༄༅།

།བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

遙呼上師祈請文：感恩入心

蔣貢康楚洛卓泰耶仁波切 著

༄༅།

།བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
遙呼上師祈請文：感恩入心

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷྲྀཀ་ཏྲེེ་ལོཀྱཱ་ན་ཐཱ་རཏྣ་ཤྲཱི་མུ་ལ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།
南無咕汝班雜秩直 洛佳 那他 惹那 希日木拉 咕汝瑪哈木札 薩瓦悉地 帕拉吽

ན་མོ་གུ་རུ་ཝཱེ།
南無咕汝偉

བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེའང་། བྱིན་རླབས་སྐུལ་བའི་གནད་སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་གིས་སྐུལ་བའི་མོས་གུས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྙིང་
གི་དཀྱིལ་རུས་པའི་གཏིང་ནས་སྐྱེད་བླ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་དབྱངས་རྟ་སྙན་པོས།
遙呼上師雖眾皆知，而敦請加持之要訣乃以厭離出世心作感恩之祈請，而非口頭文字矣。
打從心扉骨髓油然生起，堅決深信除了上師別無他佛而誦以悅韻。

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།

།དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

喇嘛千諾

真堅 匝威 喇嘛 千諾

上師知也！

具恩根本上師知也！

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ།

།ལུང་རྟོག་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །

讀孫 桑傑 寄哦喔

隆豆 胆卻 寄炯內

三世諸佛之本質，

教證正法之根源，

འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག

།རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

帕措 給敦 吉盎大

匝威 喇嘛 切千諾

聖眾僧伽之主宰，

根本上師您知也。
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བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཡི་གཏེར་ཆེན།

།དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །

今拉 突杰 宜德千

恩住 那泥 寄炯內

悲心加持之寶庫，

二種成就之根源，

ཕྲིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀུན་སྩོལ་མཛད།

།རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

稱列 計堆 棍鄒則

匝威 喇嘛 切千諾

任何事業皆滿願，

根本上師彼知也。

བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་མགོན་མཁྱེན་ནོ།

།སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

喇嘛 偉巴 昧弓 千諾

綴札 却固 隆內 息細

上師彌陀怙主知也，

離戲法身界中顧視，

བདག་སོགས་ལས་ངན་འཁོར་བར་འཁྱམས་རྣམས། །བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་མཛོད། །
達梭 雷恩 摳哇 恰那

德千 大悲 心都 忠最

我等惡業輪迴諸眾，

祈接極樂清淨剎土。

བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དབང་མཁྱེན་ནོ།

།འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

喇嘛 堅熱 息旺 千諾

偉撒 隆固 隆內 息細

上師觀音自在知也，

光明報身界中顧視，

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་ཞི་ཞིང་།

།ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛོད། །

日竹 讀盎 則內 息新

康孫 摳哇 東內 竹最

六道痛苦從根消除，

祈拔三界輪迴深淵。

བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན་ནོ།

།རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

喇嘛 悲瑪 炯內 千諾

盎訝 悲瑪 偉內 息細

上師蓮生大士知也，

鄔金蓮花光中顧視，
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སྙིགས་དུས་སྐྱབས་མེད་བོད་འབངས་ཉམས་ཐག །ཐུགས་རྗེས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱོབས་མཛོད། །
泥讀 架昧 北邦 釀踏

突傑 扭哇 尼都 救最

濁世無主藏民愁苦，

祈請慈悲迅速救怙。

བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁྱེན་ནོ།

།མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གྲྲོང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

喇嘛 耶謝 措嘉 千諾

喀倔 德千 忠內 息細

上師耶謝措嘉知也，

行空大樂城中顧視，

སྡིག་ལྡན་བདག་སོགས་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས།

།ཐར་པའི་གྲྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སྒྲོལ་མཛོད། །

底滇 達梭 細悲 措雷

他悲 忠切 千波 卓最

我等具罪輪迴海中，

祈請度於解脫大城。

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།

།ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

噶德 居悲 喇嘛 千諾

松就 耶謝 隆內 息細

顯密傳承上師知也，

雙運本智界中顧視，

(口傳和伏藏)

