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ཕོདྷ་གྱི་ཏ་སྙཐ་རྒྱ་འྱིག་ཏོག་པཕ་ཕསྒྱུཡ་གཎདྷ་ཟཕེཕ་གོཥ་ཙོགཥ་ཏེངཥ་ཐང་ཕཟོྱི་

སཡོ་གྱི་གཎདྷ་ཟཕེཕཥ་ཏ་སྙཐ། 

第一次本教名词术语汉译审定会议 
 

ཏ་སྙཐ། སྒྲ་ཕསྒྱུཡ། ཐོདྷ་ཕསྒྱུཡ། 

ཕོདྷ། 本 本 

ཕོདྷ་ཕསྟདྷ། 本旦 本波教 

ཕདྷ་དེ། 锛第 锛第 

ཕོདྷ་ནཟོྱི་གྲུཕ་བྷཏཟ། 本波珠塔 本波教 

གཡུང་དྲུང་། 雍仲 雍仲 

གཡུང་དྲུང་ཕདྷོ། 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 

ཏེག་ཆེདྷ་གཡུང་དྲུང་ཕོདྷ 泰庆雍仲本 大乘雍仲本 

གལེདྷ་ཡཕ་བྷྱི་ཕོ། 幸饶弥沃 幸饶弥沃 

གལེདྷ་ཡཕ་བྷྱི་ཕོ་ཆེ། 幸饶弥沃切 幸饶弥沃切 

སྟོདྷ་ན་གལེདྷ་ཡཕ་བྷྱི་ཕོ། 敦巴幸饶弥沃 佛祖幸饶弥沃 

ཕཐེཡ་གལེགཥ་གམོ་ཕཝྱི། 得悉祖希 四部如来 

ཥ་ཏྱིག་ཧེཡ་ཥངཥ། 萨智艾桑 智慧佛母 

ཐུགཥ་རེ་བྱབྷཥ་བྷ། 图吉祥玛 大悲佛母 

ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ། 衮德桑波 普贤如来 

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

སྱིཐ་ན་ཥངཥ་ནོ་ཟབུབྷ་ཁྱི། 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་ཟགྱིང་། 佐穹喀京 佐穹喀京本尊 

གེ་ཁོཐ་གཥང་ཕ་དྲག་ཆེདྷ། 格阔桑瓦扎庆 格阔桑瓦扎庆本尊 

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

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

སྱིཐ་ན་རྒྱར་བྷོ། 斯巴嘉母 世间胜母护法神 

འེ་ལེཥ་ཐཕར་བྷ ོ 耶西瓦母 智慧怒母护法神 

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

1བྲག་ཕམདྷ་ཧ་ཕསེ་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 

ཟཆྱི་བྷེཐ་ཡུབྷ་སཥ་གལེདྷ་གསུབྷ། 其美雍塞幸松 不灭母子三圣 

ཕཞང་ཕཞཟ་ཡྱིང་ཕཙུདྷ། 桑萨仁尊 桑萨佛母 

ཟཆྱི་བྷེཐ་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 
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གཥཥ་བུ་རྨ་རོ། 塞布玛罗 玛罗佛子 

ལྷ་ཀླུ་བྷྱིཟྱི་གལེདྷ་གསུབྷ། 拉鲁弥幸松 天龙人三贤 

ལྷ་གལེདྷ་འོངཥ་སུ་ཐག་ན། 

 

拉幸雍斯达巴 

 

清净天师 

 

རྒྱར་གལེདྷ་བྷྱི་ལུཥ་ཕཥབྷ་རེགཥ། 嘉幸弥鲁桑勒 慈善人师 

ཀླུ་གྲུཕ་འེ་ལཥེ་སྙྱིང་ནོ། 鲁珠耶西宁波 智藏龙师 

དུཥ་གསུབྷ་སྟོདྷ་ན། 都松敦巴 三世佛 

ཟཐཥ་ནཟྱི་སྟདྷོ་ན་གཎོ་རྒྱར་འེ་བྷཁདྷེ། 帝贝敦巴夺嘉耶

钦 

过去佛夺嘉耶钦 

ཐ་ལྟཟྱི་སྟདྷོ་ན་ཁྱི་གཙུག་རྒྱར་ཕ། 达地敦巴赤祖嘉

瓦 

现在佛赤祖嘉瓦 

བྷ་ཟོངཥ་སྟོདྷ་ན་ཏང་བྷ་བྷེ་སྒྲོདྷ 嘛翁敦巴唐玛美

贞 

未来佛唐玛美贞 

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

གདུང་ཥཕོ་མུ་ཆོ་ལེབྷ་དྲུག 东索穆乔丹珠 法嗣穆乔丹珠 

ཟཚབྷ་གྱིང་བྷཁཥ་ནཟྱི་རྒྱདྷ་དྲུག 藏岭克贝金珠 瞻部六庄严论师 

སྟག་གཞྱིག་ར་བྷཁཥ་ན་ཐམུ་མ་ཏ་སེ། 大食克巴木匝扎

亥 

大食论师木匝扎亥 

སུབྷ་ནཟྱི་བྷཁཥ་ན་ཟགུ་ཧུ་རྱི་སྤཡ་འ། 松贝克巴古呼哩

巴亚 

松巴论师古呼哩巴亚 

ཝང་ཞུང་ར་བྷཁཥ་ན་ཁྱི་ཏགོ་སྤཡ་མ། 象雄克巴赤妥巴

扎 

象雄论师赤妥巴扎 
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རྒྱ་དྷག་བྷཁཥ་ན་རེགཥ་ཎང་རྨང་ནོ།  迦纳克巴勒当芒波 
汉地论师勒当芒波 

རྒྱ་གཡ་ར་བྷཁཥ་ན་ལྷ་ཕཐག་སགཥ་གོར། 迦嘎克巴拉达阿卓 
印度论师拉达昂卓 

ཕོབྷ་ར་བྷཁཥ་ན་གཥཡེ་ཏོག་ལེ་ཟབྱབྷཥ། 昌拉克巴瑟妥介江 昌地论师色妥介江 

བྷཁཥ་ན་བྷྱི་ཕཝྱི། 克巴弥希 四大智者 

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

钦 

象雄智者东炯图钦 

ཕོཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་ཥེ་ཕོདྷ་ལ་ཡྱི་ཐབུ་ཆེདྷ། 赛吉克巴赛本夏

日邬钦 

吐蕃智者夏日邬钦 

ལེ་ཕོདྷ་གྱིབྷ་ཙ་རྨ་ཆུང༌། 德本晋擦玛琼 

 

德本晋擦玛琼 

 

ལེ་ཙ་བྷཁཡ་བུ། 杰擦喀布 杰擦喀布 

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་ཡྱིག་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་ཆེདྷ་རྱི་ཤུ་སྟག་ཡྱིང་། 亚庆李西达让 亚庆李西达让大师 

ཅོ་ཕཞཟ་ཕོདྷ་བྷོ། 觉萨本母 觉萨本母 

སྟོཐ་ཀྱི་བླ་བྷ་ཆེ་དྲུག 都吉喇嘛切珠 上部六大尊师 

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

མུ་ཁྱི་ཕམདྷ་ནོ། 牟赤赞布 牟赤赞布 

ས་ཡ་ཅྱི་ནཡ། 哈让吉巴 哈让吉巴 

སྟག་ཛྷེཡ་རྱི་ཛྷེཡ། 达卫勒卫 达卫勒卫 
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ཧ་ནུ་ཟཕག་ཏག 阿努查塔 阿努查塔 

