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༄༅། །འགྱུར་སྔགས། ། 
 加倍咒  

ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བྷི་མ་ན་ས་ར་མ་ཧཱ་ཛམ་བ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ། 
嗡桑巴囸桑巴囸 波玛纳萨囸 玛哈臧巴巴吽啪德娑哈 

ལན་གསུམ། 三遍 
གཟུངས་འདྷིའྷི་ཕན་ཡོན་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ལས། དླེ་ཡྷི་སོྔན་དུ་གཟུངས་འདྷི་སོར།། 
བླེ་བ་འགྱུར་དུ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞླེས་སོ། ། 
此咒摘于《噶当祖师问道语录》，为度母传与阿底峡尊者，其功

德能使念诵增上一千万倍。 
 

༄༅།།འཕགས་པ་བཀྲ་ཤྷིས་བརྒྱད་པའྷི་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ།། 
圣八吉祥颂  

ལས་གང་ཞྷིག་རོམ་པ་ན་ཐོག་མར་འདྷི་ཚར་གཅྷིག་བརོད་ན་གྲུབ་པ་བདླེ་བ་ཡྷིད་བཞྷིན་དུ་ 
བླེད་པར་འགྱུར་བས་ཅྷི་ནས་ཡྷིད་ལ་བའོ། ། 
任作何事之始，念诵一遍，能顺利如愿成就，故当铭记。 

ཨོཾ།  
嗡                        嗡 

སྣང་སྷིད་རྣམ་དག་རང་བཞྷིན་ལྷུན་གྲུབ་པའྷི། ། 
囊哲南达让银楞哲波      现有清净自性任运成1 

བཀྲ་ཤྷིས་ཕོགས་བཅུའྷི་ཞྷིང་ན་བཞུགས་པ་ཡྷི། ། 
札西效吉样纳犹巴叶      如是十方吉祥刹土中 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགླེ་འདུན་འཕགས་པའྷི་ཚགོས། ། 
桑吉秋当根登帕波措      所住诸佛正法圣僧众 

ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
根拉香擦达加札西效      悉皆顶礼愿我等吉祥 
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སོན་མླེའྷི་རྒྱལ་པོ་རལ་བརྟན་དོན་འགྲུབ་དགོངས། ། 
准昧嘉波匝丹敦哲恭      灯王佛及贤勇义成佛 

བམས་པའྷི་རྒྱན་དཔལ་དགླེ་གྲགས་དཔལ་དམ་པ། ། 
宣波坚华给札华丹巴      慈严德佛善名胜德佛 

ཀུན་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆླེར་གྲགས་པ་ཅན། ། 
根拉恭巴嘉切札巴坚      一切义持广大名称佛 

ལྷུན་པོ་ལྟར་འཕགས་རལ་གྲགས་དཔལ་དང་ནྷི། ། 
楞波达帕匝札华当呢      如须弥山圣力名德佛 

སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་གྲགས་པའྷི་དཔལ། ། 
森坚坛加拉恭札波华      垂念一切有情名德佛 

ཡྷིད་ཚམིས་མཛད་པ་རལ་རབ་གྲགས་དཔལ་ཏླེ། ། 
叶层匝巴匝囸札华得      遂愿威力名称吉祥佛 

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་བཀྲ་ཤྷིས་དཔལ་འཕླེལ་བ། ། 
灿赞图比札西华培瓦      仅闻名号增上吉祥德 

བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
得瓦夏巴嘉拉香擦洛      八大善逝尊前敬顶礼2 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལྡན་རོ་རླེ་འཛིན། ། 
蒋华云呢华丹多杰怎      文殊童子具德金刚手 

སྤྱན་རས་གཟྷིགས་དབང་མགོན་པོ་བམས་པའྷི་དཔལ། ། 
宣瑞惹旺衮波宣波华     圣观自在怙主慈氏尊 

ས་ཡྷི་སྷིང་པོ་སྷིབ་པ་རྣམ་པར་སླེལ། ། 
萨叶酿波哲巴南巴色      地藏菩萨以及除盖障 

ནམ་མཁའྷི་སྷིང་པོ་འཕགས་མཆོག་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། ། 
南葵酿波帕窍根德让     虚空藏与胜圣普贤尊 
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ཨུཏྤལ་རོ་རླེ་པད་དཀར་ཀླུ་ཤྷིང་དང༌། ། 
额巴多杰巴嘎勒向当      青莲金刚白莲那伽树 

ནོར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གྲྷི་ཉྷི་མ་ཡྷི། ། 
诺沃达瓦囸哲涅玛叶      如意宝珠宝剑日月轮 

ཕག་མཚན་ལླེགས་བསྣམས་བཀྲ་ཤྷིས་དཔལ་གྷི་མཆོག ། 
夏灿拉南札西华杰窍      善持标帜吉祥殊胜德 

བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
香且森华嘉拉香擦洛      八大菩萨尊前敬顶礼 

རྷིན་ཆླེན་གདུགས་མཆོག་བཀྲ་ཤྷིས་གསླེར་གྷི་ཉ། ། 
仁钦德窍札西色杰氼      殊胜宝伞吉祥黄金鱼 

འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་ཡྷིད་འོང་ཀཱ་མ་ལ། ། 
多炯翁让叶嗡嘎玛拉      如意宝瓶悦意妙莲花 

སན་གྲགས་དུང་དང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བླེའུ། ། 
年札东当彭措华威额      悦音海螺圆满吉祥结 

མྷི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་སླེ། ། 
么呢江灿旺杰括洛得      不朽胜幢自在金轮宝 

རྷིན་ཆླེན་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྷི་ཕག་མཚན་ཅན། ། 
仁钦达窍嘉杰夏灿坚      持八殊胜珍宝之标帜 

ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅྷིང་དགླེས་བསླེད་མ། ། 
效迪嘉瓦窍匠基洁玛      供养十方三世佛生喜 

སླེག་སོགས་ངོ་བོ་དྲན་པས་དཔལ་སླེལ་བའྷི། ། 
嘎所噢卧展比华贝沃      嬉女等尊唯念增吉祥 

བཀྲ་ཤྷིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
札西拉姆嘉拉香擦洛      八大吉祥天女敬顶礼 



8 

ཚངས་པ་ཆླེན་པོ་བདླེ་འབྱུང་སླེད་མླེད་བུ། ། 
苍巴钦波登炯这美沃      大梵大自在天遍入天 

མྷིག་སོང་ལྡན་དང་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། ། 
么东丹当嘉波耶括忠      千目帝释与持国天王 

འཕགས་སླེས་པོ་དང་ཀླུ་དབང་མྷིག་མྷི་བཟང༌། ། 
帕基波当勒旺么么让      增长天王龙王广目天 

རྣམ་ཐོས་སས་ཏླེ་ལྷ་རྫས་འཁོར་ལོ་དང༌། ། 
南图这得拉贼括洛当      多闻天王各持天宝物 

ཏྷི་ཤུ་ལ་དང་མདུང་ཐུང་རོ་རླེ་ཅན། ། 
哲协拉当东通多杰坚      轮三叉戟短枪金刚杵 

པྷི་ཝ་ཾརལ་གྲྷི་མཆོད་རྟླེན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། ། 
波旺囸哲窍定江灿怎      琵琶宝剑宝塔胜宝幢 

ས་གསུམ་གནས་སུ་དགླེ་ལླེགས་བཀྲ་ཤྷིས་སླེལ། ། 
萨僧尼色给拉札西贝      三界增上善妙与吉祥 

འཇྷིག་རྟླེན་སོང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
结定炯瓦嘉拉香擦洛      八大世间护法敬顶礼 

བདག་ཅག་དླེང་འདྷིར་བ་བ་རོམ་པ་ལ། ། 
达加当德夏瓦纵巴拉     我等如今所作诸事业 

བགླེགས་དང་ཉླེ་བར་འཚ་ེབ་ཀུན་ཞྷི་ནས། ། 
嘎当涅瓦才瓦根耶尼      一切魔障恼害悉消泯 

འདོད་དོན་དཔལ་འཕླེལ་བསམ་དོན་ཡྷིད་བཞྷིན་འགྲུབ། ། 
多敦华培三敦叶银哲      顺缘增长所愿如意成 

བཀྲ་ཤྷིས་བདླེ་ལླེགས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་ཤོག །  ། ། 
札西得拉彭森措巴效      祈愿吉祥如意悉圆满 
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ལྡང་ཚ་ེབརོད་ན་དླེ་ཉྷིན་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །ཉལ་ཚ་ེབརོད་ན་རྷི་ལམ་བཟང་པོར་མཐོང༌། ། 
གཡུལ་དུ་འཇུག་ཚ་ེབརོད་ན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ། །བ་བ་རོམ་དུས་བརོད་ན་འདོད་དོན་འཕླེལ། ། 
རྒྱུན་དུ་བརོད་ན་ཚ་ེདཔལ་གྲགས་འབོར་ཤྷིས། །བདླེ་ལླེགས་ཕུན་ཚགོས་བསམ་དོན་ཡྷིད་བཞྷིན་ 
འགྲུབ། །སྷིག་སྷིབ་ཀུན་བང་མངོན་མཐོ་ངླེས་ལླེགས་ཀྷི། །དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྷིས་ 
གསུངས། །རབ་ཚསེ་མླེ་སླེལ་ཟླ་ལྔ་ཚསེ་གསུམ་ཉྷི་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གྷི་དུས་བཟང་པོའ་ིཆ་ལ་ 
འཇམ་དཔལ་དགླེས་པའྷི་རོ་རླེའྷི་ཡྷིད་མཚ་ོལས་བྱུང་བའྷི་ནོར་བུའྷི་དོ་ཤལ་ཆླེན་པོའ།ོ །  ། ། 

晨起念诵此日诸愿成   临睡念诵能见善梦境 

战时念诵制胜于诸方   事前念诵倍满诸所求 

常时念诵寿德名财祥   妙善圆满所欲如意成 

净障与增上生决定胜   诸义成就胜佛所宣说 

火猴年五月初三良辰吉日由蒋华吉比多杰(文殊喜悦金刚)意海所

生之大宝璎珞。（注：那伽树，又称金色树，可入药，或用于焚

香祭龙） 

注：1、现有：“现”表示器世界的显现，“有”表示有情世界

的显现；或者，“现”表示五根识和它的显现，“有”表示意识

和它的显现。 

2、八佛名号选自《八吉祥经》。1、东方具称世界：灯王

佛；2、东方无忧世界：贤勇义成佛；3、东方无魔世界：慈严德

佛；4、东方免惩世界：善名胜德佛；5、东方具乐世界：一切义

持广大名称佛；6、东方具种种世界：如须弥山圣力名德佛；7、

东方吉祥炽盛世界：垂念一切有情名德佛；8、东方具乐金刚称

世界：遂愿威力名称吉祥佛。 

 

༄༅། །མཆོད་པ། ། 
供养仪轨  

 

ཕྷི་ནང་ཀུན་ཏུ་ལྷ་མྷིའྷི་ཡོ་བད་མཆོག ། 
学囊根德拉弥哟夏窍      一切人天内外胜资具 
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རོལ་མོ་རྒྱན་ཕླེང་ཞལ་ཟས་ན་བཟའ་སོགས། ། 
若摩坚创压瑞纳囸所      妙乐饰鬘美食华衣等 

སས་བཅས་རྒྱལ་བའྷི་སོན་ལམ་ལས་བྱུང་བའྷི། ། 
这吉嘉沃门蓝利雄沃      诸佛菩萨愿力所化现 

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན་གྷིས་མཛེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
根让窍波阵基贼杰结      祈以普贤云供作庄严 
 

༄༅། །མཆོད་པའྷི་སྷིན་གཟུངས། 供云咒： 

ན་མོ་རཏྣ་ཏ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བ་ག་བ་ཏླེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མར་ནྷི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། 
ཨརྷ་ཏླེ་སམྱཀཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ེབཛྲ།ེ མ་ཧཱ་བཛྲ།ེ མ་ཧཱ་ཏླེ་ཛ་བཛྲ།ེ 
མ་ཧཱ་བྷིདྱཱ་བཛྲ།ེ མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙཏིྟ་བཛྲ།ེ མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མཎོ་པ་ས་ཾཀྲ་མ་ཎ་བཛྲ།ེ 
སརྦ་ཀར་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བྷི་ཤོ་ད་ན་བཛྲ་ེསྭཱ་ཧཱ། ། 
纳摩囸纳扎雅雅 纳摩巴嘎哇得 班匝儿萨囸扎
玛儿达呢 达塔嘎达雅 阿儿哈得 桑雅桑波达雅 
达雅塔 嗡班贼儿班贼儿玛哈班贼儿 玛哈得匝班
贼儿 玛哈波雅班贼儿 玛哈波德泽达班贼儿 玛
哈波德曼卓巴桑札玛纳班贼儿 萨儿瓦嘎儿玛 阿
瓦囸纳 波效达纳 班贼儿娑哈 
 

གཟུངས་ སྔགས་ འདྷིའྷི་ ཆོ་ ག་ ནྷི་ འདྷི་ ཡྷིན་ ཏླེ། དྲན་ པ་ ཙམ་ གྷི་ མོད་ ལ་ ཕོགས་ བཅུ་ དག་ ན་ 

བཞུགས་ པའྷི་ སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ གང་ གཱའྷི་ ཀླུང་ གྷི་ བླེ་ མའྷི་ རྡུལ་ ཕ་ རབ་ སླེད་ ལ་ 

མཆོད་ པ་ བས་ པར་ འགྱུར་ ཞྷིང་ ཞབས་ ལ་ ཕག་ བས་ པར་ འགྱུར་ ར།ོ །མླེ་ ཏགོ་ དང༌། བདུག་ པ་ དང༌། 
སོས་ དང༌། མླེ་ ཏགོ་ ཕླེང་ བ་ དང༌། བྱུག་ པ་ དང༌། ཕླེ་ མ་ དང༌། གདུགས་ དང༌། རྒྱལ་ མཚན་ དང༌། བ་ 

དན་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། གདན་ དང༌། གདྷིང་ བ་ དང༌། ན་ བཟའ་ དང༌། སྤྱན་ གཟྷིགས་ དང༌། བཤོས་ 

གཙང་ བ་ ལ་ སོགས་ པ་ དང༌། རྒྱན་ དང༌། ལྷབ་ ལྷུབ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྷིས་ མཆོད་ པར་ འགྱུར་ རོ། །སྷིག་ 

པ་ ཐམས་ ཅད་ དང་ བྲལ་ བར་ འགྱུར་ ཞྷིང་ དགླེ་ བའྷི་ ར་ བ་ ཐམས་ ཅད་ དང་ ལྡན་ པར་ འགྱུར་ 
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རོ། །སངས་ རྒྱས་ དང་ བང་ ཆུབ་ སླེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ མཐོང་ བས་ ཡང་ དག་ པར་ དབུགས་ 

