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大黑天（玛哈嘎拉）简修法 

一、皈依发心：念诵三次 
Ò ÈÊÊ<$<-{<-&ë<-+$-2ì#<-`Ü-0&ë#-F0<-:Ê Êe$-&±/-/9- ¥̧-/+#-,Ü-þ/<-<ß-0&ÜÊ 

桑皆 却当 措吉 秋南拉 江秋 巴杜 达尼 加苏企 
诸佛正法众中尊 直至菩提我皈依 

Ê/+#-#Ü<-‚Ü,-<ë#<-/bÜ<-ý-7+Ü-+#-#Ü<Ê Ê7ië-:-.,-dÜ9-<$<-{<-7iá/-ý9-;ë#Ê 

达给 今索 吉巴 迪达给 卓拉 遍企 桑皆 主巴修 
我以所行施等善 为利众生愿成佛 

二、 四无量心：念诵三次 
Ê<è0<-%,-*0<-%+-/+è-/-+$-/+è-/7Ü-{æ-+$-Q,-ý9-b²9-%Ü# Ê<è0<-%,-*0<-%+-Z#̈-/W:-+$-Z#̈-/W:-bÜ-{æ-+$-o:-/9-b²9-%Ü# 

森间 汤皆 迭哇当 迭威久当 滇巴久吉 森间 汤皆 杜内当 杜内吉久当 哲哇久吉 
愿诸有情具足安乐及安乐因 愿诸有情永离苦恼及苦恼因 

Ê<è0<-%,-*0<-%+-Z#̈-/W:-0è+-ý7Ü-/+è-/-+$-0Ü-7o:-/9-b²9-%Ü#  Ê<è0<-%,-*0<-%+-(è-9Ü$-&#<-Z$-+$-o:-/7Ü-/)$-Xë0<-:-#,<-ý9-b²9-%Ü#Ê 

森间 汤皆 杜内美贝 迭哇当 米哲哇 久吉   森间 汤皆 内林 洽当 当哲威 当纽拉 内巴 久吉 

愿诸有情永不离失无苦之乐          愿诸有情远离爱恶亲疏、住平等舍 

三、赞颂 

༈ ཧཱུཾ༑ མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།       ། ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། ། 
吽 努这 坚热 息拉 洽擦洛                                侠度 档杰 贝那 雅嘎念 

吽 恭敬致礼速作观自在                足佩环钏踏毗那夜迦 
ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །                            ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གི་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། ། 
拿波 千波 达吉 夏踏坚                                     恰竹 祝几 坚几 南巴坚 

玛哈噶拉身着虎皮裙                    六臂以蛇庄严善严饰 
གཡས་པ་གི་གུག་བར་བ་ཕེང་བ་བཛིན། །                                   ཐ་མ་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁོལ། ། 
耶巴 几咕 巴哇 称哇金                                     踏嘛 札嘛 如呢 札度措 

     右执钩刀中持数珠鬘                     末手猛利振响札玛如(手鼓) 
གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རེ་གསུམ། །                     དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བེད། ། 
云巴 托巴 当尼 东这松                                      迭辛 侠巴 松捏 清哇杰 

左持颅器以及三股叉                       如是并执羂索作系缚 
དྲག་པོའི་ཞལ་ནི་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས། །                           སྤྱན་གསུམ་དྲག་པོ་དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་འབར། ། 
札布 写尼 切哇 南巴这                                       坚松 札波 乌渣 间度巴 

威猛面上獠牙尽呲露                       三目威猛发上耸炽然 
དཔྲལ་བར་སིན་དྷཱུ་ར་ཡིས་ལེགས་པར་བྱུགས། །                     སྤྱི་བོར་མི་བསོད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱས་བཏབ་བརྟན། ། 
札哇 森度 惹宜 雷巴救                                       基窝 米觉 杰波 皆达滇 

于其额间善涂红丹粉                      顶上封缄不动佛王印 
ཁག་འཛིག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །                         རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། ། 
查几 米果 按救 朵夏坚                                     仁钦 突刚 按依 吾拉坚 

悬佩五十滴血人首鬘                      顶以五干骷髅宝庄严 
ཤིང་ལས་བོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛད་པའི། །                དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། 
辛雷 均内 朵玛 莲则贝                                    贝滇 洽注 巴拉 洽澈对 

从树而来受取朵玛者                     吉祥六臂尊前敬礼赞 
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སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང་། །              དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང་། ། 
桑杰 滇巴 念波 松哇当                                  衮秋 悟滂 年波 对巴当 

祈尊凛肃守护佛圣教                       凛肃赞扬三宝尊首位 
བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀི། །                རེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། ། 
达嘉 奔洛 扩当 杰南几                                    间年 巴切 汤杰 喜哇当 

祈令我等师徒眷属众                        一切恶缘中断皆息除 
ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། 
基嘟 温竹 努度 这度梭 