བདག་རྒྱུད་འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་ནས།

།རྟོགས་པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་མཛོད་ཅིག །

達居 出悲 母康 斗內

豆悲 尼瑪 夏哇 最計

突破吾緒迷亂暗室，

惟祈昇起證悟旭日。

ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ།

།ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

棍千 直昧 偉色 千諾

倫住 偉盎 隆內 息細

全知無垢光尊知也，

任運五光界中顧視，

ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ནས།

།སྣང་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག །

嘎大 拱悲 匝千 奏內

囊息 他如 青巴 最計

本淨意旨大力圓滿，

惟祈四相完滿究竟。
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མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་མཁྱེན་ནོ།

།དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་དབུས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

釀昧 久窩 訝瑟 千諾

噶滇 拉杰 玉內 息細

無比尊者父子知也，

兜率內院之中顧視，

（阿底峽）

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི།

།བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་མཛོད་ཅིག །

東尼 寧杰 寧波 堅吉

江森 居拉 結哇 最計

具足空性慈悲心要，

惟祈生起菩提心續。

གྲུབ་མཆོག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་མཁྱེན་ནོ།

།བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

竹秋 瑪密 達孫 千諾

德千 多傑 因內 息細

得道瑪密達三知也，

大樂金剛界中顧視，

（瑪爾巴、密勒日巴、岡波巴）

བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཅིང་།

།ཆོས་སྐུ་སྙིང་དབུས་སད་པར་མཛོད་ཅིག །

德東 恰千 秋恩 住今

却固 寧玉 色巴 最計

樂空大印殊勝成就，

惟祈法身心中完盡。

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།

།མཁའ་ཁྱབ་འགྲྲོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

吉滇 旺秋 噶瑪巴 千諾

喀恰 軸讀 因內 息細

世間自在噶瑪巴知也，

遍空伏眾界中顧視，

ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་རྟོགས་ནས།

།སྣང་སེམས་སྐུ་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག །

却棍 滇昧 久瑪 豆內

囊森 固孫 恰哇 最計

證悟諸法無實如幻，

惟祈顯心三身生起。

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་མཁྱེན་ནོ།

།རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

噶舉 切息 穹杰 千諾

攘囊 大悲 心內 息細

噶舉四大八小知也，

自顯清淨剎中顧視，
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གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སངས་ནས།

།ཉམས་རྟོགས་མཐར་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག །

內嘎 息以 出巴 桑內

釀豆 他如 青巴 最計

四位階段迷亂淨已，

惟祈證相完全究竟。

རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་མཁྱེན་ནོ།

།འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

杰尊 拱瑪 那盎 千諾

摳喋 頁昧 隆內 息細

至尊薩迦五祖知也，

輪涅無二界中顧視，

རྣམ་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་འབྲེལ་བས།

།གསང་བའི་ལམ་མཆོག་བགྲྲོད་པར་མཛོད་ཅིག །

那大 大拱 倔孫 這威

桑威 朗秋 綴巴 最計

連結清淨見修行三，

惟祈行趨秘密勝道。

མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཁྱེན་ནོ།

།རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

釀昧 香巴 噶舉 千諾

那大 桑傑 新內 息細

無比香巴噶舉知也，

清淨諸佛剎中顧視，

ཐབས་གྲྲོལ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབྱོངས་ནས། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་བརྙེས་པར་མཛོད་ཅིག །
踏軸 釀廉 粗新 炯內

米洛 孫究 涅巴 最計

熟諳方便解脫修持，

惟祈證得無學雙運。

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན་ནོ།

།སྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

竹千 湯東 甲波 千諾

鄒昧 突傑 隆內 息細

大聖湯東甲波知也，

無勞悲心界中顧視，

བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས།

།རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག །

滇昧 豆悲 讀休 竹內

隆森 攘旺 讀哇 最計

證悟無自性之禁行，

惟祈心氣自在和合。
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ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ།

།ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

帕計 當巴 桑傑 千諾

雷熱 竹悲 因內 息細

惟父當巴桑傑知也，

諸事成就界中顧視，

བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ནས།

།རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག །

居悲 今臘 寧拉 休內

滇這 秋昧 洽哇 最計

傳承加持融入心中，

惟祈緣起無偏生起。

མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཁྱེན་ནོ།

།ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

瑪姬 拉吉 諄瑪 千諾

謝熱 帕青 隆內 息細

瑪姬拉吉諄瑪知也，

般若彼岸界中顧視，

བདག་འཛིན་སྙེམ་བྱེད་རྩད་ནས་ཆོད་ཅིང་།

།བདག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེན་མཐོང་མཛོད་ཅིག །

達今 涅結 則內 却今

達昧 綴札 滇通 最計

我執傲慢從根斬斷，

祈見無我離戲真諦。

ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ།

།རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

棍千 朵波 桑傑 千諾

那棍 秋滇 因內 息細

全知朵波桑傑知也，

諸相殊勝界中顧視，

འཕོ་བའི་དབུགས་རྣམས་དབུ་མར་འགག་ནས།

།འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད་ཅིག །

頗威 玉那 屋瑪 嘎內

頗札 多傑 固透 最計

遷識諸氣置於中脈，

祈證離遷金剛之身。

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་མཁྱེན་ནོ།

།རྣམ་གསུམ་ཕོ་ཉའི་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

杰尊 達熱 那塔 千諾

那孫 頗娘 因內 息細

至尊達熱那塔知也，

三相使者界中顧視，
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རྡོ་རྗེའི་གསང་ལམ་གེགས་མེད་བགྲྲོད་ནས།

།འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །

多傑 桑浪 給昧 綴內

佳呂 喀倔 住巴 最計

行趨無障金剛秘道，

惟祈虹身行空成就。

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཁྱེན་ནོ།

།མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

蔣揚 欽哲 旺波 千諾

千尼 耶謝 因內 息細

蔣揚欽哲旺波知也，

二智智慧界中顧視，

མི་ཤེས་བློ་ཡི་མུན་པ་སངས་ནས།

།མཁྱེན་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག །

米謝 洛宜 門巴 桑內

千熱 囊哇 杰巴 最計

無知心之昏闇淨已，

惟祈真知光明圓滿。

འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗོ་མཁྱེན་ནོ།

།འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

偉撒 竹悲 多傑 千諾

佳色 偉盎 隆內 息細

偉撒竹悲多傑知也，

彩虹五光界中顧視，

ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ནས།

།གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་མཛོད་ཅིག །

替隆 森寄 直瑪 大內

兄努 本固 江去 最計

明點心氣垢染淨已，

祈成童子瓶身菩提。

པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ།

།བདེ་སྟོང་འགྱུར་མེད་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

悲瑪 朵盎 林巴 千諾

德東 久昧 隆內 息細

悲瑪朵盎林巴知也，

樂空不變界中顧視，

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་དགོངས་པ་མཐའ་དག

།བདག་གིས་ཡོངས་སུ་སྐོང་ནུས་མཛོད་ཅིག །

甲倘 甲瑟 拱巴 他大

達給 永速 拱努 最計

諸佛菩薩一切旨意，

祈我能令完全滿意。
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ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ།

།དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཀློང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

昂旺 圓殿 甲措 千諾

因耶 孫究 隆內 息細

昂旺圓殿甲措知也，

界智雙運域中顧視，

སྣང་བའི་བདེན་འཛིན་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག་ནས།

།གང་བྱུང་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནུས་མཛོད་ཅིག །

囊威 滇今 叔吉 細內

港炯 浪都 切努 最計

顯相執實摧破滅已，

祈能任現引於道用。

རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲྲོས་མཐའ་ཡས་མཁྱེན་ནོ།

།བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

甲瑟 洛卓 泰耶 千諾

蔣倘 寧杰 昂內 息細

佛子洛卓泰耶知也，

慈與悲心性中顧視，

འགྲྲོ་ཀུན་དྲིན་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་ནས།

།གཞན་ཕན་སྙིང་ནས་སྒྲུབ་ནུས་མཛོད་ཅིག །

軸棍 真堅 帕媽 謝內

賢偏 寧內 住努 最計

明白眾皆具恩父母，

祈能利他由心達成。

པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་ནོ།

།བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

悲瑪 嘎吉 旺秋 千諾

德千 偉撒 因內 息細

悲瑪嘎吉旺秋知也，

大樂光明界中顧視，

དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་གྲྲོལ་ནས།

།སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག །

毒盎 耶謝 盎如 軸內

邦透 尼今 息巴 最計

五毒轉成五智慧已，

惟祈破除捨取二執。

བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ།

།སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

殿泥 永忠 林巴 千諾

細息 釀泥 因內 息細

殿泥永忠林巴知也，

輪涅平等性中顧視，
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མོས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས།