འབྷིན་ པར་ འགྱུར་ རོ། །ལྷ་ དང༌། ཀླུ་ དང༌། གནོད་ སྷིན་ དང༌། དྲྷི་ ཟ་ དང༌། ལྷ་ མ་ ཡྷིན་ དང༌། ནམ་ 

མཁའ་ ལྡྷིང་ དང༌། མྷིའམ་ ཅྷི་ དང༌། ལྟོ་ འཕླེ་ ཆླེན་ པོ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། ལག་ ན་ རོ་ རླེ་ ལ་ སགོས་ པ་ 

གསང་ བ་ པའྷི་ བདག་ པོ་ དང་ བཅས་ པ་ རྣམས་ དང༌། རྒྱལ་ པོ་ ཆླེན་ པོ་ བཞྷི་ པོ་ རྣམས་ ཕྷི་ བཞྷིན་ 

ཡང་ དག་ པར་ འབྲང་ ཞྷིང་ སྲུང་ བ་ དང༌། སོབ་ པ་ དང༌། སླེད་ པར་ བླེད་ དོ། །འདྷི་ ནས་ ཤྷི་ འཕོས་ 

ནས་ ཀང་ འཇྷིག་ རྟླེན་ གྷི་ ཁམས་ བདླེ་ བ་ ཅན་ དུ་ སླེ་ བར་ འགྱུར་ ཏླེ། ཡོན་ ཏན་ གྷི་ ཁྱད་ པར་ འདྷི་ 

དག་ ནྷི་ མ་ བསྒྲུབས་ པར་ ལན་ ཅྷིག་ དྲན་ པ་ ཙམ་ གྷིས་ འཐོབ་ པར་ འགྱུར་ རོ། །མཆོད་ པའྷི་ སྷིན་ 

ཞླེས་ བ་ བའྷི་ གཟུངས་ རྫོགས་ སོ། ། 
 

མ་ལུས་སླེམས་ཅན་ཀུན་གྷི་མགོན་གྱུར་ཅྷིང༌། ། 
玛利森坚根杰衮杰匠        一切有情之怙主 

བདུད་སླེ་དཔུང་བཅས་མྷི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། ། 
德得宏吉么囸炯匝拉        降尽魔众之圣尊 

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇྷི་བཞྷིན་མཁྱླེན་གྱུར་པའྷི། ། 
乌南玛利结银钦杰波        万法如实遍知者 

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདྷིར་གཤླེགས་སུ་གསོལ། ། 
炯丹括吉尼德夏色所        诸佛眷属祈莅临 
 

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརླེའྷི་ཕྷིར། ། 
达当卓拉特贼穴            悲悯我等众生故 

ཉྷིད་ཀྷི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡྷིས་ནྷི། ། 
涅杰怎彻特义呢             以汝神通幻变力 

ཇྷི་སྷིད་མཆོད་པ་བདག་བགྷིད་པ། ། 
结哲窍巴达杰巴            乃至我作供养间 

དླེ་སྷིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །    ། །  
得哲炯丹犹色所             祈请诸佛常安住 
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༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའྷི་སོན་ལམ་གྷི་རྒྱལ་པོ། ། 
   普 贤 行 愿 品（七支供） 

 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  ཨཱརྱ་བ་དྲ་ཙརྱ་པྲ་ཎྷི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ།  
བོད་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའྷི་སོན་ལམ་གྷི་རྒྱལ་པོ། །  

 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
帕巴蒋华云呢杰巴拉香擦洛 
 

ཇྷི་སླེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའྷི་འཇྷིག་རྟླེན་ན། ། 
结涅色达效吉结定纳        所有十方世界中 

དུས་གསུམ་གཤླེགས་པ་མྷི་ཡྷི་སླེངླེ་ཀུན། ། 
迪僧夏巴么叶桑给根        三世一切人师子 

བདག་གྷིས་མ་ལུས་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
达给玛利得达坛加拉        我以清净身语意 

ལུས་དང་ངག་ཡྷིད་དང་བས་ཕག་བགྷིའོ། ། 
利当锕叶当威夏杰奥        一切遍礼尽无余 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པའྷི་སོན་ལམ་སོབས་དག་གྷིས། ། 
让波效波门蓝多达给        普贤行愿威神力 

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་དུ། ། 
嘉瓦坛加叶杰温森德        普现一切如来前 

ཞྷིང་གྷི་རྡུལ་སླེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡྷིས། ། 
样格德涅利囸德巴义        一身复现刹尘身 

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
嘉瓦根拉囸德香擦洛        一一遍礼刹尘佛 
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རྡུལ་གཅྷིག་སླེང་ན་རྡུལ་སླེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། ། 
德结当纳德涅桑吉南        于一尘中尘数佛 

སངས་རྒྱས་སས་ཀྷི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག ། 
桑吉这杰威纳犹巴达        各处菩萨众会中 

དླེ་ལྟར་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། ། 
得达秋杰央南玛利巴        无尽法界尘亦然 

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གྷིས་གང་བར་མོས། ། 
坛加嘉瓦达给刚瓦木        深信诸佛皆充满 

དླེ་དག་བསྔགས་པ་མྷི་ཟད་རྒྱ་མཚ་ོརྣམས། ། 
得达锕巴么囸江措南        各以一切音声海 

དབངས་ཀྷི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྷི་ས་ཀུན་གྷིས། ། 
样杰沿拉江促札根基        普出无尽妙言辞 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྷི་ཡོན་ཏན་རབ་བརོད་ཅྷིང༌། ། 
嘉瓦根杰云丹囸交匠        尽于未来一切劫 

བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གྷིས་བསོད། ། 
得瓦夏巴坛加达给多        赞佛甚深功德海 

མླེ་ཏོག་དམ་པ་ཕླེང་བ་དམ་པ་དང༌། ། 
美朵丹巴创瓦丹巴当        以诸最胜妙华鬘 

སྷིལ་སན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། ། 
色年南当协巴德窍当        伎乐涂香及伞盖 

མར་མླེ་མཆོག་དང་བདུག་སོས་དམ་པ་ཡྷིས། ། 
玛美窍当德富丹巴义        如是最胜庄严具 

རྒྱལ་བ་དླེ་དག་ལ་ནྷི་མཆོད་པར་བགྷི། ། 
嘉瓦得达拉呢窍巴杰        我以供养诸如来 
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ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲྷི་མཆོག་དང༌། ། 
纳囸丹巴南当哲窍当        最胜衣服最胜香 

ཕླེ་མ་ཕུར་མ་རྷི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། ། 
学玛颇玛热囸年巴当        末香烧香与灯烛 

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའྷི་མཆོག་ཀུན་གྷིས། ། 
果巴恰巴帕波窍根基        一一皆如妙高聚 

རྒྱལ་བ་དླེ་དག་ལ་ནྷི་མཆོད་པར་བགྷི། ། 
嘉瓦得达拉呢窍巴杰        我悉供养诸如来 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མླེད་རྒྱ་ཆླེ་བ། ། 
窍巴刚南喇美嘉切瓦        我以广大胜解心 

དླེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། ། 
得达嘉瓦坛加拉扬木        深信一切三世佛 

བཟང་པོ་སོྤྱད་ལ་དད་པའྷི་སོབས་དག་གྷིས། ། 
让波效拉达波多达给        悉以普贤行愿力 

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྷི། ། 
嘉瓦根拉香擦窍巴杰        普遍供养诸如来 

འདོད་ཆགས་ཞླེ་སང་གཏྷི་མུག་དབང་གྷིས་ནྷི། ། 
多恰耶当德么旺给呢        我昔所造诸恶业 

ལུས་དང་ངག་དང་དླེ་བཞྷིན་ཡྷིད་ཀྷིས་ཀང༌། ། 
利当锕当得银叶基匠        皆由无始贪嗔痴 

སྷིག་པ་བདག་གྷིས་བགྷིས་པ་ཅྷི་མཆྷིས་པ། ། 
德巴达给基巴结其巴        从身语意之所生 

དླེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྷིས་སོ་སོར་བཤགས། ། 
得达坛加达给所所夏        一切我今皆忏悔 
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ཕོགས་བཅུའྷི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས། ། 
效吉嘉瓦根当桑吉这        十方一切诸众生 

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སོབ་དང་མྷི་སོབ་དང༌། ། 
让嘉南当洛当么洛当        二乘有学及无学 

འགྲོ་བ་ཀུན་གྷི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། ། 
卓瓦根杰索南刚拉扬        一切如来与菩萨 

དླེ་དག་ཀུན་གྷི་རླེས་སུ་བདག་ཡྷི་རང༌། ། 
得达根杰吉色达叶让        所有功德皆随喜 

གང་རྣམས་ཕོགས་བཅུའྷི་འཇྷིག་རྟླེན་སོན་མ་རྣམས། ། 
刚南效吉结定准玛南        十方所有世间灯 

བང་ཆུབ་རྷིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརླེས། ། 
香且仁巴桑吉玛恰尼        最初成就菩提者 

མགོན་པོ་དླེ་དག་བདག་གྷིས་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
衮波得达达给坛加拉        我今一切皆劝请 

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མླེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། ། 
括洛喇纳美巴果瓦格        转于无上妙法轮 

མྱ་ངན་འདའ་སོན་གང་བཞླེད་དླེ་དག་ལ། ། 
氼安达敦刚耶得达拉        诸佛若欲示涅槃 

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞྷིང་བདླེ་བའྷི་ཕྷིར། ། 
卓瓦根拉潘样得沃穴        我悉至诚而劝请 

བསྐལ་པ་ཞྷིང་གྷི་རྡུལ་སླེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། ། 
嘎巴样格德涅犹巴扬        唯愿久住刹尘劫 

བདག་གྷིས་ཐལ་མོ་རབ་སར་གསོལ་བར་བགྷི། ། 
达给塔摩囸压所瓦杰        利乐一切诸众生 
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ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅྷིང་བཤགས་པ་དང༌། ། 
香擦瓦当窍匠夏巴当        所有礼赞供养福 

རླེས་སུ་ཡྷི་རང་བསྐུལ་ཞྷིང་གསོལ་བ་ཡྷི། ། 
吉色叶让格样所瓦耶        请佛住世转法轮 

དགླེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྷིས་ཅྷི་བསགས་པ། ། 
给瓦炯囸达给结萨巴        随喜忏悔诸善根 

ཐམས་ཅད་བདག་གྷིས་བང་ཆུབ་ཕྷིར་བསྔོའ།ོ ། 
坛加达给香且穴噢奥        回向众生及佛道 

 

༄༅། །བང་སོམ་ལླེན་ཆགོ  
菩萨戒仪轨  

ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་དང༌།  
效借纳犹波桑吉炯丹迪坛加当 
祈请十方一切出有坏正等觉及 
ས་བཅུ་ལ་གནས་པའྷི་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པོ་རྣམས་དང༌།  
萨借拉尼波香且森华森华钦波南当 
十地菩萨摩诃萨众及 

བླ་མ་རོ་རླེ་འཛིན་པ་ཆླེན་པོ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
喇嘛多杰怎巴钦波南达拉恭色所 
诸位大金刚持上师垂念我 
 

དླེ་ནས་དངོས་གཞྷི་སོན་འཇུག་སབས་གཅྷིག་ཏུ་བླང་བ་ནྷི།  
正行愿行发心者： 

བང་ཆུབ་སྷིང་པོར་མཆྷིས་ཀྷི་བར། ། 
香且酿波其杰瓦              乃至菩提果 
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སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སབས་སུ་མཆྷི། ། 
桑吉南拉嘉森且              皈依诸如来 

ཆོས་དང་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཡྷི། ། 
秋当香且森华叶              正法菩萨众 

ཚགོས་ལའང་དླེ་བཞྷིན་སབས་སུ་མཆྷི། ། 
措拉昂得银嘉森且            如是亦皈依 

ལན་གསུམ། 三遍 
ཇྷི་ལྟར་སྔོན་གྷི་བདླེ་གཤླེགས་ཀྷིས། ། 
结达温杰得夏基              如昔诸善逝 

བང་ཆུབ་ཐུགས་ནྷི་བསླེད་པ་དང༌། ། 
香且特呢洁巴当              先发菩提心 

བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའྷི་བསབ་པ་ལ། ། 
香且森慧拉巴拉              复此循序住 

དླེ་དག་རྷིམ་བཞྷིན་གནས་པ་ལྟར། ། 
得达仁银尼巴达              菩萨诸学处 

དླེ་བཞྷིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། ། 
得银卓拉潘敦德              如是为利生 

བང་ཆུབ་སླེམས་ནྷི་བསླེད་བགྷི་ཞྷིང༌། ། 
香且森呢洁杰样              我发菩提心 

དླེ་བཞྷིན་དུ་ནྷི་བསབ་པ་ལའང༌། ། 
得银德呢拉巴拉昂            复于诸学处 

རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་བསབ་པར་བགྷི། ། 
仁巴银德拉巴杰              次第勤修学 

ཞླེས་ལན་གསུམ་གྷིས་སླེམས་བསླེད་བླངས་ལ། 诵三遍受菩萨戒 
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མཇུག་ཏུ་གཟླེངས་བསོད་ཅྷིང་དགའ་བ་བསོམ་པ་ནྷི།  
后赞叹随喜者： 

དླེང་དུས་བདག་ཚ་ེའབྲས་བུ་ཡོད། ། 
当迪达才追沃哟              今生吾获福 

མྷི་ཡྷི་སྷིད་པ་ལླེགས་པར་ཐོབ། ། 
么叶哲巴拉巴托              善得此人身 

དླེ་རྷིང་སངས་རྒྱས་རྷིགས་སུ་སླེས། ། 
得让桑吉热色基              复生佛家族 

སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། ། 
桑吉这色达杰多              今成如来子 

ད་ནྷི་བདག་གྷིས་ཅྷི་ནས་ཀང༌། ། 
达呢达给结尼匠              尔后吾当为 

རྷིགས་དང་མཐུན་པའྷི་ལས་བརམས་ཏླེ། ། 
热当腾波利赞得              宜乎佛族业 

སོན་མླེད་བཙུན་པའྷི་རྷིགས་འདྷི་ལ། ། 
俊美怎波热德拉              慎莫染污此 

རོག་པར་མྷི་འགྱུར་དླེ་ལྟར་བ། ། 
纽巴门杰得达夏              无垢尊贵种 

ལོང་བས་ཕག་དར་ཕུང་པོ་ལས། ། 
隆威夏达彭波利              犹如目盲人 

ཇྷི་ལྟར་རྷིན་ཆླེན་རླེད་པ་ལྟར། ། 
结达仁钦涅巴达              废聚获至宝 

དླེ་བཞྷིན་ཇྷི་ཞྷིག་ལྟར་སླེས་ནས། ། 
得银结耶达迪尼              生此菩提心 
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བང་ཆུབ་སླེམས་ནྷི་བདག་ལ་སླེས། ། 
香且森呢达拉基              如是我何幸 