任何所欲悉地速赐予 
༈ དཔལ་ཤ་བ་ར་ིདབང་ཕྱུག་གསི་མགནོ་པ་ོཞལ་གཟགིས་དུས་མཛད་པའ།ོ ། 

吉祥夏瓦利自在亲见怙主时所作 
༈ ཧཱུཾ༑ བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ། །         བདག་ནི་གུས་པས་སབས་སུ་མཆི། ། 
吽 喇嘛 贡波 也昧拉         达尼 故贝 嘉苏企 
吽 上师怙主无别异      以诚恭敬我归依 

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་བཅད་ཀི། །       ཉོན་མོང་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག ། 
达索 森间 汤杰几            纽蒙 玛吕 赛瓦秀 
我等一切诸有情          烦恼无余令除遣 

མགོན་པོ་བླ་མ་དབེར་མེད་ལ། །           བདག་ནི་གུས་པས་སབས་སུ་མཆི། ། 
贡波 喇嘛 也昧拉            达尼 故贝 嘉苏企 
怙主上师无别异          以诚恭敬我归依 

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་བཅད་ཀི། །       བར་གཅོད་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག ། 
达索 森间 塘杰几           巴就 玛吕 赛瓦秀 
我等一切诸有情         中断无余令除遣 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །      རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་དང་། ། 
给哇 底伊 侧惹 衮度达           嘉威 胆曲 玛吕 锦巴唐 

祈以此善我于一切生      无余执持胜者之正法 
དེ་ཡི་འགལ་རེན་སེལ་ཞིང་ཐུན་རེན་ཀུན། །      བླ་མ་མགོན་པོ་གཡེལ་མེད་བསྒྲུབ་གྱུར་ཅིག ། 
迭伊 给间 色星 吞间滚           喇嘛 贡波 也昧 朱久记 

彼之违缘除遣诸顺缘      上师怙主无缓令成就 
四、本尊咒：至少 108次，多多益善 

Ê>ù-/‰-0-¼Ô- Ó́-:- ó̄- è̄-j-/ÜP,-/Ü-,-8-!-œ×î-œ×î-.ª-.ª-—¢-¼ÔÊÊ œ×î 

嗡 编札 麻哈嘎拉 青澈达 比纳 比纳亚嘎 吽吽 呸呸 梭哈 种子字：吽（深蓝色） 
    近心咒:  

 
嗡 悉利 麻哈嘎拉 夏萨那 屋巴哈日尼 耶喀阿巴季 麻嘎洛 阿漾 伊当 惹那扎雅  

阿巴嘎日尼 亚第巴第赞 嘛惹西 大达 伊当 读詹 卡卡 卡嘻卡嘻 麻惹麻惹 给哈那



大黑天-简‧3 

给哈那 编达编达 哈那哈那 达哈达哈 巴匝巴匝 迭那梅给那 麻惹雅 吽吽 呸呸 梭哈 

五、金刚萨埵百字明 

༈  །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ།           །མ་ནུ་པྰ་ལ་ཡ།             །བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏེ་ནོ་པ་ཏི་ཥ།ྵ         །དྲྲྀ་ཌོ་མེ་བ ྷྰ་ཝ། 
              嗡 编札 萨埵 萨麻亚     麻努 巴拉亚     编札萨埵 迭诺巴       迪察吉卓 美巴哇 

                    །སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བ ྷྰ་ཝ།            །སུ་པོ་ཥོ་མེ་བ ྷྰ་ཝ།             །ཨ་ནུ་ར་ཀ ོ་མེ་བ ྷྰ་ཝ།            །ས་རྦ་སི་དི་མ ེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།          
        苏多卡友 美巴哇   苏波卡友 美巴哇   阿努日阿多 美巴哇    萨哇兴迪 美巴亚札 

།སརྦ་ཀར ྷྰ་སུ་ཙ་མ།ེ         །ཙིཏ ྷྰཱུཾ་ཤྷྰི་ཡཱུཾཿཀུ་རུ་ཧྷྰ ཱུཾ།             །ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ        །བྷ་ག་ཝྰན་སརྦ་ཏ་ཐྰ་ག་ཏ།ྰ 
萨哇嘎玛 苏札美  吉当 西日依央 固如吽  哈哈哈哈火  班嘎文 萨哇 达他嘎达 

།བཛྲ་མྰ་མེ་མུཉྩ།         །བཛྲི་བྷ་ཝ།         །མ་ཧྰ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཿྰ་ཧྷྰ ཱུཾ་ཕཊ། 
                  编札 玛美木札   编札巴哇  玛哈 萨玛雅 萨埵 阿 吽 沛 

六、愿文 
Ê+#è-/-7+Ü-8Ü<-f³9- ¥̧-/+# Ê,#-ýë-&è,-ýë-7iá/-b²9-,<Ê Ê7ië-/-#%Ü#-`$-0-:ß<-ýÊ Ê+è-8Ü-<-:-7#ë+-ý9-;ë#Ê 

给哇 迪伊 纽度达 纳波 千波 主久内 卓哇 吉江 麻吕巴 迭伊 色拉 果巴修 
今兹虔修诸功德 成就无上大黑天 所有众生无一余 尽安之尔剎土中 

七、回向 

།དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས།           །བསོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་དེས། 