།རྟོགས་གྲྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག །

莫古 拿瑪 居拉 介內

豆軸 都釀 千波 最計

虔恭本義於心生起，

惟祈證脫俱時大成。

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།

།སྤྱི་གཙུགས་བདེ་ཆེན་གནས་ནས་གཟྱིགས་ཤིག །

真堅 匝威 喇嘛 千諾

吉祖 德千 內餒 息細

具恩根本上師知也，

頭頂大樂輪中顧視，

རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས།

།ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛོདཅིག །

攘日 却固 攘暇 甲內

冊計 桑傑 住巴 最計

自明法身本面見已，

惟祈一世即身成佛。

ཀྱེ་མ། བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡིག་ཏོ་ཅན། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འཁྱམས། །
嗟瑪 達札 森間 雷恩 底豆間

透昧 都內 摳哇 由仁洽

嗟呼！似我有情業惡具罪過，

無始以來長久輪迴泊，

ད་རུང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མེད་མྱོང་འགྱུར་ཡང་།

།སྐྱོ་ཤས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱེས་པས། །

達容 讀盎 他昧 扭久揚

就謝 各計 贊揚 瑪介悲

至今飽嚐無邊痛苦已，

厭離剎那絲毫未生起，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

恩炯 丁內 介哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

出離心底生起祈加持。

དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་མཁན།

།དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེངས། །

打久 透江 米冊 東色坑

敦昧 冊迪 甲威 大杜言

雖得暇滿人生空過者，

無義此生行為常渙散，

9

དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེར།

།ནོར་བུའི་གླིང་ནས་ལག་སྟོང་ལོག་གྱུར་པས། །

敦千 他巴 竹拉 雷洛切

諾布 林內 拉東 洛久悲

大義解脫修行俱懶散，

進入寶城但卻空手回，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

米呂 敦滇 竹巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

人身具義成就祈加持。

མ་ཤི་ས་སྟེང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།

།ད་ལྟ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཕ་རོལ་འགྲྲོ། །

瑪夕 薩滇 呂巴 計江昧

打大 計杰 尼突 帕若軸

世上不死之身未曾有，

現在一一走向死關頭，

རང་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་དགོས་ཀྱང་།

།ཡུན་རིང་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པའི་སྙིང་རུལ་པོ། །

攘揚 扭哇 尼都 企軌江

由仁 對札 杰悲 寧如波

自己也會很快逝世矣，

妄想長久在世之心朽，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

隆昧 洛那 通哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

無暇思緒減短祈加持。

སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འབྲལ།

།སེར་སྣས་བསགས་པའི་ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་སྤྱོད། །

寧都 讀悲 匝謝 梭梭札

色內 薩悲 諾則 賢吉倔

心中眷戀親友各自離，

吝嗇所積財物任人用，

གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བོར་ནས་སུ།

།རྣམ་ཤེས་བར་དོ་གཏོལ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

企悲 呂江 休都 博內速

那謝 巴斗 抖昧 摳哇洽

看重之身亦將消逝滅，

中陰意識徬徨輪迴泊，
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བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

計江 軌昧 豆巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

一無所求證悟祈加持。

འཇིགས་པའི་མུན་པ་ནག་པོས་མདུན་ནས་བསུས། །ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད། །
吉悲 門巴 那波 敦內素

雷寄 隆瑪 札波 架內得

恐怖陰沉黑暗面前迎，

業之暴風狂作背後追，

མི་སྡུག་གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉས་བརྡེགས་ཅིང་བཙོག

།བཟོད་དཀའ་ངན་བགྲྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་ན། །

米讀 辛介 魄娘 得今揍

隨噶 恩軸 讀盎 扭軌拿

猙獰閻羅使役打又捶，

難忍惡趣之苦若需嚐，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ངན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

恩松 揚雷 他哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

惡道險地解脫祈加持。

རང་སྐྱོན་རི་བོ་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྦེད།

།གཞན་སྐྱོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་སྒྲོག་ཅིང་སྨོད། །

攘涓 日沃 贊揚 空都背

賢涓 底竹 贊揚 宙今莫

己過有如山高卻內藏，

他過僅為芝麻詆又揚，

ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་མེད་ཀྱང་བཟང་པོར་རློམ།

།ཆོས་པའི་མིང་བཏགས་ཆོས་མིན་ཁོ་ནར་སྤྱོད། །

圓滇 炯色 昧江 桑波洛

却悲 名大 卻明 摳拿倔

沒有絲毫功德卻自擂，

自稱佛徒舉止異佛法，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།རང་འདོད་ང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

