了義寶藏
肆

藏文題字：第十七世法王噶瑪巴 鄔金欽列多傑

༄༅། །ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། །

四座上師相應法
釋論集

彙編：第十七世法王噶瑪巴 鄔金欽列多傑
譯者：堪布羅卓丹傑、妙融法師

目錄

序

第十七世法王噶瑪巴

……………………………………………………………………

7

編輯凡例

…………………………………………………………………………………………………………………

9

四座修持末之大手印禪修次第… …………………………………………………… 11
第五世夏瑪仁波切袞秋儼拉

四座祈請文之補述暨六法觀修次第…………………………………………… 19

四座祈請文觀修次第攝要備綱… …………………………………………………… 81
噶美堪千仁謙達給

無懼大慰祈請文之教導… ……………………………………………………………………… 99
第十五世噶瑪巴卡恰多傑
關於《了義寶藏》…………………………………………………………………………………………………… 100

第九世噶瑪巴旺秋多傑

四座祈請文觀修次第甚明筆記… …………………………………………………… 51
噶瑪恰美仁波切
四座上師相應法釋論集．目錄

4

5

第十七世法王噶瑪巴 序
《了義寶藏》系列性地將噶舉祖師的經典翻譯成中文，讓華
人信徒們能夠直接接觸傳承珍貴的教法。有時候我們會因為
祖師們已經不在，就覺得比較神祕，會有些密而不宣的東
西，其實如果親眼見得到祖師，他們講說的也就是這些教
法，沒有比這更深奧的了。教言就是祖師們的體現，閱讀教
言，就是直接跟祖師們溝通。我相信這一系列的法教，一定
能夠讓有緣人法喜充滿。
祈願善妙吉祥！

2013 年 10 月 30 日
6

第十七世法王噶瑪巴 序

第十七世大寶法王噶瑪巴 鄔金欽列多傑
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編輯凡例
壹、版本說明：
本書採用之藏文版，主要以八蚌寺木刻貝葉版之《口訣藏》
為基礎，並比對其他不同版本，修正拼字上可能的錯誤。

貳、編輯體例
一、藏文版：依文義做適當分段。
二、中譯版：
1. 為清楚呈現本書架構層次以及方便讀者閱讀，已依
文義做適當分段。
2. 文中半形方括號 [ ] 中的文字，是編譯者為清楚表達
或為文義流暢所需而做的添加。
3. 內文中引用之《四座上師相應法》主誦內容，皆以
標楷體呈現。
4. 註腳為編者所加。

編輯凡例
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༈ ཐུན་བཞིའི་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐར་ཕྱག་ཆེན་གྱི་དམིགས་
རིམ་སྦྱོར་ཚུལ།

ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གིས་མཛད།
༄༅། །དགེ་སྦྱོར་སློང་དུ་ཚུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཉིན་མཚན་ཐུན་གྲངས་

མང་ཉུང་ཅི་རིགས་སུ་བཅད་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ན། བློའ ་ི འཕེན་པས་དགེ་

སྦྱོ ར ་འདི་མ་ཚར་གྱི་བར་དུ་རྣམ་གཡེང་ཅི་བྱུང་ཡང་ལྡང་བར་མི་བྱ་སྙམ་དུ་དམ་
བཅས་ནས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟན་བདེ་བ་ལ་རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང༌། སྒལ་ཚིགས་

བསྲང༌། ལག་པ་མཉམ་བཞག །དཔུང་མགོ་གཉིས་བརྒྱངས། མགྲིན་ཡིད་ཙམ་
བཀུག །མིག་ལྟ་སྟངས་མཐོ་དམན་འབྲིང་གསུམ་ཅི་བདེ་བར་སྐབས་དང་བསྟུན།
ལུས་ཆ་ཆ་ནས་གྲིམས་ལྷོད་རན་པ་སྟེ་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པར་བྱས།

第五世夏瑪仁波切袞秋儼拉

為令善行能夠入心，無分晝夜地盡力進行多座修持時，[ 行
者 ] 藉由心的牽引力量，也就是發起「善法修持還沒結束之
前，無論如何散亂，都不起身離座」的誓言。接著在寂靜處，
於舒適的坐墊上盤腿而坐，背脊打直，雙手平放，肩頭敞開，
微收下顎，視線則視舒適情況，而朝上、置中或朝下。身體
各個部位都鬆緊適中，保持「毘盧遮那七支坐法」。
心中要想：過去發生的種種苦樂好壞，都是上師和三寶的大

སེ མ ས་ཀྱི ས ་སྔར་ཕན་སྐྱི ད ་སྡུག་ལེ ག ས་ཉེ ས ་ཅི ་ བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་བླ་མ་

悲，並且祈請 [ 他們 ] 加持未來一切都能善妙。除此之外，

བྱས་ནས་དང་པོ་བྱིན་དབས་ཀྱི་དམིགས་པ་བསྒོམ་པའམ་བསྡུས་པར་མོས་ན།

接著，修持一開始的賜予加持觀想，或者想要做簡略修持的

དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན།

ད་ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་གང་ལེགས་པར་བྱིན་གྱིས་

སྤྱི་བོའ་ི གཙུག་ན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ།

།ཞེས་སོགས་ནས་ངག་ཏུ་འདོན་པ་

དང་ཡིད་ལ་སྒོམ་པ་སྦྲགས་ཏེ་ནན་ཆགས་པ་བསྔོ་བ་ལ་ཐུག་གི་བར་བྱ། འཁོར་
བ་ལས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ནག་ཅན་བཙོན་ར་ནས་འབྱུང་འདོད་པ་ལྟ་བུ།

དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མོས་གུས་སྐོམ་ནད་ཅན་ཆུ་ལ་གདུངས་པ་ལྟར་དྲག་
ཏུ་བསྐྱེད་ནས་མཐར།

絲毫沒有其他的欲想。

話，就一字不漏地完整念誦從「自身頂上本智空行母」等
直至迴向的文句，並且隨文入觀。直到生起像是囚犯想要出
獄一樣的強烈出離輪迴的心，和如同脫水的人渴望水分般地
生起強烈渴慕三寶功德的虔信。

四座修持末之大手印禪修次第

བརླབ་ཏུ་གསོལ་སྙམ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་བློ་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་
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四座修持末之大手印
禪修次第
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ཟབ་ལམ་གྱི ་ དབང་བཞི ་ ལེ ན ་པ་ནི ་ བླ་མ་དཀོ ན ་མཆོ ག ་གསལ་བཏབ་པ་

མཐའ་དག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཆར་ལྟར་བབ།

རང་གི་སྤྱི་

和三寶的心間，智慧的甘露就像是降雨一樣地落下，如同水

བོའ་ི བུ་ག་ནས་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་རྣམ་པར་ཞུགས། སྨིན་མཚམས་ཡན་གང་བས་ཐོག་

流一般從自身頭頂進入。甘露相續流至眉間，使得無始以來

ཆུ་རྒྱུན་གྱི ས ་མགྲིན་པ་ཡན་གང་བས་ཐོ ག ་མེ ད ་ནས་བསགས་པའི ་ ངག་

甘露相續流至喉部，清淨了無始以來所積聚的語障，獲得語

མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། སྐུ་
རྡོ་རྗེ་སྐད་ཅིག་ལ་ཐོབ་ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར།

གི་སྒྲིབ་པ་དག །གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། གསུང་རྡོ་རྗེ་སྐད་ཅིག་ལ་ཐོབ་
ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར། ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་སྙིང་ག་ཡན་གང་བས་ཐོག་མེད་ནས་

བསགས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ཐུགས་རྡོ་རྗེ་

所積聚的身障都得以消除，獲得身的加持，成為能夠剎那得
證身金剛的具福者。

的加持，成為能夠剎那得證語金剛的具福者。甘露相續流至
心間，清淨無始以來積聚的意障，獲得意的加持，成為能夠
剎那得證意金剛的具福者。甘露流至臍部並逐漸充滿全身，
就清淨了包括習氣的三門細微遮障，得到本智的加持，成為

སྐད་ཅིག་ལ་ཐོབ་ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར། ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལྟེ་བ་སོགས་ལུས་

能夠剎那得證本智金剛的具福者。

ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར།

印之中。觀照自心，且無散亂地安住於沒有任何自性實存的

མཐའ་དག་མེ ར ་གྱི ས ་གང་བས་སྒོ་གསུམ་གྱི ་ སྒྲི བ ་པ་ཕྲ་མོ ་ བག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་དག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྐད་ཅིག་ལ་ཐོབ་
དེ་ལྟར་དབང་བཞི་ཐོབ་པས་རྒྱུད་སྨིན་ནས་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ།

སྤྲོས་བྲལ་

མ་གྲུབ་སྟོང་ལྷང་ངེ་བ་དེ་ཉིད་ལས་མི་ཡེངས་པར་དྲན་པའི་སོ་པ་བཀོད་པ་ཙམ་

མ་གཏོགས་བསྒོམ་བྱ་བསྒོམ་བྱེད་ཀྱི་རྩོལ་བ་ཡང་མེད་པར་ལྷན་ནེར་མཉམ་པར་
བཞག །རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་ན་གང་འཕྲོ་བ་དེ་ཀའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ཞིང་སྔར་ལྟར་བཞག་

གོ། དེ་ནི་ནང་གི་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇོག་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེ་དང་མཐུན་

པར་ཕྱི ་ རོ ལ ་གྱི ་ སྣང་བ་གཟུགས་སྒྲ་སོ ག ས་གང་ཤར་དེ ་ ཉི ད ་ལའང་ཡོ ད ་མེ ད ་

ཡིན་མིན་སོགས་ཅི་ཡང་མི་རྟོག་པར་བཟོ་མེད་དུ་ལྷུག་པར་འཇོག

如此得到四灌而令心續成熟之後，就安住在解脫道離戲大手
空朗之中，除了保持覺知的哨兵之外，不起任何能修、所修
的造作，寂靜平等而住。如果妄念生起，就去觀察它的本
質，然後和之前一樣地安住。以上是依於內在覺知而安住的
方式。同樣地，對於各種外在的色、聲等顯相本身，不起有
無、是非等分別，就安住在無造作當中。

四座修持末之大手印禪修次第

ཕྱག་ཆེན་གྱི་ངང་དུ་འཇོག་སྟེ། རང་གི་སེམས་ལ་བལྟས་ནས་ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་
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接著是領受甚深道的四種灌頂：從清晰觀想出來的所有上師

13

དེ་ལྟར་བསྒོམས་པ་ལས་ཉམས་རྟོགས་འབྱུང་དུ་རེ་བ་དང༌། འབྲས་བུ་ཐོབ་ཏུ་

རེ་བ་སོགས་ཞེ་འདོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལིངས་ཀྱིས་བོར། འཁོར་འདས་བཟང་ངན་
ལའང་གཉིས་འཛིན་གྱི་རེ་འདོགས་ཅི་ཡང་མི་བྱ་བར་ལྷན་ནེར་འཇོག

།སེམས་

ཅུང་ཟད་ཟི ན ་པའི ་ ཉམས་བཟང་ངན་ཅི ་ བྱུང་ཡང་རྨི ་ ལམ་དང་འདྲ་བར་བལྟས་
ནས་དགའ་གདུང་སྤང༌། དེ་ལྟ་བུའི་མཉམ་བཞག་ལ་འཇོག་བཏུབ་པར་འདུག་ན་

སྦྱིན ་ཚུལ་ཐོ ས ་བསམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ མཐར་ཐུག་གི་ གྲུབ་དོ ན ་སྐྱེ ལ ་ས་དེ ་ ཁོ ་ ན་

ཡིན་པས་ཡུན་དུ་སྐྱོང་བ་གལ་ཆེ་སྟེ།དཔལ་དཱི་པཾ་ཀཱ་རས།
གལ་ཏེ་མཉམ་བཞག་སེམས་བརྟན་ན། །

ལུས་ངག་དགེ་སྦྱོར་གཙོར་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་ཐུན་འཇོག་ན་དགེ་བ་ལ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་

ཡང༌། སྣང་གྲག་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ལ་མེ་ལོང་དུ་གཟུགས་བརྙན་དུ་འཆར་
བ་དང༌། བྲག་རི་ལ་སྒྲ་བརྙན་གྲག་པ་ལྟར་སྣང་སྟོང་བྲག་སྟོང་དུ་བལྟ།

ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་དབང་གིས་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་ནས་འབྲས་བུ་ཅི་

ཆོས་ཅན་ཅི་ལྟར་ཤར་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བ་སྒྱུ་མ་
དང་གཟུགས་བརྙན་བཞི ན ་སྣང་བ་མ་གཏོ ག ས་རང་བཞི ན ་བདེ ན ་པར་མ་གྲུབ་
འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིགས་པ་ལྟར་མངོན་ཞེན་ཨ་འཐས་མེད་པར་བྱེད།

14

位等一切意圖。對於輪涅、善惡，要不起任何二執希懼地寂
靜安住。稍微攝心之後，無論生起任何善惡覺受，都要視其
如同夢一般，沒有好惡之分。
若能安住在這樣的平等住當中，這本身就是一切布施、持
戒、聽聞、思維的究竟成果，因此要長時間地去保任，這是
非常重要的，[ 就如 ] 阿底峽尊者所說：「等持心若穩，身
語善非要。」接著，在修座最後要迴向善業和祈願。
後得的時候，要視一切顯現和聲響，都是顯空、聲空，就像
是顯現於自心的鏡中影像，和迴盪於山谷中的迴響一般。
由於法性即是空性，所以當因緣和合的時候，任何結果都有
可能發生，這和世間凡人的見聞是一致的，因此要深信因
果。無論法相如何顯現，皆是因緣和合的緣起而生，就像是
幻象和影像的顯現，除此之外，自性並不真實存在，就如聖
者所見到的一樣，因此不要頑強地貪執實有。
四座修持末之大手印禪修次第

ཡང་འབྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་པས་མཐོང་བ་ལྟར་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བལྟ།

除了這樣去禪修之外，更要徹底放下希求生起覺證和得到果

15

མདོར་ན་དགེ་བློ་དྲན་པས་གང་ཟིན་ཟིན་གྱིས་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ལ་རྒྱབ་ཐེབས་

總之，憶念善心，盡力在一切行為上去印證 [ 這個道理 ]。

ཞེས་པ་ས་སྐྱོང་གཡུལ་རྒྱལ་བས་ཐུན་བཞིའི་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐར་ཕྱག་ཆེན་གྱི་དམིགས་རིམ་

持次第，應其所請，袞秋龐 1 書之。

པར་བྱེད་དོ། །

因領主玉傑瓦敦請增寫一篇《四座上師相應法》修持最末之大手印修

ཞིག་སྦྱོར་ཅེས་བསྐུལ་བ་ལྟར། དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱིས་བྲིས་པའོ། །

（中譯：堪布羅卓丹傑）

四座修持末之大手印禪修次第

1

16

即第五世夏瑪仁波切袞秋儼拉。

17

༈ ཐུན་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་གསལ་བའི་ཟུར་རྒྱན་ཆོས་དྲུག་
གི་དམིགས་རིམ་དང་བཅས་པ་ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་
མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །
༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། བསམ་གཏན་ཁང་ཕུག་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །
ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ལེགས་བཅས་ཏེ། །
ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་མོས་གུས་མ་གཏོགས་པར། །

འདིར་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་ཚིག་ལྷུག་གི་བྱིན་དབབས་པ་ནི།ད་ནི་ ཁོ ་ བོ ་ མི་ བསྐྱོ ད ་

རྡོ་རྗེ་ཁོ་ན་མིན་པ་བསམ་རྒྱུ་མེད་པ་ཀུན་རང་གི་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་

གཅེར་བུ་ལང་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དབུ་སྐྲ་སིལ་མས་རྒྱབ་ནོན་པ། འོད་ཕུང་
མེ་ཏོག་དམར་

པོའ་ི རྒྱན་ཅན། གཞན་ཡང་རྒྱན་སྤངས་པ། དེའི་མདུན་དུ་རྗེ་བཙུན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་

南無咕嚕（頂禮上師）！
禪定洞室舒適坐墊上，善持身要毘盧七支坐，

གིས་སྤྲས་པ། དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཉིས་

ཆོས་འབྱུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཀོད་པ། ཞབས་གཡོན་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པ་དང༌།
གཡས་བརྐྱང་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་གི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེ་ལ་ཡུམ་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་བདུད་རྩི་བསྟབས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དམར་འུར་

གྱིས་འབར་བ། རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་ནས་སྤྱན་དྲངས། ཐུགས་

ཀར་ཞུགས་པར་མོས་ལ། རླུང་དྲག་སྦྱོར་གྱི་ངང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་དང༌།

此處 [ 修誦 ] 正文中長行之賜予加持：

「這時，除了一心憶念吾米覺多傑之外，心中不作
他想的一切眾，要 [ 作如下 ] 觀想：『自身為本智
空行母，身體赤裸俏年華，髮絲鬆垂披背後，於光
芒帷幕中，手持盛滿無死甘露的顱器，身戴紅色花
鬘，此外無他飾。本智空行母面前為尊者米覺多傑，
尊者身著虎皮裙，披象皮披肩，以六象徵為莊嚴。
束髮為髻，上有十字金剛杵、月亮為飾，雙手結「法
基印」於頭頂，左腿採半跏趺坐，右腿伸直，住於
本智火焰中。母尊本智空行母以甘露向其供養後，
尊者之本智火焰更加旺盛熾紅。接著尊者從 [ 行者

所觀之 ] 自身本智空行之密處被迎請進入，並端坐

於心間。』接著持厲行氣而祈請，吾米覺多傑即會

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས། གླང་ཆེན་གྱི་ལྤགས་པའི་བླ་གོས་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་

18

第九世噶瑪巴旺秋多傑

除具出離厭離虔敬心，通體放下其餘諸闡究。

གཞན་གྱི་གཞིག་འགྲེལ་ཐམས་ཅད་ལིངས་ཀྱིས་བོར། །

གི་དབུས་ན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཀ་པཱ་ལ་ཐོགས་པ།

四座祈請文之補述暨
六法觀修次第

19

ཁོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱིན་དབབ་པར་བྱའོ། །
༈ ཡང་ཚིགས་བཅད་དུ་འདོན་བསྒོམ་བྱེད་ན།

ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། །སྣང་སྲིད་སེམས་ཅན་ཡི་དམ་ལྷ་

རུ་བསྡུས། །རང་ལུས་ནང་ནི་སྟོང་ར་ཆེན་པོ་ལ། །རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་

