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Lhamo Lomagyönma (拉摩洛瑪娟瑪)   
 

是葉衣佛母的藏文,是二十一度母中的第二十位,擅長守護疫情病難,消

災增福,並對時下末法時期所產生之種種藥石罔效之病,有特別殊勝的

功效。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

葉衣佛母的護輪 
 

 

 

 



 

 拉摩 洛瑪娟瑪  1 

ཚགི་བདུན་གསལོ་འདབེས་ནྱི། 
 蓮師祈禱文 

 

ཧ ྱིྲཱིཿ  སོན་གྱི་བསལ་པའྱི་དང་པོ་ལ༔                       持著 ࿄࿅ 

啥 哦基 高貝 當波拉 
啥！在過去,此劫的開始時  

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 

歐金 油記 怒江燦 
在歐金國度的西北方  

དྷ་ན་ཀོ་ཤའྱི་མཚོ་གྱིང་དུ༔ 

達那 扣些 措林杜 
達那扣些湖中的島上  

པདྨ་གེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 

貝瑪 給薩 東波拉 
您出生在蓮花座上  

ཡ་མཚན་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 

亞稱 秋吉 哦住涅 
擁有最奇妙的修行成就   

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔                               開始搖 ࿄ 

貝瑪 炯涅 謝速乍 
您以〝蓮花生〞而聞名  

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསོར༔ 

闊度 康卓 芒背郭 
被眾多空行母所圍繞  

ཁེད་ཀྱི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 

切基 借速 達住記 
跟隨你的腳步,我修行  

བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

津記 拉企 謝速索 
祈請加持,祈請降臨 
 
 



 

 拉摩 洛瑪娟瑪 2 

 

གནས་མཆོག་འདྱི་རུ་བྱྱིན་ཕོབ་ལ༔ 

內秋 地入 慶波拉 
請加持此殊勝的修道場   

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར༔                         

住秋 達拉 汪細固 
請賜予我四灌頂   

བགེགས་དང་ལོག་འདེན་བར་ཆད་སོལ༔              

給當 洛真 拔切索 
魔難、障礙悉消除   

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔                    

秋當 吞夢 哦住措 
請賜予共和不共的成就 
 

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛྲཱིཿསྱིདྱི་ཕ་ལ་ཧཱུྂ་ཨཱ༔ 

嗡阿吽 雜咕嚕 貝瑪陀稱察   

班雜 薩瑪亞札 悉地帕拉 吽阿 
 

རཏྣ་གྱིང་པའྱི་གཏེར་མ་དང་། 
來自惹那林巴的伏藏 

བདུག་སོས་འབུལ་བ་ནྱི། 
供香 

ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་ལྡན་སོས་མཆོག་དམ་པ་འདྱི།།    持著  ࿄࿅ 

促親 知登 波丘 當巴地 
具有淨戒,無上莊嚴的薰香   

ཏྱིང་འཛིན་སགས་དང་ཕག་རྒྱའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས།།         

丁今 雅當 洽結 金拉及 
用咒語、大手印和禪定來加持  

སངས་རྒྱས་ཞྱིང་དུ་སོས་དྱི་ངད་ལྡང་བ།། 

桑桀 欣杜 波計 念當哇 
供養給淨土的諸佛 



 

 拉摩 洛瑪娟瑪  3 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚའོྱི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅྱིག།                

加哇 加措 措南 涅久即 
願如海的諸佛聚集感到滿意 

 

ན་མྲཱིཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བཛྲ་དྷུཔ ེ་པྲ་ཏྱིཙྪྭ་པ ཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་
མ་ཡེ་ཨཱྲཱིཿཧཱུྂ།།                                                    搖   ࿄࿅ 

拿瑪 沙哇 大它噶爹 班雜 都貝 巴弟札 

布札美嘎 薩目札 薩巴然那 沙瑪耶 阿吽 
 

ས་འགྱུར་བཀའ་མ་ལས་བྱུང་བའོ།། 
來自寧瑪的卡瑪教法 
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༄༄། །གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའྱི་སོར་ལས༔ 
ལོ་མ་ཅན་གཏོར་སྒྲུབ་ཟྱིན་བྱིས་གསལ་བར་བཀོད་པ་བཞགས་སོ༔ 

拉摩洛瑪娟瑪 
巴那夏哇瑞度母,葉衣佛母 

南丘的修法 
 

སྐྱབས་སེམས་ནྱི། 
皈依和菩提心 

ན་མོ༔ དཀནོ་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ༔    
南無 空秋 送當 札哇送 
皈依三寶三根本 

