
༄། །བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཤེས་རབ་རྩལ་གི་སྒོ་མྒོ་བརྒྱ་ཕྲག་རྒྱས། 
Sil den kha wa cen gyi shing kham nay/ she rab tsal gyi go mo gya trag gyay/ 
細等 卡瓦 見吉 形看內，謝喇 札吉 果莫 嘉踏給。 

清涼西藏雪域淨土中，智慧善巧百種法門興。 

 

།སེམས་ཁམས་རིགས་པའི་གཏེར་མཛོད་འཆད་མཁས་པ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ས་སྐྱ་གྒོང་མ་མཆྒོག 
Sem kham rig pa'i ter dzod ched khay pa/ Sa ju'i wang chug Sa kya gong ma chog/ 

深看 立畢 德覺 切克巴，沙究 旺秋 薩迦 公瑪確。 

善說識界正理寶藏者，十地自在薩迦法王尊。 

 

།ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། འྒོ་ཨྒོ། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། ཨྒོ། ས་སྐྱ་གྒོང་མ་མཆྒོག 
Oh oh oh oh oh sa ju'i wang chug/ Oh oh oh oh Sa kya gong ma chog/ 

噢 噢 噢 噢 噢 沙究 旺秋，噢 噢 噢 噢 薩迦 公瑪確。 

噢！十地自在，噢！薩迦法王尊。 

 

དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་ཐེངས་གསུམ་ཁེད་ལ་འཚལ། 
Dad pa'i lha chag theng sum khyed la tshal/  
德貝 拉恰 騰送 卻拉蔡。 

至誠恭敬向您三頂禮。 

 

།གདན་ས་ཆེན་པྒོ་ས་སྐྱའི་མཐྒོ་སྒོབ་ནས། །རྣམ་དཔྒོད་རིག་པའི་གཤྒོག་རྩལ་སྒོང་ཕྲག་གིས 
Den Sa chen po sa kya'i tho lob nay/ Nam jod rig pa'i shog tsal tong trag gi/  
等沙 千播 薩迦 陀羅內，南覺 立貝 修札 東踏吉。 

薩迦大寺最高學府中，智慧因明辯才千僧聚。 

 

།གྲངས་མེད་སེམས་ཅན་ཆྒོས་ཆར་འབེབས་མཛད་མཁན། །ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ས་སྐྱ་གྒོང་མ་མཆྒོག 
Trang med sem cen choe char beb dzad khen/ Sa lam thar chin sa kya gong am 
chog/  
唐美 深見 卻恰 被這肯，薩蘭 他慶 薩迦 公瑪確。 

法雨廣傳利益無數眾，究竟道地薩迦法王尊。 

 

།ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན། ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། ས་སྐྱ་གྒོང་མ་མཆྒོག 
Oh oh oh sa lam thar chin/ Oh oh oh sa kya gong ma chog/ 
噢 噢 噢 薩蘭 他慶，噢 噢 噢 薩迦 公瑪確。 

噢！究竟道地，噢！薩迦法王尊。 
 

།ལྷ་དར་དཀར་པྒོའི་མཆྒོད་པ་ཁེད་ལ་འབུལ། 
Lha dar kar po'i chod pa khyed la bul/  
拉達 噶貝 卻巴 切拉布。 

白色卡達奉獻法王尊。 

 

།གནས་མཆྒོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ནས། །བིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་ཁི་ཁག་གིས། 
Nay chog gya gar phag pa'i yul tru nay/ Chin lab dud tsi'i char chen tri trag gi/ 



內確 嘉噶 帕貝 由土內，欽拉 對紀 恰千 提踏吉。 

印度聖地神聖境域中，雨萬加持甘露大法雨。 

 

།དད་ལྡན་གདུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཛད་མཁན། །བསན་པའི་བདག་པྒོ་བདག་ཁི་རིན་པྒོ་ཆ།ེ 
Ded den dul cha'i dug ngal sel dzad khen/ Ten pa'i dag po dag tri rin po che/ 

德等 讀啟 獨阿 設哲肯，鄧貝 達播 達提 仁波切。 

消除具信徒眾諸痛苦，至尊薩迦教主法王寶。 

 

།ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། བསན་པའི་བདག་པྒོ། ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། བདག་ཁི་རིན་པྒོ་ཆེ། 
Oh oh oh ten pa'i dag po/ Oh oh oh dag tri rin po che/ 
噢 噢 噢 鄧貝 達播，噢 噢 噢 達提 仁波切。 

噢！薩迦教主，噢！尊貴法王。 

 

།ལྷ་བསང་དུད་སིན་སྔྒོན་མྒོ་ཁེད་ལ་གཏྒོང་། 
Lha sang dud trin ngon mo khyed la tong/ 
拉桑 對庭 約莫 切拉東。 

藍色煙供奉獻法王尊。 

 

།ས་ཆེན་གྒོ་ལ་ཟླུམ་པྒོའི་ཡང་རྩེ་ནས། །བམས་བརེྩ་འྒོད་སྣང་དཀར་པྒོ་འབུམ་ཕྲག་གིས། 
Sa chen go la dum po'i yang tse nay/ Jam tse od nang kar po bum trag gi/ 

薩千 果拉 董貝 揚哲內，強哲 月南 噶播 本踏吉。 

位於地球頂峰之地區，慈悲光明十萬白光照。 

 

།མ་རིག་མུན་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཛད་མཁན། །འགྲྒོ་བའི་སགྲྒོན་མ་ེསགྲྒོལ་མ་ཕྒོ་བྲང་མཆྒོག 
Ma rig mun pa'i dug ngal sel dzad khen/ Tro wa'i tron me trol ma po trang chog/ 

瑪立 蒙貝 獨阿 設哲肯，卓為 吞美 卓瑪 播唐確。 

消除無明黑暗諸痛苦，眾生明燈尊勝度母宮。 

 

།ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ། འགྲྒོ་བའི་སགྲྒོན་མེ་སྒོལ་མ། ཨྒོ་འྒོ་ཨྒོ་། ཕྒོ་བྲང་མཆྒོག 
Oh oh oh tro wa'i tron me trol ma/ Oh oh oh po trang chog/ 
噢 噢 噢 卓為 吞美 卓瑪，噢 噢 噢 播唐確。 

噢！眾生明燈度母，噢！尊勝宮。 

 

དྲུག་འགྱུར་གླུ་ཡི་མཆྒོད་པ་ཁེད་ལ་འབུལ། །དྲུག་འགྱུར་གླུ་ཡི་མཆྒོད་པ་ཁེད་ལ་འབུལ། ། 
Drug gyur lu yi chod pa khyed la bul/ Drug gyur lu yi chod pa khyed la bul// 
圖究 陸宜 卻巴 切拉布，圖究 陸宜 卻巴 切拉布。 

六音歌讚奉獻法王尊，六音歌讚奉獻法王尊。 

 