ཥཐ་དྷེ་གའུ། 赛尼嘎乌 赛尼嘎乌 

ཏ་བྷྱི་ཏཐ་ཀེ། 塔弥特格 塔弥特格 

ལཐ་བུ་ཡ་ཁུག 谢布让库 谢布让库 

ཞྱིང་ན་བྷཐུ་ཆེདྷ། 僧巴图庆 僧巴图庆 

སྤེ་ཕོདྷ་ཏགོ་ཟཕྲུར། 贝本妥赤 贝本妥赤 

སྤེ་ཕོདྷ་ཏགོ་ར།ེ 贝本妥则 贝本妥则 

ཧྱིང་དྷྱི་བྷྱི་ཎྱིང༌། 胜尼木丁 胜尼木丁 

སུབྷ་ན་ལྦུ་ཁ། 松巴吾喀 松巴吾喀 

གང་ཆེདྷ་མུ་ཛྷཡེ། 隆钦弥卫 隆庆弥卫 

སྨཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་བྷྱི་ཕཝྱི། 梅吉克巴弥希 下部四大尊者 

རོ་ནཌྷ་གལེདྷ་ཕརྒྱཐ། 罗班幸介 八大译师 

རྔབྷ་ན་ལེ་ཡྱིང་། 昂巴杰仁 昂巴杰仁 

ཐམུ་ཙ་གེཡ་བྷེཐ། 木擦杰美 木擦杰美 

ཞ་ཡང་བྷེ་ཟཕཡ། 萨荣美巴 萨荣美巴 

མུ་སྤུངཥ་གཥར་ཎང༌། 牟帮萨当 牟帮萨当 

རྒྱུང་ཕོདྷ་མུ་ཁོཐ། 炯本牟阔 炯本牟阔 

རེ་རྒྱར་ལྷ་སབྷོ། 杰嘉拉宫 杰嘉拉宫 

བློདྷ་ཆེདྷ་མུ་ཐུཡ། 隆钦牟特 隆庆牟特 

གཎེཡ་སྟདྷོ་གལེདྷ་གེཡ་རྨ་ཐབྱྱིར། 代敦幸杰玛耶 幸杰玛耶伏藏师 

གལེདྷ་ཆེདྷ་ཀླུ་ཐགཟ། 幸庆鲁喀 幸庆鲁喀 

གེཡ་བྷྱི་ྱི་ཟཐོ། 杰弥尼沃 杰弥尼沃 
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རྨ་སྟོདྷ་སརོ་ཟཚིདྷ། 玛敦索增 玛敦索增 

ཐབྱྱིར་སྟོདྷ་ཁྱུང་རོཐ་རར། 耶敦琼郭匝 耶敦琼郭匝 

བྲུ། ཞུ། སྤ། རྨེའུ། 智、西、巴、美 智西巴美四大系族 

བྲུ་ཆེདྷ་དྷབྷ་བྷཁཟ་གཡུང་དྲུང༌། 智庆南喀雍仲 智庆南喀雍仲 

ཞུ་འཥ་རེགཥ་ནོ། 西耶勒布 西耶勒布 

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

རྨེའུ་སྟོདྷ་ལྷ་རུ་གེདྷ་ནོ། 美邬敦拉日年波 美邬敦拉日年波 

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

ཁྱུང་ནོ་ཐཀཡ་དྷག་ཥེཡ་ཁ་ཕཝྱི། 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་ཡྱི་ཁོཐ་ན། 贡佐日绰巴大师 贡佐日绰巴大师 

བྷབྷ་བྷེཐ་འཕ་སཥ་གསུབྷ། 良美亚赛松 良美师徒三尊 

བྷབྷ་བྷེཐ་ལེཥ་ཡཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 良美西饶坚参 良美西饶坚参 

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

རྒྱར་ཙཕ་ཡྱིདྷ་ཆེདྷ་རྒྱར་བྷཙདྷ 嘉擦仁庆坚参 嘉擦仁庆坚参 

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་ལྱིཥ་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་ཕཝྱི། 甲陆尼希 二十四位虹化大师 

གྲུཕ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཅུ། 珠庆介绝 八十位大成就者 
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ཝང་ཕོཐ་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཅུ། 象蕃珠庆介绝 象蕃八十位尊者 

གཎེཡ་སྟདྷོ་ཕརྒྱ་ར། 代敦迦匝 百余位伏藏大师 

སྨདྷ་ཡྱི་ཐགོདྷ་ན། 曼日宫巴 曼日寺 

སྨདྷ་ཡྱིཟྱི་བྷཁདྷ་ཡཕཥ། 曼日堪饶 曼日寺历代法王 

གཡུང་དྲུང་གྱིང་གྱི་བྷཁདྷ་ཡཕཥ། 雍仲林堪饶 雍仲林寺历代堪布 

གདུང་རྒྱུཐ་ཝྱིག་ནོ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ། 懂举希波绝介 十八希波世袭 

སྙྱིང་ནོ་རྣབྷ་གསུབྷ། 宁波南松 三身佛心咒 

སྙྱིང་ནོ་ཟབྲུ་ཕརྒྱཐ། 

 

宁波主介 八字心咒 

རྫོགཥ་སྐུཟྱི་སྙྱིང་ནོ། 佐古宁波 报身佛心咒 

ཨ ྰོྃ་བྷ་ཏྱི་མུ་འེ་ཥ་རེ་ཟདུ། 嗡 嘛 智 牟 耶 萨 列 德 

ཕོདྷ་སྐུཟྱི་སྙྱིང་ནོ། 本古宁波 法身佛心咒 

ཧ་ཨ ྰོྃ་ཧ  ྰུྃ། ཨ ་ཧ་ཐཀཡ་ཥརེ་ཟོཐ་ཧ་འྰུྃ་ཨ ྰོྃ་

ཟདུ། 

阿嗡吽 啊阿嘎萨列奥阿央嗡德 

སྤྲུར་སྐུཟྱི་སྙྱིང་ནོ། 周古宁波 化身佛心咒 

ཧ་ཐཀཡ་ཧ་རྨཐ་དུ་ཏྱི་སུ། དྷག་ནོ་ཝྱི་ཝྱི་བྷར་

བྷར་སྭཱཧཱ། 

阿嘎阿麦德智思，纳波希希嘛嘛索哈 

 

ལེཥ་ཡཕ་སྨྲ་ཕཟྱི་ཥེང་གེ། 西饶玛卫僧格 文殊语狮 

ཨ ྰོྃ་ཛྷ་ཀྱི་དྱི་དྷ་བྷ། 嗡 瓦 格 德 那 嘛 

ཐུགཥ་རེ་བྱབྷཥ་བྷ། 图吉祥玛 大悲佛母 

བྱབྷཥ་བྷཟྱི་སྙྱིང་ནོ། 祥玛宁波 慈母佛心咒 

ཨ ྰོྃ་བྷ་ཕ་བྷ་ཐེ་བྷ་སྱི་བྷོ་ས་ཧེ་བྷ་སོ་བྷ་འེ་རུ་ན་ 嗡嘛巴嘛待嘛贺莫哈唉嘛吙嘛耶日巴耶达
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འེ་ཎ་ཟདུ་ཟདུ་ས ཧྭ། 德德索哈 

གདུགཥ་ཐཀཡ་གྱི་སྙྱིང་ན།ོ 堆嘎宁波 大白伞盖佛母心咒 

ཨ ྰོྃ་བྷ་ཕ་བྷ་ཐེ་བྷ་སྱི་བྷོ་ས་ཧེ་བྷ་ཏྱི་ཀྵ ྱི་ཚ་སོ་ཕྰུྃ་

ཧྰཱུུྃྃཿ ཥ་ས་ཌྷྱི་ཡྱི་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་ཎྱི་བ ྱི་ཀ་ཥྱི་ཎ་ཏེ་བྷ་ས་པྲ་ཎྰུྃ་འ་གྱི་ཡ་ཚ་