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི༔                           
加涅 南拉 加舒企 
以及一切皈依處 

འགྲོ་བའྱི་རྱིམས་ནད་རྒྱུན་གཅོད་ཕྱིར༔                          
卓威 仁涅 娟覺企 
為了避免疫情病難 

བྱང་ཆུབ་མཆགོ་ཏུ་སེམས་བསྐྱད་དོ༔                             
將秋 秋突 深皆朵 
發起無上菩提心 

ལན་གསུམ། 重複三次 

 

ལྷ་བསེྐྱད་ནྱི།  

观想 

བདག་དང་མདུན་དུ་ལ་ོམ་ཅན༔                                  
達當 敦都 洛瑪千 
观想自己是禪定尊,智慧尊在前面虛空中   

སེར་མོ་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་མ༔                               
色摩 夏企 恰尼瑪 
葉衣佛母身淡黃,一面二臂 
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གཡས་པས་རོ་རེ་གཡོན་སྱིགས་མཛུབ༔                          
耶貝 多桀 原滴朱 
右手持金剛杵左手打手印 

རྨ་བྱ་ལོ་མའྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔                                    
瑪嫁 洛妹 夏塔千 
披戴樹葉羽毛的草葉裙 

པདྨ་ཉྱི་མའྱི་གདན་ལ་བཞུགས༔                                   
貝瑪 尼妹 电拉修 
坐在日月座上 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བྱྱིན་རླབས་རྣམས༔                           
桑桀 昆季 近拉南 
諸佛的加持 

བདག་མདུན་ཐྱིམ་ཞྱིང་དབང་བསྐུར་གྱུར༔                     
達敦 聽欣 旺固就 
融入自己和本尊,賜予灌頂 

 
སྤྱན་འདེན། 
喚起 

ཧཱུྃ༔ འོག་མྱིན་ཞྱིང་དང་མདངས་དགའ་ཡྱི༔            
吽 歐明 欣當 當嘎衣 
從奧明淨土 

རྱི་ཁོད་ལ་སོགས་བཞུགས་གནས་ནས༔                           
瑞抽 拉所 修涅涅 
宜人的僻靜處和其他居所 

ལོ་མ་གོན་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔                                  
洛瑪 娟瑪 些舒所 
葉衣佛母請降臨 
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པདྨ་ཉྱི་མའྱི་གདན་ལ་བཞུགས༔                                   
貝瑪 尼妹 电拉修 
請坐在日蓮座上 

སོང་གསུམ་འཇྱིག་རེན་རབ་འབྱམས་ན༔                        
東送 吉天 惹將那 
在廣闊的三千大千世界 

མཆོད་པ་རྣམ་པ་ཅྱི་མཆྱིས་དང༔                                  
卻巴 南巴 企企當 
所有存在的供養物品 

བདུད་རྩྱི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔                               
都季 面季 卻巴布 
包括有療效的甘露,我皆供養 

ནད་རྣམས་མ་ལུས་འཇམོས་བྱེད་ཅྱིང༔                          
內南 瑪律 炯界欽 
您是世上眾病的征服者 

གདོན་ཀུན་ཙིཏ་ྟསེག་བྱེད་མ༔                                     
敦昆 季它 些界瑪 
消滅了惡魔心 

ནད་རྱིགས་ཀུན་འཇོམས་ར་ོརེ་སེ༔                               
內瑞 昆炯 多桀貼 
堅不可摧的金剛,戰勝諸病難 

ལོ་མ་གོན་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔                                  
洛瑪 娟拉 恰察特 
我敬拜讚嘆葉衣佛母 

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔                             
達當 送嫁 湯切記 
我和眾生都需要被保護 
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ནད་རྱིགས་བཞྱི་བརྒྱ་རྩ་བཞྱི་སོལ༔                                
內瑞 悉加 札悉所 
祛除四百零四種疾病 

ཡམས་ནད་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བར་མཛོད༔                          
樣涅 潤涅 悉哇奏 
撫平疫情病難 

སྙྱིགས་མའྱི་ནད་ཀྱི་བསལ་པ་ལས༔                                
尼妹 涅記 噶巴累 
在這個末法時代的疫情時期 

ཁོད་ཀྱིས་བསྲུང་ཞྱིང་བསྐྱབ་མཛོད་ཅྱིག༔                        
切記 送欣 加奏即 
請解救保護我們 

བདག་མདུན་ལྷ་མའོྱི་ཐུགས་ཀ་རུ༔                             
達敦 拉摩 突噶如 
在自己的心間和前面本尊的心間 