བདག་གྷིས་དླེ་རྷིང་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི། ། 
达给得让交巴坛加杰         今于怙主前 

སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདླེ་གཤླེགས་ཉྷིད་དང་ནྷི། ། 
宣锕卓瓦得夏涅当呢         筵众为上宾 

བར་དུ་བདླེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟྷིན་གྷིས། ། 
瓦德得拉准德悟仁基         宴飨成佛乐 

ལྷ་དང་ལྷ་མྷིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྷིས། ། 
拉当拉门拉所嘎瓦基         普愿皆欢喜 

  
སོན་ལམ་གྷི་རྷིམ་པ་ནྷི། 发愿次第： 
བང་ཆུབ་སླེམས་མཆོག་རྷིན་པོ་ཆླེ། ། 
香且森窍仁波切              菩提心妙宝 

མ་སླེས་པ་རྣམས་སླེ་གྱུར་ཅྷིག ། 
玛基巴南洁杰结              未生者当生 

སླེས་པ་ཉམས་པ་མླེད་པར་ཡང༌། ། 
基巴年巴美巴扬              已生勿退失 

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕླེལ་བར་ཤོག ། 
恭尼恭德培瓦效              展转益增长 

བང་ཆུབ་སླེམས་དང་མྷི་འབྲལ་ཞྷིང༌། ། 
香且森当门抓样              愿不舍觉心1 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། ། 
香且效拉哟瓦当              委身菩提行 
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སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་ཡོངས་བཟུང་ཞྷིང༌། ། 
桑吉南基永荣样              诸佛恒提携 

བདུད་ཀྷི་ལས་རྣམས་སོང་བར་ཤོག ། 
德杰利南崩瓦效              断尽诸魔业 

བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི། ། 
香且森华南基呢              愿菩萨如意 

འགྲོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག ། 
卓敦特拉恭哲效              成办众生利 

མགོན་པོ་ཡྷིས་ནྷི་གང་དགོངས་པ། ། 
衮波义呢刚恭巴              愿有情悉得 

སླེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་དླེ་འབོར་ཤོག ། 
森坚南拉昂得较效           怙主慈护念 

སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདླེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྷིག ། 
森坚坛加得当丹杰结         愿众生得乐 

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སོང་བར་ཤོག ། 
安卓坛加达德东瓦效         诸恶趣永尽 

བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། ། 
香且森华刚达萨犹巴         愿登地菩萨 

དླེ་དག་ཀུན་གྷི་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །  ། ། 
得达根杰门蓝哲巴效         彼愿皆成就 
 

 

注：1、觉心：菩提心的简称。 
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༄༅། །སྣང་སྷིད་དབང་དུ་སྡུད་པའྷི་གསོལ་འདླེབས་བྷིན་རླབས་ 
སྷིན་ཆླེན་བཞུགས་ས།ོ ། 

怀业祈祷文·大加持云 
 

索达吉堪布  译 

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྷིཿ 
嗡阿吽舍                  嗡阿吽舍 

བདླེ་ཆླེན་འབར་བ་དབང་གྷི་ཕོ་བྲང་དུ། ། 
得钦巴瓦旺格颇庄德      大乐炽燃怀柔宫殿中 

བདླེ་སོང་སོ་སོར་རྟོག་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ། ། 
得东所所多波耶希格      乐空圣妙观察智慧身 

མ་ཆགས་བདླེ་ལྡན་པདྨའྷི་རང་བཞྷིན་ལས། ། 
玛恰得丹巴米让银利      离欲具乐莲花自性中 

རོ་རླེ་ཉྷི་མ་སྣང་བ་ཆླེན་པོའ་ིདཔལ། ། 
多杰涅玛囊瓦钦布华      金刚日大光明之胜德 

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རོ་རླེ་ཆོས། ། 
秋格囊瓦塔耶多杰秋      法身无量光佛金刚法 

འཇྷིག་རྟླེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རླེ་རླེས་ཆགས་གཟུགས། ། 
结定旺秀特杰吉恰惹      世间自在大慈大悲身 

པདྨ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། ། 
巴玛嘉波括迪锕旺杰      驾驭轮回涅槃莲花王 

སྣང་སྷིད་ཟྷིལ་གནོན་དབང་ཆླེན་ཧླེ་རུ་ཀ ། 
囊哲惹伦旺钦嘿热嘎      胜伏现有雄威嘿热嘎 
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གསང་བ་ཡླེ་ཤླེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧྷི། ། 
桑瓦耶希班匝哇囸合      秘密智慧金刚亥母尊 

བདླེ་མཆོག་འདོད་པའྷི་རྒྱལ་པོ་བདླེ་ཆླེན་གཏླེར། ། 
得窍多波嘉波得钦得      胜乐妙欲之王大乐藏 

མ་ལུས་སླེ་རྒུའྷི་ཡྷིད་འཕོག་རྷིགས་བླེད་མ། ། 
玛利洁给叶绰热学玛      摄诸众生心识作明母 

མཆོག་ཐུན་ཕག་རྒྱའྷི་དབང་ཕྱུག་བདླེ་སོང་གར། ། 
窍腾夏吉旺秀得东嘎      胜共手印自在乐空舞 

དབང་མཛད་རོ་རླེ་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀྷིའྷི་ཚགོས། ། 
旺匝多杰华卧札给措      怀柔金刚勇士空行聚 

སྣང་སོང་མཉམ་པ་ཆླེན་པོའ་ིངང་ཉྷིད་དུ། ། 
囊东年巴钦布昂涅德      现空广大平等自性中 

རོ་རླེ་སྐུ་ཡྷི་གར་གྷིས་སྷིད་གསུམ་གཡོ། ། 
多杰格叶嘎基哲僧哟      金刚身之游舞震三有 

འགག་མླེད་གསུང་གྷི་བཞད་སས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། ། 
嘎美颂格压这康僧各      无碍语之笑声召三界 

འོད་ཟླེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། ། 
奥热玛布括迪永拉恰      红光周遍轮涅一切处 

སྷིད་ཞྷིའྷི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞྷིང་སྡུད་པར་བླེད། ། 
哲伊当借哟样德巴学      撼动聚集有寂之精华 

རོ་རླེ་ཆགས་པ་ཆླེན་པོའ་ིཐུགས་ཀྷིས་ནྷི། ། 
多杰恰巴钦布特基呢      依于金刚大欲之意乐 

རྣམ་གཉྷིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའྷི་མཆོག་སོལ་ཞྷིང༌། ། 
南尼乌哲多给窍作样      赐予所欲二种胜悉地 
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རོ་རླེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆླེན་པོ་ཡྷིས། ། 
多杰加杰压巴钦波义      施以金刚铁钩大羂索 

སྣང་སྷིད་བདླེ་བ་ཆླེན་པོར་སོམ་བླེད་པ། ། 
囊哲得瓦钦波洞学巴      现有诸法摄于大乐中 

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྷི་རོལ་གར་ཅན། ། 
塔耶杰彻札沃若嘎坚      无边幻网之中游舞者 

ཏྷིལ་གྷི་གོང་བུ་ཕླེ་བ་བཞྷིན་བཞུགས་པའྷི། ། 
德杰恭沃学瓦银犹波      犹如芝麻荚开而安住 

རབ་འབམས་ར་གསུམ་དབང་གྷི་ལྷ་ཚགོས་ལ། ། 
冉绛匝僧旺格拉措拉      怀柔圣众浩瀚三根本 

གུས་པས་གསོལ་བ་འདླེབས་སོ་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
给比所瓦得所辛基洛      至诚恭敬祈祷垂加持 

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའྷི་དཔལ་མཐའ་དག ། 
窍腾乌哲多给华塔达      一切所欲胜共诸悉地 

ཐོགས་མླེད་དབང་དུ་བླེད་པའྷི་དངོས་གྲུབ་སོལ། ། 
托美旺德学波乌哲作      无碍自在成就祈垂赐 
 

 

ཅླེས་པའང་རབ་ཚསེ་ས་ཡོས་ཟླ༧་ཚསེ༡་ལ་དྷཱྷིཿམྷིང་པས་སླེལ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་ 
སུ་ཡང་རུང་སླེ་དབང་གྷི་ལས་ཀུན་ཇྷི་ལྟར་བསམ་པ་བཞྷིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མྷི་ཟའོ། །དར་ 
དམར་ལ་བྲྷིས་ཏླེ་ཕར་བའམ་མླེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བས་ཀང་འགྲུབ་བོ། །     མང་ལཾ། །    ། ། 
此为藏历土兔年七月一日，具“德”名者（麦彭仁波切）造。任

谁祈祷皆能如愿成就一切怀业，毋庸置疑。写于红布高悬或以

火、风作转轮，亦能成办。愿增吉祥！ 
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༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདླེབས། 
金刚七句祈祷文  

ཧཱུྃཿ 
吽                          吽 

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྷི་ནུབ་བང་མཚམས༔ 
哦坚耶杰呢香灿            邬金刹土西北隅 

པད་མ་གླེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 
巴玛给萨东波拉            莲茎花蕊之座上 

ཡ་མཚན་མཆོག་གྷི་དངོས་གྲུབ་བརླེས༔ 
扬灿窍格乌哲尼            稀有殊胜成就者 

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞླེས་སུ་གྲགས༔ 
巴玛炯尼义色札            世称名号莲花生 

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ 
括德宽卓芒布果            空行眷属众围绕 

ཁྱླེད་ཀྷི་རླེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྷིས༔ 
切杰吉色达哲基            我随汝尊而修持 

བྷིན་གྷིས་རོླབས་ཕྷིར་གཤླེགས་སུ་གསོལ༔ 
辛基洛穴夏色所            为赐加持祈降临 

གུ་རུ་པདྨ་སྷིདྷི་ཧཱུྃ༔   
格热巴玛色德吽            格热巴玛色德吽 
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༄༅། །སྣང་སྷིད་དབང་དུ་སྡུད་པའྷི་གསོལ་འདླེབས་བྷིན་རླབས་ 
སྷིན་ཆླེན་བཞུགས་ས།ོ ། 

怀业祈祷文·大加持云 
 

索达吉堪布  译 

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྷིཿ 
嗡阿吽舍                  嗡阿吽舍 

བདླེ་ཆླེན་འབར་བ་དབང་གྷི་ཕོ་བྲང་དུ། ། 
得钦巴瓦旺格颇庄德      大乐炽燃怀柔宫殿中 

བདླེ་སོང་སོ་སོར་རྟོག་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ། ། 
得东所所多波耶希格      乐空圣妙观察智慧身 

མ་ཆགས་བདླེ་ལྡན་པདྨའྷི་རང་བཞྷིན་ལས། ། 
玛恰得丹巴米让银利      离欲具乐莲花自性中 

རོ་རླེ་ཉྷི་མ་སྣང་བ་ཆླེན་པོའ་ིདཔལ། ། 
多杰涅玛囊瓦钦布华      金刚日大光明之胜德 

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རོ་རླེ་ཆོས། ། 
秋格囊瓦塔耶多杰秋      法身无量光佛金刚法 

འཇྷིག་རྟླེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རླེ་རླེས་ཆགས་གཟུགས། ། 
结定旺秀特杰吉恰惹      世间自在大慈大悲身 

པདྨ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། ། 
巴玛嘉波括迪锕旺杰      驾驭轮回涅槃莲花王 

སྣང་སྷིད་ཟྷིལ་གནོན་དབང་ཆླེན་ཧླེ་རུ་ཀ ། 
囊哲惹伦旺钦嘿热嘎      胜伏现有雄威嘿热嘎 
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གསང་བ་ཡླེ་ཤླེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧྷི། ། 
桑瓦耶希班匝哇囸合      秘密智慧金刚亥母尊 

བདླེ་མཆོག་འདོད་པའྷི་རྒྱལ་པོ་བདླེ་ཆླེན་གཏླེར། ། 
得窍多波嘉波得钦得      胜乐妙欲之王大乐藏 

མ་ལུས་སླེ་རྒུའྷི་ཡྷིད་འཕོག་རྷིགས་བླེད་མ། ། 
玛利洁给叶绰热学玛      摄诸众生心识作明母 

མཆོག་ཐུན་ཕག་རྒྱའྷི་དབང་ཕྱུག་བདླེ་སོང་གར། ། 
窍腾夏吉旺秀得东嘎      胜共手印自在乐空舞 

དབང་མཛད་རོ་རླེ་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀྷིའྷི་ཚགོས། ། 
旺匝多杰华卧札给措      怀柔金刚勇士空行聚 

སྣང་སོང་མཉམ་པ་ཆླེན་པོའ་ིངང་ཉྷིད་དུ། ། 
囊东年巴钦布昂涅德      现空广大平等自性中 

རོ་རླེ་སྐུ་ཡྷི་གར་གྷིས་སྷིད་གསུམ་གཡོ། ། 
多杰格叶嘎基哲僧哟      金刚身之游舞震三有 

འགག་མླེད་གསུང་གྷི་བཞད་སས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། ། 
嘎美颂格压贼康僧各      无碍语之笑声召三界 

འོད་ཟླེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། ། 
奥热玛布括迪永拉恰      红光周遍轮涅一切处 

སྷིད་ཞྷིའྷི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞྷིང་སྡུད་པར་བླེད། ། 
哲伊当借哟样德巴学      撼动聚集有寂之精华 

རོ་རླེ་ཆགས་པ་ཆླེན་པོའ་ིཐུགས་ཀྷིས་ནྷི། ། 
多杰恰巴钦布特基呢      依于金刚大欲之意乐 

རྣམ་གཉྷིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའྷི་མཆོག་སོལ་ཞྷིང༌། ། 
南尼乌哲多给窍作样      赐予所欲二种胜悉地 
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རོ་རླེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆླེན་པོ་ཡྷིས། ། 
多杰加杰压巴钦波义      施以金刚铁钩大羂索 

སྣང་སྷིད་བདླེ་བ་ཆླེན་པོར་སོམ་བླེད་པ། ། 
囊哲得瓦钦波洞学巴      现有诸法摄于大乐中 

མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྷི་རོལ་གར་ཅན། ། 
塔耶杰彻札沃若嘎坚      无边幻网之中游舞者 