འེ་ཧྰུྃ། 

嗡卓德布噶思达哲嘛哈扎当亚格让匝耶

吽 

 

འྱི་གེ་ཕརྒྱ་ཕ། 

 

亿格迦巴 百字明心咒 

 

ཕསོ་ཐམུ་ཡ་ཎ་སདྷ་ཛྷེཡ་དྷྱི་བྲུྰུྃ་ཧྲུདྷ། མུ་ཏེ་མུ་

ཏེ། ཐམུ་ཡ་མུ་ཏེ། མུ་འེ་མུ་འེ། ས་ཡ་མུ་འེ། མུ་

སོཥ་མུ་སོཥ། ཛྷེཡ་ཡོ་མུ་སོཥ། མུ་དྷྱི་གེཡ་ཎོ། 

འེ་ཁཕ་ཁཡ་ཡོ། སོཥ་ཕཐར་ཧྱི་ཧོ། ཛྷཡེ་དྷྱི་

ཛྷེཡ་རོ། ཤུཐ་ར་ཛྷེཡ་ཡོ། དྷ་ཧུ་ཎ་ཀ ཤུངོཤུང།ོ 

དུ་ཤུངོ་འ། ཥ་རེ་ཥ་རེ། ཏྱི་ཥ་རེ་འ། ཥང་ངེ་

ཥང་ངེ༌། སུ་ཥང་ངེ་འ། ཐམུ་ཡ་ཎ་སདྷ།ཁྱི་མེ་

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

པཉ་པཉ། 

嗦穆让达恒，卫尼忠胜，牟哲牟哲，穆让

牟哲，牟耶牟耶，哈让牟耶，牟珠牟珠，

卫若牟珠，牟尼杰朵，耶恰喀若，珠达舍

烁，卫尼卫罗，西拉卫若，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་ན་ཙེ་སྒྲུཕ། 占巴才咒 占巴南喀长寿心咒 

ཕསོ་ཁོཐ་ཐོ་ཡབྷ་བྷོ་ཡདྣ་འེ་བྰུྃ་བྰུྃ་ཙེཟྱི་གཡུང་

དྲུང་གའུ་ཙེ་རྣྱི་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 
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ཕསོ་བྲུྲུཾ་ཧ་ཐཀཡ་མུ་ར་ཎྱིང་དྷབྷ་ཟོཐ་ཟདུ་མུ་

འེ་ཙེ་ཀྵ ྱི་ཚ། 

嗦忠阿嘎牟拉丁囊奥得牟耶才呢匝 

 

ཐཕར་གཥཥ་ཀྱི་སྙྱིང་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་བ་ོ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་ཀྱི་སྙྱིང་ན།ོ 

 

拉郭吉宁波 拉郭本尊心咒 

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

ཐོ་ཐུདྷ། སེ་ཡག་ལ་གེ་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་གྱི་སྙྱིང་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་འེ་

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 

 

གེ་ཁོཐ་ཀྱི་སྙྱིང་ནོ། 格阔吉宁波 格阔本尊心咒 

གེཡ་ཁོཐ་རབྷ་ཞུང་ཅྱི། གེཡ་ཁོཐ་ལུབྷ་ཞུང་

ཅྱི། ས་པྲ་ཎ་པུ་ཅྱི། རུ་པྲ་འང་ར་ཆབྷེཥ། རེདྷ་

ཕརྒྱ་ཛྷང་ཅྱི་དྷ། རེདྷ་ཕརྒྱ་རྒྱུང་དྷྱི་སྤུངཥ། དྷྱི་

རོ་རྒྱུང་སྤུངཥ་ཅྱི། དྷེ་རོ་ཡུ་སྤུངཥ་ཅྱི། ཞང་

མར་གེ་ཎོ་བྷེདྷ། གདྷ་གག་ཁཐོ་བྷ་ཧྱིག དྷབྷ་

གག་ཏྱི་དྷ་ཧྱིག གེ་རོ་བྷོ་ཞངཥ་ཧྱིག་ཅྱི་དྷ། ེ་

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，
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རོ་ཧ་ཡང་ཏཐ་ཅྱི་དྷ། ཨུཡ་ཅྱི་སྨྲེ་བྷ་ཏཐ་ཡང་

དྷྱི། རུ་རྒྱུང་ཅྱི་དྷཥ་ཏཐ་བྷེདྷ། ལག་ཎག་ཅྱི་

དྷྱི་རོ། སུ་བུར་དྷར་ཅྱི་དྷ། ཡུ་སྤུངཥ་རྦཐ་ཁ་

རོ་རེ་དྷྱི། ཞངཥ་རྦཐ་རག་ཅྱི་དྷ། ཕྲུག་རག་ཨུ་

ཡབྷ་སྤུངཥ། མུ་པཉ་པཉ་ཁྱུང་ཁྱུང་ས་ས་ཧྱིག་

རྦཐ། 

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。 

 

ཕུཡ་ནཟྱི་སྙྱིང་ནོ། 普巴宁波 普巴本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་གུ་རུ་ཕཛྲ་ཀྱི་རྱི་ཀྱི་ར་འ་སེ་ཏག་ལ་

ཥརྦ་བྱིག་དྷདྷ་བྷ་ཡ་འ་ཧ  ྰུྃ་པཉ 

嗦嗡顾如班匝格勒格拉亚，嘿扎夏萨瓦，

拜南嘛让亚吽呸 

ཕུཡ་ན་བྷཁཟ་ཟགྱིང་གྱི་སྙྱིང་ནོ། 普巴喀京宁波 普巴喀京本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་སེ་དྲགྴ་ཎྱིཕ་ཎ་ཀྱི་རྱིང་ཡ ། མཀྲ་མ ་ཡ་

འ། ཧ་པྲ་ཙིནྡྷ་ཀྲོ་ཎ་སྟྱིཕ་ཎ། བྱིནྡྷ་སྤ་ོཎ་ལྷདྷ། 

ཐཕར་ཕུཡ་དྷག་ནོ་ཐག་ཕགེགཥ་ཀྱི་སྙྱིང་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་ཀྱི་སྙྱིང་ནོ། 普巴珠塞宁波 普巴珠塞本尊心咒 
ཕསོ་ཨ ྰོྃ་སེ་དྲགྴ་ཎྱིཕ་ཎ་ཁྱི་རྱིང་ཡ ། མཀྲ་མ ་ཡ་

འ། ཧ་པྲ་ཙིནྡྷ་ཁོ་ཎ་ཎྱི་སྟ། བྱིནྡྷ་པྭཱཱུཡ་ན་དྲ་འ། 

བྱིནྡྷ་སྤོ་ཎ་ལྷདྷ། ཐཕར་ཕུཡ་དྷག་ནོ་ཐག་

ཕགེགཥ་ཀྱི་སྙྱིང་ར་ཁ་ཏབྷ་རྦཐ། མུྲུཾ་མ ་ཡ་འ་

ཁ་ཡག་བུབྷ་རྱིང་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་རཟྱི་སྙྱིང་ན།ོ 普巴达拉宁波 普巴达拉本尊心咒 

ཕསོ་ཨ ྰོྃ་སེ་དྲགྴ་ཤཱ་ཏ  ྲུཾ་ཎྱིཕ་ཎ་ཁྱི་རྱིང་ཡ ། མཀྲ་ 嗦嗡嘿扎夏夏忠， 帝达赤林亚 匝扎嘛让
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མ ་ཡ་འ། ཧ་པྲ་ཙིནྡྷ་ཁོ་ཎ་ཎྱི་སྟ། བྱིནྡྷ་པྭཱཱུཡ་ན་