གསལ་བར་གྱུར། །ཕྱི་ནི་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་དམར་མོ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །གཅེར་བུ་ལང་ཚོ་ནུ་མ་བྷ་ག་རྒྱས། །དབུ་སྐྲ་སིལ་

གྲོལ་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས། །འོད་ཕུང་དབུས་བཞུགས་ཕྱག་གཡས་

གྲི་གུག་འཕྱར། །ཕྱག་གཡོན་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་པ་འཛིན། །མེ་ཏོག་དམར་

པོས་རྒྱན་སྤྲས་གཞན་རྒྱན་སྤངས། །བདེ་བ་མི་བཟོད་འགྱུར་བའི་སྟངས་སྟབས་
ཅན། །དེ་ཡི་བྷ་ག་ཆོས་འབྱུང་གཞལ་ཡས་དབུས། །བཅོམ་ལྡན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་དེ་
ཉིད་ནི། །

給予加持。」以上為賜予加持。 2
或者，念誦偈文時隨文入觀：

外顯之相化為越量宮，萬象有情攝化為本尊。
自身內部廣大空域中，具有四輪三脈成顯明。
外顯法身本智空行母，紅色身形一面具二臂，
裸身韶華雙乳密處豐，髮絲披垂三眼視虛空，
於光蘊中右手持鉞刀，左捧滿盛甘露頭蓋骨，
紅花莊嚴其身捨餘飾，示現難抑大樂之姿態。
其之密處法基宮殿中，即為米覺多傑薄伽梵。
以上只是代表性的 [ 所觀境 ]。也可觀想旺秋多傑、袞秋儼拉或自己的
上師，而更動念誦 [ 的內容和名號 ]。

འདི་མཚོན་བྱེད་ཡིན། དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའམ། དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གམ། རང་གི་བླ་མ་བསྒོམ་

間或嘎威多傑身白色，一面三眼束髮於頭頂，

རེས་འགའ་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དཀར།

雙足右蜷左伸半跏趺，坐於本智火蘊之中央。

ལ་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཆོག་པའོ། །

དབུ་སྐྲ་སྤྱི་བོར་བཅིངས། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བས་དབུ་བརྒྱན་ཞིང༌། །སྟག་

ལྤགས་ཤམས་ཐབས་གླང་ཆེན་བླ་གོས་ཅན། །ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་ལྡན་ཕྱག་གཉིས་སྤྱི་

བོ་རུ། །ཆོས་འབྱུང་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ་བདེ་སྟོང་བསྲེ། །གཡས་བསྐུམ་གཡོན་

具六象徵二手於頭頂，手結法基之印樂空合。
本智空行向其供甘露，本智烈火蘊聚更熾盛，
下風上引嘎威多傑尊，由此明觀自身瑜伽女，
彼之密處循中脈而往，至於心間抑制上行氣。

བརྐྱང་དཀྱི ལ ་དཀྲུང་ཕྱེ ད ་པ་ཡི ས །།ཡེ ་ ཤེ ས ་མེ ་ དཔུང་དབུས་ན་བཞུགས་པ་

20

ལ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་བདུད་རྩི་བཏབ་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་རྣམ་
པར་རབ་འབར་གྱུར། །འོག་རླུང་ཡར་འཐེན་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ་དེ། །རང་ལུས་རྣལ་

2
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།ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་

十字交杵月亮為頂嚴。穿著虎皮僧裙象七衣，

本書中標楷體之文字，皆出自《四座上師相應法》主誦。
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འབྱོར་མ་རུ་གསལ་བ་དེའི། །བྷ་ག་ནས་ཞུགས་དབུ་མ་ལས་བརྒྱུད་དེ། །སྙིང་ཁར་
ཞུགས་པར་མོས་ལ་སྟེང་རླུང་མནན། །ཡང་ཅིག་སྒོམ་མཁན་རང་གི་ཤེས་པ་

དེ། །ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་གསལ་ཞིང་དབུ་མ་བརྒྱུད། །བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་
ཐིམ་པ་ལས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་འདྲེས། །
་ཨ་བྷྱ་བཛྲ་ཧཱུྃ། ་ཨཱི་ཤྭ་ར་བཛྲ་ཧཱུྃ། ་རཏྣ་དཱ་ས་ཧཱུྃ།

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གང་དགའ། མཚན་བསྙེན་ཡིད་ཟློས་སུ་འབུམ་ཙམ་གང་འགྲོ་རིམ་གྱིས་བྱ། ཐུན་

རེ་ལ་ཉེར་གཅིག་བདུན་རེ་ཙམ་རླུང་ཁུག་རེ་ལ་བྱ། དེ་ནས་རླུང་རིམ་གྱིས་གློད་པ་དང་བསྟུན། རང་
སེམས་ཧྲཱིཿསྙིང་གར་གནས་ཤིང་ཧཱུྃ་བླ་མ་དང་བཅས་པ་སྤྱི་བོར་བྱོན་པར་བསམ་མོ། །

༈ བླ་མ་སྤྱི་བོའ་ི གཙུག་ཏུ་ཡར་བྱོན་ཏེ། །དབུ་མའི་ཡར་སྣ་གཙུག་གཏོར་

འཕགས་པའི་སྟེང༌། །རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་

སྟེང་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། །༈ དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་

ལ། །མ་རྒན་འགྲོ་རྣམས་སྲིད་ཞི་ལས་སྐྱོབས་ཕྱིར། །སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་
ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ཞིང༌། །ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ཕྱིར་སྙིང་ནས་འོ་དོད་འབོད། །

སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།

།ཞེས་པ་ནས།སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་

གསོལ༴ ཞེས་པའི་བར་མ་ནམ་བཞི་བསྐོར་གྲངས་ཅི་མང་བརྗོད། སླར།

དེ་ནས་བླ་མ་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ་དེ། །ཕྱི་ལྟར་རབ་བྱུང་ནང་ལྟར་གང་འདུལ་གྱི། །

སྤྲུལ་བསྒྱུར་དུ་མས་སློ བ ་མའི ་ དུག་ལྔ་སོ ག ས། །སེ ལ ་ཕྱི ར ་སྣ་ཚོ ག ས་ཐབས་
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ཀྱིས་འགྲོ་འདྲེན་གྱུར། །སྐྱབས་མགོན་བླ་མ་དམ་པ་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་

融入上師心間吽字後，心意融一樂明無念合。
嗡啊秋比呀邊札吽 嗡易修惹邊札吽 嗡惹納達薩吽
如上所述，以任何方式默念己所欲念誦之名號，最後誦滿十萬遍。每
一座當中，進行二十一次或七次呼吸。然後隨著呼吸逐漸放鬆，觀想
[ 代表 ] 自心的「舍」字就在自己心間，而「吽」字與上師則降臨於頭
頂。

師尊蒞臨自身頭頂上，中脈上端高尊髮髻頂，
端坐於彼寬闊且廣大，珍寶獅座蓮日月墊上。
為度老母有情出輪涅，於此總攝三寶盛德師，
徹骨深心皈依祈救護，為請悲護由衷而呼求。
之後，盡力多次念誦從「等虛空一切如母有情祈請上師佛寶」至
「祈請上師大悲化身」之〈四身祈請文〉。

復次：

爾後上師嘎威多傑尊，外相出家於內而應現，
各種變化以諸方善巧，為淨弟子五毒成導師。
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ཅེས་པའི་རྗེས་སུ།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་

復次明觀行者之此心，現為紅色舍字循中脈，
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པ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་གྱིས། །མྱུར་བར་བསྒྲུབས་ཕྱིར་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་
འདེབས། །འབོད་དོ་བསྐུལ་ལོ་བརྩེ་བས་སྙིང་ནས་གཟིགས།

༈ ན་མོ་གུ་རུ། སྤྱི་བོའ་ི གཙུག་ན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །གཅེར་བུ་བྷ་ག་ནུ་

མ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །སྐྲ་གྲོལ་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལ་གཟིགས། །བདེ་
བ་མི ་ བཟོ ད ་འགྱུར་བའི ་ གར་སྟབས་སྟོན།དེ ་ འདྲ་གྲངས་མེ ད ་གཞལ་མེ ད ་བུན་
ལོང་ནང༌། །རྩ་བའི་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ནི། །དགེ་སློང་ཆ་ལུགས་ཞྭ་ནག་གསེར་

མདངས་ཅན། །ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན།།བདེ་སྟོང་དབྱེ་བ་མེད་

པའི་ལྟ་སྟངས་མཛད། །གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་མོས་གུས་འབར། །མོས་

གུས་འབར་བ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་འུར། །བྱིན་རླབས་འུར་བ་ཙམ་གྱིས་ཐུན་

མོངདང༌། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུ་འབར་བ་བསྣམས། །གནམ་ས་བླ་འོག་
མེད་པར་ཆར་ལྟར་འབབ། །ད་ནི་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དུས། །

༈ ཀྱེ། སྣང་ཞིང་སྟོང་ལ་སྟོང་ཞིང་སྣང༌། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་སྐུ། །བླ་

མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མའི་སྐུ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གྲགས་ཅིང་

གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མའི་གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདེ་ཞིང་

སྟོང་ལ་སྟོང་ཞིང་བདེ། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་ཐུགས། །བླ་མའི་ཐུགས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

༈ ཀྱེ། གུ་རུ་རཏྞ་བྱོན་པའི་ཚེ། །ནམ་མཁའ་འཇའ་དང་འོ ད་ཀྱིས་གང༌། །སྤྲུལ་
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པའི་ཕོ་ཉ་འགྱེད་མཛད་ཅིང༌། །བྱིན་རླབས་མེ་དཔུང་འུ་རུ་རུ། །ཉམས་དང་རྟོགས་
པ་ཤ་ར་ར། །

衷心祈請呼喚且敦請，祈尊慈愛深心賜眷顧。
頂禮上師！
自身頂上本智空行母，裸身密處雙乳極豐滿，
披髮三眼凝視虛空界，演示難抑大樂所化舞。
如是無數難量眾會中，根本上師米覺多傑尊，
比丘僧服金飾黑寶冠，手持方智無二鈴與杵，
示現樂空無二之眼神。僅行祈請虔敬即熾盛，
虔敬熾故加持如雲湧，雲湧加持力故而執持，
豐盛共同殊勝成就寶，無分天地上下如雨降。
此際即吾由衷祈請時。
噫！顯而空兮空而顯，顯空不二上師身，
於上師身行祈請，上師之身賜加持。
聲而空兮空而聲，聲空不二上師語，
於上師語行祈請，上師之語賜加持。
樂而空兮空而樂，樂空不二上師意，
於上師意行祈請，上師之意賜加持。
噫！咕嚕惹那降臨時，虹彩光芒滿虛空，
遣送應化之使者，加持火聚嘯嘯然，
體受證悟暢暢然。

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

སྟོང་ལ་སྟོང་ཞིང་གྲགས། །གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་གསུང༌། །བླ་མའི་

為令自他有情速得證，淨妙依怙師尊妙果位，
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༈ ཀྱེ། བླ་མ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་

ལ་དབང་བཞི་སྐུར། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་

བར་ཆད་སོལ། །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཞི་བར་མཛོད།

།ཅེས་དང༌།

༈ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་ལས། །བདེ་དྲོད་མོས་གུས་དྲག་པོ་རབ་

འབར་སྟེ། །བྱིན་རླབས་ཟིལ་གྱིས་དངོས་འཛིན་ཀུན་ཞི་ནས། །ཤེས་པ་མ་བཅོས་

བུན་ནེར་སོང་དེར་བཞག

།སྣང་གྲགས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་ཆོས་རྣམས་

ཀུན། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སྟོང་དང་མི་སྟོང་དང༌། །ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་གང་

དུའང་མ་གྲུབ་པ། །བདེན་འཛིན་གཉིས་སྣང་མཚན་འཛིན་བྲལ་བའོ། །ཅེས་མཉམ་

པར་འཇོག །

༈ ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་དྲི་

མའི་ཚོགས། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བྱིན་རླབས་
མེ་ཡིས་མྱུར་དུ་བསྲེག་པར་མཛོད། །ཅེས་དང༌།

རྣམས་འོད་ཀྱིས་བསལ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་པ་རྒྱུད་དུ་འཁྲིས་པ་རྣམས། །རྣལ་

འབྱོར་མ་དཔལ་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེར་མོ་

མཁའ་ལ་ཤར། །ནད་གདོན་དྲི་མའི་ཚོགས་རྣམས་འོ ད་ཀྱིས་བསལ། །སྡིག་
སྒྲིབ་ཉེས་པ་རྒྱུད་དུ་འཁྲིས་པ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མདུན་དུ་མཐོལ་
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ལོ་བཤགས། །ཡེ ་ ཤེ ས ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །ནད་གདོན ་དྲི་
མའི ་ ཚོ ག ས་རྣམས་འོད ་ཀྱི ས ་བསལ། །སྡི ག ་སྒྲི བ ་ཉེ ས ་པ་རྒྱུད་དུ་འཁྲི ས ་པ་

為賜加持祈降臨，於此勝地賜加持，
於勝行者賜四灌，賜予共不共成就，
消除逆緣中斷障，平息怨敵盡無餘。
以及：

如是專一祈請已，強烈樂暖虔敬極增盛，
加持威力除滅諸執實，知已無作住於消散中。
顯聲能所所攝諸萬法，事物非物空與不空等，
有無是非一切皆非真，執實二現執相皆淨除。
如是平等安住。

無始以來直至於今日，罪障惡墮病魔垢染聚，
上師空行眾前發露懺，祈以加持之火速燒盡。
以及：

綠色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，
纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。
黃色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，
纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

༈ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་ཁུ་མཁའ་ལ་ཤར། །ནད་གདོན་དྲི་མའི་ཚོགས་

噫！尊勝上師，吾願隨尊而修持。
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རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོ་དཀར་མོ ་ མཁའ་ལ་ཤར། །ནད་གདོ ན ་དྲི་མའི ་ ཚོ ག ས་རྣམས་འོ ད་ཀྱི ས ་

བསལ། །སྡིག་སྒྲིབ ་ཉེ ས ་པ་རྒྱུད་དུ་འཁྲིས ་པ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོ ར ་མ་དཔལ་
མདུན་དུ་མཐོལ་མའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་ཀྱིས་བསལ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་པ་རྒྱུད་དུ་
འཁྲིས་པ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་

纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。
白色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，
纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。
黑色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，
纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。

མཁའ་འགྲོ་སྔོན་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །ནད་གདོན་དྲི་མའི་ཚོགས་རྣམས་འོ ད་ཀྱིས་

藍色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，

གདོན་དྲི་མའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་ཀྱིས་བསལ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་པ་རྒྱུད་དུ་འཁྲིས་

纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。

བསལ། །སྡིག་སྒྲིབ ་ཉེ ས ་པ་རྒྱུད་དུ་འཁྲིས ་པ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོ ར ་མ་དཔལ་

纏縛心續惡業眾罪障，威德瑜伽女前發露懺。

པ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

遍滿虛空不動金剛啊，放大光明金剛歡喜吙，

མདུན་དུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཁྲ་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །ནད་

༈ ནམ་མཁའ་གང་བའི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཨཱཿ། །འོད་ཟེར་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེདགའ་བ་

ཧོཿ། །ཕོ་ཉ་འབར་བའི་དབྱངས་ཅན་ནུས་པ་ཧཱུྃ། །དྲི་མ་སེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་
། །ཅེས་དང༌།

ཡི། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་དྲག་པོར་བཏབ་པ་ལ། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འབད་

མེད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བསམ།

༈ རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག །ཅི་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་

འཆར་བ། །ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ། །སངས་རྒྱས་བྱིན་རླབས་

ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སྙིང་པོ་བླ་མར་སྣང་བ། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་

花色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，

熾盛使者妙音具力吽，淨除垢染事業忿怒嗡。
以及：

明觀上師四身之體性，汗毛顫動熱淚滿盈眶，
如是由衷懇切作祈請，願二成就無勤自得成。
如是思維。
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༈ བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོ་གསལ་བ་ནས། །བ་སྤུ་གཡོས་ཤིང་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་
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紅色本智空行現虛空，放光消除病魔諸垢蘊，
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རྗེའི་དབྱངས་ཅན་མཁྱེན་ནོ། །ནམ་གཞག་གཏན་གྱི་འདུན་མའི་རེ་ས། །སྐུ་བཞིའི་
བདག་ཉིད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད།

།སྐལ་ལྡན་གྱི་སེམས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབ་

པ། །འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་བརྒྱུད་པ་མཁྱེན་ནོ། །ཐ་མལ་གྱི་འཁྲུལ་པ་རང་གར་

ཞིག་སྟེ། །ཆོས་དབྱིངས་དྲི་མེད་ཀྱི་རང་གཟུགས་གསལ་བ། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མངའ་
བདག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོའ་ི བདག་ཉིད་མཁྱེན་ནོ། །སྙིགས་

遍主勝王噶瑪巴尊，諸佛加持之海鑒知！
功德蘊聚盡除過患，諸佛精髓現為上師，
大悲之王最勝化身，至尊金剛妙音鑒知！
諸時恆為寄託之處，四身本性達波噶舉，
加持具緣弟子心續，無可超勝傳承鑒知！

མའི་དུས་འདིར་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གྱིས། །སེམས་ཅན་འདུལ་མཛད་རྒྱལ་བའི་དབང་

凡俗錯亂自行消解，法界無垢本體明現，

མཛད་པའི་ནུས་ཅན། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཀརྨ་པའི་ཀཾ་ཚང༌། །སྒྲིབ་གཉིས་

身為希冀依託處故，成就勝妙生源鑒知！

པོ། །རེ་ས་ལྟོས་ས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས། །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དམ་

པ་མཁྱེན་ནོ། །རྗེ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། །སྐལ་ལྡན་སྨིན་པར་
རྙོགས་པ་དང་བྲལ་བ་མཁྱེན་ནོ། །རྗེ་ཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས། །ཡེ་
ཤེས་གཏད་ཙམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བ།

།སྒྲུབ་བརྒྱུད་གཅིག་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་

དབྱངས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་མཁྱེན་ནོ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཡོན་ཏན་
བརྒྱད་ལྡན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སངས་

རྒྱས་འདུས་པའི་སྐུ། །རྗེ་རྒྱལ་བ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །རྒྱལ་བ་གཅིག་
གཤེགས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །སྙིང་རྗེ་ངེས་གང་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་