པཾ་མཐར་སགས་ཕེང་གཡོན་དུ་འཁོར༔                         
滂塔 雅存 原都扣 
观想根本咒繞著滂字逆時針旋轉 

རང་གྱི་ཐུགས་ནས་འདོ་འཕོས་པས༔                            
讓吉 突涅 歐抽貝 
從自己的心間放光 

རང་འདའྱི་ལྷ་མོ་ཡ་ེཤེས་པ༔                                      
讓最 拉摩 耶些巴 
邀請無數的智慧尊, 如己般的葉衣佛母 

དཔག་མེད་སྤྱན་དངས་བདག་མདུན་ཐྱིམ༔                    
帕妹 千張 達敦聽 
融入自己和智慧尊 
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སྤྲུལ་པའྱི་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང༔                                 
處貝 拉摩 南卡岡 
度母的化身遍滿虛空 

བར་སྣང་ས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་གང༔                               

拔浪 薩悉 湯切岡 
也遍滿地球和全世界 

སྐུ་ལས་ཡེ་ཤས་མེ་ཆེན་འབར༔                                     

固累 耶些 妹千巴 
從他們身上熾燃著巨大的智慧火焰 

ནད་རྱིགས་ཡམས་ནད་ཐམས་ཅད་ནྱི༔                          

涅瑞 樣涅 湯切尼 
消除種種的疾病和流行病 

བྱ་སོ་མེ་ལ་བསེགས་བཞྱིན་གྱུར༔                                  

嫁卓 妹拉 些欣就 
像羽毛著火般地燃燒起來 
 

ཨོཾ་པྱི་ཤཱ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱྱི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ནྱི་ས ་ཧཱ༔ 

嗡 必夏借 巴那 夏哇瑞 薩瓦卓惹 札夏 

瑪尼所哈 
 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔  བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔  ཏྱིཥྛ་དྲྀ་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ༔  སུ་
ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔  ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམེ་བྷ་ཝ༔  སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ༔  སརྦ་སྱིདྱི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་
ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  ཙིཏྟཾ་ཤྱི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔  བྷ་ག་ཝཱན༔  སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔  
ཧ ྱི་ད་ཡ༔  བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔  བཛྲི་བྷ་ཝ༔  མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ ࿄࿅ 

嗡 班雜薩埵薩瑪亞 馬奴巴拉亞 班雜薩埵迭諾巴 

低叉枝朶美巴哇 速多卡尤妹巴哇 阿奴拉朶妹巴哇  

速波卡又妹巴哇 沙哇悉地妹巴牙札  

沙哇嘎瑪速札美 自當西里樣 咕嚕吽  

哈哈哈哈吙 般嘎問 沙哇大他 嘎他啥答亞  

班雜瑪妹免札 邊茲巴哇 瑪哈沙瑪亞 沙埵阿 
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༄༅། །ཧཱུྃ༑  རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས།།  
吽 札送 即扣 拉措南 
向三根本的所有本尊 

མཆོད་ཅྱིང་བསོད་དོ་ནངོས་པ་བཤགས།།                
卻欽 特多 弄巴夏 
做供養、讚嘆和懺悔 

དངོས་གྲུབ་ཀུན་སལོ་བརན་པར་བཞུགས།།              
哦助 昆措 滇巴修 
請賜予成就,請永留駐 

ཡེ་ཤེས་དབྱྱིངས་བསྡུ་ལྷ་སྐུར་ལྡངས།།                   
耶些 英都 拉固當 
智慧尊返回住所,而自己自昇起為本尊 

དགེ་བས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་དང་།།                   
給威 桑桀 助巴當 
以此福德願成佛 

བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤྱིས་ཀུན་ཁབ་ཤོག།                    
迭雷 札西 昆加秀 
好運幸福和繁榮遍滿各處 
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བསོ་བ། 

迴向 

དགེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་མྱུར་དུ་བདག༔                         
給哇滴衣 紐都達 
以此福德願迅速成就 

ལོ་མ་གོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔                                       
洛瑪瓊瑪助就涅 
成就葉衣佛母的境界 

འགྲོ་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ༔                                    
卓哇企強 瑪律巴 
所有衆生無一餘 

དེ་ཡྱི་ས་ལ་འགདོ་པར་ཤོག༔                                       
滴衣 薩拉 夠巴修 
皆共証得此境地 

 

 

 

དགེ་བ་མ་རྒན་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་ལ་བསོ༔              
給哇 瑪根 卓助 昆拉哦 
一切功德迴向給六道如母衆生 

ལན་གསུམ།  
 唸誦三次 

 