ཏ་འ། བྱིནྡྷ་སྤོ་ཎ་ལྷདྷ། རྦྱིདྷ་ཞེ་འ་བྷ་འུཡ་ཆུབྷ། 

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

ཡགྴ་ཀྱི་རྱིང་ཕུཡ་ཧྱིར། མུྲུཾ་མ ་ཡ་འ་ཁ་ཡག་

བུབྷ་རྱིང་ཤཱཏ  ྲུཾ་མ ་ཡ་འ་ཎྱི་སྟ་ལྷདྷ། 

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

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་ཀྱི་ར་ཕསྙེདྷ། 嘛据吉匝宁 母续本尊心咒 

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

སྟག་ར་བྷེ་ཟཕཡ་གྱི་སྙྱིང་ན།ོ 达拉美巴吉宁波 虎衣明王心咒 

ཕསོ་སེ་ཡབྷ་བྷ་ས་དྷེ་ཡབྷ་ཁོ་ཎ་ཡབྷ་ཡ་འོ་ཚ་

ཕཐག་ཐང་ཟཁོཡ་ར་ཡཀྴ་སྲུངཥ་ལྱིག། 

嗦嘿让嘛哈尼让绰答让让越匝达当阔拉让

恰松西 

སྨདྷ་ལྷཟྱི་སྙྱིང་ན།ོ 曼拉宁波 药师佛心咒 

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

ཟདུ། 

嗡纳嘛美达玉章热纳阿牟达忠德 

 

ཟཚབྷ་སདྷོ་གྱི་སྙྱིང་ན།ོ 藏翁吉宁波 蓝财神心咒 

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

ཁྱུང་ཐབྷཡ་གྱི་སྙྱིང་ན།ོ 琼玛吉宁波 红鹏心咒 
ཧ  ྰུྃ་ཁྰོྃ་ཎ་འ་གྷ་རུ་དྷ་ཁྱི་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 

 

རེདྷ་ཟབྲརེ་སྙྱིང་ནོ། 单哲宁波 缘起心咒 

ཨ ྰོྃ་འེ་དརྨ་སེ་དུདྷ་ཎེ་ཤདྷ་པྲ་བྷ་ཥརྦ་དརྨ་གུ་

རུ་དྷྱི་ཥརྦ་ཥྰུྃ་མྱག་ཎདྱ་ཐ ་ཥརྦ་ས ཧྭ། 

嗡耶达嘛嘿敦德堪，扎嘛萨瓦达嘛顾如尼，

萨瓦桑麦，待亚塔，待亚塔萨瓦索哈 

ཧ་རྱི་ཀ་རྱི། 阿利嘎利 阿利嘎利 
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ཧ་ཨ ་ཧྱི་ཨ ྱི་ཨུ་ཨ  ་ཡྱི་རྱི་རྱི་ལ ྱི་ཧེ་ཧེ་ཧོ་ཧོ་ཧྰུྃ་

ཧ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཇྷ་། ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་

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། 

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

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་བྷེཐ་ཀྱི་གཥོར་ཟཐེཕཥ། 良美吉索得 良美祈祷文 

ཕཐེ་ཆེདྷ་རྒྱར་ནོ་ཀུདྷ་ཕཞང་རྒྱར་ཕ་ཟདུཥ། 

བྷྱི་ཕརེཐ་གཟུངཥ་ལདྷ་ལེཥ་ཡཕ་སྨྲ་ཕཟྱི་

ཥེང་། ཟཚབྷ་གྱིང་ཕོདྷ་གྱི་གཙུག་རྒྱདྷ་བྷབྷ་

བྷེཐ་ན། ལཥེ་ཡཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཝཕཥ་ར་

གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། 

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་གལེདྷ་ཡཕ་ཀྱི་གཥོར་

ཟཐེཕཥ། 

桑吉敦巴幸饶索

得 

佛祖幸饶弥沃祈祷文 

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ནཟྱི་བྷངཟ་

ཕཐག་གཥེཡ་བྷཐོག་ཟཆང་། བྷཙདྷ་ཐནེ་

གཞྱི་ཟཕཡ་ཕརྒྱཐ་ཁྱིཟྱི་ཕོདྷ་ཟཁོཡ་ཕསཡོ། 

རོག་ལྟཟྱི་ཐཔུང་ཟཇོབྷཥ་ཟགོ་ཕཟྱི་སྐྱཕཥ་

གཅྱིག་པུ། རྒྱར་ཕ་གལེདྷ་ཡཕ་བྷཆོག་ར་

གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། 

桑吉旦贝阿达瑟

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 

 

ཥེབྷཥ་ཕསྐྱཐེ། 森杰 菩提心经 

ཅྱི་ལྟཡ་རྒྱར་ཕ་ཟཔགཥ་ན་ཅྱི་ཕཝྱིདྷ་དུ།    

ཟཐྱི་ཥོགཥ་དུཥ་གསུབྷ་ཐགེ་ཕཟྱི་བྷཐུ་ཐནར་

吉达嘉瓦帕巴基

兴度，帝索都松格

犹如如来菩萨利众

生，此等三世积善功
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གྱིཥ། ཥེབྷཥ་ཅདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏཕོ་ནཡ་བྱ་

ཕཟྱི་ཕྱིཡ།  ཕཐག་དྷྱི་བྱང་ཆུཕ་བྷཆོག་ཏུ་

ཥེབྷཥ་ཕསྐྱཐེ་ཐོ། 

维途巴即，森坚桑

吉陀巴夏维希，达

尼祥曲确都森杰

朵 

德力，为众有情证得

如来果，誓愿我发殊

胜菩提心 

སྐྱཕཥ་ཟགོ། 嘉卓 皈依经 

གལེདྷ་ཡཕ་བླ་བྷ་སྐུ་གསུབྷ་ཟབྱུང་

གདྷཥ་ཐནར། དུཥ་གསུབྷ་ཕཐེཡ་གལེགཥ་

ཟགོ་ཕ་འོངཥ་ཀྱི་བྷགོདྷ།  སྐུ་གཟུགཥ་

ཝར་སྐྱྱིདྷ་སྐུ་གདུང་གསུང་ཡཕ་རེདྷ། ཕོགཥ་

ཕཅུཟྱི་གལེདྷ་ཡཕ་ཏཡ་རབྷ་སྟོདྷ་ནཟྱི་སྒྲོདྷ། 

གདྷཥ་ཕཝྱིཡ་ཕག་ཟཙར་ཟགོ་ཀུདྷ་སྐྱཕཥ་སུ་

བྷཆྱིཟོ། 

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་བྷཆྱིཟོ། 喇嘛拉嘉索切 皈依上师 

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

ཕོདྷ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆྱིཟོ། 本拉嘉索切 皈依法（本） 

གལེདྷ་ཡཕ་གཡུང་དྲུང་ཥེབྷཥ་ཐནཟྱི་ཙོགཥ་

རྣབྷཥ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆྱིཟོ། 

幸饶雍仲僧贝措

南拉嘉素切 

皈依僧 

 

བྷཎྡར། 曼扎 曼扎 

ཧེ་བྷ་ཟབྱུང་ལྔཟྱི་སྟེང་དུ་ཡྱི་ཡཕ་ཡྱི་ཕདུདྷ་

ཐང་། གྱིང་ཕཝྱི་གྱིང་ཕདྷ་ཕྱི་དྷང་ཟཐོཐ་

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

ཟཐྱི། ཕཐག་གྱི་ཕཐག་གྱིཥ་བློཥ་བླངཥ་

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

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
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ཟབུར་རོ་ཕཝེཥ་སུ་གཥོར། 地，达格鲁朗布罗

协素索。 

心供养请纳受。 

བླ་བྷཟྱི་རྣར་ཟབྱོཡ། 

 