འགོག་པ་མེད། །ཅེས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་སྟེ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡན་ལག་སྟེ་གཅིག་

དང་ལྡན་ནོ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ནི་གསུམ་དང་ལྡན་སྟེ། །འདི་ལྟར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་
ཡན་ལག་དང༌། །ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ི ཡན་ལག་གོ།སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་ཡན་ལག་
གསུམ་ནི། སྙིང་རྗེ་ངེས་པ་གང་བའི་ཡན་ལག །རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཡན་ལག་དང་།འགོག་པ་མེད་པའི་

事業主宰杜松虔巴，廣大慈心本性鑒知！
於此濁世以諸善巧，調御有情勝利之王，
一切尊勝總集一處，能令有緣弟子成熟，
善逝噶瑪巴之岡倉，遠離二障染著鑒知！
四種事業尊通達故，本智略觀即傳加持，
修傳總集金剛妙音，具德噶瑪巴尊鑒知！
金剛總持具八功德，勝嘿嚕嘎具七支分，
勝王諸佛總集之身：尊勝米覺多傑鑒知！
勝者總集噶瑪巴鑒知！諸佛總集噶瑪巴鑒知！
善逝總集噶瑪巴鑒知！

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

བསྡུས་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །སངས་རྒྱས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །བདེ་
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淨妙尊聖四身自在，所作皆為本智化現。
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ཡན་ལག་གོ།བདུན་པོ་དེ་དག་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡན་ལག་ནི་གོ་སླའོ། །

༈ དང་པོ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་

སྤྲས་པའོ། ། ༈ གཉིས་པ་ཁ་སྦྱོར་ནི། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བས་གསང་

སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་སྣང་བའོ། ། ༈ གསུམ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་
དང་བྲལ་སྟེ། ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའོ། ། ༈ བཞི་པ་ནི། རང་བཞིན་མེད་པ་ནི། དེ་

ཉིད་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་ངོས་བཟུང་མེད་པའོ། ། ༈ ལྔ་པ་སྙིང་རྗེ་ནི། ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སྙིང་རྗེའི་

續云：「圓滿報身和合大樂無自性，大悲圓滿續流無間無遮斷。」法
身具備無自性的一個支分；圓滿報身具備三支分：受用圓滿之支分、
和合之支分、大樂之支分。化身的三個支分為：大悲圓滿之支分、無
間之支分、無礙之支分。這七種支分，都 [ 屬於 ] 法身之無自性支分，
這是很容易理解的：
第一 [ 受用圓滿 ]：具備一切圓滿報身功德，相好莊嚴。
第二和合：雙融地修持方便智慧，而顯現密咒之父母尊身形。
第三大樂：遠離一切痛苦，得成無漏大樂。

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའོ། ། ༈ དྲུག་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ནི། སྙིང་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གནས་

第四無自性：此無實法、無可辨認識別。

གང་འདུལ་བ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཐོག་རྡུགས་མེད་པའི་སྐུར་སྟོན་པའོ ། །

第七無礙：隨所調伏眾等，應化本智無有滯礙之身。

ཀྱི་བར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའོ། ། ༈ བདུན་པ་འགོག་པ་མེད་པ་ནི།གང་ལ་

༈ ཞང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཟིན་བྲིས་སུ་བྱས་པ།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་

ནོ། །ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །ཞེས་གྲངས་མེད་བརྗོད་ཅིང་བླ་མ་སོ་སོའ་ི མཚན་སྔགས་གང་འོས་

བརྗོད།

第五悲心：以無可辨認之大悲來利益眾生。
第六無間：此大悲之心，直至虛空存在之際，無有間斷地利益眾生。

以上為根據祥仁波切之教言所做之隨記。

持誦無數次「遍知一切噶瑪巴鑒知！噶瑪巴鑒知！」並持誦任何
合適之上師各自名號、咒語。

༈ ཐུགས་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་ནོ། །སངས་རྒྱས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་
མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་སོ། །དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་ཤོག་ཅིག །ཆོས་རྗེ་ཁྱེད་རང་

ལྟ་བུར་ཤོག་ཅིག །བླ་མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་ཤོག་ཅིག །འགྲོ་མགོན་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་
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ཤོག་ཅིག །
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ནོ།།ཀུན་འདུས་ཆོས་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །
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ཕ་གཅིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། སངས་རྒྱས་མཉན་པ་གྲུབ་ཐོབ། རྒྱལ་དབང་

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། གསོལ་བ་ང་ཡིས་མི་འདེབས་སུ་ཡིས་འདེབས། ཐུགས་རྗེ་ཁྱེད་

諸佛總集鑒知！

ཀྱིས་མི་གཟིགས་ན་སུ་ཡིས་གཟིགས། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་

總攝法王鑒知！

པོའ་ི དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག།།བྱིན་རླབས་ཁྱོད་ལ་མེད་ན་སུ་ལ་ཡོད། བྱམས་པས་

唯願得成如尊聖主，唯願得成如尊法王，

ཤིག །སྤྱིར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སྒོས་སུ་སྙིགས་མའི་གདུལ་བྱ། ལྷག་པར་

至誠祈請米覺多傑，至誠祈請確札嘉措，

བདག་ལ་མི་སྐྱོང་ན་སུ་ལ་སྐྱོང༌།

唯願得成如尊上師，唯願得成如尊怙主。

རེ་ལྟོས་གཅིག་ཆོག་ཏུ་བཅས་པའི། བློ་གཏད་འགྱུར་བ་མེད་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

至誠祈請達波噶舉，至誠祈請噶瑪岡倉。

གདུལ་བྱ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་འདུལ་སུ་ཡིས་འདུལ། ལས་ངན་ང་རྗེ་ལ་མི་རེ་ན་སུ་ལ་རེ།

唯父遍知一切，成就者桑傑年巴，勝王米覺多傑：

སྐུ་དྲིན་ང་ཡིས་མི་གཞལ་ན་སུ་ཡིས་གཞལ།

མཐུ་སྟོབས་ཅན་ཁྱོད་བདག་མི་སྐྱོབས་ན་སུ་ལ་སྐྱོབས། བདག་གི་གཏན་འདུན་

སྐྱེ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱེལ་མ། ཐེ་ཚོམ་རྩད་ནས་ཟད་པའི་གཏན་ནོར། བློ་གཏད་ལིང་སྐྱུར་

ཐུབ་པའི་མགོན་པོ། སྲིད་མཚོ་གཏན་སྐེམས་སུ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས། ཡོན་

ཏན་གཞལ་བར་མི་ནུས་པའི་རྒྱ་མཚོ། མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མ་གཅིག །ཐུགས་རྗེ་གཏུག་པ་མེད་པའི་གཏེར་ཆེན། སྙིགས་དུས་འགྲོ་བར་མི་

དགོངས་ན་སུ་དགོངས། བརྩེ་བས་ད་ལྟ་མི་སྐྱོང་ན་ནམ་སྐྱོང༌། དངོས་གྲུབ་དིང་
མདུད་པ་ཤིག་དང༌། མཁའ་ཁྱབ་སྨིག་རྒྱུའི་འགྲོ་བ། ད་ལྟ་གཏན་གྲོལ་དུ་མཛོད་

ཅིག །བླ་མ་དམ་པ། མཐའ་མེད་སེམས་ཅན་ལ་གཟིགས་དང༌། གསོལ་བ་འདེབས་

པོ་ལ་སྐྱོབས་དང༌། མི་བཟད་གདུངས་པའི་དུས་འདིར། ཅི་བྱ་ཚང་རླག་སྐབས་ན།
མྱ་ངན་འཇིགས་སྔངས་ཀྱི་དུས་སུ་གཟིགས་ཤིག །
བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།

དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཅན།

བྱིན་རླབས་ཀྱི་འཕོ་བ་མཁན།

རྟོགས་པའི་གདེང་ཚད་ཅན། མངོན་ཤེས་སྤྱན་དང་ལྡན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་

吾若不作祈請孰祈請？大悲尊若不顧孰垂顧？至誠
祈請賜加持。
總為一切有情，尤為濁世弟子，更為寄託於尊足矣，
可信不動搖者，祈賜大手印成就。
尊若不具加持孰能具？慈心若不護吾還護孰？吾若
不量尊恩孰能量？尊若不教弟子孰能教？卑劣吾不
冀尊能冀孰？具力尊不救吾還救孰？
吾恆所望世世守護者，疑慮盡殆永恆之珍寶，全心
託付能仁之怙主，住於必竭有海之佛陀，功德無以
測度之大海，等同虛空有情唯一母，大悲無有窮盡
之鉅藏，不念濁時眾生還念孰？慈心當下不護待何
時？此時不賜成就待何時？

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

སང་མི་སྩོལ་ན་ནམ་སྩོལ། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་ཐོང་ལ། འཁྲུལ་གྲོལ་
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大悲總集鑒知！
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པ་བསྟན་ཏེ།

བཟོད་མེད་བཀའ་དྲིན་སྩོལ་བ།

སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་སུ་

གཏོད་པ། ཐ་མལ་སྣང་བ་བསྒྱུར་ཏེ། དག་པ་རབ་འབྱམས་སྟོན་པ། འཕགས་

པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག །སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས། གཅིག་ཐུབ་གསོལ་

བ་འདེབས་སོ། །ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པར་ཞུ་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཅན།
བཀའ་བརྒྱུད་རྩོད་པ་མེད་པ། དམུ་རྒོད་འདུལ་བར་ནུས་པའི། ཕྲིན་ལས་འགྲན་
ཟླ་བྲལ་བ། རྫོ ག ས་པའི་ སངས་རྒྱས་དམ་པ། སྒོ་གསུམ་དགེ་རྩ་དང་བཅས་པ།

མཐའ་མེད་སེ མས་ཅན་དོ ན ་དུ། ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འབུལ་ལོ། །བརྩེ ་བ་ཆེན ་པོས་

བཞེས་ཤི ག །བཞེ ས་ནས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི། གཏན་སྐྱབས་ཐུབ་པའི་བླ་མ། རྗེ་
བཙུན་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར། སྙིང་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས།

༈ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབས་པ་ལས། །བྱིན་རླབས་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་

པ་བུན་ནེ་བ། །མོས་གུས་ལྷང་ངེ་གཉིས་འཛིན་ཀུན་བྲལ་བར། །མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེ་ངོར་ཇི་གནས་བཞག །འདི་མོས་གུས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་གཞིའོ། །དེ་ནས་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་
རྙེད་བཀུར་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལས་དོན་དྲིལ་ནས། སྒོམ་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ནི།

མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག

།ཅི་གསུང་ཚད་མར་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་

རློབས་ཤིག །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །སྐྱེ་བ་ནས་

སྐྱེ ་ བ་ཚེ་ རབས་ནས་ཚེ ་ རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དགྱེ ས ་
པའི་བྱ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །མི་དགྱེས་པའི་བྱ་བ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མི་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་
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ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བློ་གཏད་བླ་མ་ལ་བཅས་ནས་ཆོས་བཞིན་གྱི་བཀའ་
སྩལ་གང་གནང་བ་དེ་ལག་ཐོག་ཏུ་ལེན་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག

།ལྟོ་

當下令得究竟解脫。
勝妙上師，祈憫無邊有情眾，祈護佑吾祈請者。於
此難忍悲痛之時，一籌莫展之際，憂苦怖畏時中祈
垂顧！
上師仁波切，實義傳承者，加持之傳遷者，證悟定
量者，具神通與五眼，示現神變莊嚴，賜予難忍恩
德，執手交付佛果，轉化凡夫俗相，示予清淨廣大，
聖者觀世自在，吾以徹骨深心，唯尊足矣祈請。祈
求慈悲攝受。
具成就大能者，噶舉無可辯駁，堪能調伏兇殘，無
與倫比事業，圓滿淨妙佛陀。吾之三門善根，為利
無邊有情，於此當下供養。以大慈心納受。受已祈
尊深心，加持猶如尊者，吾成一切眾生，恆能救護
上師。
如是祈請。

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

༈ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཅི་མཛད་ལེགས་པར་

祈令心意融為一，祈解迷悟之縛結，遍空陽燄眾生，
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གོ ས ་ཀྱི ་ ངོ ་ སྲུང་དང་ཆོ ས ་བརྒྱད་ཀྱི ་ འབྲེ ལ ་ཐག་ཆོ ད ་པར་བྱིན་གྱི ས ་རློབས་
ཤིག །སྙིང་ལ་རུས་པ་དུམ་བུ་རེ་ཡོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཞེས་གསོལ་

འདེབས་རྒྱུད་ལ་ཅི་འདྲེར་བྱ། དེ་ནས་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་ནི།

༈ སྐྱེ་བ་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བླ་མ་མིན་པ་རེ་ས་གཞན་མེད་

པས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་མཆོད་པར་འབུལ། །དགྱེས་པར་

བཞེས་ནས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་

མོད་ཉིད་ལས། །བླ་མ་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་བཞེངས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་

མ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས། །སྦྱོར་མཚམས་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བདུད་རྩི་

བབས། །སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་གང༌། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་བྱང་བུམ་
པའི་དབང་ཐོབ་ཅིང༌། །བསྐྱེད་རིམ་ལ་དབང་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །འབྲས་
བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་ཅན་གྱུར།

ལོ་གང༌།

།དབུ་མ་ནས་བརྒྱུད་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་

།ངག་གི་སྒྲིབ་སྦྱངས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཅིང༌།

虔誠昭然二執盡遠離，如是安住虔誠大印性。
此即識別真正虔敬的基礎。

接續為總結如何以恭敬承侍來依止上師的教示，實際觀修法為：

祈請具德勝妙上師。
加持令吾見師所為皆善妙，加持令吾視師所言皆真
實，加持師心吾心合一無分別。
加持吾於一切生中，不離能令具德勝妙上師歡喜之
作為，加持無有一切令師不悅之作為。

།གཏུམ་མོ་ལ་

加持吾於一切生中，以上師為依託，並能實行一切

རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ། །སྙོམས་འཇུག་ལ་དབང་དགའ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །འབྲས་

加持斷捨謀求衣食之諂媚，以及世間八法之牽纏。

དབང་མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་ཅན་

བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་ཅན་གྱུར། །དབུ་མ་ནས་བརྒྱུད་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་
གང༌། །སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཚིག་དབང་རིན་ཆེན་ཐོབ། །ཕྱག་ཆེན་ལ་དབང་
ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་ཅན་གྱུར། །སླར་ཡང་རྩ་

འཁོར་རྣམས་ལས་བདུད་རྩི་བབས། །རྩ་གནད་ཀུན་བརྒྱུད་ལུས་ཀྱི་ནང་རྣམས་

གང༌། །སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་ཐོབ། །ཆུ་ཞབས་གྱེན་
འཁྱིལ་བླ་མར་རེག་པ་ལས། །སླར་ཡང་སྔར་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་གྱུར། །དེ་

如法之囑附。

加持生起稍許之勤毅。
盡力將上述祈請與自心結合。
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གྱུར། །དབུ་མ་ནས་བརྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གང། །ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཤེས་
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如是由衷懇切祈請已，加持力故心識自消散，
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རྗེས་བླ་མ་འོད་ཞུ་སོགས། འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། ཆོས་དྲུག་སྒོམ་པར་འདོད་ན།

接續為領受四灌的方式：

སོར་བཞི་ཙམ། །ཡར་སྣ་བྱང་སེམས་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར། །ཧཾ་གི་རྣམ་པ་ཐུར་

獻供身體財物善德聚，歡喜納受灌頂賜加持。

གསལ་མི་རྟོགས་ངང་དུ་ས་ལེར་བཞགས།

與彼本智空行相交合，合處白紅菩提甘露降。

༈ རང་གི་ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་འདུས་མདོ་ན། །ཨ་ཤད་དམར་མོ་མེ་ཁབ་

བསྟན་སྒོམ་པར་བྱ། །བུམ་ཅན་བཟུང་བའི་མེ་དེ་ཅུང་ཟད་འབར། །སྤྱི་བོའ ་ི
ཧཾ་ཉིད་དྲོས་པའི་ཧཾ་དེ་ལ།

།ཐིག་ལེ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་འཐིག་ལ་ཁད།

།བདེ་

།རེས་འགའ་གཏུམ་མོ་མེ་རྣམས་

ཆེ་བསྐྱེད་དང༌། །ཆུང་བསྐྱེད་བྱས་ལ་དྲོད་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བྱེད། །རེས་འགའ་

འབར་འཛག་སྒོམ་ལ་དྲོད་རྣམས་བསྐྱེད། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ངང་དུ་ཅི་གནས་

如是專一祈請之頃刻，上師嘎威多傑赫然立，
自頂而入充滿大樂輪，清淨身障得獲寶瓶灌，
授權生次生起歡喜智，成證化身果位福緣者。
循依中脈充滿報身輪，清淨語障得獲秘密灌，

བཞག །དེ་ནི་གཏུམ་མོའ་ི དམིགས་པའོ། །༈ གཟུགས་ནི་གསལ་སྟོང་མེ་ལོང་གཟུགས་

授權拙火生起勝喜智，成證報身果位福緣者。

ལུས་ཀྱི་དམིགས་པའོ། །༈

循依中脈充滿化身輪，淨三門障得獲寶句灌，

བརྙན་འདྲ། །ངག་ཀྱང་འཛིན་མེད་གྲགས་སྟོང་བྲག་ཆ་ལྟར། །སེམས་ནི་ངོས་

བཟུང་མེད་པ་ཀུན་དང་བྲལ། །སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱ། །དེ་ནི་སྒྱུ་
ཉིན་སྣང་འདི་ཀ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཡིན། །མཚན་སྣང་འདུན་པ་

གཟུང་སྦྱངས་བསྒྱུར་ལ་སྤེལ། །སྐུ་བཞིའི་ངང་ལ་བག་ཆགས་ལྡང་བ་ལས། །མཚན་
འཛིན་ཀུན་བྲལ་གང་དུའང་བསྒྱུར་རུང་ངོ༌། །དེ་ནི་རྨི་ལམ་གྱི་དམིགས་པའོ། །

དྭངས་པ་ཡིས། །བསལ་བཞག་མེད་པ་སྤྲོས་བྲལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །འོད་གསལ་དེ་
ལ་ཉིན་མཚན་ཡེངས་མེད་བཞག །དེ་ལ་གནས་ན་དེས་ཆོག །མ་གནས་ན་གཟུང་སྦྱངས་