攘對 盎甲 息哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

己慾我慢息除祈加持。
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གཏན་ཕུང་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག

།བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ། །

滇朋 達今 拱波 空都究

桑冊 湯介 扭蒙 佩威久

牢固我執厲鬼駐於內，

思緒全部徒增煩惱因，

བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ཅན།

།ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་མ་ཕྱིན་པས། །

結冊 湯介 米給 這布間

他悲 朗都 秋贊 瑪青杯

所行全部咸具不善果，

解脫之道少分不能及，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ངར་འཛིན་རྩད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

盎今 則內 却巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

我執從根斷除祈加持。

བསྟོད་སྨད་ཙམ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་སྐྱེ།

།ཚིག་ངན་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོར། །

對昧 贊拉 噶倘 米噶杰

企恩 贊拉 隨悲 苟恰秀

稍微稱譏立生喜不喜，

稍出惡語立現防備甲，

ཉམས་ཐག་མཐོང་ཡང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་མི་སྐྱེ།

།སྦྱིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྣའི་མདུད་པས་བཅིངས། །

釀踏 通揚 寧介 森米杰

今由 炯都 色內 堵杯今

雖見弱小不生悲憫心，

施境顯現卻綁吝嗇結，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།སེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

森居 却倘 這巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

心續薰染佛法祈加持。

འཁོར་བ་སྙིང་པོ་མེད་ལ་སྙིང་པོར་བཟུང་།

།ལྟོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏན་འདུན་ལིང་གིས་བོར། །

摳哇 寧波 昧拉 寧波松

豆軌 企都 滇敦 林給波

輪迴沒有意義卻看重，

衣食鍥而不捨向外求，
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མཁོ་རྒུ་ཚང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱིར་ཕྱིར་མང་།

།མི་བདེན་སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསླུས། །

摳古 倉揚 軌軌 企企茫

米滇 久美 却寄 攘森路

所需雖全所求卻愈多，

不實虛妄幻象誘己心，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

冊迪 洛宜 通哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

心能洞察此世祈加持。

ལུས་སེམས་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོའང་མི་བཟོད་ཀྱང་། །ངན་འགྲྲོར་འགྲྲོ་ལ་མི་འཚེར་སྙིང་རྡོས་ཅན། །
呂森 讀盎 叉莫 米隨江

恩軸 卓拉 米冊 寧對堅

身心痛苦絲毫亦難忍，

趨向惡道無慚心冒失，

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མངོན་སུམ་མཐོང་བཞིན་དུ།

།དགེ་བ་མི་སྒྲུབ་སྡིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ། །

久這 路昧 恩孫 通新都

給哇 米竹 底杯 由朗佩

因果不爽現前如實見，

善行不修惡卻屢出現，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

雷拉 意切 介哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

生起相信業力祈加持。

དགྲ་ལ་སྡང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ།

།བླང་དོར་གནས་ལ་གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐོམ། །

札拉 當森 年拉 恰森杰

浪斗 內拉 地木 門得痛

於敵瞋心於親貪心起，

住於取捨愚痴如闇迷，

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཚེ་བྱིང་རྨུག་གཉིད་དབང་ཤོར།

།ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཚེ་དབང་པོ་གསལ་ཅིང་གྲུང་། །

却新 倔冊 今木 泥旺秀

却明 倔冊 旺波 撒今忠

如法行時出現昏沉睡，

非法行時根器明又敏，
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བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་ཆོམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

扭蒙 札窩 丘巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

煩惱敵魔消滅祈加持。

ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཆོས་པའི་གཟུགས།

།ནང་དུ་རང་སེམས་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པས། །

企內 得拿 揚大 却杯俗

囊都 攘森 却倘 瑪這杯

若從外觀清淨佛徒相，

內裡自心與法不相符，

སྦྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཁོང་ན་སྦས།

།རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚེ་ཆོས་པའི་མཚང་རྟགས་སྟོན། །

竹都 新都 扭蒙 空拿背

間倘 徹冊 却悲 倉大敦

猶如毒蛇煩惱藏於腹，

因緣相遇佛徒罪狀示，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།རང་རྒྱུད་རང་གིས་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