喇嘛纳觉 上师瑜伽 

སྱི་གཙུག་ཕཐེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཟྱི་པོ་བྲང་དུ། དྲྱིདྷ་

ཆེདྷ་ར་ཕཟྱི་བླ་བྷ་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། 

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥེབྷཥ་སུ་སྟོདྷ་ན་ཡྱིདྷ་ནོ་ཆེ། ཡང་

ངོ་ཡང་གྱིཥ་ལེཥ་ནཡ་བྱྱིདྷ་གྱིཥ་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 

ཧེ་བྷ་སོ། 

སྐུ་གསུབྷ་རྫོགཥ་ནཟྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་གཥོར་

ཕ་ཟཐེཕཥ། ཕཐེཡ་གལེགཥ་ཐགོངཥ་ནཟྱི་

ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥརོ་ཕ་ཟཐཕེཥ། ཥེབྷཥ་ཐནཟ་

ཕརྡཟྱི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། གྲུཕ་

ཏོཕ་སྙདྷ་ཁུང་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། 

སྒྲ་ཕསྒྱུཡ་རོ་ཙ ཟྱི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥརོ་ཕ་

ཟཐེཕཥ། རཥ་ཟཕོ་གཎེཡ་གྱི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་

གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། རོགཥ་ལདྷ་བྷཥ་ཀྱི་

ཕརྒྱུཐ་ན་ར་གཥརོ་ཕ་ཟཐཕེཥ། དྲྱིདྷ་ཆེདྷ་ར་

ཕཟྱི་བླ་བྷ་ར་གཥོར་ཕ་ཟཐེཕཥ། ཡེ་རབྷ་

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，

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
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ཅྱིག་ཆཡ་ཕགོཐ་ནཡ་བྱྱིདྷ་གྱིཥ་རོཕཥ། ཞཕ་

རབྷ་ཟཔོ་ཕ་ཏེཕཥ་ནཡ་བྱྱིདྷ་གྱིཥ་རོཕཥ། 

མྱུཡ་རབྷ་བྷཁཟ་སོཐ་ཕགོཐ་ནཡ་བྱྱིདྷ་གྱིཥ་

རོཕཥ། ཕཐེ་ཆེདྷ་ཕོདྷ་སྐུ་ཏཕོ་ནཡ་བྱྱིདྷ་གྱིཥ་

རོཕཥ།        སྱིག 

 

珍庆匝维喇嘛拉

索瓦得，聂朗吉恰

卓巴金吉洛，萨朗

颇瓦特巴金吉洛，

纽朗卡觉卓巴金

吉洛，德庆 

道，加持成就深道破

瓦法，加持入登་快道

空行地，加持证得大

乐法身佛。嘿 

   

 

 

ཐ་སྙད། སྒྲ་བསྒྱུར། དོན་བསྒྱུར། 

སྟོན་པ་རབ་དགུ། 敦巴饶古 九大佛祖 

ཚེ་ལོ་འབུམ་པའི་སྟོན་པ་སྣང་བ་རང་
འབྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཅན། 

才罗奔贝敦巴

郞瓦荣迥图吉

坚 

人寿十万岁时佛郞瓦荣迥图吉坚 

བརྒྱད་ཁྲིར་དགེ་བ་འཁོར་བ་ཀུན་
འབྲེལ། 

格瓦阔瓦衮真 人寿八万岁时佛格瓦阔瓦衮真 

དྲུག་ཁྲིར་ཀུན་ཤེས་ཉོན་མོངས་དུག་
སེལ། 

衮西尼木度舍 人寿六万岁时佛衮西尼木度舍 

བཞི་ཁྲིར་ལེགས་པ་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེ། 勒巴才美图吉 人寿四万岁时佛勒巴才美图吉 

ཉིས་ཁྲིར་སྙོམས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
གཟིགས། 

宁巴唐吉钦斯 人寿两万岁时佛宁巴唐吉钦斯 

ཁྲི་པར་བྱམས་པ་ཁྲི་རྒྱལ་ཁུག་པ། 祥巴赤嘉赤巴 人寿万岁时佛祥巴赤嘉赤巴 
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སྟོང་གི་དུས་སུ་དག་པ་གཏོ་རྒྱལ་ཡེ་
མཁྱེན། 

达巴夺嘉耶钦 人寿千岁时佛达巴夺嘉耶钦 

བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་གསལ་བ་གཤེན་
རབ་མི་བོ། 

西巴唐玛美卓 人寿百岁时佛西巴唐玛美卓 

བཅུ་པའི་དུས་སུ་ཤེས་པ་ཐང་མ་མེ་
སྒྲོན་བཅས་སོ། 

萨瓦幸饶弥沃 人寿十岁时佛萨瓦幸饶弥沃 

སྟོད་ཀྱི་བླ་མ་ཆེ་དྲུག 都吉喇嘛沃珠 前六大尊师 

གསང་བ་འདུས་པ།   

སྟག་ར་བྷེ་ཟཕཡ།   

འོངཥ་སུ་ཐག་ན།   

བྷྱི་ལུཥ་ཕཥབྷ་རགེཥ། 弥  

འེ་ལེཥ་སྙྱིང་ནོ།   

སྣང་ཕ་བྷཐོག་ཅདྷ།   

རོ་ནཌྷ་བྷཁཥ་ན་སེ་ཐགུ། 罗班克巴德古 九大论译师 

ཐམུ་ཅྱི་ཏ་ས།ེ   

ཁྱི་ཏོགཥ་སྤཡ་མ།   

ཧུ་ལུ་སྤཡ་འ།   

ལྷ་ཕཐག་སགཥ་གོར།   

རེགཥ་ཕཎང་རྨང་ནོ།   

གཥེཡ་ཏོགཥ་ལེ་ཟབྱབྷཥ།   

ཚ་མུདྷ་གེཡ་ལོངཥ། 佐民吉炯  

རོང་བུ་བྷཡ་བྷེ། 贡邬玛美  
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དྷབྷ་ཡ་རེ་ཐགུ། 南让栽古  

བྱྱིདྷ་རཕཥ་ཕརྒྱུཐ་ནཟྱི་གལེདྷ་ཐགུ། 金拉举贝幸古 法脉九大传承师 

སྤུངཥ་རྒྱུཐ་བྷཐུ་ཆེདྷ། 蚌炯图钦  

རྱི་ཤཱུ་སྟག་ཡྱིང་། 李西达让  

མུ་ལུ་བྷྱི་ཟགྱུཡ། 牟勒牟久  

ཕུ་ལུ་འ་ཎོཡ། 普勒亚朵  

ཞ་ཡྱིང་ཁ་ར། 萨荣咯拉  

ལེ་ཡོ་བྷཥ་ཟཔརེ། 德若酿迫  

བྲུ་ལ་ལྷ་སཥ། 智夏拉塞  

ཏོ་རེ་ཐཀཡ་ནོ། 陀列噶波  

ྱི་བྷ་ཟོཐ་གཥར། 尼玛奥萨  

བྷཐུ་ཆེདྷ་བྷྱི་ཐགུ། 图钦弥古 九大法力师 

རྱི་ཕོདྷ་མུ་ཕ། 哩本牟恰  

ཇོ་ཕོདྷ་གྱིབྷ་བུ། 觉本晋邬  

སུབྷ་ཕོདྷ་མུ་ཕོ། 松本牟乔  

ཁུ་ཕོདྷ་བྷཏོང་གངཥ། 库本童札  

ཝང་ཕོདྷ་མུ་ཆོ་ཟཕཡ་ཕ། 象本牟乔巴瓦  

ཕ་གོཡ་ཐཐོ་ཐེ་རྒྱར་ཕ། 

 