ཏྷིལ་གྷི་གོང་བུ་ཕླེ་བ་བཞྷིན་བཞུགས་པའྷི། ། 
德杰恭沃学瓦银犹波      犹如芝麻荚开而安住 

རབ་འབམས་ར་གསུམ་དབང་གྷི་ལྷ་ཚགོས་ལ། ། 
冉绛匝僧旺格拉措拉      怀柔圣众浩瀚三根本 

གུས་པས་གསོལ་བ་འདླེབས་སོ་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
给比所瓦得所辛基洛      至诚恭敬祈祷垂加持 

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའྷི་དཔལ་མཐའ་དག ། 
窍腾乌哲多给华塔达      一切所欲胜共诸悉地 

ཐོགས་མླེད་དབང་དུ་བླེད་པའྷི་དངོས་གྲུབ་སོལ། ། 
托美旺德学波乌哲作      无碍自在成就祈垂赐 
 

ཅླེས་པའང་རབ་ཚསེ་ས་ཡོས་ཟླ༧་ཚསེ༡་ལ་དྷཱྷིཿམྷིང་པས་སླེལ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་ 
སུ་ཡང་རུང་སླེ་དབང་གྷི་ལས་ཀུན་ཇྷི་ལྟར་བསམ་པ་བཞྷིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མྷི་ཟའོ། །དར་ 
དམར་ལ་བྲྷིས་ཏླེ་ཕར་བའམ་མླེ་རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བས་ཀང་འགྲུབ་བོ། །     མང་ལཾ། །    ། ། 
此为藏历土兔年七月一日，具“德”名者（麦彭仁波切）造。任

谁祈祷皆能如愿成就一切怀业，毋庸置疑。写于红布高悬或以

火、风作转轮，亦能成办。愿增吉祥！ 
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简供等前行念诵部分： 

སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། ། 
杰瓦根德扬达喇嘛当           生生世世不离师 

འབྲལ་མླེད་ཆོས་ཀྷི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོྤྱད་ཅྷིང། ། 
扎美秋杰华拉龙效将           恒时享用胜法乐 

ས་དང་ལམ་གྷི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། ། 
萨当兰杰云丹囸作内           圆满地道功德已 

རོ་རླེ་འཆང་གྷི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །  
多杰枪格果旁涅托效           唯愿速得金刚持 

རང་ གྷི་ སྷིང་ གའྷི་ ཧཱུྃ་ གྷི་ འོད་ ཟླེར་ གྷིས་ རང་ བཞྷིན་ གྷི་ གནས་ ནས་ བླ་ མ་ དང་ 

གཉྷིས་ སུ་ མླེད་ པ་ འཕགས་ མཆོག་ ཐུགས་ རླེ་ ཆླེན་ པོའ་ི དཀྷིལ་ འཁོར་ ལ་ 

ཕོགས་ བཅུ་ དུས་ བཞྷིའྷི་ སབས་ ཡུལ་ མ་ ཚང་ བ་ མླེད་ པས་ བསྐོར་ བ་ ཐམས་ 

ཅད་ མདུན་ གྷི་ ནམ་ མཁར་ བཛྲ་ ས་ མ་ ཡ་ ཛ། 
让格娘给 吽格沃热极 让因杰内内 喇嘛当尼
色美巴 帕巧特吉钦布金括拉 效杰帝一迦耶玛
仓瓦 美比古瓦 谈嘉登杰南卡 班匝萨玛雅匝 

观自心间吽字放光，从自性刹土中，与上师无二之圣

者大悲观音之坛城者，为十方四时所有皈境所环绕，

于自前虚空中 班匝萨玛雅匝 
（转接皈依、发心） 

 

ར་ཾ ཡ་ཾ ཁ།ཾ གསླེར་ སླེམས་ ཟག་ པ་ མླེད་ པ་ ཡླེ་ ཤླེས་ ཀྷི་ བདུད་ རྷིའྷི་ རྒྱ་ མཚ་ོ ཆླེན་ 

པོར་ གྱུར། 
让扬康 色晋囸巴美巴耶西杰德贼嘉措钦波杰 

让扬康 天饮化为无漏智慧之甘露大海 
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡阿吽                     嗡阿吽 

རྷིག་འཛིན་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། ། 
热真匝杰喇嘛丹巴当       持明诸圣根传上师众 

བདླེ་གཤླེགས་ཀུན་འདུས་ཞྷི་ཁོ་རབ་འབམས་ལྷ། ། 
得夏根帝耶绰冉降拉       诸佛总集浩瀚文武尊 

ཁྱད་པར་ཡླེ་ཤླེས་མཁའ་འགྲོའ་ིལྷ་ཚགོས་རྣམས། ། 
恰巴耶西堪住拉措南       尤其智慧空行天尊众 

གསླེར་སླེམས་འདྷི་བཞླེས་རྣལ་འབོར་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
色晋德意南久东卓作       享此天饮扶助瑜伽士 

མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཚ་ེརྷིང་མཆླེད་ལྔ་དང༌། ། 
玛棍坚扎策让切锕当       母怙姊妹长寿五姐妹 

དྲླེགས་པའྷི་སླེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སས། ། 
扎波得浑森杰雅因贼       威猛部主三十父母子 

བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུགས་བཅས་པ་རྣམས། ། 
挂年专哟锕耶极巴南       闻教奴仆以及众遣使 

གསླེར་སླེམས་འདྷི་བཞླེས་རྣལ་འབོར་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
色晋德意南久东卓作       享此天饮扶助瑜伽士 

སྔགས་འཆང་བདག་གྷི་རྷིགས་ཀྷི་སྲུང་མ་དང༌། ། 
锕枪达格热界中玛当       咒士我之种属护法众 

ས་ཕོགས་འདྷི་ཡྷི་ཡུལ་གཞྷི་གནས་ཀྷི་བདག ། 
萨笑德页耶耶内杰达       此方斯域土地及山神 

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའྷི་ལྷས། ། 
路达雅帝策拉王沃利       授权年月日时护法神 
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གསླེར་སླེམས་འདྷི་བཞླེས་རྣལ་འབོར་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
色晋德意南久东卓作       享此天饮扶助瑜伽士 

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་དཔལ་མགོན་བླ་མ་དང༌། ། 
巧森噢沃花棍喇嘛当       三宝本体怙主根本师 

རྒྱུད་སླེ་རྒྱ་མཚ་ོགནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའ་ིཚགོས། ། 
杰得嘉措内森堪住措       如海续部三处空行众 

མ་མགོན་གཟའ་རོར་ཚ་ེརྷིང་མཆླེད་ལྔ་ལ། ། 
玛棍囸多才让切锕拉       母怙囸多 1长寿五姐妹 

མཆོད་གསོལ་བསོད་དོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། ། 
巧速多朵三顿楞哲作       供祈赞颂所愿任运成 
注 1：囸多：即囸赫拉及单坚多杰拉巴护法神 

 

མཆོད་སྷིན་གཏོར་མ་འདྷི་བཞླེས་ལ། ། 
巧因朵玛德易拉                 享此供施食 

ཞྷི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡྷི། ། 

耶当极拉索巴意                 息灭增上等 

ལས་ཀྷི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སོལ། ། 
利杰乌哲达拉卓                 赐我业悉地 

དམ་ཚགི་ཅན་གྷིས་བདག་ལ་སྲུངས། ། 
丹策坚极达拉中                 具誓常护我 

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྷིས་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
乌哲坚极东卓作                 悉地主助我 

དུས་མྷིན་འཆྷི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། ། 
帝门切当纳南当                 非时亡诸病 
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གདོན་དང་བགླེགས་རྣམས་མླེད་པར་མཛོད། ། 
顿当嘎南美巴作                 遣除诸魔祟 

རྷི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། ། 
么兰安当灿玛安                 恶梦及恶兆 

བ་བླེད་ངན་པ་མླེད་པར་མཛོད། ། 
夏学安巴美巴卓                 遣除诸恶事 

འཇྷིག་རྟླེན་བདླེ་ཞྷིང་ལོ་ལླེགས་དང༌། ། 
杰定得扬洛拉当                 国泰风雨顺 

འབྲུ་རྣམས་འཕླེལ་ཞྷིང་ཆོས་འཕླེལ་བ། ། 
哲南佩扬秋佩瓦                 法兴五谷丰 

བདླེ་ལླེགས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཡྷི། ། 
得拉朋森措巴意                 善妙悉圆满 

ཡྷིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། ། 
耶拉多巴根哲作                 所愿如意成 

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏླེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་སརྦ་དརཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོ྅ཧ།ཾ 

嗡阿么得吽啪 嗡索巴瓦些达萨瓦达米索巴瓦
些多航 

སོང་པའྷི་ངང་ལས་བཱུྃ་ལས་རྷིན་པོ་ཆླེའྷི་སྣོད་ཟབ་ཅྷིང་རྒྱ་ཆླེ་བའྷི་ནང་དུ་ 
གཏོར་མ་ཁ་ཏོག་དྲྷི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་བར་བསམ་ལ།

 

东波昂利 正利仁波器 诺囸将加切沃囊德朵玛 

卡朵 哲若尼巴 朋森措巴杰（瓦三拉） 

空行境界中，正母（བཱུྃ）字化为，甚深广大珍宝器皿

内，观色、香、味妙用圆具之食子。 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།   ལན་གསུམ་གྷིས་བརླབ་པོ།      嗡阿吽（三遍加持）
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༁ཱུྃྃ༔ ༔གར་དབང་འཕགས་པ་ལྷ་དགུའྷི་ཟབ་སྒྲུབ་ 
འཕྲུལ་གྷི་ཞགས་པ་གཞུགས༔ 

观音九本尊深修幻化羂索 
伏藏大师列绕朗巴 取藏 

法王如意宝晋美彭措金刚上师 传授 

才多堪布 恭译 
མ་ ཧཱ་ གུ་ རུའྷི་ ཞབས་ ལ་ འདུད༔ དབང་ ཐོབ་ དམ་ ལྡན་ སྒྲུབ་ པ་ པོས༔ 

འཕགས་ པ་ ལྷ་ དགུའྷི་ སྒྲུབ་ རྟླེན་ ནྷི༔ གསང་ དར་ དམར་ པརོ་ ལྷི་ ཁྷིའམ༔ གསླེར་ ལ་ བང་ སླེམས་ 

དཀར་ དམར་ སར༔ ཆསོ་ འབྱུང་ བསྣལོ་ མའྷི་ ལྟླེ་ བ་ རུ༔ པདྨ་ འདབ་ བརྒྱད་ བྲྷིས་ པའྷི་ སླེང་ ༔ སྒྲུབ་ 

ཐོད་ རྷིལ་ བུས་ བཀང་ བའྷི་ ཁར༔ མླེ་ ལོང་ སྷིནྡྷུ་ རས་ བྱུག་ པར༔ མཚལ་ གྷི་ ཐྷིག་ ལླེ་ དགུ་ བཀོད་ 

བཞག༔ དླེ་ སླེང་ དར་ དམར་ ལྡྷིང་ གུར་ ཕུབ༔ རྷིལ་ བུ་ བང་ སླེམས་ དམར་ པ་ོ མཚལ༔ རྒྱ་ སླེགས་ 

ཙནྡན་ དམར་ པ་ོ དང་ ༔ ལྷི་ ཤྷི་ དབང་ ལག་ བྲག་ ཞུན་ ཆང་ ༔ སྦྲང་ རྷི་ ཀ་ ར་ བུ་ རམ་ དང་ ༔ སྷིནྡྷུ་ ར་ 

རྣམས་ བ་ དམར་ གྷི༔ འོ་ མས་ བསྡུས་ ཏླེ་ སན་ ཟླུམ་ ཙམ༔ གྲྷིབ་ སྐམ་ བས་ པར་ མཚལ་ རྷི་ གསལོ༔ 

མཆོད་ གཏོར་ དམར་ པོ་ བཀོད་ མཛསེ་ བཀྲམ༔ གོས་ དང་ ཐོད་ བཅྷིང་ དམར་ པོ་ བ༔ དྭངས་ སོ་ 

ཡྷིད་ ཀྷིས་ སྒྲུབ་ ལ་ འཇུག༔ ཐོག་ མར་ སབས་ འགྲོ་ སླེམས་ བསླེད་ ནྷི༔ 

顶礼三根本总集大恩上师观自在！（译礼） 
顶礼莲花生大士莲足！  
 
已得本法灌顶并具密乘誓言者，以清净、欢喜之心趋入修法。 

皈依、发心（三遍） 

ཧྷིཿ  
舍                            舍 

བདླེ་གཤླེགས་ཀུན་འདུས་ལྷ་ཡྷི་ལྷ༔ 
得夏根帝拉意拉              善逝总集天中天 

གར་གྷི་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ 
嘎杰王修炯丹迪              圣观自在出有坏 
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འཇྷིག་རྟླེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རླེའྷི་གཏླེར༔  
杰定王修特极得              世间自在大悲藏 

འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་སབས་མཆྷི༔  
括荡极拉大加切              及其眷众我皈依 
 

དབང་གྷི་ཕྷིན་ལས་རད་པོ་ཆླེས༔  
王格陈利玛波奇              怀柔事业大奇哉 

སྣང་སྷིད་བདླེ་ཀོང་གཅྷིག་བསྡུས་ཏླེ༔ 
囊哲得龙杰帝得              现有乐空摄一味 

བདླེ་སོང་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་ཕྷིར༔  
得东噢沃桑吉谢              为成乐空本体佛 

སླེམས་ནྷི་རྒྱ་ཆླེ་མཆོག་ཏུ་བསླེད༔ 
森讷加切巧德杰              发起胜广菩提心 
 

ལན་གསུམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྷི༔   八支供（三遍） 

ཧྷིཿ 
舍                            舍 

གར་གྷི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་འཚལ༔  
嘎杰王修拉香擦              顶礼本尊观自在 

མ་ཆགས་བདླེ་བའྷི་དགླེས་མཆོད་འབུལ༔  
玛恰得沃极巧波              敬奉无贪乐悦供 

གཉྷིས་འཛིན་རང་གྲོལ་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 
尼真让卓龙德夏              二执自解中忏悔 

སྣང་སླེམས་དབང་བསྒྱུར་རླེས་ཡྷི་རང་༔  
囊森王杰极耶让              驾奴现有常随喜 
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བདླེ་ཆླེན་རང་ཤར་ཆོས་སོན་འཚལ༔  
得钦让夏秋顿擦              祈示大乐自显法 

འཕོ་མླེད་རོ་རླེའྷི་སྐུར་བཞུགས་གསོལ༔  
颇美多吉格耶索              无迁金刚身常住 

དགླེ་ཚགོས་དམྷིགས་མཐའ་བྲལ་བར་བསྔོ༔  
给措莫塔扎瓦噢              总善无缘中回向 

བདླེ་བའྷི་དཔལ་ལ་དབང་འབོར་ཤོག༔  
得沃华拉王教笑              愿能统御大乐界 
（加诵：  

ཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོ། ཚགོས་ཞྷིང་རྣམས་རང་ལ་ཐྷིམ་པར་གྱུར། 
匝吽旺火 措扬南 让拉腾巴杰 

