来菩萨利众

生，此等三世积善功

德力，为众有情证得

如来果，誓愿我发殊



ཥྷེབྷཥ་ཕསྐྱྷེཐ་ཐོ། 祥曲确都森杰朵 胜菩提心 

སྐྱཕཥ་ཟགོ། 嘉卓 皈依经 

གལྷེདྷ་ཡཕ་བླ་བྷ་སྐུ་གསུབྷ་ཟབྱུང་

གདྷཥ་ཐནར། དུཥ་གསུབྷ་ཕཐྷེཡ་གལྷེགཥ་

ཟགོ་ཕ་འོངཥ་ཀི་བྷགོདྷ།  སྐུ་གཟུགཥ་

ཝར་སྐྱིདྷ་སྐུ་གདུང་གསུང་ཡཕ་རྷེདྷ། ཕོགཥ་

ཕཅུཟི་གལྷེདྷ་ཡཕ་ཏཡ་རབྷ་སྟོདྷ་ནཟི་སྒྲོདྷ། 

གདྷཥ་ཕཝིཡ་ཕག་ཟཙར་ཟགོ་ཀུདྷ་སྐྱཕཥ་སུ་

བྷཆིཟོ། 

幸饶喇嘛古松迥

乃巴，都松得悉卓

瓦永吉贡，古肃峡

金古东诵饶丹，乔

俱幸饶塔朗敦贝

卓，乃希恰擦卓衮

嘉素切。 

幸饶上师三身佛之

源，三世如来众生之

怙主，佛像灵塔经书

三依止十方菩萨指明

解脱道，礼敬四处众

生皆皈依。 

 

བླ་བྷ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ། 喇嘛拉嘉索切 皈依上师 

ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ། 桑吉拉嘉索切 皈依佛 

ཕོདྷ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ། 本拉嘉索切 皈依法（本） 

གལྷེདྷ་ཡཕ་གཡུང་དྲུང་ཥྷེབྷཥ་ཐནཟི་ཙོགཥ་

རྣབྷཥ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ། 

幸饶雍仲僧贝措

南拉嘉素切 

皈依僧 

 

བྷཎྡར། 曼扎 曼扎 

ཧྷེ་བྷ་ཟབྱུང་ལྔཟི་སྟྷེང་དུ་ཡི་ཡཕ་ཡི་ཕདུདྷ་

ཐང་། གིང་ཕཝི་གིང་ཕདྷ་ཕི་དྷང་ཟཐོཐ་

འོདྷ་ཕཅཥ། ི་ཟླཥ་ཕརྒྱདྷ་ན་བྱྷེ་ཕ་ཕག་ཕརྒྱ་

ཟཐི། ཕཐག་གི་ཕཐག་གིཥ་བློཥ་བླངཥ་

ཟབུར་རོ་ཕཝྷེཥ་སུ་གཥོར། 

唉嘛迥诶顶都日

饶日顿当 ,岭希岭

禅启囊多永基，尼

笛金巴洁瓦查加

地，达格鲁朗布罗

协素索。 

妙哉，五大种上须弥

七金山，四洲八岛内

外妙欲集，日月装饰

百数俱胝众，我乃诚

心供养请纳受。 

བླ་བྷཟི་རྣར་ཟབྱོཡ། 喇嘛纳觉 上师瑜伽 



 

སི་གཙུག་ཕཐྷེ་ཕ་ཆྷེདྷ་ནོཟི་པོ་བྲང་དུ། དྲིདྷ་

ཆྷེདྷ་ར་ཕཟི་བླ་བྷ་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། 

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥྷེབྷཥ་སུ་སྟོདྷ་ན་ཡིདྷ་ནོ་ཆྷེ། ཡང་

ངོ་ཡང་གིཥ་ལྷེཥ་ནཡ་བྱིདྷ་གིཥ་རོཕཥ། 

 

吉祖德瓦庆布颇

章都，珍庆匝维喇

嘛拉索瓦得，桑吉

森素敦巴仁波切，

让沃让给希巴金

吉洛。 

头顶殊胜大乐妙宫

中，祈请恩重根本大

上师，指明如来即心

如意宝，使我明心见

性悉加持。 

ཟཔོ་ཕ། 颇瓦 颇瓦 

ཧྷེ་བྷ་སོ། 

སྐུ་གསུབྷ་རྫོགཥ་ནཟི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་གཥོར་

ཕ་ཟཐྷེཕཥ། ཕཐྷེཡ་གལྷེགཥ་ཐགོངཥ་ནཟི་

ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། ཥྷེབྷཥ་ཐནཟ་

ཕརྡཟི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། གྲུཕ་

ཏོཕ་སྙདྷ་ཁུང་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། 

སྒྲ་ཕསྒྱུཡ་རོ་ཙ ཟི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་

ཟཐྷེཕཥ། རཥ་ཟཕོ་གཎྷེཡ་གི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་

གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། རོགཥ་ལདྷ་བྷཥ་ཀི་

ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། དྲིདྷ་ཆྷེདྷ་ར་

ཕཟི་བླ་བྷ་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐྷེཕཥ། ྷེཡ་རབྷ་

ཅིག་ཆཡ་ཕགོཐ་ནཡ་བྱིདྷ་གིཥ་རོཕཥ། ཞཕ་

རབྷ་ཟཔོ་ཕ་ཏྷེཕཥ་ནཡ་བྱིདྷ་གིཥ་རོཕཥ། 

མྱུཡ་རབྷ་བྷཁཟ་སོཐ་ཕགོཐ་ནཡ་བྱིདྷ་གིཥ་

唉嘛吙 

古松佐贝桑吉拉

索瓦得，得悉贡贝

吉巴拉索瓦得，森

巴达益吉巴拉索

瓦得，珠托年孔吉

巴拉索瓦得，扎居

洛孜吉巴拉索瓦

得，列绰代记吉巴

拉索瓦得，夺登酿

记吉巴拉索瓦得，

珍庆匝维喇嘛拉

索瓦得，聂朗吉恰

卓巴金吉洛，萨朗

唉嘛吙 

祈请三身圆满之如

来，祈请如来妙意之

传承，祈请菩萨标意

之传承，祈请成道口

耳之传承，祈请翻译

大师之传承，祈请善

缘伏藏之传承，祈请

证士领悟之传承，祈

请恩重根本大上师，

加持顿时速登妙近

道，加持成就深道破

瓦法，加持入登་快道

空行地，加持证得大



རོཕཥ། ཕཐྷེ་ཆྷེདྷ་ཕོདྷ་སྐུ་ཏོཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གིཥ་

རོཕཥ།        སིག 

 

颇瓦特巴金吉洛，

纽朗卡觉卓巴金

吉洛，德庆 

乐法身佛。嘿 

   

 