巴郭朵德嘉瓦  

ཟཇང་ཙ་ཟཔདྷ་སྣང་། 江察乒郎  

རྨ་ཕོདྷ་ཐུགཥ་ཀཡ། 玛本陀嘎  

སྣང་ཕཝེཡ་རོཐ་ནོ། 郎西罗波  



18 
 

རྫུ་ཟཕྲུར་བྷ་ཐགུ། 祖楚玛古 九大密法神母 

རྱི་ཕཞཟ་སྟག་ཡྱིང་། 李萨达让  

ཇོ་བྷྱི་ཕོདྷ་བྷ།ོ 觉弥本母  

བྱི་ལོ་བྷགྱིདྷ་ཐཀཡ། 毕晓真嘎  

ཕུ་རྱི་གྲུ་ཟཚདྷི། 菩勒主增  

ཐམུ་ཎང་གཡུར་ཟཚིདྷ། 穆当玉增  

ཁྱི་ཥངཥ་རྒྱར་ཟདུཥ། 赤桑嘉堆  

ཐོཐ་ཐེ་རྒྱར་ལབྷ། 朵代嘉江  

ཁྱུང་ཕཞཟ་ཐཀཡ་བྷོ། 琼萨嘎母  

ཟཇང་བྷོ་ཐནར་སྒྲོདྷ། 江母巴卓  

བྷཏཟ་ཟདུར་ཞྱིར་གདྷོདྷ་ཆེ་ཐགུ། 塔度斯诺切古 渡边九镇师 

གམང་གལེདྷ་སྙདྷ་ངག 藏幸年昂  

འཡ་གལེདྷ་ལབྷེ་བུ 亚幸丹邬  

ཏང་གལེདྷ་ཆཕ་ཐཀཡ། 唐幸恰嘎  

ཁྱུང་འེཡ་ཐཀཡ་ནོ། 琼耶嘎波  

བྷ་ར་བྱི་ལ། 玛达毕夏  

ཟདུར་བྱཐེ་སྙྱིང་ནོ། 渡谢宁波  

ཟཇང་ཕདྷོ་འེ་བྷཁེདྷ། 江本耶钦  

རྒྱ་ཕོདྷ་ས་ལང་། 嘉本和尚  

མུ་ཞྱི་གཥར་ཕཞང་། 牟斯萨桑  

ཕཀཟ་ཁྱིབྷཥ་ཆེ་ཐགུ།   

འ་གོང་འེ་ལེཥ་རྒྱར་ཕ།   
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ལེ་ཕཙུདྷ་ཡཕ་གཥར།   

པབྷ་ལྱི་ཐནར་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག   

ཇོ་ཕཙུདྷ་འེ་ལཥེ།   

མུ་ཞྱི་གཥར་ཕཞང་།   

ཥོག་སྟདྷོ་ཁྱི་ཟཕཡ་ཚུར་ཁྱིབྷཥ།   

རྒྱར་ཕ་གཙུག་ཕུཐ།   

གཙུག་ཕུཐ་ཚུར་ཁྱིབྷཥ།   

བླ་ཆེདྷ་ཐགོངཥ་ན་ཡཕ་གཥར།   

   

ཕཀཟ་ཁྱིབྷཥ་ཆེ་ཐགུ། 嘎诚切古 九大律宗师 

འ་གོང་འེ་ལེཥ་རྒྱར་ཕ། 亚贡耶西嘉瓦  

ལེ་ཕཙུདྷ་ཡཕ་གཥར། 德尊饶萨  

པབྷ་ལྱི་ཐནར་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག 旁希巴吉旺秀  

ཇོ་ཕཙུདྷ་འེ་ལཥེ། 觉尊耶西  

མུ་ཞྱི་གཥར་ཕཞང་། 牟斯萨桑  

ཥོག་སྟདྷོ་ཁྱི་ཟཕཡ་ཚུར་ཁྱིབྷཥ། 索敦赤巴慈诚  

རྒྱར་ཕ་གཙུག་ཕུཐ། 嘉瓦祖菩  

གཙུག་ཕུཐ་ཚུར་ཁྱིབྷཥ། 祖菩慈诚  

བླ་ཆེདྷ་ཐགོངཥ་ན་ཡཕ་གཥར། 拉钦贡巴饶萨 渡化边塞九师 

ཧ་ཁྱིཐ་བླ་ཕརྒྱུཐ། 阿赤喇举 阿赤法脉传承 

ཐགོངཥ་བྷཚཐ་ཡྱི་ཁོཐ་ཆེདྷ་ནོ། 贡佐日绰钦波  

རོགཥ་ལདྷ་སོབྷ་ཆེདྷ་ཟཕཡ་ཕ། 夺登贡钦巴瓦  
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གྲུཕ་ཆེདྷ་ཁྱུང་སོབྷ་ཇོ་གཡུང་། 珠钦琼贡觉雍  

ཝང་སྟོདྷ་ཐབྷ་ན་ཚུར་ལེཥ། 象敦丹巴慈希  

ཝང་ཞུང་སྙདྷ་རྒྱུཐ་བླ་རྒྱུཐ། 象雄连举喇举 象雄耳传法脉传承 

ཐགོངཥ་ཕརྒྱུཐ་སྟོདྷ་ན་རྣབྷ་ཐགུ། 贡举敦巴纳古 九大意传师 

འེ་ྱིཐ་སྟོདྷ་ན་ཀུདྷ་ཕཞང་གལདྷེ་ལྷ 耶尼敦巴衮德

桑波 

 

ཐུགཥ་རཟེྱི་སྟོདྷ་ན་ཀུདྷ་ཕཞང་གལདྷེ་ལྷ། 图吉敦巴衮桑

幸拉 

 

སྤྲུར་ནཟྱི་སྟོདྷ་ན་གལེདྷ་ལྷ་ཟཐོ་ཐཀཡ། 珠毕敦巴幸拉

沃嘎 

 

ཐུགཥ་རེ་ཆེདྷ་ནོ་ཙཐ་བྷེཐ་ཟོཐ་ལདྷ། 图吉钦波才美

沃丹 

 

ཏཕཥ་ཆེདྷ་སྟོདྷ་ན་ཟཕྲུར་གལེདྷ་སྣང་ལདྷ། 塔钦敦巴楚幸

郞丹 

 

ཕཡ་ཀོང་སྟདྷོ་ན་ཕཡ་སྣང་ཁུ་བྱུག 坝隆敦巴坝郞

库秀 

 

ལེཥ་ཡཕ་ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཕཞང་ཕཞཟ་ཡྱིང་

ཕཙུདྷ། 

西饶雍钦桑萨

仁尊 

 

བྷཁཟ་ཐབྱྱིངཥ་སྟོདྷ་ན་ཟཆྱི་བྷེཐ་གཙུག་

ཕུཐ། 

喀英敦巴其美

祖普 

 

བྷདྷ་ངག་ཀུདྷ་ཟདུཥ་གཥང་ཕ་ཟདུཥ་ན། 美昂衮都桑瓦

堆巴 
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གྲུཕ་ཆེདྷ་ཟཇཟ་ལུཥ་ེཡ་ཕཝྱི། 珠钦甲陆尼希 二十四位虹化大师 

ལྷ་གལེདྷ་འོངཥ་སུ་ཐག་ན། 拉辛雍斯达巴  

ཀླུ་གལེདྷ་འེ་ལཥེ་སྙྱིང་ནོ། 鲁辛耶西宁波  

བྷྱི་གལེདྷ་ཁྱི་སེ་ཞཕ་བུ། 弥辛赤德萨波  

ཝང་ཞུང་གལེདྷ་ནོ་ཕ་དྷབྷ་སྐྱོར་ནོ། 象雄辛波巴南

觉波 

 