匝吽旺火 观众皈境融入自身 
法会第一天第一座亦加第 28 页简供等内容) 
 

ལན་གསུམ་བགླེགས་བསྐྲད་མཚམས་གཅོད་ནྷི༔   驱魔、结界 

ཧྷིཿཧཱུྃཿ  
舍吽                         舍吽 

ཁོ་མཆོག་གར་དབང་རྟ་མགྲྷིན་རྒྱལ༔  
绰巧嘎王达真家              猛尊观音马头王 

རང་བཞྷིན་ཆོས་དབྷིངས་ཀོང་ནས་ཤར༔   
让因秋扬龙尼夏              自性法界中显现 

འཇྷིགས་གཟུགས་རྔམས་པས་བདུད་ཚགོས་འཇོམས༔  
杰惹安必德措炯              怖形骇相摧群魔 

ཐོད་དབྱུག་ཞགས་པས་ལོག་འདྲླེན་འདུལ༔  
陀耶雅必洛真德              短棒羂索伏邪障 
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རྟ་སྐད་དྲག་པོས་འཁོར་འདས་ཀུན༔  
达嘎扎布括得根              马头嘶鸣忿怒吼 

དབང་སྡུད་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པར་བླེད༔  
王德惹极伦巴些              摄受折伏诸轮涅 

གསང་བ་མཆོག་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་འདྷིར༔  
桑瓦巧格金括德              殊胜大密此坛城 

མྷི་དབང་བགླེགས་ཚགོས་ཕྷིར་དླེངས་ཤྷིག༔  
么王嘎措些当些              无份魔众速闪遁 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཕཊ༔ 
吽吽额匝达雅啪德 

ཧྷིཿ  
舍                            舍 

དབང་གྷི་གུར་ཁང་མྷི་ཤྷིགས་པ༔  
王格格康莫些巴              怀柔帷幕不可坏 

རོ་རླེའྷི་རང་བཞྷིན་ཆླེན་པོ་འདྷིར༔  
多吉让因钦布德              金刚广大自性中 

ཅྷིས་ཀང་མྷི་ཚུགས་གོས་མྷི་འགྱུར༔  
极将莫策古么杰              诸缘无染无损害 

ནམ་ཡང་འཕོ་འགྱུར་གཉྷིས་མླེད་དོ༔ 
南扬颇杰尼美多              始终无二无变迁 

ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་ཧྷིཿ གབ༔ 
哈雅格瓦舍 嘎 

 

བྷིན་འབླེབས་མཆོད་རྫས་བྷིན་བརླབ་ནྷི༔   迎请、加持供品 
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ཧྷིཿ  
舍                        舍 

རྟ་མཆོག་གར་ནྷི་འཁོར་འདས་དབྷིངས་སུ་རོལ༔  
达巧嘎讷括帝扬色若      马王游舞轮涅法界中 

རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཕོགས་དུས་བདླེ་གཤླེགས་རྣམས༔  
让囊冷哲笑帝得夏南      自境任运时方诸善逝 

འགྲོ་འོང་གཉྷིས་མླེད་བདླེ་ཀོང་ཡངས་པ་ནས༔  
卓嗡尼美得龙扬巴尼      来去无二广大乐空界 

རད་བྱུང་རོལ་བ་ཆླེན་པོའ་ིགཟྷི་བྷིན་ཕོབ༔  
玛雄若瓦钦布惹新颇      祈赐希有广大游舞严 

ཧྷིཿཧ་ཡ་གྲྲྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧྷིང་ཧྷིང་ཕེཾ་ཕེཾ༔ 
舍 哈雅格瓦 何乐何乐 吽吽上上配母配母 

ཧྷིཿ 
舍                            舍 

དབང་གྷི་སྣོད་ནྷི་ཀ་པཱ་ལ༔  
王格诺讷嘎巴拉              怀柔器即嘎巴拉 

འཁོར་ཡུག་སོང་གསུམ་ཁྱོན་ཡངས་སུ༔  
括耶东森群扬色              周匝大千世界中 

བླང་དོར་གཉྷིས་མླེད་ཐབས་ཤླེས་རྫས༔  
朗多尼美塔西贼              无取无舍智悲物 

སྣང་སྷིད་བདླེ་ཆླེན་མཆོད་སྷིན་སླེལ༔  
囊哲得钦巧真贝              现有大乐供云增 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ 
嗡阿吽 萨瓦嘉纳 班匝玛哈 色卡波匝火 
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ཏྷིང་འཛནི་གསལ་བཏབ་ལྷ་བསླེད་ནྷི༔   明观等持本尊 

ཧྷིཿ  
舍                            舍 

རྟོག་བྲལ་རྷིག་པ་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས༔  
多抓热巴秋杰扬              离意觉性大法界 

མ་བཅོས་ཡླེ་སོང་མཁའ་མཉམ་བརལ༔  
玛久耶东卡年达              无改本空如虚空 

གཉྷིས་སྣང་མཐའ་གྲོལ་ཀ་དག་གཤྷིས༔  
尼囊塔卓嘎达戏              二显离戏本面性 

བརོད་མླེད་རང་གསལ་དླེ་བཞྷིན་ཉྷིད༔  
教美让萨得因涅              无言自明真如性 

སླེ་འགག་འགྱུར་མླེད་དླེ་ཡྷི་ངང་༔  
极嘎杰美得业昂              生灭不变境界中 

གང་ཤར་རང་སྣང་བདླེ་བ་ཆླེ༔  
刚夏让囊得瓦切              诸相自境大安乐 

གཉྷིས་མདླེ་མ་རྟོགས་རྷི་ལམ་བཞྷིན༔ 
尼美玛多么兰因              未证无二如梦影 

འཁྲུལ་འཁོར་རླེས་འཛིན་སྷིང་རླེ་ཤར༔  
彻括极真娘杰夏              摄受迷众兴大悲 

འགྲོ་དྲུག་བརླེ་བས་རབ་བཟུང་ནས༔  
卓哲贼为囸荣尼              悲悯怀摄六道众 

བདླེ་ཆླེན་ཀོང་ཡངས་རོ་གཅྷིག་ཏུ༔  
得钦龙扬若杰德              大乐广界一味体 
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དབང་བསྒྱུར་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཕྷིར༔ 
王杰坛嘉桑吉些              调御群生令成佛 

སྣང་སྷིད་གཞལ་ཡས་ལྷ་རུ་བསོམ༔  
囊哲雅耶拉热宫              现有本尊坛城观 

ཧྷིཿ 
舍                            舍 

སླེ་འགག་མླེད་པའྷི་རང་སྣང་གར༔  
极嘎美波让囊嘎              无生无灭自境舞 

ཕྷི་སྣོད་རྣམ་དག་བདླེ་ཆླེན་ཞྷིང་༔  
谢诺南达得钦扬              外器清净极乐刹 

ཡླེ་ཤླེས་ལྔ་ལྡན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔  
耶西锕单雅宜康              具足五智无量宫 

རྒྱན་བཀོད་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པ༔  
坚果云丹永作巴              庄严功德悉圆满 

དྭངས་གསལ་མཁའ་དབྷིངས་འཇའ་ཚནོ་ལྟར༔ 
当萨卡扬加村达              犹如晴空彩虹现 

སྣང་ལ་རང་བཞྷིན་མླེད་པར་བསོམ༔  
囊拉让因美巴功              观其现而无自性 

ཕོ་བྲང་དབུས་སུ་འདབ་བརྒྱད་དང་༔  
颇庄位色达加当              宫殿中央八瓣莲 

ལྟླེ་བ་དམར་གསལ་མཛེས་པའྷི་སླེང་༔ 
得瓦玛萨贼波当              中心红明庄严上 

སྣ་ཚགོས་པདྨ་ཉྷི་གདན་ལ༔  
纳措巴玛涅丹拉              种种莲华日垫上 
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དབུས་སུ་གཙ་ོམཆོག་གར་གྷི་དབང་༔ 
为色作巧嘎杰王              中央主尊观自在 

བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོ་ནྷི༔  
炯单特杰钦波讷              大悲观音出有坏 

དམར་གསལ་པདྨ་ར་གའྷི་མདོག༔  
玛萨巴玛囸给多              如红宝石红明身 

ཞལ་གཅྷིག་སྤྱན་གསུམ་ཁོ་འཛུམ་བརྷིད༔  
雅杰仙森绰真杰              一面三目怒笑威 

ཕག་གཉྷིས་ཟངས་ཀྷི་ལྕགས་ཀྱུ་གཡས༔  
夏尼让杰加杰意              二手右臂持铜钩 

དབང་གྷི་པད་ཞགས་དམར་པོ་གཡོན༔  
王格巴雅玛波云              左持怀业红莲索 

དབུ་རྒྱན་སོད་གཡོགས་སད་ཤམ་དང་༔ 
沃坚多哟玛先当              佛冠上衣下裙着 

རྷིན་ཆླེན་རུས་རྒྱན་དར་གྷིས་མཛེས༔  
仁钦瑞坚达极贼              珍宝骨饰绸庄严 

ཞབས་གཉྷིས་རོ་རླེའྷི་དཀྷིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ 
雅尼多吉杰中耶              二足金刚跏趺坐 

རང་མདངས་གསང་ཡླེ་གར་དབང་མོ༔ 
让当桑耶嘎王摩              自显密智佛母尊 

དམར་མོ་ཁོ་འཛུམ་རླེས་ཆགས་ཉམས༔  
玛摩绰真吉恰年              身红怒笑妙贪态 

གཅླེར་བུ་རྷིན་ཆླེན་རུས་རྒྱན་ཅན༔  
杰沃仁钦瑞坚尖              裸体珍宝骨饰具 
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རླུང་ཞགས་ལྕགས་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་གཡས༔ 
龙雅加极坚巴意              右持风索铁钩严 

དབང་གྷི་རྫས་སྣོད་པད་ཕོར་གཡོན༔  
王格贼诺巴颇云              左持怀柔莲花皿 

བདླེ་བ་མྷི་བཟད་ཡབ་ལ་འཁྷིལ༔  
得瓦么囸雅拉彻              怀拥佛父乐无穷 

ཡབ་ཀྷི་ཐུགས་ཀར་ཉྷི་མའྷི་སླེང་༔  
雅杰特嘎涅密当              佛父心间日轮上 

རྟ་མགྲྷིན་ཞལ་གཅྷིག་ཕག་གཉྷིས་དམར༔  
达真雅杰夏尼玛              一面二臂红马王 

གཅླེར་བུ་རུས་རྒྱན་གྲྷི་ཐོད་ཅན༔  
杰沃瑞坚哲陀坚              裸体骨饰持刀盖 

ཁོ་ཆགས་སླེག་ཉམས་གར་གྷིས་བཞླེངས༔  
绰恰嘎年嘎吉扬              怒贪嬉态舞姿立 

རང་འདྲ་ཕག་མོ་དམར་མོས་འཁྱུད༔  
让扎帕膜玛姆切              等身红色亥母拥 

དབུ་གཙུག་རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་རྔམས༔  
沃则达东帕雅安              顶间马头亥面威 

བདླེ་བའྷི་ས་སོག་ཁམས་གསུམ་འགུགས༔  
得沃扎卓堪森格              发出乐声召三界 

ཡླེ་ཤླེས་འོད་ལྔའྷི་ཀོང་ན་གསལ༔  
耶西噢诶龙纳萨              明观智慧五光界 

གཙ་ོབོའ་ིཕྷི་རོལ་འདབ་བརྒྱད་སླེང་༔  
卓吾协若达加当              主尊外围八瓣上 
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ཉྷི་དང་ཟླེར་ལྟར་སྤྲུལ་པའྷི་འཁོར༔  
涅当惹达哲波括              如日光芒化身眷   

ཤར་དུ་རྷིག་བླེད་འགུགས་མཛད་མ༔  
夏德热协格匝玛              东方作明勾招母 

དམར་སླེར་གསླེར་གྷི་ལྕགས་ཀྱུ་གཡས༔  
玛瑟瑟杰加杰意              右持金钩身红黄 

ལྷོ་རུ་རྷིག་བླེད་འཆྷིང་མཛད་མ༔  
罗热热协枪匝玛              南方作明束缚母 

དམར་སླེར་རཏྣའྷི་ཕླེང་ཞགས་གཡས༔  
玛瑟囸尼创雅意              红黄右持宝鬘索 

ནུབ་ཏུ་རྷིག་བླེད་བསམ་མཛད་མ༔  
讷德热协丹匝玛              西方作明捆绑母 

དམར་སླེར་འཕྲུལ་གྷི་ལྕགས་སོག་གཡས༔  
玛瑟撤杰加卓意              红黄右持幻铁铐 

བང་དུ་རྷིག་བླེད་མོྱས་མཛད་མ༔ 
象德热协妞匝玛              北方作明迷醉母 

དམར་སླེར་ཡྷིད་འཕོག་དྲྷིལ་བུ་གཡས༔ 
玛瑟叶绰哲沃意              红黄右持悦意铃 

གཡོན་རྣམས་མོྱས་བླེད་བན་ཐོད་འཆང་༔  
云南妞协班陀枪              左手皆持甘露盖 

བཞྷི་ཀ་ཁོ་འཛུམ་སྤྱན་གསུམ་པ༔  
叶嘎绰真先森巴              四尊怒笑三目视 

གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲའྷི་ཐོར་ཚུགས་ཅན༔  
纳嫩沃贼陀侧坚              乌黑柔软具发髻 
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རྷིན་ཆླེན་དབུ་རྒྱན་སན་ཆས་མཛེས༔  
仁钦沃间年奇贼              珍宝头饰耳环严 