སོགས་ནི།གཉིད་ཁ་སྙིང་ཁར་ཧཱུཾ་དམིགས་གསལ་སྟོང་ངང༌།

།ཡང་ན་རྫོགས་རིམ་

དུ་བསྡུས་འོད་ལ་གཏད། །འདི་སྣོད་བཅུད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ན་དྭའི་བར་བསྡུས་ཏེ་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་སྙིང་ཁར་

གསལ་བ་ལ་དམིགས་ཏེ་གཉིད་པའོ། །༈ གྲོགས་ཀྱི་གསལ་འདེབས་ཉིན་ཡང་འོད་གསལ་

བསྒོམ། །ཉིན་མཚན་བར་དོར་འོད་གསལ་ཟིན་པར་བྱ། །དེ་ནི་འོད་གསལ་དམིགས་

循依中脈充滿法身輪，清淨意障得獲般若智，
授權等入生起離喜智，成證法身果位福緣者。
授權大印生起俱生智，成證體性身果福緣者。
復於各處脈輪降甘露，循諸脈要充滿身內處，
罪障盡除圓滿得諸灌。
甘露向上匯流觸師矣，復又如前示現化身相。
[ 藏文中，此處為六法觀修次第，中譯版未收錄這部分內容。]
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༈ དེ་རྗེས་ལུས་ཡོད་མི་ཚོར་ངག་བརྗོད་བྲལ། །སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་
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此生起始一切生世中，寄託唯有上師無他故，
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པའོ། །༈ ལྟེ་འོག་ཧྲཱིཿལས་རང་སེམས་ཧྲཱིཿཡིག་ཞིག །འོག་རླུང་འཐེན་པས་ཡར་བྱུང་

དབུ་མར་བརྒྱུད། །ཧི་ཀ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་དྲངས་པས། །བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། །འོག་རླུང་གློད་པས་ཧྲཱིཿཡིག་ཕྱིར་བྱུང་སྟེ། །ཧི་ཀ་ཉི་ཤུ་རྩ་

གཅིག་བརྗོད་པ་ལས། །དབུ་མ་ནས་བརྒྱུད་ལྟེ་བའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། །ཚངས་བུག་སྟེང་

དུ་བླ་མ་བཞུགས་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བྱ། འཕོ་བའི་རྒྱུན་དུ་འདོན་སྒོམ་

ལ་འདིས་ཆོག །ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི།༈ འཆི་ཚེ་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་ལ་ཆགས་མེད་བྱ། །སྔར་

གྱི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་གསལ་འདེབས་ཤིང༌། །རྣམ་ཤེས་སྔར་བཞིན་བླ་མའི་

ཐུགས་ཀར་ཐིམ། །བླ་མ་འོག་མིན་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། །ཅེས་བསམ་

ལ་འཕོ་བར་བྱའོ། །འདི་ནི་འཕོ་བའི་དམིགས་པའོ། །༈

རབ་ལ་འོད་གསལ་ངང་དུ་འཕོ་བ་

དང༌། །འབྲིང་ལ་ཡི་གེའི་དབྱིབས་སུ་འཕོ་བྱ་ཞིང༌། །ཐ་མས་ཞེན་ཆགས་བྲལ་

བར་རྣམ་ཤེས་འཕང༌། །ཀུན་ལ་ཆགས་ཞེན་འཛིན་པ་བྲལ་བར་བྱ། །ཉིན་སྣང་བར་
དོའ་ི སྣང་བ་ཤེས་བྱ་ཞིང༌། །ཤི་ཚེ་བར་དོར་ཉམས་ལེན་གྱིས་ཟིན་བྱ། །མངལ་སྒོ་

བགགས་གདམ་སྐུ་གསུམ་གང་རུང་གིས།

།ས་བོན་གཟུང་སྟེ་འགྲོ་དོན་དཔག་

མེད་བྱ། །བར་དོའོ ། །ཆོས་དྲུག་མི་སྒོམ་ན་དབང་གི་རྗེས་སུ་འདི་འདོན་སྒོམ་བྱས་ཏེ་མོས་གུས་ཕྱག་
༈ དེ་རྗེས་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་

སེམས། །དབྱེར་མེད་ཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །དབང་དོན་རྟོགས་

པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར། །རང་ཡང་འོད་ཞུ་མི་གཡོ་གསུམ་ལྡན་ངང༌། །ལུས་

འདི་མི་རོ་ལྟ་བུར་བདག་མེད་ཅིང༌། །ངག་ནི་ལྕེ་བཅད་ལྟ་བུར་སྨྲ་བ་སྤངས། །ཡིད་
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ནི ་ བདེ ་ གསལ་མི ་ རྟོ ག ་ངང་དུ་བསྐྱུར། །དེ ་ ངང་སྣང་ལ་རང་བཞི ན ་མ་མཆི ས ་
པའི། །གསལ་སྟོང་དེ་ལ་སྒོམ་མཁན་དྲན་འཛིན་དང༌། །མྱོང་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་

爾後上師化光融於己，上師身語意與自心續，
合一無別加持得入心，一切灌義證悟得顯明。
自亦化光具足三不動：此身猶如屍體無有我，
語如斬斷舌根棄言語，意則投注樂明無念中。
此境雖現然卻無自性，明空之中修者諸憶持，
諸受悉皆無我盡捨中，若散即於散中無散住。
任現皆離執實諸取捨，盡捨修與不修諸信念，
憶念計度鬆坦釋放中，無散無修任顯悉無作。
盡捨希懼二執度量故，無礙體證善惡隨任現，
一如幻影夢境離好惡，且觀平常識之自體性。
如是平等安住。
四座祈請文之補述暨六法觀修次第

རྒྱ་ཆེན་མོ་སྒོམ་མོ། །

領受灌頂之後，進行以下念誦禪修，修持虔敬大手印：
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མེད་བོར་བའི་ངང། །གཡེང་ན་གཡེང་ཐོག་མ་གཡེངས་དེའི་ངང་བཞག །གང་

ལྟར་སྣང་ཡང་བདེན་འཛིན་སྤང་བླང་བྲལ།

།སྒོམ་དང་མི་སྒོམ་ཡིད་བྱེད་ཀུན་

後得不離三種念想故，幻化性中珍視因與果，
守護三學如護眼中珠，一切行持皆為利眾生。

བོར་ལ། །དྲན་པས་རྩིས་གདབ་ལྷོད་ཀྱི་གློད་པའི་ངང༌། །མ་གཡེང་མི་སྒོམ་གང་

由衷憶念必定會死亡，心續生起真實之虔敬，

ཤར་བཟོ་མེད་དོ།།རེ་དྭོགས་གཉིས་འཛིན་ཚད་མ་ཀུན་བྲལ་བས། །ཉམས་རྟོགས་

གེགས་མེད་བཟང་ངན་གང་ཤར་ཡང༌། །སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དགའ་སྡུག་བྲལ། །ཐ་
མལ་ཤེས་པའི་རང་ངོ་ལྟ་བར་བྱ། །ཅེས་མཉམ་པར་བཞག་གོ །

༈ རྗེས་ཐོབ་ཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་མ་བྲལ་བས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་རྒྱུ་

འབྲས་དང༌། །བསླབ་གསུམ་མིག་འབྲས་བཞིན་དུ་བཙའ་བའི་ངང༌། །སྤྱོད་པ་ཅི་
བྱེད་སེམས་ཅན་དོན་འགྱུར་བྱ། །ཅེས་སོ། །
ངེས་པར་འཆི་བ་སྙིང་ནས་སོགས་དང༌།

依於徹底厭捨之出離，米覺嘎瓦加持祈入心。
祈自他心皆遠離：自鳴得意常炫耀，
揭人隱私說他過，幸災樂禍等 [ 惡習 ]。以及：
無方熟稔慈與悲，勝義俱生之本智，
如佛菩薩之體悟，加被吾現前了悟。
知彼迷惑者 3 等。

རྟག་ཏུ་རང་གིས་ཕེར་ཤ་སྒྲོགས་པ་དང༌། གཞན་གྱི་མི་ཤེས་མཚང་ནས་འདྲུ་

一切生世恆依噶瑪巴，具德米覺多傑為上師，

བ་དང༌། །བུབ་ཁ་བྱུང་ན་དགའ་བ་སྒོམ་པ་སོགས། །རང་གཞན་སུ་ཡི་རྒྱུད་ལའང་
མ་གྱུར་ཅིག །

ཡེ་ཤེས་དེ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་རྫོགས་པ་ལྟར། །བདག་གི་མངོན་
སུམ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

འཁྲུལ་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་རྣམས་སོགས།
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སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སོགས།

今起不誤部主尊，持猛世尊之壇城，
得飲智蓮甘露已，菩提藏中終三有。
念誦「祈願一切生世皆能得」等直至「具德桑傑年巴父子尊」。
依照自己心意做祈請和祈願。

3
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བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཕྱོགས་མེད་སྦྱོང་བ་དང་། །དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་

願證無上密咒金剛乘，生圓次第之道雙運身。

因無法查證此偈全文，故此處保留藏文版原貌。
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སྐྱེ་བ་འདི་ནས་རིགས་བདག་མི་འཆོལ་ཞིང་།།བཅོམ་ལྡན་དྲག་པོའ ་ི དཀྱིལ་

འཁོར་འཛིན་བཞིན་དུ།།ཤེས་རབ་པདྨོའི་བདུད་རྩི་འཐུང་བྱས་ནས།།བྱང་ཆུབ་

སྙིང་པོར་སྲིད་པ་མཐར་བྱེད་ཤོག །

སྐྱེ ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡོ ངས་འཛིན ་དམ་སོགས།སྐྱེ ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་མི་འབྲལ་

ཤོག་གི་བར་བརྗོད། ཅེས་སོགས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གང་སྤྲོ། བསྔོ་བའང་རང་གི་བློ་དང་

འཚམས་པའི་གང་འོས་སམ། བསྡུས་ན། རྗེ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་མཛད་པས་བསྔོ་བ་འདི་བཞིན་བྱ་སྟེ།

༈ཕྱོ ག ས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི ་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེ མ ས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོ ང ས་སུ་གསོ ལ ། དུས་གསུམ་གྱི ་ སངས་རྒྱས་བྱང་
སེམས་དང༌།

རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་

ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ། བདག་ཅག་ལ་སོགས་ཏེ་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་
ལྟར་དུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །

སངས་རྒྱས་བྱང་སེ མ ས་དེ ་ དག་གི ས ་ཐུགས་བསྐྱེ ད ་པ་དང་།སྨོ ན ་ལམ་ཇི ་

ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྨོན་པར་བགྱིའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་
སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་ཞབས་ཏོག །དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་

བཀུར། སྐྱེ་བོ་ལ་སྦྱིན་བཏང༌། འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་

བཞེངས་པ། བསླབ་པ་གསུམ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་
བཅུའི་དགེ་རྩ། མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་དགེ་རྩ་
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རྒྱ་མཚོ ་ དེ ས ། སེ མ ས་ཅན་རྒྱ་མཚོ ས ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ འི ་ གོ ་ འཕང་བརྙེས་

下米覺多傑所撰迴向文：

十方一切諸佛菩薩祈護念！
猶如三世諸佛菩薩，及以三解脫門 [ 而證悟之 ] 大心眾等，
將自性有漏、無漏等一切善功德迴向於菩提一般，吾等遍空
一切有情，亦如是而行迴向。
猶如諸佛菩薩之發心與祈願，吾等一切眾生，亦如是發心與
祈願。
復次，吾等一切眾生，以承事上師，供奉僧伽，普施眾人，
施放朵瑪予魑魅，興建身語意之所依，[ 修持 ] 三學、聞思
修、十波羅蜜之善根，修持經續口訣等海會善根，迴向海會
有情證得海會諸佛之果位，開顯海會菩提，本智海、身海成
為令輪迴大海枯竭之因。
四座祈請文之補述暨六法觀修次第

ཙམ་དུ་སྨོ ན ་པར་མཛད་པ་དེ ་ བཞི ན ་དུ་བདག་སོ ག ས་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་

至於迴向文，可念誦符合己意之任何適當的文句，或者簡略地念誦如
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ནས། བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོ ་ མངོ ན ་དུ་བྱས་ཏེ ་ ཡེ ་ ཤེ ས ་རྒྱ་མཚོ ་ དང་སྐུ་རྒྱ་མཚོ ས ་
འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམས་པའི་རྒྱུར་བསྔོའོ ། །ཅེས་སོ། །

དེ་ལྟར་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཐུན་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་དམིགས་རིམ་ཟུར་འདེབས་

因仰日上師索南桑波等眾多有心者敦請，需一能與米覺多傑所著《四
座祈請文》相配合之觀修次第修誦補述，應其所請，名為意修邊札

4

之遊方者，於一座中，撰於吉祥多聞山之極寂靜處。祈願 [ 此文 ] 成
為吉祥熾燃，體受證悟增勝，加持得入自心之莊嚴。

འདོན་སྒོམ་ཟུང་དུ་སྦྱར་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཡང་རི་བླ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་སོགས་དོན་གཉེར་

（中譯：堪布羅卓丹傑）

དུ་མས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཨི་ཤྭ་ར་བཛྲ་ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས་ཐུན་ཁོངས་གཅིག་ཏུ་དཔལ་རྣམ་

ཐོས་རི་བོའ ་ི ཡང་དབེན་དུ་སྦྱར་བའི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཉམས་རྟོགས་འབར་ཞིང་བྱིན་རླབས་
འཇུག་པའི་རྒྱན་དུ་ཤོག་གོ། །།

四座祈請文之補述暨六法觀修次第

4
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即第九世噶瑪巴旺秋多傑。

49

༈ ཐུན་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་
ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་མཛད།
༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཀརྨ་ཀཱ་ཡ། རྩ་བའི་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ནི། །ངོ་བོ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དངོས་ཡིན་ཞིང༌།

།གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཞང་གི་སྐུ་

བརྒྱད་དང༌། །ཀརྨ་རབ་བརྒྱད་ངོ་བོ་གཅིག་པར་བཤད། །དེ་ཕྱིར་ཞང་གི་བཀའ་
འབུམ་བཀའ་རྒྱ་ནས། །བཏུས་ཤིང་ཅུང་ཟད་བསྣོན་ཁ་བཏབ་ནས་ཀྱང༌། །མི་
བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ཐུན་བཞི་འདི་ཉིད་མཛད། །

四座祈請文觀修次第
甚明筆記
噶瑪恰美仁波切

南無咕嚕噶瑪噶耶
教云根師米覺多傑尊，本質即真觀世音菩薩，
蓮師八相祥上師八尊，歷代八世法王皆一體，
故由祥師教言百說中，汲取要義且稍行增補，
米覺多傑撰此四座法。
教導說，根本上師米覺多傑，其本質即是觀世音菩薩之真身，並且與
蓮師八相、祥上師八尊，以及歷代八世的噶瑪巴，本質都是一體的。
因此，米覺多傑汲取祥上師的教言全集百說的內容，且稍加增補，著
作了這部《四座上師相應法》。
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本文之原文皆為偈言體，此處亦將偈言內容譯為白話散文體，以令讀者易於
明白其義。
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འདི་ཡི་དམིགས་རིམ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ལ།

།ཡང་རི་དྲུང་པ་བསོད་ནམས་

བཟང་པོ་ཡིས། །ཞུས་ནས་མཛད་པའི་རྒྱས་པ་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། །གཞུང་འདིའི་
དམིགས་རིམ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཞིང༌།

།ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་མོས་གུས་ཕྱག་ཆེན་

གསུམ། །དོན་བསྡུས་དམིགས་རིམ་ཧ་ཅང་མང་དྲག་ཅིང༌། །བར་སྐབས་འདོན་ཆ་
སབ་རྒྱུ་མང་བའི་ཕྱིར། །དེ་ཉིད་འདོན་པའི་སྲོལ་ནི་མ་བྱུང་ངོ༌། །

མགོ་འདིར་མ་ནམ་བཞི་བསྐོར་འདོན་སྲོལ་སྣང༌། །འདི་ཉིད་གཞུང་ཚིག་ཉིད་

ཀྱི་བསྒོམ་བྱ་ནི། །

རང་ཉིད་ཐ་མལ་གནས་པའི་སྤྱི་བོའ་ི ཐད། །མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་དུ་འོང༌། །དབུ་སྐྲ་སིལ་བུ་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས། །སེང་ལྡེང་ཌཱ་རུ་
བྷནྡྷ་བདུད་རྩི་བསྣམས། །རྒྱན་མེད་གཅེར་བུ་གཟི་མདངས་འོད་ཟེར་འབར། །ཟག་

མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། །གར་སྟབས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཅི་ཡང་
སྟོན། །

仰日仲巴索桑所敦請，旺秋多傑因此而撰書，
四座詳細觀修之次第，然此非僅觀修次第法，
大印六法虔敬大手印，概述此三觀修實過多，
中亦增插諸多誦文故，此文未成修誦之傳統。
之後，在仰日仲巴索南桑波的請求下，旺秋多傑撰寫了一部詳細的《四
座上師相應法》觀修次第。但是這部觀修次第的內容，並非只有《四
座上師相應法》的觀修次第，還概述了大手印、六法、虔敬大手印這
三個部分。其中包含了太多觀修次第，同時也插入許多要念誦的內容，
而使得這部著作沒有發展成為普遍修誦的傳統。

先行傳統念誦四身文，此處誦文應作之觀修：
首先，是進行〈四身祈請文〉的念誦傳統，接下來法本文字的觀修內
容是：

自身凡夫之身頭頂上，紅色妙麗悅意空行母，
青絲飄散三眼視虛空，持紫檀鼓頭骨盛甘露，
無飾赤裸風采威光耀，由於無漏大樂增盛故，
示現種種舞蹈之身姿。

眼凝視虛空，手持紫檀手鼓與盛有甘露的頭蓋骨，赤裸不戴任何裝飾
卻風采光耀奪目，因無漏大樂增盛的緣故，示現出各種各樣的舞蹈身
姿。
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在自己凡夫之身的頭頂上，有美麗悅意的紅色空行，飄散著青絲，三
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དཀར་མོ་སེར་མོ་དམར་མོ་ལྗང་མོ་དང༌། །སྔོན་མོ་ནག་མོ་ཁྲ་མོའ་ི སྐུ་མདོག་

ཅན། །དེ་འདྲ་གྲངས་མེད་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །ནམ་མཁའ་བར་སྣང་གང་བར་
རྡུལ་བཞིན་འཚུབས། །