ཁྱི་ལོ་རྒྱར་ཕ། 赤秀嘉瓦  

ཡ་ཥངཥ་ཕཥབྷ་ཟགྲུཕ། 让桑三珠  

ཐཡ་བྷ་ལཥེ་ཡཕ། 达玛西饶  

ཐཡ་བྷ་བོ་ཎྱི། 达玛博帝  

ཞུང་ཝག་ཁྱི་ཟཔེདྷ། 雄夏赤平  

མུ་འེ་ལྷ་རྒྱུང༌། 牟耶拉炯  

རྨ་གལེདྷ་རགེཥ་ཕཞང༌། 玛辛勒桑  

གེཡ་གལདྷེ་སྟག་ར། 杰辛达拉   

ཡ་ཥངཥ་གཡུང་དྲུང༌། 让桑雍仲  

སཥ་ཆདྷེ་གཡུང་ཟཔེདྷ། 赛钦雍平  

ཐགེ་ཟཕཡ་ཐོདྷ་ཟགྲུཕ། 格巴顿珠  

གེཡ་སྤུངཥ་ཐགེ་ཟཔེདྷ། 杰帮格平  

བླ་བྷ་ཐགེ་རྒྱར། 喇嘛格嘉  

ཝང་ཞུང་རྣབྷ་རྒྱར། 象雄南嘉  

ཐམུ་རྒྱུང་ཐཀཡ་ནོ། 穆炯嘎波  

སོཡ་ཎྱི་ཆེདྷ་ནོ། 霍帝钦波  
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ཐོདྷ་ཀུདྷ་གྲུཕ་ན། 顿衮珠巴  

ཡ་ཥངཥ་ཟཔེདྷ་རྒྱར། 让桑平嘉  

གུ་རུཕ་གཥཥ་ཐགཟ། 顾茹赛噶  

ཙེ་སྤུངཥ་ཟླ་ཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 才帮达瓦坚参  

སྤྲུར་སྐུ་དྲྱིདྷ་ཆེདྷ་རྣབྷ་གྱིཥ། 周古珍庆南尼 两大恩师 

ཎ་ནྱི་ཧྱི་མ།  达毕舍匝  

སྣང་ཕཝེཡ་རོཐ་ནོ། 郞西罗波  

ཝང་ཞུང་གྲུཕ་ཆེདྷ་དྲུག 象雄周钦珠 象雄六大成就者 

 

པ་ཕ་རྒྱར་གཞྱིགཥ་གཥཥ་ཆུང་།  

怕瓦嘉斯塞琼  

ཐམུ་གལེདྷ་མོ་གེ། 穆辛佐格  

ཐམུ་གལེདྷ་མོ་སྟོདྷ། 穆辛佐敦  

ཐམུ་ལོཐ་ཏབྷ་ཆེདྷ་ནོ། 穆肖章钦波  

ཐམུ་རྒྱར་ཕ་བློ་གཥོ།  

 

穆嘉瓦罗珠  

ཐནོདྷ་རྒྱར་ཕམདྷ་ནོ། 奔嘉赞布  

སྟོཐ་ཕརྒྱུཐ་བླ་བྷ་རྣབྷ་དྲུག 都举喇嘛南珠 上部传承六大师 

གུ་གེ་ལེཥ་ཡཕ་བློ་ལདྷ།  古格西饶罗丹  

སྤུ་ཡོང་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཡྱིང་བྷོ། 普兰衮嘎仁莫  

རྣར་ཟབྱཡོ་གཥཥ་བྷཆོག་ཆེདྷ་བྷོ།  纳觉塞确钦莫  

ཁྱུང་བྱྱིཐ་མུ་ཐུཡ།  琼希牟特  

རེ་ཕཐེ་ཕ་ཡྱིང་བྷོ།  则德瓦让莫  
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ཡོང་སབྷོ་རོག་བྷེཐ་ཝྱིག་ནོ།  绒宫夺美希波  

སྨཐ་ཕརྒྱུཐ་གྲུཕ་ཆེདྷ་རྣབྷ་ལྔ།  梅举周钦南阿 下部传承五大成就者 

ཐནོདྷ་གཥཥ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་མུ་ཐུཡ།  奔塞伦珠牟特  

གལེདྷ་རྒྱར་ལྷ་རེ། 辛嘉拉则  

རོབྷ་ཎྱིང་ལྷ་སབྷོ་ཐཀཡ་ནོ།  隆丁拉宫嘎波  

སཥ་ཐངོཥ་གྲུཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  塞欧珠坚参  

རེ་ཟོཡ་སབྷོ་ཀུདྷ་ཟདུར། 吉噢宫衮都  

བྱང་ཕརྒྱུཐ་བླ་བྷ་རྣབྷ་ཐགུ།  祥举喇嘛南古 北传九上师 

སྤང་ར་དྷབྷ་གལེདྷ།  邦拉蓝辛  

ལུང་སོབྷ་རོག་བྷེཐ་ཝྱིག་ནོ། 隆宫夺美希波  

སྙེར་སབྷོ་ཟཁྲུར་བྷེཐ་ཝྱིག་ནོ། 聂宫赤美希波  

གག་སབྷོ་ཡྱི་ན་ལེཥ་ཡཕ་ཚུར་ཁྱིབྷཥ།  良宫热巴西饶

慈诚 

 

ཨུ་ཡྱི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  欧茹索南坚参  

སྒྲོ་སྙ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་འེ་ལེཥ།  

 

卓聂索南耶西  

རྒྱ་སྟོདྷ་འེ་ལེཥ་ཡྱིདྷ་ཆེདྷ།  迦敦耶西仁钦  

གུ་རུཕ་བྱ་ཕཎང་བྷཆེཐ་གྱིཥ།  

 

顾茹夏当切尼 

 

顾茹遁世俩兄弟 

གཅེདྷ་ཚུར་ཁྱིབྷཥ་ཕཞང་ནོ་ཐང་། གཅུང་ཚུར་

ཁྱིབྷཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་གཅྱིག་ཏུ་ཕརྱི།金 波

慈诚桑波，炯慈诚坚参 

གདྷ་སྟོདྷ་ཕཥཐོ་དྷབྷཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  楞敦索南坚参  

སྙདྷ་ཕརྒྱུཐ་སགཥ་ཥེབྷཥ་སྟོདྷ་ནཟྱི་བླ་བྷ་ལྔ།  年举昂森敦毕
密心耳传五导师 
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喇嘛阿 
ཀོང་ཙ་ཕཀྲ་ཐཡ།  贡擦扎达  

སྨོདྷ་རབྷ་བློ་གོཥ། 摩朗罗珠  

བྷཁཥ་ཕཙུདྷ་ཏེ་སྟོདྷ། 克尊哲敦  

སྤ་སྟོདྷ་ྱི་ཐནར། 巴敦尼坝  

རྒྱ་སོབྷ་ཕསྟདྷ་ཕཞང་། 迦宫旦桑  

ལྷོ་ཕརྒྱུཐ་བླ་བྷ་ཕཅུ་གཅྱིག  南传十一位上师 

འང་སྟོདྷ་ལེཥ་ཡཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  央敦西饶坚参  

སཥ་ཆེ་ཕ་ཐཡ་བྷ་ཟབུབྷ་ར།ེ  达玛奔杰  

གཅུང་ཀླུ་བྲག་ན་ཕཀྲ་ལྱིཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 鲁札巴扎西坚参  

ཐཕོདྷ་ནོ་རོགཥ་ལདྷ་འེ་ལེཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  夺登耶西坚参  

འང་སྟོདྷ་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཡྱིདྷ་ཆེདྷ།  央敦坚参仁钦  