གཅླེར་མོ་ཆགས་ཉམས་གཟྷི་འོད་འབར༔ 
杰摩恰年热噢巴              裸女贪姿容光射 

བ་ག་རབ་རྒྱས་ནུ་མ་འབུར༔  
巴嘎囸极讷玛波              巴嘎丰盈双乳挺 

མཉླེན་ལྕུག་འཁྷིལ་ལྡླེམ་གར་གྷིས་བཞླེངས༔  
您杰彻定嘎极扬              弹滑柔婀舞姿立 

བདླེ་འོད་ཉྷི་ལྟར་འབར་བའྷི་ཀོང་༔  
得噢涅达巴沃龙              乐光如日炽燃界 

དབང་མཛད་དབང་གྷི་སྐུ་རུ་གསལ༔  
王匝王格格热萨              明观摄受怀柔身 

ཤར་ལྷོར་དབང་ཕྱུག་ཡྷིད་འཕོག་དམར༔ 
夏洛王修叶绰玛              东南自在悦意红 

འཕྲུལ་ཞགས་ཛ་གད་བནྡྷ་འཛིན༔  
彻雅匝嘎班达真              执持幻索甘露盖 

ལྷོ་ནུབ་དབང་ཕྱུག་མྱུར་མགོགས་དམར༔  
洛讷王修涅交玛              西南自在速疾红 

རླུང་ཞགས་པད་སོང་དམར་པོ་འཛིན༔  
龙雅巴东玛波真              执持风索红莲茎 

ནུབ་བང་དབང་ཕྱུག་རལ་འཆང་དམར༔ 
讷香王修匝枪玛              西北自在妙力红 

ལྕགས་ཀྱུ་འཇའ་ཚནོ་ཞགས་པ་འཛིན༔  
加极加寸雅巴真              执持铁钩彩虹索 



43 

བང་ཤར་དབང་ཕྱུག་སོབས་ཆླེན་དམར༔ 
香夏王修多钦玛              东北自在大力红 

གོག་ཞགས་ཟངས་ཀྷི་མདུང་ཐུང་འཛིན༔  
洛雅让杰东童真              执持雷索铜短矛 

ཀུན་ཀང་སྤྱན་གསུམ་ཞྷི་མ་ཁོ༔  
根将先森叶玛绰              众尊三目寂怒容 

གཅླེར་བུ་བདླེ་བའྷི་གར་གྷིས་བཞླེངས༔ 
杰沃得沃嘎极扬              裸体大乐舞姿立 

དམར་སླེར་རལ་པའྷི་ཟུར་ཕུད་ལ༔  
玛瑟囸波热坡拉              红黄发髻之上端 

ཟླ་ཕླེད་ནོར་བུས་མཛེས་པར་སས༔  
达协诺位贼巴贼              半月宝珠庄严缀 

མླེད་ཏོག་དབུ་རྒྱན་པད་ཕླེང་འཕྱུང་༔ 
美朵沃坚巴长抢              鲜花头饰莲鬘垂 

ཆགས་པའྷི་ཉམས་རྒྱས་ལྷིང་བསླེང་༔ 
恰波年极朗嘎章              妙贪炽盛朗嘎立 

བརླ་གཡོན་སླེང་གནས་བདླེ་བའྷི་ཡུམ༔ 
拉云当尼得沃阴              左股安坐乐佛母 

ཨུ་མ་དམར་མོ་གཅླེར་བུ་བཞྷི༔ 
额玛玛摩杰沃叶              红色额玛四裸女 

སྐྲ་གྲོལ་གཡས་འཁྱུད་རུས་རྒྱན་མཛེས༔ 
扎卓宜切瑞坚贼              披发右拥骨饰严 

གཡོན་རྣམས་པདྨའྷི་མདའ་གཞུ་བཀང་༔ 
云南巴密达叶刚              左俱满掣莲弓箭 
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འོད་དམར་འཁྱྷིལ་བའྷི་ཀོང་ན་གསལ༔ 
噢玛切沃龙纳萨              明观红光旋绕界 

གཙ་ོའཁོར་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་༔ 
卓括尼森哲森当  （嗡阿吽 ཨོཾཨཱཿཧཱུྃ）主眷三处三种字 

སྤྱྷི་བོར་ཧྷིཿཧཱུྃ་ཏཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿ 
协沃舍吽章嗡阿              顶上舍吽章嗡阿 

གསལ་བས་རོ་རླེ་གསུམ་དུ་བརླབ༔ 
萨为多吉森德拉              明观加持三金刚 

ཡླེ་ཤླེས་རྣམ་ལྔའྷི་དབང་བསྐུར་ཞྷིང་༔ 
耶西南诶王格扬              垂赐五智慧灌顶 

སྤྱྷི་བོའ་ིའབྲུ་ལྔ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ 
协乌哲锕永杰离              顶上五字化现为 

སྣང་མཐའ་རྷིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔ 
囊塔热诶沃坚杰              弥陀五部饰佛冠 
སྤྱན་འདྲླེན་བཞུགས་གསོལ་ཕག་འཚལ་མཆོད༔ བསོད་པའྷི་རྷིམ་པ་འདྷི་ལྟར་བ༔  
迎请、祈住、顶礼、供养并赞颂 

ཛཿ  
匝                          匝  

ཚུར་བོན་འཕགས་མཆོག་གར་གྷི་དབང་༔  
策寻帕巧嘎杰王              迎请圣尊观自在 

ཆོས་དབྷིངས་བདླེ་ཆླེན་ཀོང་ཡངས་ནས༔  
秋扬得钦龙扬尼              由彼法界大乐境 

ཡླེ་ཤླེས་རང་བཞྷིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔  
耶西让因格松特              智慧自性身语意 
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དུས་གསུམ་བདླེ་གཤླེགས་ཀུན་བདག་ཉྷིད༔ 
帝森得夏根达涅              三世一切善逝体 

ལྷ་ཡྷི་ལྷར་གྱུར་སྐུར་བཞླེངས་འཚལ༔  
拉耶拉杰格扬擦              天中天尊请起驾 

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོ་སྐུར་བཞླེངས་འཚལ༔  
特杰钦波格扬擦              大悲观音请起驾 

འཇྷིག་རྟླེན་གསུམ་མགོན་སྐུར་བཞླེངས་འཚལ༔ 
杰定森棍格扬擦              三界怙主请起驾 

རླེས་ཆགས་བརླེ་བས་འདྷིར་གཤླེགས་འཚལ༔  
极恰贼为德香擦              悲悯垂怜祈临此 

ཧྷིཿཧྷིཿ 
舍舍                        舍舍 

ཐུགས་རླེ་ཐབས་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ 
特杰塔丹则彻坚              大悲方便具神通 

འགྲོ་དྲུག་སླེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྷི༔ 
卓哲森拉王杰沃              驾御六道众生心 

སྷིབ་མླེད་ཡླེ་ཤླེས་སྤྱན་གྷིས་གཟྷིགས༔ 
哲美耶西先极热              无碍慧眼祈垂顾 

དུས་ལ་མ་འདའ་ད་ཚུར་བོན༔ 
帝拉玛达达策寻              切莫耽延速降临 

རོ་རླེའྷི་རླེས་ཆགས་རོལ་བ་ཡྷིས༔ 
多吉极恰若瓦意              金刚垂念妙游舞 

འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་འགུགས་མཛད་ཅྷིང་༔ 
括帝丹哟格匝将              轮涅情器皆勾召 
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བདླེ་ཆླེན་གནས་སུ་འདྲླེན་མཛད་ཕྷིར༔ 
得钦尼色真匝协              为引度至大乐处 

འཁོར་བཅས་འདྷིར་གཤླེགས་ས་མཱ་ཛ༔ 
括极德夏萨玛匝              众眷临此萨玛匝 

ཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧྷིང་ཧྷིང་༔ 
匝吽旺母火 萨玛雅 上上 

ཧྷིཿ 
舍                          舍 

བདླེ་ཆླེན་ཡངས་པའྷི་ཕོ་བྲང་འདྷིར༔ 
得钦扬波颇章德              大乐广阔宫殿中 

མྷི་གཡོ་དགླེས་ཤྷིང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ 
莫哟极香丹巴叶              无迁欢喜祈常住 

རླེས་ཆགས་རོ་རླེའྷི་གར་ལ་རོལ༔ 
极恰多吉嘎拉若              游戏垂念金刚舞 

ཡླེ་ཤླེས་ངང་དུ་མཇལ་ཕག་འཚལ༔ 
耶西昂德加香察              智慧境界中顶礼 

ས་མ་ཡ་ཏྷིཥྛ་ལྷན༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ན་མོ་ན་མ་ཨ་ཏྷི་པཱུ་ཧོ༔ 
萨玛雅 帝叉兰 玛哈色卡阿拉拉火 纳摩纳玛

阿德波火 

 
ཧྷིཿ 
舍              舍 

གདོད་ནས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་པའྷི༔  
多尼让雄冷哲波              本初自生任运法 
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སྣང་སྷིད་བདླེ་ཆླེན་མཆོད་པའྷི་རྫས༔  
囊哲得钦巧波贼              现有大乐殊胜供 

འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བསམ་མྷི་ཁྱབ༔  
多云锕丹三么恰              具五妙欲不可思 

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྷི་གཏླེར་ཆླེན་འབུལ༔  
南卡作界得钦波              供奉虚空大宝藏 

ཏྷིང་འཛིན་ཡྷིད་བཞྷིན་སྤྲུལ་ཚགོས་ཀྷིས༔  
当真叶因哲措极              等持如意幻化供 

རོ་རླེའྷི་ལྷ་མོ་གྲངས་མླེད་དང་༔  
多吉拉摩章美当              金刚天女数无量 

བཀྲ་ཤྷིས་རྟགས་རྫས་རྷིན་ཆླེན་བདུན༔ 
扎西达贼仁钦登              八吉祥物七政宝 

སྣ་ཚགོས་མཆོད་སྷིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ༔  
囊措巧真加措波              种种供云如海奉 

ཧྷིཿ  
舍                            舍 

གསང་བ་མཆོག་གྷི་དམ་ཚགི་རྫས༔  
桑瓦巧格丹策贼              殊胜大密誓言物 

བདུད་རྷི་གཏོར་ཆླེན་རཀྟ་དང་༔  
德则多钦囸达当              甘露大食红菩提 

སོར་སོལ་གླུ་གར་སྷིན་ཚགོས་འབུལ༔  
哟卓乐嘎真措波              运伏歌舞云海供 

མཆོད་ཆླེན་རོ་རླེའྷི་གནས་ལ་རོལ༔  
巧钦多吉尼拉如              祈纳大供金刚处 
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ཨོཾ་བཛྲ་ཨར་ཾཔཱདྱ་ཾཔུཥླེ་དྷཱུ་པླེ་ཨཱ་ལོ་ཀླེ་གནྡྷླེ་ནཻ་ཝྷི་དྱཱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀ་མ་གུ་ཎ་སརྦ
་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧྷི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧྷི༔ མ་ཧཱ་བ་ལྷིངྟ་ཁཱ་ཧྷི༔ 
ཏ་ན་ག་ན་ཛྙཱ་ན་གུ་ཧྱ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་དར་དརྟུ་པཱུ་ཛ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ 
嗡班匝阿刚 巴当 比贝 德贝 阿洛给 敢得 内
沃得 夏达 班匝 嘎玛格纳 萨瓦波匝火 玛哈
班匝 阿么达 卡喝 玛哈囸达 卡喝 玛哈巴朗
达 卡喝 达纳嘎纳 嘉纳 格黑 玛哈 么扎 达玛 

达德波匝 阿拉拉火 

ཧྷིཿ  
舍                            舍 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྷི་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ༔  
桑吉根杰耶西格              一切如来智慧身 

པདྨ་གར་དབང་གཙ་ོའཁོར་ཡུམ༔  
巴玛嘎王作括阴              莲花观音主眷母 

རབ་དགླེས་རླེས་ཆགས་འཇྷིག་རྟླེན་མགོན༔  
囸极极恰杰丁棍              极喜垂念世间主 

ཕག་འཚལ་རོ་རླེ་དགའ་ཁྱོད་ལ༔  
香擦多吉嘎巧拉              顶礼金刚欢喜尊 

རོ་རླེ་དགའ་ཆླེན་རབ་དགའྷི་དཔལ༔  
多杰嘎钦囸给花              金刚大喜极悦尊 

མཆོག་བདླེ་མྷི་འགྱུར་མྷི་གཡོ་རྟག༔  
巧得门杰么哟达              胜乐不变无迁常 

སྣ་ཚགོས་བདླེ་ལ་དགླེས་རོལ་གར༔  
纳粗得拉极如嘎              种种安乐喜游舞 
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འཁོར་འདས་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཕག་འཚལ༔  
括帝王杰拉香擦              顶礼驾御轮涅主 

གཉྷིས་མླེད་གཉྷིས་སུ་སྣང་བའྷི་ཆོས༔  
尼美尼色囊沃秋              无二显现二取法 

དུ་མ་རོ་གཅྷིག་བདླེ་ཆླེན་ཀོང་༔  
德玛如杰得钦龙              诸法一味大乐界 

དབང་བསྒྱུར་འཕོ་མླེད་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ༔  
王杰颇美耶西格              驾御无迁智慧身 

ཐམས་ཅད་སླེད་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ༔  
坛加杰匝拉香擦              顶礼万法所生源 

གང་ཞྷིག་དད་པས་ཕ་བས་ན༔  
刚叶达比夏西纳              何者净信作顶礼 

འཇྷིག་རྟླེན་འདས་དང་འཇྷིག་རྟླེན་གྷི༔  
杰定帝当杰定杰              世间以及出世间 

དགའ་བདླེའྷི་མཆོག་སྷིན་ཐུགས་རླེའྷི་བདག༔  
嘎帝巧因特极达              赐胜喜乐大悲主 

བདླེ་འབྱུང་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔  
得炯华拉香擦度              顶礼赞颂乐源尊 
 
སྔགས་དམྷིགས་གསལ་བཏབ་བཟླས་པ་ནྷི༔   明观咒缘、持诵

 

གཙ་ོའཁོར་སོ་སོའ་ིཐུགས་ཀ་རུ༔  
作括索速特嘎热              主眷各各心间处 

ཉྷི་སླེང་ཧྷིཿདམར་རླེ་རླེའྷི་མཐར༔  
涅当舍玛瑞瑞塔             日上一一红舍边 
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སྔགས་ཕླེང་བྷི་རུའྷི་ཕླེང་བ་ལྟར༔ 
拉唱协瑞长瓦达              咒串犹如红宝鬘 

གཡས་དང་གཡོན་འཁོར་གནས་པ་ལས༔  
叶当云括尼巴力              左或右向旋绕住 

འོད་འཕོས་སས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་མཆོད༔  
噢初贼极加根巧              放光供养佛佛子 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་གཟྷི་བྷིན་བསྡུས༔  
格松特杰热心帝              摄收身语意加持 

མཁའ་མཉམ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔  
卡年诺杰永拉恰              周遍等空情器界 

སྷིབ་སོང་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར༔  
智永塔加拉格杰              净障诸缘转本尊 