དེ་དབུས་སྤྱི་གཙུག་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །འཇའ་གུར་འོ ད་ཕུང་འཁྲིགས་

པའི་གུར་ཁང་ན། །པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་

同彼白色黃色及紅色，綠色藍色黑色及花色，
無數百千萬億空行尊，猶如塵埃瀰漫滿虛空。
千萬億尊和主尊空行母相似的白色、黃色、紅色、綠色、藍色、黑色、
花色的無數空行母，有如塵埃一般地瀰漫佈滿整個虛空。

其中頭頂上方虛空處，霓帳光芒籠罩幕室中，

དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་སོགས། །རང་གི་གང་མོས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ། །

蓮花日月層疊坐墊上，米覺多傑確映多傑等，

ཐུགས་ཀར་བསྣོལ། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །སངས་

在她們中央，於其頭頂上方的虛空中，在霓虹帳篷光芒籠罩的幕室內，

ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་ཞྭ་ནག་གསེར་མདོངས་ཅན། །ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བསྒོམ། །

ན་མོ ་ གུ་རུ་ཞེ ས ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །གསོ ལ ་བ་འདེ བ ས་པའི ་ དུས་བར་

དམིགས་པ་ཡིན། །

己所景仰任一噶瑪巴。

蓮花、日墊、月墊層疊的坐墊上，是米覺多傑、確映多傑等任何一位
自己景仰的噶瑪巴。

赤褐袈裟飾金黑寶冠，金剛鈴杵交持於心間，
雙足金剛跏趺而端坐，觀為諸佛總集之體性。
觀想他穿戴著赤褐袈裟與黑色飾金的黑寶冠，雙手持鈴杵交叉在心間，
雙足結金剛跏趺坐而端坐，是一切諸佛總集之體性。

以上是從「頂禮上師」開始，至「此際即吾由衷祈請時」的觀想。
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此乃頂禮上師句為始，直至祈請時句之觀修。
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དེ་ནས་སྣང་ཞིང་སྟོང་ལ་ཞེས་པ་ནས། །ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཞེས་

བྱ་བའི་བར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་པས། །བླ་མའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་ནི། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས། །
སྟོང་གསུམ་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ན།

།ཀརྨ་པ་ཉིད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་

སོགས། །ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པས་ཁྱབ་རྣམས་དང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་
སེམས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ། །

ཐམས་ཅད་ཀརྨ་པ་ཡི་སྐུར་གྱུར་ཏེ།

།དགེ་སློང་ཆ་ལུགས་ཞྭ་ནག་གསེར་

མདོངས་ཅན། །ཕྱག་ཞབས་བཞི་པོ་བྱིན་བརླབས་ཕྱག་རྒྱ་མཛད། །འཇའ་འོ ད་
མེ ་ ཏོ ག ་ཆར་དང་སྤོས་དྲི་བཅས། །ནམ་མཁའ་བར་སྣང་གང་བར་བྱོ ན ་ནས་
ཀྱང༌། །ཐམས་ཅད་སྤྱི་བོའ ་ི ཀརྨ་པ་ལ་ཐིམ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་ཞིང་གུ་རུ་རཏྣ་

ནས། །ཞི་བར་མཛོད་བར་དབྱངས་དང་བཅས་པས་འདོན། །འདི་ནི་སྤྱན་འདྲེན་
བྱིན་འབེབས་གཉིས་ཀ་ཡིན། །

再由顯而空兮空而顯，誦至上師之意賜加持，
一心祈請上師身語意，由上師身語意放射出，
各色光芒燦照遍虛空。
之後念誦「顯而空兮空而顯」至「上師之意賜加持」為止，專心一
意地祈請上師的身語意。觀想由上師身語意，放射出各色光芒燦照遍
滿虛空。

促請三千世界百俱胝，化現遍滿一切諸剎土，
噶瑪巴之化身百俱胝，以及諸佛菩薩之大悲。
促請在三千世界的百千萬個 [ 小世界 ] 中，遍滿一切剎土的噶瑪巴的
百千萬尊化身，和諸佛菩薩的大悲心。

一切化為噶瑪巴尊身，比丘僧服飾金黑寶冠，
手足四肢示現加持印，伴隨彩虹花雨諸薰香，
紛然降臨遍滿虛空中，悉皆融入頂上噶瑪巴。
如是觀時由咕嚕惹那，乃至平息怨敵以韻誦。
此即迎請賜福此二者。

肢手足都示現加持印，伴隨著彩虹、花雨及薰香，紛然降臨遍滿虛空
中，而且融入 [ 自身 ] 頭頂的噶瑪巴。如此觀修的同時，配合曲調唱
誦從「 咕嚕惹那降臨時」至「平息怨敵盡無餘」。此即包含了迎
請與賜予加持兩個部分。
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他們都化為噶瑪巴尊身，[ 穿著 ] 比丘僧服，[ 頭戴 ] 飾金黑寶冠，四
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འདི་ལྟར་དངོས་སུ་བྱོན་པ་སི་ཏུ་ཡི། །ཞལ་གཟིགས་ཐང་ཀ་ཡང་ནི་བྲི་སྲོལ་

司徒親見如是真降臨，從而開創唐卡之畫風。

དེ་ནས་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་གང་བ་ཡི། །མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་

也從而開創了此一唐卡的畫風。

བྱུང༌། །

གཅིག་ཐིམ་ནས། །ཁ་དོག་ལྔ་དང་ནག་མོ་ཁྲ་མོ་བདུན། །སྤྱི་བོར་ཀརྨ་པ་ལ་བསྐོར་
ནས་བཞུགས། །

ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་མོ་ལས།

།འོ ད་ཟེར་ལྗང་གུ་བདག་དང་

བསྲུང་བྱ་ལ། །ཕོག་པས་ཕྲག་དོག་ལས་གྱུར་ནད་གདོན་གྲིབ། །ཐམས་ཅད་བ་

མོར་ཉི་ཟེར་ཕོག་ལྟར་བསལ། །ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟ་ཡན། །ཕྲག་དོག་

ལས་གྱུར་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན། །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དྲུང་དུ་བཤགས་པར་
བསྒོམ། །

དེ་བཞིན་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར་མོ་ལས། །འོ ད་ཟེར་གསེར་མདོག་འཕྲོས་

པས་ང་རྒྱལ་ལས། །གྱུར་པའི་ནད་གདོན་གྲིབ་སོགས་བསལ་བ་དང་། །དེ་ཡི་དྲུང་
དུ་ང་རྒྱལ་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས། །

在司徒仁波切 [ 的勝觀中 ] 曾經親見，[ 噶瑪巴 ] 如此真實降臨的情景，

其後遍滿虛空天際間，一切空行一一相融矣，
五色黑色花色成七尊，圍繞頭頂上方噶瑪巴。
之後，遍滿虛空的一切空行眾，一位融入一位之中，直至成為五色、
黑色與花色七位空行母，並圍繞著頭頂上的噶瑪巴。

碧綠身色羯磨空行母，放射綠光照我所護眾，
嫉妒所生疾病邪魔煞，悉皆消散如陽照霜雪，
無始生世以來至今日，一切嫉妒所生罪墮障，
羯磨空行尊前修懺悔。
由綠色的羯磨空行母放射出綠色光芒，照射到我和要被保護者，猶如
太陽照射到霜雪一般，去除嫉妒所造成的一切疾病、邪魔與凶煞。觀
想在羯磨空行的尊前，懺悔從無始以來直至今日，由嫉妒所產生的一
切罪障與墮罪。

我慢所生疾病邪魔煞，於彼尊前懺悔慢罪障。
同樣地，黃色的大寶空行母放射出黃色的光芒，去除由我慢所產生的
諸種疾病、邪魔、凶煞。在其尊前，懺悔我慢的罪障。
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如是黃色大寶空行母，放射黃色光芒而去除，
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པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོའི་འོད་ཟེར་གྱིས།

།འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་ནད་

གདོན་གྲིབ་སོགས་བསལ། །ནད་གདོན་ཉེས་སྒྲིབ་དེ་ཡི་དྲུང་དུ་བཤགས། །

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་དཀར་མོའ་ི འོད་ཟེར་གྱིས། །གཏི་མུག་ལས་གྱུར་ནད་

གདོན་གྲིབ་སོགས་བསལ། །དེ་ཡི་དྲུང་དུ་གཏི་མུག་ཉེས་ལྟུང་བཤགས། །

དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་ནག་མོའི་འོད་ཟེར་ནི། །མཐིང་ནག་འཕྲོས་པས་དམ་

ཚིག་ཉམས་ཆགས་བསལ། །ནག་མོ་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་གཅིག །དེ་ཡི་དྲུང་

དུ་དམ་ཚིགས་ཉམས་ཆགས་བཤགས། །

རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྔོན་མོའ་ི འོད་ཟེར་གྱིས། །ཞེ་སྡང་ལས་གྱུར་ནད་གདོན་གྲིབ་

སོགས་བསལ། །དེ་ཡི་དྲུང་དུ་ཞེ་སྡང་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས། །

紅色蓮花空行放光芒，去除貪欲所生病魔煞，
於彼尊前懺悔貪罪障。
紅色的蓮花空行母放射光芒，去除由貪欲所產生的諸種疾病、邪魔、
凶煞。在其尊前懺悔貪欲的罪障。

白色如來空行放光芒，去除愚癡所生病魔煞，
於彼尊前懺悔癡墮罪。
白色的如來空行母以光芒，去除由愚癡所產生的諸種疾病、邪魔、凶
煞。在其尊前懺悔愚癡的墮罪。

黑色誓戒空行深藍光，去除違犯破壞誓戒障，
黑色空行乃吉祥天女，於彼尊前懺悔違戒罪。
黑色的誓戒空行母放射出深藍色的光芒，去除違犯和破壞誓戒 [ 的罪

障 ]，此黑色空行母就是吉祥天女「巴丹拉姆」。在其尊前，懺悔違
犯和破壞誓戒。

藍色金剛空行放光芒，去除瞋恨所生病魔煞，

藍色的金剛空行母放射出光芒，去除由瞋恨所產生的諸種疾病、邪魔、
凶煞，在其尊前懺悔瞋恨的罪障。
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於彼尊前懺悔瞋罪障。
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སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་ཁྲ་མོ་ལས།

།འོ ད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་

འཕྲོས་པ་ཡིས། །དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་སྒོ་ནས་བསགས་པ་ཡི། །ནད་གདོན་གྲིབ་
སོགས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་བསལ། །འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་
བཤགས། །

འདི་ནི་སྒྲིབ་སྦྱོང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། །སྤྲོས་མེད་དམིགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་

གྲིབ་སེལ་ཡིན། །

འདི་ཉིད་འདི་རུ་དགོས་དོན་ཅི་ཞེ་ན།

།ཆགས་ཉམས་སྡིག་སྒྲིབ་ལྡན་པའི་

མི་དེ་ལ། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་དཀའ་བ་སྟེ། །བྱིན་རླབས་མ་ཞུགས་
ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་མི་སྲིད། །དེ་ཕྱིར་ཐོག་མར་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཕྱིར་ཡིན། །

ནད་པ་སོགས་ལ་གྲིབ་སེལ་བྱེད་པ་ཡང༌། །དཔལ་འབར་གཙང་མ་མཐོ་ཚད་

བདུན་བྱས་ལ། །དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཞྭ་ཁྲ་ཆོས་གོས་བྱས། །

繽紛身色花色空行母，放射諸種花色之光芒，
三毒等同積聚之疾病，邪魔凶煞無餘盡消除，
向其懺悔違亂與墮罪。
身色繽紛的花色空行母，放射出各色的光芒，無餘盡除由三毒等同產
生的疾病、邪魔與凶煞。向其懺悔一切違亂墮罪。

此為淨除罪障最勝法，即緣無作空行淨障法。
這是非常殊勝的淨除罪障法，是專注於無作之空行的淨障法。

若問此處為何需修此，帶有染污過失罪障者，
難以領受上師之加持，不受加持覺證不得生，
是故先修淨除罪障法。
如果問為什麼在這裡需要有這麼一段呢？一個帶著染污、過失、罪障
的人，很難得到上師的加持。而沒有獲得加持，就不可能生起覺證，
因此，一開始要先淨除罪障。

若為病者等人行除障，先做七寸清淨七燈芯，

若要為病患等進行除障，要做七條拇指與中指張開長度的乾淨燈芯，
僧眾要穿戴彩色法帽與袈裟。
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僧眾穿戴彩帽與袈裟。

63

བླ་མས་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་གི །ཕྱག་རྒྱས་དཔལ་འབར་ནད་པའི་སྟེང་

དུ་བཟུང༌། །དེ་ཉིད་གོང་ལྟར་མཁའ་འགྲོ་མར་བསྒོམ་སྟེ། །དེ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ནད་དང་
གྲིབ་སེལ་བསྒོམ། །མཁའ་འགྲོ་རེ་རེའི་ཤློ་ཀ་དེ་ལ། །མེ་རུ་ཟད་ལ་ཁད་པར་ཡང་

ལོག་འདོན། །མེ་རུ་ཟད་ནས་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལ་དོར། །དེ་འདྲ་དཔལ་འབར་བདུན་པོ་
རིམ་བཞིན་བྱ། །

གོང་འོག་ཐུན་བཞི་གཞུང་ལྟར་ཚངས་མ་འདོན། །མཇུག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་

ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། །

འདི་ཡི་ལུགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་གྲིབ་སེལ་གྱི།

།ཕྱག་ལེན་ཡིན་ཞེས་སློབ་

དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །དེ་ནི་ཞར་བྱུང་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །

上師手持金剛專一印，握持燈芯置於病者上，
如是依前觀修空行母，觀想彼之光芒除病障，
念誦每尊空行之偈誦，直至燈芯燒盡反覆誦，
燈芯燃盡將其向外拋，如是依序漸修七燈芯。
上師雙手持金剛專一手印，在病患之上持握燈芯。如上所說地觀想燈
芯為空行母，其光芒消除疾病與障礙。分別念誦每一位空行母的偈誦，
直到燈芯即將燒盡，燈芯若還沒燒完可重複念誦。燈芯燒盡之後，將
其往外丟。依序對七條燈芯如此做。

前後完整念誦四座文，最後誦吉祥文並灑花。
從開始到結尾念誦整部《四座上師相應法》，最後念誦吉祥文並灑花。

諸阿闍梨教導如是言，此乃空行淨障之儀軌，
於此僅稍附帶予說明。
阿闍黎們教導，這是此傳統的空行除障儀式。在此只是附帶地說明。
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དངོས་གཞི་མཁའ་འགྲོའི་གསོལ་འདེབས་ཚར་བའི་མཇུག །མཁའ་འགྲོ་བདུན་

པོ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོར་ཐིམ། །དེ་ཉིད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །རང་ལུས་ཐ་

མལ་ལུས་འདི་གནས་འགྱུར་ནས། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ལ། །གཅེར་
བུ་དབུ་སྐྲ་སིལ་མས་སྐུ་རྒྱབ་ནོན།

།རྒྱན་ཆ་གཞན་མེད་མེ་ཏོག་དམར་པོས་

བརྒྱན། །གྲི་གུག་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བྷནྡྷ་ཐོགས། །ཕག་ཞལ་མེད་ཅིང་སྤྱན་
གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས།

།ཁ་ཊྭཱྃ་མེད་ཅིང་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་

གྱིས། །འོད་ཕུང་དཀྱིལ་དུ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་བཞུགས། །
དེ་ནས་སྤྱི་གཙུག་བཞུགས་པའི་ཀརྨ་པ།

།མདུན་དུ་བྱོན་ནས་བདེ་མཆོག་

སྐུར་གྱུར་ཏེ། །སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སྤྱན་གསུམ་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ། །དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་

ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་བརྒྱན། །སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ། །རུས་

པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ་ཞིང་མེ་དཔུང་འབར། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འབྱུང་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་
བོར་མཛད། །ཞབས་གཡས་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་གར་སྟབས་མཛད། །དེ་ལ་
རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་གཡོན་གྱིས། །བདུད་རྩི་དྲངས་པས་ཡེ་ཤེས་མེ་རབ་

འབར། །

空行祈請文後即正行，七尊空行融入紅空行，
紅空行亦化光入我身，自身由凡夫身得轉化，
成為金剛亥母紅色身，赤裸長髮披散於身後，
無諸裝飾唯飾赤紅花，手持鉞刀盛甘露班達，
無有亥臉三眼視虛空，雙腿右直左曲無天杖，
光蘊中佇蓮花日墊上。
在空行祈請文結束後，即是正行。七尊空行母融入至紅色空行母，然
後紅色空行母化光融入 [ 行者 ] 自身。此凡夫之身轉化成為紅身金剛
亥母，赤裸長髮披散在身後，除了紅花沒有其他裝飾。她手持鉞刀以
及盛滿甘露的頭蓋骨，沒有豬臉，三眼凝視虛空，沒有天杖，右腿伸
直左腿彎曲，光蘊當中佇於蓮花日墊上。

此後住於頂上噶瑪巴，駕臨前方化為勝樂身，
藍色尊身三眼怒含笑，髮盤頂髻飾半月金剛，
虎皮下裙披鮮潤象皮，配戴六骨莊嚴火熾燃，
雙手持法基印置頭頂，右腿直伸左曲示舞姿。
自身所化空行以左手，獻彼甘露本智火熾燃。
接著，住於頭頂的噶瑪巴來到前方，化為勝樂金剛身，身色為藍，具
皮下裙及鮮潤象皮，配戴骨飾六莊嚴，火焰熾燃，雙手於頭頂持法基
手印，右腿伸直左腿彎曲，示現舞蹈的姿態。自身 [ 所化現的 ] 空行

以左手供養甘露，使 [ 化為勝樂金剛的噶瑪巴 ] 燃起熾盛的本智之火。
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有三眼，怒中又帶笑，頭髮盤於頭頂，以半月和金剛為嚴飾，身著虎
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དེ་ནས་རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་འོ ད་ཟེར་གྱིས། །དེ་ཉིད་བྷ་གའི་ནང་ནས་སྤྱན་

爾後自身空行以光芒，迎請勝樂金剛入密處，

སྐབས་དེར་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཡིན་ན་ནི།

之後，自身空行以光芒迎請 [ 化為勝樂金剛的噶瑪巴 ] 進入密處，來

དྲངས་ཏེ། །རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིར་བཞུགས། །

།བུམ་པ་ཅན་གྱི་རླུང་ནི་དྲག་ཏུ་

བསྒོམ། །གཅིག་པུ་མིན་ན་བར་རླུང་བཟུང་བས་འཐུས། །

དེ་ནས་སྙིང་ཁའི་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ཡི། །དཔྲལ་བར་ ་དཀར་མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་