རེ་ཐཐ་ན་ལཥེ་ཡཕ།  吉待巴西饶  

བྲུ་རྒྱར་ཕ་གཡུང་དྲུང་།  智嘉瓦雍仲  

ཡྱི་ན་ལཥེ་ཡཕ་བློ་གོཥ།  热巴西饶罗珠  

ཧ་ཏོག་འེ་ལེཥ་ཡྱིདྷ་ཆེདྷ། 阿妥耶西仁钦  

ཁྱུང་ནོ་ཡང་གོར་བླ་བྷ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  琼波让卓喇嘛坚参  

གཡ་ཙ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་བློ་གཥོ། 嘎擦索南罗珠  

སྤ་ཕསྟདྷ་རྒྱར་ཕཞང་ནོ། 巴旦嘉桑波  

གམང་ཁབྷཥ་བྷཐོ་སྨཐ་ཀྱི་སཕོ་ཐནདྷོ་ཆེདྷ་

བྷོ་ཕཅུ།  

 藏区十大导师 

བྷངཟ་ཡྱིཥ་ན་ཚུར་ཁྱིབྷཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  阿里巴慈诚坚参  
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བྷངཟ་ཡྱིཥ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ། 阿里索南坚参  

ཁ་ཆགཥ་བྷེཐ་ཕཀྲ་ལྱིཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  查恰美扎西坚参  

སོཕ་ཐནོདྷ་ཁོ་ཕོ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  洛奔超吾坚参  

ལཡ་ཕ་དྲང་སོང་ཚུར་ཁྱིབྷཥ་ཐནར་ཕཞང་།  夏巴章松慈诚

坝桑 

 

བྱ་བྲར་ལཥེ་ཡཕ་ཟོཐ་ཞེཡ།  夏札西饶沃赛  

རོགཥ་ལདྷ་ལེཥ་ཡཕ་རྒྱ་བྷཙོ། 夺登西饶嘉措  

སོ་ཛུང་བློ་གོཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།  郭宗罗珠坚参  

སོཕ་ཐནོདྷ་ཕསྟདྷ་ན་ཟོཐ་ཞེཡ། 洛奔旦巴沃赛  

བྱ་དུཡ་ྱི་བྷ་ཟོཐ་ཞེཡ། 夏豆尼玛沃赛  

རྫོགཥ་ཆདྷེ་འང་རེ་ཀོང་ཆདྷེ་གྱི་བླ་ཕརྒྱུཐ།  阳则隆钦大圆满师承 

ཐགོངཥ་ཕརྒྱུཐ་དྲུག  六大意传师 

ཕོདྷ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ། 本古衮德桑波  

རྫོགཥ་སྐུ་གལེདྷ་ལྷ་ཟོཐ་ཐཀཡ།  佐古辛拉沃嘎  

རྫོགཥ་སྐུ་ཕཐཡེ་གལེགཥ་ཡྱིགཥ་ལྔ།  佐古得悉热阿  

སྤྲུར་སྐུ་ཙཐ་བྷེཐ་ཟོཐ་ལདྷ།  周古才美沃旦  

སྤྲུར་སྐུ་ཟཆྱི་བྷེཐ་གཙུག་ཕུཐ།  周古其美祖普  

འེ་གལེདྷ་གཙུག་ཕུཐ། 耶辛祖普  

ལྷ་ཀླུ་བྷྱི་འྱི་གལེདྷ་གསུབྷ། 拉鲁弥辛松 天龙人三贤 

ལྷ་གལེདྷ་འོངཥ་སུ་ཐག་ན། 拉辛雍斯达巴  

རྒྱར་གལེདྷ་བྷྱི་ལུཥ་ཕཥབྷ་རེགཥ། 嘉辛弥鲁桑勒  

ཀླུ་གྲུཕ་འེ་ལཥེ་སྙྱིང་ནོ།  鲁珠耶西宁波  
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སོཕ་ཐནོདྷ་བླ་བྷ་རྣབྷ་ཕཝྱི།   四大导师 

སོཕ་ཐནོདྷ་ཟོཐ་ཞེཡ་ཐནག་བྷེཐ། 洛奔沃赛巴美  

སོཕ་ཐནོདྷ་མུདྷ་ན་ཀུདྷ་ཥེར།  洛奔孟巴衮塞  

སོཕ་ཐནོདྷ་ཟཕྲུར་གལེདྷ་སྣང་ལདྷ། 洛奔楚幸郞瓦沃丹  

སོཕ་ཐནོདྷ་གཥང་ཕ་ཟདུཥ་ན།  洛奔桑瓦堆巴  

སྨཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་བྷྱི་ཕཝྱི། 魅吉克巴弥希 下部四大尊者 

ཝང་ཞུང་སྟོང་རྒྱུང་བྷཐུ་ཆེདྷ།  象雄东炯图钦  

ཥེ་ཕོདྷ་ལ་ཡྱི་ཐབུ་ཆེདྷ།  赛本夏日邬钦  

བྷེ་ག་ལེ་ཙ་བྷཁཡ་བུ། 弥娘杰察喀邬  

ལེ་ཕོདྷ་གྱིབྷ་ཙ་རྨ་ཆུང་།  德本晋察玛琼  

བྷཁཥ་ན་གྲུཕ་ཆེདྷ་ྱི་ཤུ།   二十位贤哲 

སྟག་གཞྱིག་གྱི་བྷཁཥ་ན་ཕདུདྷ།  七位大食智者 

ཁྱུང་ནོ་སྟག་སྒྲ་དུདྷ་གཙུག 琼波达札登祖  

སྙ་ཆེདྷ་རྱི་ཤུ་སྟག་ཡྱིང་། 亚钦李西达让  

བེ་ལོཐ་ཏབྷ་ཆེདྷ་ནོ། 拜肖章钦波  

གུ་ཡྱིཕ་ཕམདྷ་ཐོཡ་བྷྱི་གཥཡ།  顾茹赞朵弥萨  

ཕུ་རྱི་གྲུ་ཟཚདྷི་ཆེདྷ་ནོ། 普李智增钦波  

ལེ་གྱིབྷ་ཏང་རྨ་ཕོ། 德晋唐玛波  

སུབྷ་ན་མུ་ཕ་ཆེདྷ་ནོ།  松巴牟恰钦波  

རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷཁཥ་ན་ལྔ།   五位印度智者 

ཟགཡ་སཥ་ནོ་དུག་ཟདུར། 噶嘿波都堆  

ཕ་སྟག་སྒྲ་གེ་ལག 恰达札格夏  
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ཕ་གོཡ་ཐཐོ་ཐེ་རྒྱར་ཕ། 巴郭朵德嘉瓦  

ཟཇང་ཙ་ཟཔདྷ་སྣང་།  江搽平郎  

གནུཕཥ་བྷཡ་གེཡ་ཕཝྱི་ཕམདྷ།  努玛聂希赞  

ཝང་ཞུང་བྷཁཥ་ན་ཕཝྱི།   

ཕྱིཥ་ནོ་ག་ཡ་བྷདྷོ་ཥཡ།    

བྷཁཡ་ལྷ་ཕཝེཡ་བྷཆེང་ན།    

སྐུ་གལེདྷ་གྱིབྷ་ཏང་རྨ་ཕོ།    

ཕོདྷ་བླདྷོ་གཥཥ་ཆེདྷ།    

ཕོཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་གསུབྷ།   

གལེདྷ་དྲདྷ་ན་དྷབྷ་བྷཁཟ།    

ཐཕར་ཁྱི་ཟུངཥ་སྟོང་རོཐ།    

ཟཁོཥ་ཁྱི་སྟོང་རྒྱར་ན ོ   

 

 

 

 