攘居 攘給 突哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

自己調伏自心祈加持。

རང་སྐྱོན་ངན་པར་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས།

།ཆོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཆོས་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད། །

攘涓 恩巴 攘給 瑪豆悲

却悲 俗松 却明 拿措倔

己過惡行自己不詳察，

執佛徒相卻行諸非法，

ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གོམས།

།དགེ་བློ་ཡང་ཡང་སྐྱེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད། །

扭蒙 米給 雷拉 休寄拱

給洛 揚揚 介江 揚揚切

煩惱不善之業串習力，

善心屢生卻又屢屢斷，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།རང་སྐྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

攘涓 攘給 通哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

自己觀見己過祈加持。
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ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ།

།ཉིན་རེ་ལོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱོང་། །

霞熱 松新 企拉 帕帕涅

您惹 倫新 攘居 企企炯

天天過去死亡漸漸近，

日日到期心續跟著耗，

བླ་མ་བསྟེན་བཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ།

།མཆེད་ལ་བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ཇེ་ཆུང་སོང་། །

喇嘛 滇新 莫古 仁吉秩

切拉 則東 達囊 杰穹松

依止上師信心漸退降，

指責道友淨觀漸式微，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།དམུ་རྒོད་རང་རྒྱུད་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

母貴 攘居 突哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

自心調伏昏鈍祈加持。

སྐྱབས་འགྲྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང་། །མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་མ་སྐྱེས་པས། །
架宙 森介 搜得 結拿揚

莫古 寧介 丁內 瑪介悲

皈依發心祈請雖作已，

信心悲心心底不生起，

ཚིག་ཙམ་དབང་གྱུར་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་སྦྱོར་རྣམས།

།བྱས་ལོ་ཙམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས། །

企贊 旺久 卻倔 給久那

結羅 贊雷 居透 瑪克威

只有口頭諷誦諸法行，

行之有年不入心相續，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

計結 却速 軸哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

所作所為如法祈加持。

བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གསུངས་ཀྱང་། །
達德 對雷 讀盎 湯介炯

賢偏 森寄 桑傑 竹松江

己欲享樂一切痛苦生，

雖言利他心能成佛果，
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སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཕུགས་སུ་བཅུག །གཞན་ཕན་ལྟ་ཅི་གཞན་གནོད་ཞོར་ལ་སྒྲུབ། །
森秋 介今 攘堆 撲素就

賢偏 大計 賢虐 秀拉竹

發起勝心而進自慾洞，

利他稍等害他立馬成，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

達賢 結哇 努巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

自他交換能力祈加持。

སངས་རྒྱས་དངོས་སྣང་བླ་མ་མི་རུ་བཟུང་།

།གདམས་ཟབ་སྟོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་ངང་གིས་བརྗེད། །

桑傑 恩囊 喇嘛 米如松

胆薩 豆悲 噶真 昂給杰

諸佛顯現上師人身相，

指導要訣深恩自然忘，

རང་འདོད་མ་བྱུང་ཚེ་ན་ཡི་ཆད་བསྒོམ།

།མཛད་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟས་སྒྲིབས། །

攘堆 瑪炯 冊拿 以切拱

則倔 那拉 貼聰 洛喋秩

不合己欲則心生沮喪，

所作所為懷疑邪見障，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།མོས་གུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

莫古 秩昧 佩哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

信心增長無礙祈加持。

རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས།

།རྣམ་རྟོགས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཀྱང་དོན་མ་རྟོགས། །

攘森 桑傑 銀江 偶瑪謝

那豆 却固 銀江 敦瑪豆

自心即佛自己卻不識，

妄念即是法身卻不悟，

མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོང་མ་ནུས།

།རང་བབ་གནས་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས། །

瑪倔 扭瑪 銀江 炯瑪努

攘襪 內路 銀江 意瑪切

無矯即是本初卻不護，

自然即是本性卻不信，
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བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།རང་རིག་རང་སར་གྲྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

攘日 攘薩 卓哇 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

自明自處解脫祈加持。

ཡོང་ངེས་འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་མ་ཐུབ།

།ཕན་ངེས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ནུས། །

永恩 企哇 寧內 真瑪突

偏恩 胆却 粗新 竹瑪努

死亡實來心中不去想，

正法實益不能如實修，

བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་མེད། །དགོས་ངེས་དྲན་ཤེས་མ་བརྟན་གཡེང་བས་ཁྱེར། །
滇恩 雷這 朗斗 粗新昧