དྭངས་བཅུད་བདླེ་བའྷི་འོད་དམར་པོ༔  
当杰得沃噢玛波              精华大乐之红光 

ཐྷིག་ལླེས་བརྒྱན་པ་འུབ་ཀྷིས་བསྡུས༔  
特力坚巴额极帝              明点庄严速吸纳 

གཙ་ོབོའ་ིཐུགས་ཀར་ཧྷིཿལ་ཞུགས༔  
作吾特嘎舍拉叶              融入本尊心间舍 

འཁོར་འདས་རང་སྣང་རང་དབང་ཐོབ༔  
括帝让囊让王淘              轮涅自境获自在 

ཀོང་ཡངས་རྷིག་པའྷི་དབྷིངས་སུ་ཐྷིམ༔  
龙扬热波扬色特              融入觉性大乐界 

དབླེར་མླེད་བདླེ་བ་ཆླེན་པོའ་ིངང་༔  
叶美得瓦钦布昂              无别大乐境界中 



51 

ཨོཾ་མ་ཎྷི་པདྨླེ་ཧཱུྃ་ཧྷིཿགུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧྷིང་ཧྷིང་ཛཿ 
嗡玛呢巴美吽舍 格嘿色德上上匝 

གཙ་ོབོ་ཡབ་ཀྷི་སྷིང་པོ་འདྷི༔ འབུམ་ཕག་གསུམ་སོགས་ཅྷི་འགྲུབ་བཟླ༔ 
དླེས་ནྷི་འཁོར་རྣམས་ངང་གྷིས་འགྲུབ༔  
主尊佛父此心咒，三十万等随力诵，彼能自然召众眷。 

གསང་ཡླེ་ཡུམ་གྷི་སྷིང་པོ་ནྷི༔  密慧佛母之心咒： 

ཨོཾ་དྷུ་མ་གྷ་ཡླེ་དྷཱ་ཀྷི་ནྷི་ཙཏིྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་གུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧཱུྃ་ཛཿ 
嗡德玛嘎耶达格呢 则达上上 格嘿色德吽匝 

འབུམ་ཕག་གཅྷིག་དང་ལྔ་ཁྷི་བཟླ༔  
此咒持诵十五万。 

རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་སྷིང་པོ་ནྷི༔  马亥父母之心咒： 

ཨོཾ་ཧྷིཿཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་བཛྲ་ཝ་ར་ཧྷི་ཙཏིྟ་ཧྷིང་ཛ་གུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧཱུྃཿ 
嗡舍哈雅格瓦 班匝瓦囸合 则达上匝 格嘿色
德吽 
འབུམ་ཕག་གཅྷིག་ཏུ་བཟླ་བར་བ༔  
此咒念诵十万遍。 

རྷིགས་བླེད་མ་བཞྷིའྷི་སྷིང་པོ་ནྷི༔  四作明母之心咒： 

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཙཏིྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་གུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧཱུྃ་ཛཿ 
嗡格热格雷 则达上上 格嘿色德吽匝 

བདུན་ཁྷི་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔  
此诵七万即能成。 

ལྷ་ཆླེན་ཡབ་ཡུམ་སྷིང་པོ་ནྷི༔  大天父母之心咒： 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་དླེ་ཝ་ཛཿ ཨུ་མ་དླེ་ཝྷི་ཧྷིངཿ༵ ཙཏིྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་གུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧཱུྃ་ཛཿ 
嗡玛哈得瓦匝 额玛得沃上 则达上上 格嘿色

德吽匝 
ལྔ་ཁྷི་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔   此诵五万即能成。 
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ཐོག་མར་དླེ་ལྟར་སོ་སོར་བཟླ༔ སྤྱྷི་དྲྷིལ་ཡྷི་གླེ་སོ་དྲུག་ནྷི༔ 
起初如是分别诵，总摄三十六字咒： 

ཨོཾ་མ་ཎྷི་པདྨླེ་ཧཱུྃ་ཧྷིཿདྷུ་མ་གྷ་ཡླེ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དྷཱ་ཀྷི་ནྷི་མ་ཧཱ་དླེ་ཝ་ཨུ་མ་དླེ་ཝྷི་ཙི
ཏྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་གུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧཱུྃ་ཛ༔ 

嗡玛呢巴美吽舍 德玛嘎耶 格热格雷达格呢 

玛哈得瓦 额玛得沃 则达上上 格嘿色德吽匝 
འབུམ་ཕག་གཅྷིག་གྷིས་ལས་མྱུར་འགྲུབ༔ གབ་པ་འབྲུ་བདུན་སླེལ་བ་ན༔ 
ཡྷི་གླེ་ཞླེ་གསུམ་དག་ཏུ་འགྱུར༔  
念诵十万速成就。 

 

 

གསང་ཡླེ་སྔགས་ཀྷི་རླེས་སུའོ༔ སླེ་འགྲོ་བླེ་བྲག་དབང་བསྡུ་ན༔ 
（敬请注意：法会规定念诵 13 万的咒语见于后！）若欲摄受某众

生：（此段颂词最后四天念） 

ལྷ་རྣམས་སྐུ་ལས་ཡླེ་ ཤླེས་ཀྷི༔  
拉南格力耶西杰              众尊自身放慧光 
འོད་དམར་གོག་ཞགས་ལྟར་འཕོས་ཏླེ༔  
哦玛洛雅达出得              犹如雷电之红光 
གང་དམྷིགས་ལ་ཕོག་ཆགས་པ་བསྐུལ༔  
刚么拉颇恰巴格              光触何者欲念生 
འོད་ཀྷི་རླེ་ལས་སྤྲུལ་པའྷི་ལྷ༔  
哦界贼力哲波拉              红光顶端化身尊 
ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་བྱུང་༔  
加杰雅巴陀巴雄              执持铁钩与羂索 
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ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་པས་བདླེ་བས་མོྱས༔  
加极达比得为纽              铁钩勾召醉乐受 

 ཞགས་པས་བཅྷིང་སླེ་རང་མདུན་བཀུག༔  
雅比将得让登格              羂索捆缚押至前 
བདག་ལ་བརླེ་གདུང་མ་བཟོད་པས༔  
达拉贼东玛若比              于我生起大慈爱 
འོད་དམར་ཞྷི་ཞྷིང་ཐུགས་ཀར་ཐྷིམ༔  
哦玛叶扬特嘎腾              化为红光融心间 
དླེ་ཡྷི་ལུས་སླེམས་རང་ཉྷིད་ཀྷི༔  
得页离森让涅杰              彼之身心与我意 
ཐུགས་དང་རོ་གཅྷིག་རང་དབང་བསམ༔  
特当若杰让王三              观融一味得自在 
ལྔགས་འདྷི་སུམ་སོང་བཟླས་པས་འགྲུབ༔   此咒持诵三千成：

 

ཨོཾ་མ་ཎྷི་པདྨླེ་ཧཱུྃ་ཧྷིཿདྷུ་མ་གྷ་ཡླེ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དྷཱ་ཀྷི་ནྷི་མ་ཧཱ་དླེ་ཝ་ཨུ་མ་དླེ་ཝྷི་ཙི
ཏྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་ཆླེ་གླེའྷི་ཙཏིྟ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛ་ཛ༔ 

嗡玛呢巴美吽舍 德玛嘎耶 格热格雷达格呢 

玛哈得瓦 额玛得沃 则达上上某某 则达吽吽匝
匝 
（念此咒后不再念诵上师祈请文而念供赞等。） 
ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ལས་རབ་གྷིང་པའྷི་གཏླེར་མའོ།།  །། 
萨玛雅 密密密 列绕朗巴之伏藏法也！ 
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（法会念诵之观音九本尊总摄修持咒及总摄事业咒） 

༈  སྤྱྷི་དྲྷིལ་སྒྲུབ་སྔགས་ནྷི།  
总摄修持咒： 

ཨོཾ་མ་ཎྷི་པདྨླེ་ཧཱུྃ་ཧྷིཿདྷུ་མ་གྷ་ཡླེ་ཧ་ཡ་གྲྲྀ་ཝ་ཝ་ར་ཧྷི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དྷཱ་ཀྷི་ནྷི་མ་ཧཱ་
དླེ་ཝ་ཨུ་མ་དླེ་ཝྷི་ཙཏིྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་གུ་ཧྱ་སྷིདྷི་ཧཱུྃ་ཛ༔  
嗡玛呢巴美吽舍 德玛嘎耶 哈雅格瓦 瓦囸合 

格热格雷 达格呢 玛哈得瓦 额玛得沃 则达上
上 格嘿色德吽匝 
༈  སྤྱྷི་དྲྷིལ་ལས་སོར་སྔགས་ནྷི།  
总摄事业咒： 

ཨོཾ་མ་ཎྷི་པདྨླེ་ཧཱུྃ་ཧྷིཿདྷུ་མ་གྷ་ཡླེ་ཧྱ་གྲྲྀ་བ་བ་ར་ཧྷི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དྷཱ་ཀྷི་ནྷི་མ་ཧཱ་དླེ་
ཝ་ཨུ་མ་དླེ་ཝྷི་ཙཏིྟ་ཧྷིང་ཧྷིང་སརྦ་ལོ་ཀ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛ་ཛ༔ 
嗡玛呢巴美吽舍 德玛嘎耶 哈雅格瓦 瓦囸合 

格热格雷 达格呢 玛哈得瓦 额玛得沃 则达上
上 萨瓦洛嘎 则达吽吽匝匝 
注：萨瓦洛嘎指一切世间。 

 

元音咒、辅音咒： 

ༀ ཨ་ཨཱ། ཨྷི་ཨཱྷི། ཨུ་ཨཱུ། རྲྀ་རཱྲྀ། ལྲྀ་ལྲྀ། ཨླེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨ་ཾཨཿ  
ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བ་མ། 
ཡ་ར་ལ་ཝ།  ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ།  
嗡 阿阿— 鄂鄂— 呃呃— 热热— 勒勒—  

诶诶— 沃沃— 昂啊 
嘎卡嘎嘎锕 匝擦匝匝氼 札叉札札纳 达塔达
达纳 巴帕巴巴玛 雅囸拉哇 夏卡萨哈嘉 
哲巴结界索哈！ 
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༄༅། །རྷིག་འཛནི་བརྒྱུད་བསྐུལ་བྷིན་རླབས་ཆར་ 
འབླེབས་བཞུགས། ། 

持明传承上师祈祷文 
——加持甘霖 

 
ཨླེ་མ་ཧོཿ  
诶玛伙                    诶玛伙 

རང་སྣང་རྣམ་དག་ཕོགས་བཅུའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
让囊南达笑极扬堪尼      自相清净十方刹土中 

རྷིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའྷི་བླ་མ་ཐུགས་རླེ་ཅན། ། 
热真杰波喇嘛特杰坚      持明传承上师大悲尊 

ཉམས་ཐག་བདག་གྷིས་གདུང་བས་གསོལ་འདླེབས་ན། ། 
年塔达给东为索得纳      卑若我者猛厉作祈祷 

ཐུགས་རླེས་དགོངས་ལ་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
特吉弓拉新极拉德索      大悲垂念祈求赐加持 

ཆོས་དབྷིངས་བརལ་བ་ཆླེན་པོའ་ིཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
秋扬达瓦钦布扬堪尼      法界广大周遍刹土中 

ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
秋格根让雅叶新拉坚      法身普贤父母具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

Zuokun Zhang
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རང་སྣང་མ་འགགས་འོད་ལྔའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
让囊玛嘎噢诶扬堪内      自相无灭五光刹土中 

ལོངས་སྐུ་རྷིག་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
龙格热锕雅阴新拉坚      报身五部父母具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

སྣ་ཚགོས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
纳措桌瓦德沃扬堪尼      调化种种众生刹土中 

སྤྲུལ་སྐུ་རྷིགས་གསུམ་མགོན་པོ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
哲格热森棍波新拉坚      化身三部怙主具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

ད་ན་ཀོ་ཤ་མཁའ་འགྲོའ་ིཚགོས་དབུས་ནས། ། 
达纳果夏堪住措为尼      达纳郭夏空行众会中 

ཡང་སྤྲུལ་དགའ་རབ་རོ་རླེ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
扬哲嘎囸多吉新拉坚      复化极喜金刚具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 
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དུར་ཁོད་སོ་ས་གྷིང་གྷི་ཕོ་བྲང་ནས། ། 
德绰索萨朗格颇章尼      寒林索萨洲之宫殿中 

རྷིག་འཛིན་ཤྷི་ས་ཾཧ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
热真西日桑哈新拉坚      持明吉祥狮子具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

དུར་ཁོད་རོ་གྷིང་བསྷིལ་བའྷི་ཚལ་ཆླེན་ནས། ། 
德绰如朗色沃擦钦尼      寒林尸洲清凉大苑中 

གྲུབ་མཆོག་རྷིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
哲巧热真南加新拉坚      殊胜八大持明具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁོད་གྲུབ་པའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
尼叶德绰哲波扬堪尼      域境寒林成就刹土中 

རྷིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཕོ་མོ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
热真哲巴颇摩新拉坚      持明成就男女具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 
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རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྷི་ཕོ་བྲང་ནས། ། 
锕雅巴玛噢杰颇章尼      妙拂莲花光明宫殿中 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕླེང་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
哦见巴玛陀创新拉坚      邬金莲花颅鬘具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

གངས་ཅན་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་གྷི་ཕོ་བྲང་ནས། ། 
刚坚哲尼花杰颇章尼      雪域道场吉祥宫殿中 

གྲུབ་མཆོག་རླེ་འབངས་ཉླེར་ལྔ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
哲巧杰邦涅锕新拉坚      廿五成就王臣具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

མ་ངླེས་ཟབ་གཏླེར་གཉན་གྷི་དབླེན་གནས་སུ། ། 
玛诶囸得年杰文尼色      不定深藏威严净处中 

འགྲོ་འདུལ་གཏླེར་སོན་བརྒྱ་ར་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
卓德得顿加匝新拉坚     百八度生藏师 1具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 
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རྷིས་མླེད་འགྲོ་བ་འདུལ་བའྷི་ཕོ་བྲང་ནས། ། 
瑞美卓瓦德沃颇章尼      调伏无边众生宫殿中 

བཀའ་གཏླེར་བརྒྱུད་པའྷི་བླ་མ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
瓜得杰波喇嘛新拉坚      教藏传承上师具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

ནམ་མཁའྷི་མཐར་ཐུག་ཞྷིང་ཁམས་རབ་འབམས་ནས། ། 
南亏塔特扬堪囸降尼      虚空无际浩瀚刹土中 

རྒྱལ་སས་རྷིག་འཛིན་གྲུབ་ཚོགས་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
加贼热真哲措新拉坚      佛子持明圣众具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 

སྤྱྷི་གཙུག་ཉྷི་ཟླ་པདྨའྷི་གདན་སླེང་ན། ། 
协则涅达巴密丹当纳      头顶日月莲花坐垫上 

དྲྷིན་ཆླེན་ར་བའྷི་བླ་མ་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
真钦匝沃喇嘛新拉坚      大恩根本上师具加持 