པོ། །ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་ལྟེ་བར་ཧོ་སེར་པོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དང་ནི། །ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་བསྒོམ། །ནམ་མཁའ་གང་ནས་ ་
ཞེས་བྱ་བའི་བར། །ཚིག་འབྲུ་བཞི་དེ་ལན་གསུམ་གྱེར་བར་བྱ། །

住自空行心間蓮日上。

到自身空行心間的蓮花日墊上。

此時自身若是單獨處，即可奮力修持寶瓶氣，
若非獨處持中氣亦足。
這時若是一人獨處，即可奮力修持瓶氣，若不是一個人，持守中氣也
就足夠。

此後住於心間嘿嚕嘎，額頭白嗡喉間紅色啊，
心間藍吽臍部黃色吙，此皆一切諸佛身語意，
及四本智體性如是觀，由遍滿虛空念誦至嗡，
此四句偈應吟誦三遍。
然後觀想在心間的嘿嚕嘎的前額有白色的「嗡」，喉間有紅色的「啊」，
心間有藍色的「吽」，臍部有黃色的「吙」，這些是諸佛身語意以及
四本智的體性。唱誦三遍此四句：「 遍滿虛空不動金剛啊，放大

嗡。」

68

四座祈請文觀修次第甚明筆記
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དེ་ནས་སྙིང་ཁའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་པའི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཀརྨ་པ་དེ་

ལ། །བཟོད་གླགས་མེད་པའི་དད་གུས་རྩེ་གཅིག་པས། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཞེས་

པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བར་དུ་ཚར་གཅིག་འདོན། །ཀརྨ་པ་
མཁྱེན་དེ་ལ་བསྙེན་པ་བྱ། །

སྙིང་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཟེར་སྐབས་དེར། །སྙིང་གའི་ཀརྨ་པ་དེ་འོ ད་

དུ་ཞུ། །ཀརྨ་པ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ནི། །རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་
མེད་འདྲེས། །རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ། །དེ་ཡང་ནམ་མཁར་འཇའ་
ཚོན་ཡལ་བཞིན་ཡལ། །

ཅི་ཡང་མི་དམིགས་ཕྱག་ཆེན་ཉམས་ལེན་ངང༌། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

ཞེས་པ་ནས། །མི་འབྲལ་ཤོག་ཅེས་བར་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན། །འཁོར་གསུམ་ཡང་
དག་དམིགས་མེད་བསྔོ་བ་ཡིན། །

爾後於心諸佛之總集，盛德嘿嚕嘎尊噶瑪巴，
生起難忍信心與虔敬，專心一意自淨妙尊聖，
直至遍知一切誦一遍。而後持誦噶瑪巴鑒知。
之後，對心間的諸佛總集的盛德嘿嚕嘎——噶瑪巴，生起難忍的信心
與虔敬，專一地從「淨妙尊聖四身自在」直到「遍知一切噶瑪巴

鑒知」念誦一遍，然後持誦噶瑪巴鑒知。

誦至恆能救護上師時，觀想心間噶瑪巴化光，
由此噶瑪巴之身語意，與吾身口意三融為一，
自身空行母尊亦化光，虹彩消散空中般消散。
在念到「 恆能救護上師」的時候，心間的噶瑪巴化光。噶瑪巴的身
語意，和我們自身的身語意融合無別。然後自身空行也化光，如彩虹
消失在空中一般地消散。

於無所緣大印修持中，念誦自具德勝妙上師，
直至桑傑年巴父子尊，乃三輪清淨無緣迴向。
無有任何所緣地修持大手印，念誦「 祈請具德勝妙上師」 至「具
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德桑傑年巴父子尊」。這就是三輪清淨無所緣的迴向。
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མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། །འཕྲལ་དུ་གང་ཤར་

ངོ་བོ་སྐྱོང་དེ་ལ། །གེགས་དང་གོལ་ས་གཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བ། །མོས་གུས་ཕྱག་

ཆེན་གསང་སྔགས་ཉེ་ལམ་ཡིན། །

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ། །ཞེས་སོགས་སྨོན་ལམ་འདི་ལ་འཇུག་སྒོ་

གཉིས། །གལ་ཏེ་མི་ནས་མི་རུ་སྐྱེས་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བསྟན་པ་མ་

རྫོགས་བར། །ཀརྨ་པ་ཡི་སྤྲུལ་པ་མི་རྫོགས་པས། །དེ་དག་བླ་མར་བསྟེན་པའི་སྨོན་
ལམ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་འདོད་ན།

།ཀརྨ་པ་དངོས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

གཟིགས། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །དེ་ཉིད་བླ་མར་བསྟེན་
པའི་སྨོན་ལམ་ཡིན། །དེ་དོན་འབྲེལ་པ་ཐོགས་ཆོག་མཇུག་ན་གསལ། །

依於虔敬祈請加持力，守護乍然顯現之體性，
障礙歧途絲毫不生起，虔敬大印乃密咒捷徑。
依於虔敬祈請的加持，而能守護任何乍然顯現的體性，連一個障礙與
歧途都不會發生。虔敬大手印是密咒乘的捷徑。

一切生世恆依噶瑪巴，諸等祈願則有二入門：
若欲由人投生而為人，乃至千佛聖教未完盡，
噶瑪巴之化身無止盡，乃依眾尊為師之祈願。
有兩種方式來進行「一切生世恆依噶瑪巴」等祈願：若是從人道投
生至人道，在千佛教法尚未完盡之前，噶瑪巴的化身亦不會有止盡。
這就是依止他們為上師的祈願。

若欲投生極樂佛淨土，噶瑪巴即聖觀音菩薩，
無量光佛近侍居於彼，此即依其為師之祈願。
有緣足矣文後此義明。
若想要投生極樂淨土，實際上噶瑪巴即是聖觀世音菩薩，就以無量光
佛的近侍弟子的身分在那裡。這即是依止他為上師的祈願。這一點，
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在「有緣足矣」的願文最後有清楚的說明。
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ཐུན་བཞི་འདི་ཉིད་བླ་སྒྲུབ་མཆོག་ཡིན་ཏེ།

།རྫོགས་རིམ་བསྐལ་པ་དུ་མའི་

བར་དག་ཏུ། །འདུ་འཛི་རྣམ་གཡེང་སྤངས་ནས་བསྒོམ་པ་དང༌། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་
འཁོར་བྱེ་བ་བསྒོམ་པ་བས། །བླ་མ་ལན་གཅིག་བསྒོམ་པ་ལྷག་པ་དང༌། །ཡི་དམ་

བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱེ་བ་ས་ཡ་ལས། །བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ལན་གཅིག་ལྷག་པའི་
ཚུལ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། །

ཡང་ཟུར་གྲྭ་གསུམ་སྒོམ་གྲྭ་ལ་སོགས་སུ། །ཉིན་གསུམ་མཚན་གསུམ་འདི་

ལ་ཐུན་བཟུང་སྟེ། །གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ་ལྷག་པོར་མཛད་སྲོལ་ཡོད། །སྲོད་
དང་ཐོ་རངས་ནམ་ཕྱེད་ལན་གསུམ་དུ། །མཁར་རྔ་བཏང་རྗེས་ཆོས་ཁྲིམས་པ་དེ་
ཡིས། །སྒར་པ་བསྐོར་ནས་ཅོག་བུ་ཐམས་ཅད་ཉུག །མ་བཏོན་གཉིད་ནི་བསྡད་ན་

ཆད་པ་ཡོད། །ཀཾ་ཚང་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་འདི་རང་ཡིན། །

此四座為最勝相應法，縱能捨棄散亂與放逸，
多劫修持圓滿次第法，或修千萬本尊之壇城，
不如觀修一次上師尊。修誦本尊咒語百千萬，
不如一次祈請上師尊，密咒續部悉皆如是云。
這部四座法是最殊勝的上師相應法，因為在許多密咒的續典中都說：
即使多劫捨棄散亂放逸地修行圓滿次第，並且觀修千萬個本尊壇城，
都不如觀修上師一次；縱然修誦百千萬次本尊，尚不如祈請上師一次。

仰宿楚三修院等諸處，三日三夜上座修此文，
特有祈請法會之傳統，傍晚半夜凌晨等三次，
鑼響糾察繞行於營地，巡視所有各別之營帳，
處罰彼等不誦瞌睡者，此即岡倉噶舉主修持。
在仰日、宿如、楚布這三座修院等地方，有三日三夜上座念誦這些願
文，進行這祈請法會的特殊傳統。在傍晚、半夜、凌晨三次敲鑼之後，
糾察師會繞行營地，巡查所有個人的營帳，處罰那些沒有念誦或是在
睡覺的人。這即是岡倉噶舉的主要修持。
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འདི་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱེད་པའི་ཡུལ། །གསོལ་བ་ཁྱི་བཏབ་ཕག་

བཏབ་འཚང་མི་རྒྱ། །བླ་མ་མིན་པར་བླ་མར་མ་བཅོས་པ། །བླ་མ་ཡིན་ལ་བླ་མར་
བྱིན་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་མཉན་པ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས། །
དེ་དོན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང༌།

།ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཚན་རྣམས་

བཏགས་པ་ཡིན། །དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་

རྗེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས། ། བཅུ་གསུམ་

འདི་དག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དངོས། །

དེ་དག་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་བའི་སྐབས་མེད་དོ། །གོང་མས་རྒྱབ་མ་གར་འཁྲུངས་

བཀའ་ཤོག་བཞག །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཙཱ་རི་མཚོ་དཀར་དུ། །སྐུ་མཚམས་མཛད་
ཅིང་ཐུགས་དམ་བརྟགས་པའི་སྲོལ།

གསལ། །

།དེ་ཚེ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་

教云行持如是祈請境，祈請豬狗佛果不得成，
非上師者莫造為上師，應是上師亦現為上師，
需是如同桑傑年巴者。
至於祈請的對象，[ 米覺多傑 ] 教導：祈請狗、祈請豬是無法成佛的，

不要將不是上師的人假造成上師，[ 上師 ] 就應該像是桑傑年巴一樣，

是上師而且示現為上師 [ 的威德 ]。

此義釋迦牟尼曾授記，鄔金貝瑪亦賜諸名號，
首先杜松虔巴為起始，確映多傑與耶謝多傑，
蔣秋多傑堆督多傑等，此十三世皆真觀世音。
以上 [ 關於噶瑪巴的轉世 ] 的含意，釋迦牟尼佛已經授記，以及鄔金

貝瑪 [ 在伏藏 ] 中賜予了 [ 歷代噶瑪巴的 ] 名號。最初從杜松虔巴開始，

直至確映多傑、耶謝多傑、蔣秋多傑、堆督多傑等，這十三世都是觀
世音菩薩的真身。

此等錯謬之時不可得，前世信函預示生何方，
最勝化身於匝利白湖，閉關入三摩地而禪觀，
彼時本尊空行明授記。

的諭令信函。就像最勝化身在匝利白湖地區 [ 為了預言轉世而 ] 閉關
並於禪定中觀徵兆的傳統，當時本尊空行即給予了明確的授記。
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這些是不可能有任何錯謬的，前一世會留下預示下一世將出生於何處
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དེ་ཕྱིར་བརྒྱུད་པ་འདི་རུ་ཞུགས་ཕྱིན་ནས། །དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་

མ་ལོན་ཀྱང༌། །བླ་མའི་ཕྱོགས་སུ་མགོ་བོ་བསྟན་བྱས་ཏེ། །ཉལ་ནས་བསྡད་ཀྱང་
དོན་ཆེན་འགྲུབ་བོ་གསུངས། །

ཞེས་པ་གྲྭ་སློབ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར།

།རཱ་ག་ཨ་སྱས་ཚིག་ཉུང་དོན་

འདུས་སྨྲས། །བཤེས་གཉེན་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་བྱས་ཡི་གེར་བཀོད། །འདི་ལ་

འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་པ་གང་མཆིས་བཤགས། །དགེ་བས་འདི་ཉིད་མཐོང་ཐོས་དྲན་

རེག་རྣམས། །མོས་གུས་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར་བར་ཤོག །
མངྒ་ལཾ།། །།

是故教云入此傳承後，縱使未能如理修正法，
頭朝上師方向而躺臥，如此亦能成辦廣大義。
因此，教導說：一旦進入這個傳承之後，即使不能如理地修持正法，
就算只是頭朝著上師的方向躺臥著，也能成辦廣大利益。

為能利益僧眾弟子眾，惹噶阿瑟文簡意賅述，
名為謝年塔欽者記錄。若有違亂過罪皆懺悔，
願以此善令見聞觸者，盛燃虔敬大手印本智。
為了利益僧眾及弟子，惹噶阿瑟言簡意賅地講述 [ 此文 ]，並由謝年塔
欽執筆記錄。若有任何矛盾、錯誤與過患，悉皆懺悔。以此善功德，
願見、聞、念、觸 [ 此文 ] 者，盛燃虔敬大手印之本智。

芒嘎朗（願吉祥）。
（中譯：妙融法師）
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༈ གསོལ་འདེབས་ཐུན་བཞིའི་དམིགས་རིམ་འགགས་འདུས་
རྩ་ཚང་བཞུགས་སོ། །

ཀརྨའི་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད།
༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཀརྨ་ཀཱ་ཡ།

ཐུན་བཞིའི་དམིགས་རིམ་མཁས་གྲུབ་ཆགས་མེད་ཞབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལྟར་

ཞིབ་ཆ་དགོས་ཤིང༌། འདིར་གནད་འགགས་དང་རྩ་བའི་ས་བཅད་ཚང་བ་ཙམ་

ཞིག་བརྗོད་པ་ལ་གནད་འགགས་ནི་ཡི་གེ་བཞི་ལ་ཚང་བ་ཡིན་ཅིང༌། དངོས་གཞི་

རླུང་བུམ་ཅན་ལ་སྦྱར་དགོས་ཏེ། ནམ་མཁའ་གང་བའི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཨཱཿཞེས་

པ་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་སྟེ། ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་འགུག་པ་བྱ། འོད་ཟེར་འགྱེད་པའི་རྡོ་
རྗེ་དགའ་བ་ཧོཿ ཞེས་པ་དགང་བ་སྟེ། བུམ་པ་བཞིན་དུ་དགང་བར་བྱ། ཕོ་ཉ་འབར་

བའི་དབྱངས་ཅན་ནུས་པ་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་སྡོམ་པའམ་གཞིལ་བ་སྟེ། རྒྱ་མདུད་བཞིན་

དུ་བསྡམ་པར་བྱ། དྲི་མ་སེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་ ། ཞེས་པ་འཕང་བ་སྟེ།

རླུང་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན། ཡི་གེ་བཞི་སྐུ་བཞི་སྟེ། ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ། ཨཱཿགསུང་རྡོ་
རྗེ་ལོངས་སྐུ། ཧཱུྃ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ། ཧོཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའོ། །

噶美堪千仁謙達給

南無咕嚕邊雜達惹噶瑪噶呀！
《四座》的觀修次第，需要有像恰美大師的註解那樣的詳細
解釋，而本文僅是論及要義和完備的綱要。

[ 一、要義 ]
[《四座》的 ] 要義就包含在四個種子字當中，同時要配合
正行的瓶氣 [ 而觀修 ]。「遍滿虛空不動金剛啊」時引息，
如同鐵鉤一般召引 [ 氣息 ]。「放大光明金剛歡喜吙」時滿
息，如同瓶子一般充滿 [ 氣息 ]。「熾盛使者妙音具力吽」
時閉息或散息，如同紮緊的結一般密閉。「淨除垢染事業
忿怒嗡」時射息，如同箭一般向外呼出。以上即是「引、滿、
散、射」的運氣四步驟。
這四字即是四身：「嗡」(
(

) 是語金剛──報身，「吽」(

「吙」(
80

) 是身金剛──化身，「啊」
) 是意金剛──法身，

) 是本智金剛──體性身。
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རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་དག་པ་ལོངས་སྐུ་གསུང་རྡོ་རྗེ།

ཡི་གེ་ཝཾ་དང་

ཨཱཿལས་བཞི་ལས་ཞི་བ། ཆགས་པ་སྙོམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་དག་པ་ཡེ་

ཤེས་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ི སྐུ། ཡི་གེ་མ་དང་ཧོཿལས་བཞི་ལས་རྒྱས་པ། གཉིད་

འཐུག་གི་གནས་སྐབས་དག་པ་ཆོས་སྐུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། ཡི་གེ་ཡ་དང་ཧཱུྃ། ལས་བཞི་

ལས་དབང༌། སད་པ་ཐ་མལ་གྱི་གནས་སྐབས་དག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ། ཡི་གེ་ཨེ་
དང་ ། ལས་བཞི་ལས་དྲག་པོ། ་ལུས་ཏེ་རྩ། ཨཱཿངག་སྟེ་རླུང༌། ཧཱུྃ་ཡིད་དེ་ཐིག་

「啊」(

)和

) 字，屬於四事業中的「息」。清淨的貪欲等持

之位是本智金剛大樂身，種子字是「瑪」( ) 和「吙」(

) 字，

屬於四業中的「增」。清淨的熟睡之位是法身──意金剛，
種子字是「雅」( ) 和「吽」( ) 字，屬於四事業中的「懷」。
清淨的醒覺平凡之位是化身──身金剛，種子字是「噯」
(

) 和「嗡」(

) 字，屬於四事業中的「誅」。

ལེ། ཧོ་ཡེ་ཤེས་སོ། །

「嗡」(

「啊」(
) 是指身，也就是脈；

「吽」(

) 是指意，也就是明點；「吙」(

བསྐྱོ ད ་རྡོ ་ རྗེ ་ ཞེ ས ་པ་གཞོ མ ་གཞི ག ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་ཀུན་མཆོ ག ་ལྡན་གྱི ་ སྟོང་

「虛空」是指內在的虛空，也就是中脈，「遍滿」是充滿

ནམ་མཁའ་ཞེས་པ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་སྟེ་རྩ་དབུ་མ། གང་བ་ནི་ཁྱབ་པ། མི་

གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ། འོད་ཟེར་འགྱེད་ཞེས་པ་ནི་མཚན་དཔེ་ལ་སོགས་པའི་
ཡོན་ཏན་སྤྲོ་བ། རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་ནི་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཡིག །ཕོ་ཉ་འབར་བ་ནི་ལྟེ་བའི་ཨ་