杜孙 协贝 皆哇 汤皆吉       我哇 冈拉 秋杜 纳巴迭 
三时如来一切佛          回向中之最胜者 

།བདག་གཞན་དག་ེབའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང་།           །བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསོ་བར་བགི།། 
达贤 给威 札哇 迪棍江      桑波 决企 绕度 我哇计 

自他所有诸善根          为利乐故做回向 

 
果硕仁波切住世法 

Ò ÈÊ Ê>ù-—-YÜÊ  

嗡梭迪 
Ê02,-X,-/ ¥̧+-IÜ-8Ü+-:-/Yè,-ý7Ü-0ë+Ê Ê#5ë,-o:-Eë-Bè7Ü-2é-rë#-…å/-ý7Ü-0#ë,Ê Ê0-$è<-€ç-09-9ë:-ý7Ü-2é-8Ü-T<Ê 

千年 杜吉 伊拉 滇贝摩 雄哲 多则 策索 主贝棍 麻年 久麻 若贝 策伊雷 
称誉甘露意依止无间  成就离坏金刚寿命怙 不定幻化游戏长寿天 

Ê7&Ü-0è+-iá/-ý7Ü-eÜ,-/{-+è$-7+Ü9-.ë/<Ê Ê$#-#Ü-+/$-d³#-*ß/-#<ß$-9/-7e0<-#º¥$-Ê Ê/;+-…å/-/Y,-ý7Ü-03ì+-73Ý,-&ë<-`Ü-BèÊ 

企美 主贝 今加 滇迪颇 昂给 汪秋 土松 热江雄 协主 滇贝 左今 却吉皆 
今此祈降无死成百验  牟尼语自在说无边教 执持讲修教藏法之尊 

Ê0-^+-+#è-Z,-:è#<-/;+-,ë9-/ß7Ü-#)è9Ê Ê{-&è,-&ë<-`Ü-02ì-:-#<ë:-/-7+è/<Ê Ê8ë$<-+#-7há:-o:-P-/-6/-0ë7Ü-të$-Ê 

麻美 给滇 雷协 诺布迭 加千 却吉 措拉 索哇迭 永大 出哲 达哇 沙摩隆 
超胜具妙善说摩尼藏  广大正法海尊我启请 遍净无误甚深见之心 

Ê+c+-7'ë#-9$-I:-$ë0<-ý7Ü-+eÜ#-#Ü-#)è9Ê Ê{:-r<-₫ë+-ý7Ü-73ß0-x/<-dë#<-`Ü-0*9Ê Ê‡ë-0"<-&ë<-`Ü-{-02ì9-5/<-/D,-;ë# 

界久 让则 我贝 伊给迭 皆色 觉贝 尊拉  秋吉他 卓克 却吉 加措 夏滇修 
止观自力餍足珍宝藏  胜者子行笑颜诸方际 勤勇善巧法海足坚固 

Ê6/-#<:-0aè,-9/-T-:0-8$<-ý7Ü-0"9Ê ÊT#-/<0-/ ¥̧+-IÜ7Ü-w-/-73ß0-ý7Ü-x/<Ê Ế¥,-Hë$<-+i-Zè7Ü-0ß,-ý-.0-ý7Ü-+cÜ+Ê 

沙色 千热 拉蓝 扬贝卡 哈三 杜吉 达哇 尊贝拉 棍蒙 札迪 门巴 胖贝吉 
深明智慧广大虚空中  增上意乐甘露月含笑 胜愚敌军黑暗之光辉 



大黑天-简‧4 

Ê02±$<-o:-‰-/7Ü-w-/9-5/<-/D,-;ë# Ê7&+-ý-U/<-#<ß0-7&Ü-0è+-JÜ$-/ß-+$9Ê ÊIë+-ý-F0-#,ë,-/BÜ+-ý7Ü-]9-aÜ0-FëÊ 

从哲 麻威 达哇 夏滇修 切巴 嘎孙 企美 今布昂 左巴 南诺 吉贝 巴青诺 
无比宣说明月足坚固  讲说环列三世无死池 辩论降伏威严锐利爪 

ÊIë0-ý7Ü-2Ý#-+ë,-{,-bÜ-7+/-Yë$-{<Ê Ê/Y,-ý7Ü-#<:-eè+-&è,-ýë9-5/<-/D,-;ë# Ê/yä-0è+-r<-/%<-{:-/7Ü-/+è,-eÜ,-+$-Ê 

宗贝 企敦 间吉 达东皆 滇贝 色皆 千波 夏滇修 路美 色皆 皆威 滇今当 
著述庄严词义千瓣广  开显圣教大士足坚固 无欺胜者及子谛加持 

Ê0*ß-Q,-/Y,-rá$-+0-%,-{-02ì7Ü-Yë/<Ê Ê/+#-%#-++-0ë<-T#-/<0-+#-ý7Ü-0*ß<Ê Ê9è-7o<-'Ü-/5Ü,-/+è-v#-7iá/-b²9-%Ü#Ê 

土滇 滇松 当间 加措多 达加 迭摩 哈三 达贝土 雷哲 吉兴 迭拉 主久吉 
大力护教具誓海之力  我等清净信解意乐力 如所希愿祈顺易成就 

 