軌恩 真謝 瑪滇 言威切

業果實諦取捨不如法，

念知實需不依隨渙散，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ཡེངས་མེད་དྲན་པས་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

言昧 真悲 醒巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

執受無渙正念祈加持。

སྔོན་ལས་ངན་པས་སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས།

།སྔར་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་རུ་སོང་། །

恩雷 恩悲 泥美 讀他杰

盎杰 湯介 讀盎 久如松

往昔惡業五濁惡世生，

所造一切皆成痛苦因，

གྲྲོགས་ངན་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས། །དོན་མེད་གླེང་མོས་དགེ་སྦྱོར་གཡེང་བས་ཁྱེར། །
軸恩 那寄 底杯 秩美佑

敦昧 廉莫 給久 言威切

惡友諸眾罪障陰影罩，

無義言論善行隨渙散，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།ཆོས་ལ་སྙིང་རུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

卻拉 寧如 努巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

正法能入心髓祈加持。
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དང་པོར་བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལ།

།ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུ། །

倘波 桑久 却雷 昧巴拉

他瑪 竹這 摳哇 恩松久

開始心思惟法無其他，

最後結果輪迴惡趣因，

ཐར་པའི་ལོ་ཏོག་མི་དགེའི་སད་ཀྱིས་བཅོམ།

།གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་དམུ་རྒོད་བདག་འདྲ་རྣམས། །

他悲 羅豆 米給 色寄炯

滇敦 涅杯 木貴 達札那

解脫庄稼不善霜所害，

終究罪過昏鈍諸如我，

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས།

།དམ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

喇嘛 千諾 突傑 扭都息

胆却 他如 青巴 今吉洛

上師知也！悲心速顧視，

正法究竟趨入祈加持。

སྐྱོ་ཤས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

就謝 丁內 杰哇 今吉洛

隆昧 洛那 通哇 今吉洛

厭離心底生起祈加持，

無暇思緒減短祈加持，

འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

企哇 寧內 真巴 今吉洛

雷拉 意切 杰哇 今吉洛

死亡心中憶起祈加持，

生起相信業力祈加持，

ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

朗拉 把切 昧巴 今吉洛

竹拉 尊住 努巴 今吉洛

道上沒有障礙祈加持，

修行全力精進祈加持，

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།གཉེན་པོ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

堅恩 朗都 隆巴 今吉洛

年波 攘促 突巴 今吉洛

惡緣引為道用祈加持，

對治能力自主祈加持，
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བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

倔明 莫古 杰哇 今吉洛

內路 攘暇 甲哇 今吉洛

無矯信心生起祈加持，

見到本來面目祈加持，

རང་རིག་སྙིང་དབུས་སད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།འཁྲུལ་སྣང་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

攘日 寧玉 色巴 今吉洛

出囊 息匝 却巴 今吉洛

自明心中醒悟祈加持，

幻相根基斷除祈加持，

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
冊計 桑傑 竹巴 今吉洛

一世即身成佛祈加持。

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།

།གདུང་བས་འབོད་དོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

搜哇 喋梭 喇嘛 仁波切

東威 背斗 真堅 却寄杰

誠心祈請上師珍寶尊，

悲切呼喚具恩法之王，

སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱེད་ལས་མེད།

།ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

噶昧 達拉 惹薩 却雷昧

突意 頁昧 這巴 今吉洛

無福之我惟您無託處，

心意無分融合祈加持。

ཚུལ་འདིར་མོས་ལྡན་དགེ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྔ་མོ་ནས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་གྱུར་པ་ཉེ་ཆར་རིགས་ལྡན་འཚོ་མཛད་མ་བསམ་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ་
དང་དཱེ་བ་རཀྵི་ཏ་ཟུང་གི་ནན་སྐུལ་ངོར་སྙིགས་དུས་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་པ་བློ་གྲྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་
སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
此文，在虔誦任何日課之前作祈請，或置於後面。近來，修法善女子桑珠諄瑪和德哇惹希達二位
當面誠請，濁世執受上師身相洛卓泰耶在宗學寺聚善逝大關房中所著。賢善增長。

西元二 0 一九年春行者普舟憶念師恩，恭譯於貢噶林關房。一切吉祥！
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