ཤད། དབྱངས་ཅན་ནུས་པ་ནི་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སྒྲའམ་སྲོག །དྲི་མ་སེལ་བའི་

ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་ཞེས་པ་རོ་རྐྱང་གཟུང་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པའམ་དག་
པར་བྱེད་ལ། ལས་ཀྱི་རླུང་དབུ་མར་དག་པའི་ཐབས་དྲག་རླུང་གི་སྦྱོར་བའོ། །

དབྱངས་ཅན་ནུས་པ། ༣ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེ་དགའ་བ། ༤ཡི་གེ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་

ཡི་གེ་གསུམ་རེ་འདུས་པ་ནི། མ་དག་པ་འཁོར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁུ་རྡུལ་རླུང་
གསུམ། གནས་པ་རྩ་ལ་ལྟོས་ན་དབུ་རྐྱང་རོ་གསུམ། གཡོ་བ་རླུང་ལ་ལྟོས་ན་དེ་

ནང་གི་རླུང་གསུམ། དག་པའི་ཚེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ། བཀོད་པ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ལ་ལྟོས་ན་དེ་ནང་གི་ཐིག་ལེ་གསུམ་དག་པའོ། །ཡི་གེ་སྤྱིར་ཐིག་ལེ་

) 是指語，也就是氣；
) 是指本智。

的意思，「不動金剛」是指無法被摧毀的完全淨妙空色大
印母。「放大光明」是指綻放出相好等功德，「金剛歡喜」
是指頭頂的「吭」( ) 字。「熾盛使者」是指肚臍的垂直符，
「妙音具力」是指不可摧毀的那達之聲或生命。「淨除垢
染事業忿怒」是指要消除或清淨左右二脈的能所垢染，就
要運用於中脈清淨業風的方法，也就是結合「忿怒」風。
四個名號指的是：身──事業憤怒，語——不動金剛，意——
妙音具力，功德——金剛歡喜。
四個種子字都可包含在三字的字組中：不淨輪迴的階段是
「惹薩、惹嘉、氣」三字，與安住的脈有關時是「中、左、右」
三字，與流動的氣有關時是脈中的三種氣。清淨的階段，是

四座祈請文觀修次第攝要備綱
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清淨的睡夢之位是報身──語金剛，種子字是「旺」(
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སྤྱི་བོའ་ི ཧཾ་ཡིག་རྣམ་བཅད་ལྟེ་བའི་ཨ་ཤད། ནཱ་ད་སྙིང་གའི་རླུང་དག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བསྒོམ་དོན་ས་བཅད་ཙམ་འགོད་པ་ལ། ན་མོ་གུ་རུ་ཞེས་བླ་མ་ལ་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རང་

གི ་ སྤྱི ་ གཙུག་མདུན་ཐད་ཀྱི ་ ནམ་མཁར་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ ་ ཞལ་རང་ལ་གྱུ་

བ་གཡས་སེང་ལྡེང་གི་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཡོན་བྷན་དྷ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་
པ་དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་སིལ་མས་སྐུ་རྒྱབ་ཁེབས་པ།

སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་

གཟིགས་པ། དེ་ལས་རང་འདྲ་ལྷ་མོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་ནག་ཁྲ་མོའ་ི ཚོགས་

བུན་ལོ ང ་སྟེ་ཉི ་ ཟེ ར ་གྱི ་ རྡུལ་ལྟར་འཁྲི ག ས་པ་གཙོ ་ མོ ་ དམར་མོ འ ་ི སྤྱི ་ གཙུག་ཏུ་
གཞུང་ལྟར་རང་གི་དྲིན་ཐོབ་ཀྱི་བླ་མ་ཀརྨ་པ་དེ་བསྒོམས་ལ།

ཀྱེ་ཞེས་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོས་འབོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མའི་གནས་གསུམ་ནས་

འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཀརྨ་པ་སྒོམ་པ་དེ་འདྲ་བའམ། ཕྱག་
ཞེས་པའི་རྣམ་པ་གང་བདེ་

ཆར་བབ་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་སྤྱི་གཙུག་གི་ཀརྨ་པ་ལ་ཐིམ་པར་དམིགས།

清淨明點。就種子字而言，一般來說，明點是指頭頂的「吭」
(

) 字，涅槃點是指臍部的「哈」線，「那達」是指心間的

清淨風氣。

二、提綱挈領，解說觀修內容
「頂禮上師」，首先懷著大恭敬以身語意向上師禮拜。在
自身頂上正前方的虛空中，觀想紅色本智空行母，臉朝向
[ 行者 ] 自己，右手持有紫檀的手鼓，左手持有盛滿甘露的
頭蓋骨，潤黑色的頭髮，絲絲垂散披覆於背後，三眼凝視著
虛空。從她再化現出和她相似的白色、黃色、紅色、綠色、
藍色、黑色、花色的空行母，眾會聚集，就像是陽光照射下
的塵埃密布一般。接著，就和文中所描述的一樣，觀想在其
中主要的紅色空行的頭頂上方，出現有恩於己的上師噶瑪
巴。
「噫」是指：首先帶著強烈的虔敬之心呼喊上師，接著向
上師的身語意祈請。藉由祈請，從上師的三門放射出白、紅、
藍的光芒，照射到十方的無量淨土，其中的一切諸佛菩薩，
都示現為此處所觀想的噶瑪巴的樣貌，或者觀想為如同「雙
手足心加持光熾耀」所形容的樣貌。視何者容易 [ 觀想 ]，
即那般觀想 [ 聖眾 ] 如下雨一般地降臨，融入到頭頂的噶瑪
巴當中。

84
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ཞབས་མཐིལ་བསྟན་བྱིན་རླབས་དཔལ་འབར་མ།

身語意的三金剛，與安置之菩提心有關時，是指其內的三種
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ཀྱེ་གུ་རུ་རཏྣ་སོགས་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་དང་བྱིན་འབེབས་བྱ། དེ་ནས་མཁའ་

འགྲོ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་བདུན་དུ་བསྡུས་ལ།

དུག་

ལྔའི་སྒྲིབ་པ། དམ་ཚིག་ཆག་ཉམས། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་མམ་དུག་ལྔ་ཆ་མཉམ་

གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འཁྲིས་པ་སྟེ་གོས་པ་རྣམས་འོད་ཟེར་ཕོག་པ་ཙམ་

གྱིས་སངས་ཀྱིས་དག་པར་བསམ།

མཁའ་འགྲོ་གཞན་རྣམས་གཙོ་མོ་དམར་མོ་ལ་ཐིམ། གཙོ་མོ་རང་ལ་ཐིམ་པས་

རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་ཕག་ཞལ་མེད་པ།

མེ་ཏོག་དམར་པོའ་ི ཕྲེང་བ་

ལས་རྒྱན་གཞན་དང་ཁ་ཊྭཱྃ་མེད་པ། གཡས་གྲི་གུག་དང་གཡོན་བདུད་རྩིས་གང་
བའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པ། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་གི་གར་སྟབས་ཅན་

དུ་བསྒོམ་ལ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་ཀརྨ་པ་དེ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཡབ་རྐྱང་དུ་

གནས་གྱུར་པ་ལ། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་གསལ་བས་བདུད་རྩི་དྲངས་པས་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་མེ་དམར་འུར་གྱིས་འབར་ཞིང༌། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་

行眾一尊融入一尊，最後攝集成為七尊空行。心中要想：各
種纏縛、沾染自心續的五毒覆障、違犯誓言、三門或五毒皆
有的罪障，只要被明光照射到，都得到了清淨。
其他空行眾融入紅色的主尊，然後主尊融入自身，這時觀想
自己成為沒有豬臉的紅色金剛亥母。[ 金剛亥母 ] 除了紅色
花鬘之外，沒有其他裝飾和天杖。她右手持著鉞刀，左手捧
著盛滿甘露的頭蓋骨，採右腳彎曲、左腳伸直的跳舞姿態。
前方虛空中的噶瑪巴，化現為單身勝樂金剛父尊。接著，將
自身清晰 [ 觀想 ] 成為的金剛亥母獻予甘露，之後觀想 [ 勝
樂金剛 ] 燃起智慧的熊熊紅色火焰，並且端坐於將自身清晰
[ 觀想 ] 成為的金剛瑜伽母心間的蓮花、日墊之上。

བའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསྒོམ།

持瓶氣（或稱中氣），腰部微向前挺，腹部鼓起，稍微向內

ནང་དུ་ཨན་ཙམ་རེ་གནོན་པ་ལས་གཞན་མེད། ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་བཞིར་ཡི་གེ་ ་

清晰觀想嘿嚕嘎的四處，分別有白色「嗡」(

དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་སྔོ་ཧོ་སེར་བཞི་གསལ་འདེབས། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཞེས་པ་དད་
པ་ཅན་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བས་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སྟེ། དབང་བཞི་པའི་ཡེ་
ཤེས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའམ་འཕོ་བར་ནུས་པས་དམ་པའོ། །

輕輕下壓，除此無他。

「啊」(

) 字、藍色「吽」(

) 字、紅色

) 字、黃色「吙」(

)。

「淨妙尊聖」，由於能助具信者從輪迴大海中解脫，因此
稱為淨妙尊聖；由於能夠傳遞或令弟子心續生起第四灌的本
智，因此稱為淨妙。

四座祈請文觀修次第攝要備綱

བུམ་པ་ཅན་ནམ། བར་རླུང་ཞེས་སྐེད་པ་ཉག་ཙམ་ལ་ཕོ་བ་ལྡིར་བར་བྱ་ཞིང༌།
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「噫！咕嚕惹那降臨時」等句子，是迎請和賜福。接著空
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སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་བཞིའམ་ལས་བཞི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་

སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང་བླ་མ་རང་སེམས་སངས་རྒྱས་དབྱེར་

羯磨已經得到自在的佛陀真身」的認知。接著，在平等安住

མེད་པ་སྣང་བཅས་ཀྱི་ངང་ལ་ཀར་མཁྱེན་འདྲེན་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག་གོ །

於上師之自心與佛陀無別，且具備 [ 噶瑪巴之 ] 形相當中，

སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །འཆར་ཚུལ་སྣ་

至於安住的方式，就如同大阿闍梨所說：

བཞག་པའི་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས། ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སོ་མ་ལ། །ངོ་བོ་

ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་གཞན་ན་བཙལ་དུ་མེད། །སྒོམ་ཡང་མ་སྒོམ་

སོ་མར་ཞོག །ལྟ་ཡང་མ་ལྟ་སོ་མར་ཞོག །སྤྲོ་ཡང་མ་སྤྲོ་སོ་མར་ཞོག །བསྡུ་ཡང་

མ་བསྡུ་སོ་མར་ཞོག །ཡེངས་ཀྱང་མ་ཡེངས་སོ་མར་ཞོག །གང་ཤར་རང་བཞག་

སོ་མ་ལ། །ངང་དྭངས་རྒྱ་མཚོ་དྭངས་པ་འདྲ། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཤར་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་སོ་མ་དེ་ཉིད་མ་བཅོས་དེ་

གར་འཇོག་པའི་སྒོམ་ཆེན་པ་རྣམས། སྒོམ་ཡུན་བསྲིངས་ན་བསྒོམ་བྱའི་བློ་དང་

བྲལ་ནས་དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི་བ་མཐོང་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསལ་རྫོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་སྐུའི་དབང་ཕྱུག། །གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་

པ་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག །ཐུགས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མངོན་སུམ་ས་ལེར་གཟིགས་པ་

ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག །ཁམས་གསུམ་ལ་རང་དབང་སྒྱུར་བ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་དབང་
ཕྱུག །ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་གདུལ་བྱའི་སར་རྩོལ་མེད་དུ་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་

བའི་དབང་ཕྱུག །ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ི དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པ་གནས་ཀྱི་
དབང་ཕྱུག །བཙུན་མོའ་ི འཁོར་གྱིས་རོལ་པའམ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་མ་ཆགས་པར་

持誦「噶瑪巴鑒知」。

當下鮮明之心識，體性為空即法身，
自性為明即報身，各種現起即化身。
佛於他處不可尋，修亦不修住鮮明，
觀亦不觀住鮮明，馳亦不馳住鮮明，
攝亦不攝住鮮明，散亦不散住鮮明，
任顯自住鮮明中，性澄一如澄淨海，
樂明無念任運成。
對於一切顯現的鮮明體性，不去作意分別而安住在此中的大
修行者，如果延長禪修的時間，將能遠離所修之念，現證無
所緣最極寂靜──見道的無分別本智。
此時「金剛總持具八功德」的八種功德是：
1. 身自在：以清晰圓滿的相好而莊嚴身形。
2. 語自在：語言具備六十種支分。
3. 心自在：心能直接清晰觀照如所有、盡所有 [ 的萬法 ]。
4. 神變自在：自在統御三界。

四座祈請文觀修次第攝要備綱

འདི་སྐབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ཅེས་པ་ནི། སྐུ་མཚན་དཔེ་
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「四身自在」，是指生起「[ 上師 ] 即是對四種事業或四種
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རོལ་པ་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གམ་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་ཕྱུག་
དང་བརྒྱད་དོ། །

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ནི། སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས།

ལོངས་སྤྱོད་ ༡ རྫོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་ ༢ བདེ་ཆེན་ ༣ རང་བཞིན་མེད། །སྙིང་རྗེས་

༥ ངེས་གང་རྒྱུན་མི་ ༦ འཆད་དང་འགོག་པ་ ༧ མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

སྐུ་གསུམ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ནོ ། །ཧེ ་ རུ་ཀ་དཔལ་ནི་ ཡི་ གེ ་ བཞིའི་ དོ ན ་དང་

འབྲེལ་དགོས་ཏེ། ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་པ་སྔ་མའི་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། ཤྲཱི་ནི་གཉིས་
མེ ད ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཏེ ། །ཧེ ་ ནི ་ རྒྱུ་སོ ག ས་སྟོང་པ་ཉི ད ། །རུ་ནི ་ ཚོ ག ས་དང་བྲལ་

5. 遍往自在：毫不費力地前往遍滿一切的弟子的面前。
6. 駐留自在：常駐於廣大解脫壇城。
7. 欲樂自在：不貪戀嬪妃眷眾的受用或五種妙欲。
8. 眷屬或功德自在：成為一切佛菩薩之主尊。
「勝嘿嚕嘎具七支分」，如同阿闍梨阿旺札巴所說：「圓
滿報身和合大樂無自性，悲心圓滿無有斷續無止滅。」[ 嘿
嚕嘎 ] 具備三身七種支分。
「勝嘿嚕嘎」這需要結合四種子字的意義 [ 來做解釋 ]，在
《喜金剛本續》第七品提到：

བའོ། །ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཤྲཱི་ཡིག་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་

師利無二本然智，嘿即因等皆空性，

དཔལ་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །བདེ་མཆོག་ཏུ། ཧེ་ནི་རྒྱུ་སོགས་རྟེན་ཅིང་འབྱུང༌། །རུ་
ནི་གནས་འཇིག་ཚོགས་དང་བྲལ། །ཀ་ནི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐུགས་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས་བཟུང་

ཚིག་དོན་ཡ་བྲལ་དུ་མ་སོང་བར་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་
རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུ་སྙིང་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཅེས་པའི་ཚེ་སྙིང་

གའི་ངོ་བོ་ཀརྨ་པ་ལ་རྣམ་པ་བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བླ་མ་ཀརྨ་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་པར་བསྒོམ།
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རང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་གསལ་བའང་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་ལྟར་འོད་དུ་ཞུ་བར་
བསམས་ལ། ཅི་ཡང་མི་དམིགས་པར་སྣང་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ལ།

藏文當中將師利二字意譯為「勝」。《勝樂金剛本續》中提
到：
嘿即因等依緣起，嚕離住滅之聚集，
嘎即不住於二邊。
從「大悲總集鑒知」開始，隨文入觀，不失其義，生起強
烈的虔敬而專一地祈請。
念誦「受已祈尊深心，加持猶如尊者」時，[ 在自己 ] 心間，
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གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱའོ། །

嚕即遠離諸聚集，嘎即不住於何處。
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དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ནས། སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མི་འབྲལ་ཤོག་བར་འདོན།

དེ་དག་ནི་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཅིང་སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་འགྱུར་
བའི་གནད་དམ་པའོ། །

དེ ་ ལྟ་བུའི ་ ཉམས་ལེ ན ་གྱི ་ ངང་ལ་གནས་པས་གསོ ལ ་འདེ བ ས་སྨོ ན ་ལམ་

ཡོངས་རྫོགས་འདོན་པའམ།

ཡང་ན་སླར་རང་ཉིད་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྩ་བའི་བླ་མ་དང༌། དེའི་དབུ་གཙུག་ནས་

རྡོ ་ རྗེ ་ འཆང་གི ་ བར་ཟུང་འཇུག་བརྒྱུད་རི མ ་ཐོ ་ བརྩེ ག ས་སུ་བསྒོམ་ལ་མཉམ་

མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་འདོན། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན། བདེ་མཆོག་གི་སྤྱི་
གཙུག་ཏུ་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཀརྨ་པ་དེ་ཁོ་ན་གསལ་བས་ཀྱང་འཐུས། དེ་དག་

身 ]，觀想自己的身口意與上師噶瑪巴的身語意合一無別。
接著，就像是吹在鏡子上的霧氣 [ 消融 ] 一般，想像將自身
清晰 [ 觀想 ] 成的金剛亥母也化成光芒，接著平等安住於無
所緣取的無有顯現之中。從「祈請具德勝妙上師」念誦至
「具德桑傑年巴父子尊」。以上內容即是得到上師攝受，
令師徒心意無別的重點。
安住在這樣的修持當中，念誦完整的祈請發願文。或者，也
可以再次觀想自身為俱生勝樂金剛父母尊，並於頭頂觀想根

དྭངས་

本上師，在其頂上，重樓式地觀想雙運傳承的歷代祖師。接

མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་ལྷམ་མེ། གསུང་གྲགས་སྟོང་ཆོས་སྒྲ་ལྷང་ངེ༌། ཐུགས་འོད་

進行以上修持的時候，要禪修：裝飾、服裝等相不混亂的清

གི་སྐབས་སུ་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་རྣམ་པ་མ་འདྲེས་པས་གསལ་ལེ།

གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སེང་ངེ༌། གང་ལའང་མ་བརྟེན་པར་ཡེ་རེ། རིག་

པའི་རང་མདངས་ལྷ་སྐུར་ཤར་བ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་རྗེན་ནེ། སྐུ་
གསལ་ཆོས་སྐུ་ལྷན་ནེར་བསྒོམ་མོ། །

ཟད་ཙམ་ཡང་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་རང་མདངས་འགགས་པ་མེད་པར་འཁོར་ལོ་

སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་འཆར་བའི་བདག་ཉིད་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་
ལྡན་པས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བ་ནི་ཡི་དམ་ལྷའི་ལམ་ཁྱེར་ཟུང་འཇུག་གི་
སྐུར་ལྡང་བའོ། །

著，念誦「祈請無比達波噶舉」等文句。如果做極精簡的 [ 修
持 ]，就可以只在勝樂金剛頭頂上方，觀想根本上師即可。

晰；自性澄澈光明的鮮明；不須依靠任何事物的顯明；明覺
自顯只展現為本尊，不散亂於他處的赤裸；身形相好莊嚴的
煥發；語即聲空法音的朗然；心即光明法身的坦然。
絲毫也不稍離自覺離戲真如自性的三摩地，同時懷著自己即
為「展現為自顯無礙的總攝輪父母尊之相的本體」的我慢，
進入 [ 下座時的 ] 行誼。這就是本尊之道用，生起雙運之身。
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དེ་ཡང་རང་རིག་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཅུང་
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觀想體性為噶瑪巴的勝樂金剛嘿嚕嘎的形相，化光 [ 融入自
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བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།

ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས།

གང་གིས་ལྷ་སྐུ་འབུམ་ཕྲག་བསྒོམ་པ་བས། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་མ་ལོག་
ན། །བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གི་ཆར་མི་འགྲོ། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ས་ཡ་

དུང་ཕྱུར་བས། །བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཚིག་གསུམ་བརྗོད་པ་ནི། །ནུས་པ་འབུམ་
ཕྲག་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ཡང༌། །གང་
གིས་འདུ་འཛི་སྤངས་ནས་བསྒོམ་པ་བས།

།བླ་མ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཤར་བ་

ཙམ། །བསོད་ནམས་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུའི་ཆར་མི་ཕོད། །བླ་མ་བསྒོམ་དང་བསྟོད་དང་

བསམ་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་གཅིག་ཆར་འགྲུབ་པར་ངེས། །ཞེས་སོ། །
སློབ་དཔོན་པདྨས། ངེས་དོན་སྟོན་པའི་བླ་མ་དེ། །རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་

ལས་ལྷག །གསང་སྔགས་ངེས་པའི་དོན་སྟོན་པའི། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་
དངོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་

སུ་སྟོན་པ་ལ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་པའམ། བླ་མ་ཀརྨ་པ་རིམ་བྱོན་རྣམས།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ལུང་བསྟན། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཚན་
གསོལ་བ་ནི་ཡོངས་ལ་གྲགས་ཤིང༌། མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན་གནས་ཆེན་ཉེར་

པའི ་ སྐྱེ ་ བ་བདུན་རྫོ ག ས་པའི ་ སྤྲུལ་བརྒྱུད་བཅུ་གསུམ་གྱི ་ ཐོ ག ་མ་མི ་ བསྐྱོ ད ་རྡོ ་
རྗེས་སྩལ་བའི་ཐུན་བཞི་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང༌། ཕྱག་ཆེན་ཆོས་
དྲུག་ཉམས་སུ་ལེ ན ་པའི ་ རྣལ་འབྱོ ར ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ ཐུགས་དམ་ཀུན་གོ ་ གཅི ག ་

ཆོ ད ་འདི ་ ཉི ད ་ཀྱི ་ དམི ག ས་རི མ ་གྲུབ་ཆེ ན ་ཀརྨ་ཆགས་མེ ད ་ཀྱི ས ་མཛད་པའི ་
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ཟུར་རྒྱན་གྱི་ཚུལ་དུ། ལྷོ་མཚལ་སྒོང་གི་དགེ་སློང་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་མོས་

若人修習十萬本尊身，較之專一緣觀上師身，
福德不及百千萬之一；若人念修羯磨百萬億，
較之念誦祈師三句文，力量不及十萬分之一；
若人長時劫中捨紛鬧，串習觀修圓滿次第法，
較之心中稍僅現上師，福德不及二萬分之一。
觀修讚歎憶念上師尊，定能頓時成就佛果位。
如同蓮花生大士所說：
教示了義之上師，於己超勝一切佛，
教示密咒究竟義，師即諸佛之真身。
釋迦牟尼佛的授記，一切諸佛事業者，也就是歷代的上師噶
瑪巴，將會教導直指法身──了義大手印，蓮花生大士亦賜
予名號。
在秋吉林巴所取出的伏藏《二十五聖地經解》中記載：「現
七世十三化身傳承。」意思是 [ 噶瑪巴 ] 在圓滿七世之後的
十三位化身傳承的第一位，即是米覺多傑，而這部《四座》
祈請文即是由他所著，具有極大的加持，是修持大手印、那
洛六法的瑜伽士，以一抵萬之修持。
本文是以大成就者噶瑪恰美所著 [ 之〈四座祈請文觀修次第〉] 之補述

四座祈請文觀修次第攝要備綱

ལྔའི་མདོ་བྱང་ལས། སྐྱེ་བ་བདུན་དང་སྤྲུལ་བརྒྱུད་བཅུ་གསུམ་འབྱུང་། །ཞེས་

關於修持上師相應法的利益，《阿底大莊嚴續》中提到：
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གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བོགས་འདོན་དུ་ཀརྨའི་མཁན་པོ་འདུལ་འཛིན་པས་

མཚམས་ཀྱི་ཐུན་གསེང་རྣམས་སུ་བྲིས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་དཔལ་ལྡན་
ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའ་ི བྱིན་རླབས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས། སེང་གེ་ཁྱུང་གི་ཕྲུ་

གུ་བཞིན་དུ་བུ་སློབ་མ་བས་ཀྱང་ཡང་སློབ་བཟང་ནས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་གང་
བར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།།།

的形式，由噶美堪布篤津巴，於閉關的休息期間，為了增長洛察貢的
比丘噶瑪耶謝桑波的虔敬上師相應法的修持而寫。
祈願觀音菩薩的真身──盛德噶瑪巴尊者的加持，能夠進入弟子的心
續，就像是幼獅和幼鵬 [ 較之父母更加優秀 ] 一般，令再傳弟子較弟
子更加賢善，人才輩出，遍滿天下。

薩瓦芒嘎朗（吉祥圓滿）。

（中譯：堪布羅卓丹傑）

四座祈請文觀修次第攝要備綱
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༈ གསོལ་འདེབས་མི་འཇིགས་དབུགས་འབྱིན་མའི་ཁྲིད།
རྗེ་བཅོ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་མཛད།

第十五世噶瑪巴卡恰多傑

༄༅། །ཡང་འབྲེ ལ ་པ་ཐོ ག ་ཆོ ག ་མའི ་ གསོ ལ ་འདེ བ ས་མཇུག་གི ། མི ་

འཇི ག ས་པའི ་ དབུགས་ཆེ ན ་པོ ་ འབྱིན་པའི ་ ཆོ ས ་རྗེ ་ སྟོབས་པོ ་ ཆེ ་ ལ་གསོ ལ ་བ་

འདེབས་སོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་ངན་འགྲོའི་

འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་ལ།

རྒྱལ་བ་གང་གི་ཚད་མེད་པའི་

ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ལམ་མ་རྙེད་པ་ངན་འགྲོའི་འཇིགས་སྡུག་ལས་སྐྱབས།
ལམ་ལོག་པ་མུ་སྟེགས་ལས་སྐྱབས། ལམ་དམན་པ་ཉན་རང་ལས་སྐྱབས་ཏེ་ཐེག་

ཆེན་ཐར་ལམ་ལ་བཞག །བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་དེ་བདེན་

པ་མཆོ ག ་གི ་ ས་ལ་བདག་གཞན་རྣམས་དབུགས་ཆེ ན ་འབྱིན་པར་མཛད་པའི ་
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཟུང་འཇུག་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀུན་འདུས་ཀརྨ་པའི་ཡོན་

ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྟོབས་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་མཚུངས་ཤིང༌།

སངས་

རྒྱས་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རེད། གསང་མཚན་

ཅེས་པའང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་འཇིགས་མེད་དོན་ཡོད་སྙིང་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའ ་ི ངོར།

ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པས་སོ། །
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此外，在「有緣足矣」的祈請之後是「祈請令得無懼大慰
之雄力法尊」。
這句話的意思是：一切眾生受到輪迴與惡趣的怖畏與痛苦所
折磨，勝者以其無量悲心之事業，救護 [ 眾生 ] 從惡趣怖畏
痛苦的迷失道中出離，從外道的錯誤道中出離，從聲聞的低
下道中出離，並將 [ 眾生 ] 安置於大乘的解脫道，令其登上
無上菩提果位。
一切雙運傳承上師之總集——噶瑪巴 [ 法尊 ]，[ 令眾生 ] 登
上最勝真實之地，並且得到極大的寬心慰藉。向功德事業的
偉大之力等同佛陀，而且恩德更勝佛陀 [ 的法尊 ] 祈請。這
句話當中並沒有任何密名。
為祖古噶瑪吉美東由寧波確札巴桑波故，第十五世噶瑪巴書。

（中譯：妙融法師 ）

無懼大慰祈請文之教導

སོགས་གང་ཡང་མ་རེད།

無懼大慰祈請文之教導
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關於《了義寶藏》
緣起

我們的目標

西元 2012 年春季，得知該年底在第三十屆噶舉大祈願法會

我們期待透過《了義寶藏》系列，有計劃地將古德的重要著

後，法王噶瑪巴將教授第一世蔣貢康楚．羅卓泰耶的著作

作典籍從藏文原文翻譯成中文，並以有規劃管理的方式與大

《了義炬》。雖然之前已經有譯自英文的中文版本，由於希

眾結緣。

望能更直接地傳達原文的含義，因此藉由法王授課的善妙緣
起，妙融法師開始著手將《了義炬》從藏文直接翻譯成中文，

為了讓法友能更直接地親近祖師大德，在翻譯上我們致力於

並預計於法會前出版上市。

正確傳達原典文意，在編輯上我們致力於保有原典風貌，然
而同時，也希望譯文儘量符合華語思維，清楚易讀。在有限

然而，在中文版的編輯過程中，我們發現，對於像《了義

的人力下，我們發願將珍貴的藏文典籍，尤其是許多尚未有

炬》這樣的經典作品，難以用一般上市書籍的思維與作法來

中文譯本的大師著作，一本本地從藏文直接翻譯成中文。

處理。於是我們暫停《了義炬》的編輯工作，開始重新思考
規劃：要如何才能完整地保留典籍原貌；如何才能讓這些傳

《了義寶藏》系列採免費結緣的方式流通，並且提供電子檔

承教法得以傳揚；如何整合上市書能流布廣泛，結緣書能忠

免費下載。希望透過這樣的流通方式，讓更多法友共享無價

於原著的優點，且減低上市書過度編輯，結緣書難以再版的

的法寶。

困難。
經過將近一年的準備與討論，在評估了各種方法之後，我們
翻譯成中文的結緣書計畫，也有幸承蒙法王噶瑪巴賜予《了
義寶藏》的名稱。
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關於《了義寶藏》

重新設定方向與作法，因而開始了將古德的重要典籍從藏文
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助印芳名錄

2017.3.

金額 NT$
3,280
2,490
1,640
996
984
656
498
410

369
349
328
308
304
299
287
249
246
205

199
164
149
123
100
82

50
43

名 單

          

馮復華、噶瑪妙蓮、(Choong Kwaz Faff、Tan Lee Mey)
LI LI
郭穎、噶瑪中噶吉
楊晴、噶瑪妙玟、噶瑪妙蓮、噶瑪娑挪姆羊瑪、( 于鴻劍、于佳瑜 )
陳怡樺、丹增宗炬
黃暉
李竺湘、姚桂清、肖海瑛、高振名、莫雅妤、蔣寅芬、黎少燕、噶瑪妙欣、
噶瑪妙竺、丹增确昱、占達悉利、格仁其術格、
李炳紈、黃文權、黃淑芳、楊大德、郭子龍、陳麗燕、劉碩恩、劉思彤、劉皖波、
羅文婷、噶瑪善法、噶瑪善在、釋噶瑪確准、噶瑪白拉姆、噶瑪妙如、
Amy Zhong、Wendy Tau、Ivy Sim
善修
( 妙炬、 妙和 )
妙色、溫秀雲
薛濤濤
葛丹卓瑪
( 李本珍、袁朝飛、蘇薇 )
薛屹竛
王金弟、噶瑪央金准美、( 胡玉霞、陳燕 )
盧蓉、余玲玲、福德阿尼、禪定度母、Bean、( 黃興華、謝霞珊、榮少文 )
妙明、妙法、拉措、貝瑪、圓照、善心、善寶、黃睿、董瑄、張夢、曲琳、杜珊、
王珠美、王鈺琪、李國洪、沈詠怡、谷宗儒、周發法、周曉穎、胡稼偉、段俊婷、
黃慧文、黃玉琴、陳菁燕、陳盛之、陳鈺麟、陳錦萍、崔淑娟、劉瀟瀟、劉永安、
劉碩恩、劉達群、魏瓊芳、蒲輔君、蔡向青、薛倩婷、釋湛華、才能久美、
無憂阿尼、喇嘛旦巴、噶瑪妙望、噶瑪妙然、噶瑪妙雲、噶瑪善教、
噶瑪拉西央卓、噶瑪母益拉母、LEO、Nei Nei、Wlian Lim、Lodra Sangmo、
Ren Yuun Chun、WENDY P TSUI、Tenziw Yonaje、Annme Gnna
( 噶瑪樂善、樂敏 )
達准、噶瑪蓮目
孫志偉、( 陳俊、陳潔艷、陸梅莖 )
沈燕、黃露、黃彥博、黃菊玲、王秀鳳、李永健、姚藹倫、嚴美霞、貝瑪仁青、
噶瑪善音、噶瑪善才、Mo Yufen、( 余靜朱、王淑月、王淑惠 )
圓敏、洪金泉、徐渝林、孟繁珍
善見、善正、胡芳、陳俊、楊茂、周莉、常睿、聖心、噶瑪、王麗梅、史芳瑜、
石惠明、任繼魏、何嘉偉、武秀英、許勝堯、胡靜婷、彭秀娥、趙月英、趙玲玲、
錢淩艷、賴清華、桑吉卓瑪、噶單卓媽、噶瑪善在、噶瑪善才、噶瑪措姆、
尼瑪德琦卓瑪、噶瑪曲呢措姆、LEEGAWON、DENG MIMG、Kiffy Lam、
Guo Yun
妙陀、俊杰、慧蓮、郭敏、于春花、劉士梅
黃富喬

金額 NT$
41

21
12
8

名  單
沈萌、莊娟、林薇、唐盈、吳尚、龔藝、妙仁、妙鏡、善永、道義、隆法、
丘桂紅、包銀花、李明清、李祈嵐、李素萍、李雨思、尚秀文、周婉鈴、宋允麗、
吳桂馨、姜湄蘭、馬展超、陳湘如、陳岳香、張勝燁、黃友章、楊玲琍、鄧思坤、
鄧煒櫻、黎淑儀、羅雪英、顧玉梅、聞明達、齊秀環、釋智慧、空行海、
噶瑪玉中、噶瑪妙天、噶瑪妙問、噶瑪妙蓮、噶瑪妙善、鄔金旺姆、
噶瑪確記巴默、Bobo、Chin Chn Wan、Chin Kit Wan、Karma Teuzih Drolkar、
Liu Jiu Gping、Yun Sham Li
李香美、丰曉君、噶瑪貢噶
徐善正
秋吉旺姆

上期結餘：2,123,248 元
本期收入：
1. 助印捐款

60,113 元
60,113 元

本期支出：
1. 印刷費
2. 郵資、運費
3. 行政管銷費
結餘：2,054,226 元

129,135 元
25,749 元
88,386 元
15,000 元

了義寶藏流通處

			

◆台灣北部
流通處

地址

電話

1

化育道場

新北市板橋區四川路2段16巷3號6樓

02-8967-1019

2

全德佛教文物廣場

台北市光復南路49號

02-8787-9050

3

佛化人生書局

台北市羅斯福路3段325號6樓之4

02-2363-2489

4

藏喜佛教文化藝術

台北市永康街41巷23號

02-2322-5437

5

原動力文化有限公司

台北市北投區明德路150巷18號

02-2822-2909

6

台北生命道場

台北市民生西路300號2樓

02-2550-9900

7

德祺書坊

台北市重慶南路一段61號6樓

02-2370-4971

◆美洲地區
流通處

住址

電話

8

Great Compassion Bodhi 19 Hidden Forest Drive
Prajna Temple
Stouffville ON. L0G 1E0
大悲菩提寺（多倫多）

1-416-893-8366
1-647-289-6236

9

佛哲書舍（溫哥華）

1-604-808-5082

1115, Cosmo Plaza 8788, Mckim Way,
Richmond, B.C., V6X4E2

◆亞洲地區

流通處
10 佛哲書舍(香港-太子)

住址
洗衣街241A地下

電話
852-2391-8143

11 佛哲書舍(香港-元朗)

泰祥街37號地下

852-2479-5883

12 佛哲書舍(香港-中環)

中環碼頭七號天星小輪碼頭一樓J鋪

852-3421-2231

13 佛哲書舍(澳門)

853-2822-7044

14 Ngedon Khunkyab
Foundation（新加坡）

媽閣河邊新街302號豐順新村第四座地下H座
(海灣餐廳對面)
11 Tampines Street 92
#03-10 Tampines Biz-Hub Singapore 528872

15 大強母生活館

上海市黃浦區康泰路200弄田字坊3號111室

16 觀心園咖啡廳

北京市朝陽區建外soho西區13號樓1層

17 中國大陸

liaoyibaozang@aliyun.com

65-67833920

1、為服務各地法友，我們已於各地區設置17個流通處，歡迎就近前往請書（因資源有限，每書一人限
請3本）。因人力有限，請讀者儘量前往流通處請書。如您的所在地未設有流通處，或是中心團體
請書，請瀏覽《了義寶藏》網站的請書辦法。
2、電子檔下載請見《了義寶藏》網址：www.hwayue.org.tw/HY/todm、微博：weibo.com/hwayue
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