ཐུགས་དམ་མ་གཡླེལ་ཐུགས་རླེས་མྱུར་དུ་གཟྷིགས། ། 
特丹玛叶特吉涅德热      无散密意大悲速观照 

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
木丹达拉王格新极洛      予我信士灌顶赐加持 
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མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་མླེད་པའྷི་རླེ། ། 
钦贼尼巴聪巴美波杰      智悲妙力无与伦比者 

བྷིན་རླབས་ར་བ་བླ་མ་རྷིན་པོ་ཆླེ། ། 
新拉匝瓦喇嘛仁波切      加持根本喇嘛仁波切 

དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཕག་རྒྱའྷི་འཁོར་དང་ནྷི། ། 
乌当杰巴夏极括当讷      根传上师明妃及眷属 

ཞྷིང་ཁམས་གཞལ་མླེད་ཁང་དང་ཚོམ་བུར་བཅས། ། 
扬堪雅美康当聪沃极      刹土无量宫殿与聚集 

མཉམ་ཉྷིད་རོལ་པ་ཆླེན་པོའ་ིཆོ་འཕྲུལ་གྷིས། ། 
年涅若巴钦布秋车极      平等广大游舞之神变 

སྣང་སོང་སྐུ་ཡྷི་གར་ཐབས་ལམས་སླེ་ལམ། ། 
囊东格耶嘎塔兰瑟兰      现空身之舞姿兰赛兰 

དགླེས་བཞད་གསུང་གྷི་བརའ་སྐད་དྷི་རྷི་རྷི། ། 
极雅松格达嘎德热热      欢笑语之韵音德日日 

བདླེ་སོང་ཐུགས་ཀྷི་དགོངས་པ་ཐ་ལ་ལ། ། 
得东特杰功巴塔拉拉      乐空意之密意塔拉拉 

བྷིན་རླབས་ཡླེ་ཤླེས་ན་བུན་ཐྷིབས་སླེ་ཐྷིབ། ། 
新拉耶西纳温特瑟特      加持智慧云雾特赛特 

འཇའ་འོད་མླེད་ཏོག་ཆར་པ་ཐོ་ལོ་ལོ། ། 
加噢美多恰巴陀洛洛      红光鲜花雨降陀洛洛 

དངོས་གྲུབ་བདུད་རྷིའྷི་སྦྲང་ཆར་ཏ་ལ་ལ། ། 
乌哲德贼章恰达拉拉      悉地甘露妙雨达拉拉 

ད་ལྟ་སྐད་ཅྷིག་ཉྷིད་དུ་འདྷིར་བོན་ནས། ། 
达达嘎杰涅德德寻尼      现今刹那降临于此地 
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སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
格松特界新极拉德速      祈祷赐予身语意加持 

ཡླེ་ཤླེས་ལྔ་ཡྷི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ། ། 
耶西锕页王巧格德索      祈祷赐予五智慧灌顶 

སྒྲུབ་པའྷི་འབྲས་བུ་དུས་འདྷིར་མཆྷིས་པ་དང༌། ། 
哲波追沃帝德奇巴当      修法之果此刻现成熟 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
巧当屯猛乌哲匝德索      祈赐殊胜共同诸悉地 

 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བྷིདྱཱ་ད་ར་སརྦ་ས་མ་ཡཱ་ཕེཾ་ཕེཾ། 

ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝླེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཨཱ༔ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བོ་ཧཱུྃ། 
嗡阿吽 班匝玛哈 格热波雅 达囸萨瓦 萨玛雅 

喷喷 嘉纳阿唯 夏雅阿阿 嗡热乐热乐吽救吽 
 
ཞླེས་རྷིག་འཛིན་བརྒྱུད་བསྐུལ་འདྷི་སྒྲུབ་པའྷི་དུས་སུ་དབངས་སན་པོའ་ིགདུང་ཤུགས་ཀྷིས་བ
སགས་པས་རྷིག་འཛིན་རྣམས་ཀྷིས་བྷིན་གྷིས་བརླབས་ནས་སྒྲུབ་པའྷི་འབྲས་བུ་དོན་ཡོད་པར་
འགྱུར་བས་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྷི་སྷིང་ལ་འཆང་བར་བའོ། །ཞླེས་རབ་ཚསེ་ས་ཁྱྷི་ཟླ་ཚསེ་ལ་འ
ཇམ་དཔལ་རོ་རླེས་སླེལ་བ་མང་ལཾ། ། 
此持明传承上师祈祷，于修诵之时，以悦耳之声猛厉唱诵，

则诸持明加持令修果具义故，众善缘当铭记于心。藏历绕炯

土狗年月日，将华多杰（麦彭仁波切）撰。增吉祥！ 

 

 

 

注１：藏师即伏藏师 
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（供养、赞颂等后行念诵部分：） 

༄༅། །བླ་མླེད་ལུགས་ཀྷི་མཆོད་ཕླེང་ཡང་སྷིང་ 
ཡྷིད་བཞྷིན་དབང་རྒྱལ་ནྷི། 

无上密宗之供鬘精髓•如意自在王 

 

ཧྷིཿ 
舍                         舍 

སྣང་སྷིད་རྣམ་དག་བདླེ་ཆླེན་ངང་ཉྷིད་ལས། ། 
囊哲南达得钦昂涅利      现有清净大乐性 

མ་འགགས་རང་སྣང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན། ། 
玛嘎让囊根让窍波阵      自现不灭普贤供 

ལྷ་རྫས་ཉླེར་སོྤྱད་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་དྲུག ། 
拉贼涅效登当多云哲      天物七具六妙欲 

རྒྱལ་སྷིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤྷིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། ། 
嘉哲纳登札西贼达嘉      八瑞相物七轮宝 

བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཡྷིད་བཞྷིན་ནོར་བུའྷི་གཏླེར། ། 
翁让华三叶银诺威得      妙瓶如意树宝藏 

བདུད་རྷིའྷི་སྷིན་ཆླེན་མ་རོས་ལོ་ཏོག་ཚལ། ། 
德贼阵钦玛目洛朵擦      甘露大云自生稼 

འདོད་འཇོའ་ིབ་མཆོག་གྲུབ་པའྷི་དམ་རྫས་རྷིགས། ། 
多旧瓦窍哲波丹贼热      成就圣物如意牛 

བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་ཉླེ་བའྷི་རྷིན་ཆླེན་སོགས། ། 
囸洞固坚涅沃仁钦所      饮食服饰近宝等 
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ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྷིན་མྷི་རྣམས་དང༌། ། 
拉当勒当诺因么南当      天龙夜叉人趣众 

ཕོགས་བཅུའྷི་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའྷི་མཆོད་པ་རྣམས། ། 
效吉香且森慧窍巴南      十方菩萨诸供品 

ཕོགས་བཅུ་ཀུན་ནས་སྷིན་བཞྷིན་གཏྷིབས་བས་ཤྷིང༌། ། 
效借根尼阵银德虚向      普从十方如云布 

མཁའ་ཁྱབ་འཇྷིག་རྟླེན་ཞྷིང་གྷི་བཀོད་པ་ཀུན། ། 
跨恰结定样格果巴根      遍空世界诸庄严 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

ཨླེ་ཡྷིག་སོང་པའྷི་དབྷིངས་དང་མཉམ་སོར་བ། ། 
哎叶东波央当年哟瓦      诶ཨླེ字空界相双运 

ཝ་ཾཡྷིག་བདླེ་ཆླེན་ཐྷིག་ལླེའྷི་བཅུ་དྲུག་ཆ། ། 
旺叶得钦特利借哲恰      旺ཝཾ乐明点十六分 

དགླེས་སླེད་གཟུགས་ཀྷི་ཕག་རྒྱར་ལླེགས་ཤར་བ། ། 
基洁惹杰夏嘉拉夏瓦      善显生乐相手印 

བཀྲ་ཤྷིས་ལྷ་མོའ་ིཚགོས་ཀྷིས་གླུ་གར་གྷིས། ། 
札西拉姆措基勒嘎基      吉祥天女众歌舞 

རབ་འབམས་ནམ་མཁའྷི་ཁྱོན་ཀུན་ཡོངས་བཀང་ནས། ། 
冉绛南葵群根永刚尼      遍满浩瀚虚空界 

ལྷ་རྫས་མླེ་ཏོག་ཚགོས་ཀྷི་ཆར་འབླེབས་ཤྷིང༌། ། 
拉贼美朵措杰恰倍向      普降天宝鲜花雨 
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སྣང་སྷིད་བདླེ་སོང་མཆོད་པའྷི་ཕག་རྒྱ་རུ། ། 
囊哲得东窍波夏嘉热      现有乐空供手印 

རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའྷི་མཆོད་སྷིན་རབ་འབམས་འདྷི། ། 
南巴哲波窍阵冉绛德      幻化浩瀚此供云 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

རོ་རླེ་ལུས་ཀྷི་ར་རླུང་ཐྷིག་ལླེའྷི་ཁམས། ། 
多杰利杰匝龙特利康      金刚身风脉明点 

རྣམ་པར་དག་པའྷི་རང་བྱུང་མཆོད་རྫས་ནྷི། ། 
南巴达波让雄窍贼呢      清净自然供养物 

དམ་རྫས་བདུད་རྷི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཡྷི། ། 
丹贼德责锕拉所巴叶      圣物五甘露等药 

སན་རཀ་མཚརོ་བསྷིལ་གཏོར་མ་ལྷུན་པོར་སྤུངས། ། 
曼囸措杰朵玛楞波崩      血海食子堆如山 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དབྷིངས་སུ་སོལ་བ་དང༌། ། 
康僧括瓦央色卓瓦当      三界轮回度法界 

སྣང་སྷིད་བདླེ་ཆླེན་ཞྷིང་དུ་སོར་བ་ཡྷི། ། 
囊哲得钦样德哟瓦叶      享用现有大乐刹 

རད་བྱུང་གསང་བ་སྔགས་ཀྷི་དམ་ཚགི་རྫས། ། 
玛雄桑瓦锕杰丹策贼      稀有密乘誓言物 

མ་ཚང་མླེད་པའྷི་འབོར་བས་བརྒྱན་པ་འདྷི། ། 
玛仓美波较威坚巴德      齐全财富所庄严 



65 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

མཉམ་ཉྷིད་མྷི་གཡོ་མཉམ་ཉྷིད་སངས་རྒྱས་པས། ། 
年涅么哟年涅桑吉比      等性不动等性佛 

ངན་རྟོག་མཚན་མའྷི་སོྤྱད་པ་ངང་གྷིས་མླེད། ། 
安多灿么效巴昂给美      自无恶念相状行 

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ཀུན་ལས་འདས་པ་ཡྷི། ། 
荣怎灿玛根利迪巴叶      普超能取所取相 

མཉམ་པ་ཆླེན་པོའ་ིམཆོད་པ་རྣམ་པར་རོལ། ། 
年巴钦布窍巴南巴若      享用大平等供养 

སྣང་གྲགས་རྷིག་པ་རོ་རླེ་གསུམ་གྷི་ངང༌། ། 
囊札热巴多杰僧杰昂      见闻觉知三金刚 

ཡླེ་ནས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་གཉུག་མའྷི་ཀོང༌། ། 
耶尼南达奥萨涅么龙      本净光明初始界 

མ་འགགས་རང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་ཟླེར་ཐྷིག་སྦྲླེང༌། ། 
玛嘎让囊耶希热特彰      自现不灭智光点 

ལྷུན་རྫོགས་རོ་རླེ་བཀོད་པའྷི་མཆོད་པ་འདྷི། ། 
楞作多杰果波窍巴德      自圆金刚庄严供 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 
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དླེ་ལྟར་མཆོད་པ་ཕུལ་བའྷི་བསོད་ནམས་ཀྷིས། ། 
得达窍巴颇沃索南基      愿以如是供养福 

ཡྷིད་ལ་གང་འདོད་མཆོག་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང༌། ། 
叶拉刚多窍南哲巴当      成就殊胜诸所求 

འགྲོ་ཀུན་སྷིབ་གཉྷིས་བག་ཆགས་ཀུན་དག་ནས། ། 
卓根哲尼瓦恰根达尼      众生二障习气净 

བླ་མླེད་རྒྱལ་བའྷི་འབོར་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
喇美嘉沃较窍托巴效      获得无上佛胜财 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་མླེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡླེ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡玛哈波匝美噶萨么札 萨帕囸钠萨玛耶啊吽 

 

ཞླེས་པའང་འཇམ་དཔལ་དགླེས་པས་སླེལ་བ་དགླེའོ། ། 
此亦文殊欢喜（麦彭仁波切）造，善哉！ 

 

ཧྷིཿ 
舍                            舍 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྷི་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ༔  
桑吉根借耶西格              一切如来智慧身 

པདྨ་གར་དབང་གཙ་ོའཁོར་ཡུམ༔  
巴玛嘎王作括阴              莲花观音主眷母 

རབ་དགླེས་རླེས་ཆགས་འཇྷིག་རྟླེན་མགོན༔  
囸基极恰杰定棍              极喜垂念世间主 

ཕག་འཚལ་རོ་རླེ་དགའ་ཁྱོད་ལ༔  
香擦多杰嘎巧拉              顶礼金刚欢喜尊 

རོ་རླེ་དགའ་ཆླེན་རབ་དགའྷི་དཔལ༔  
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多杰嘎钦囸给花              金刚大喜极悦尊   

མཆོག་བདླེ་མྷི་འགྱུར་མྷི་གཡོ་རྟག༔  
巧得门杰么哟达              胜乐不变无迁常 

སྣ་ཚགོས་བདླེ་ལ་དགླེས་རོལ་གར༔  
纳措得拉极若嘎              种种安乐喜游舞 

འཁོར་འདས་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཕག་འཚལ༔  
括帝王杰拉香擦              顶礼驾御轮涅主 

གཉྷིས་མླེད་གཉྷིས་སུ་སྣང་བའྷི་ཆོས༔  
尼美尼色囊沃秋              无二显现二取法 

དུ་མ་རོ་གཅྷིག་བདླེ་ཆླེན་ཀོང་༔  
德玛若杰得钦龙              诸法一味大乐界 

དབང་བསྒྱུར་འཕོ་མླེད་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ༔  
王杰颇美耶西格              驾御无迁智慧身 

ཐམས་ཅད་སླེད་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ༔  
坛加杰匝拉香擦              顶礼万法所生源 

གང་ཞྷིག་དད་པས་ཕག་བས་ན༔ 
刚耶达比夏西纳              何者净信作顶礼 

འཇྷིག་རྟླེན་འདས་དང་འཇྷིག་རྟླེན་གྷི༔  
杰定帝当杰定杰              世间以及出世间 

དགའ་བདླེའྷི་མཆོག་སྷིན་ཐུགས་རླེའྷི་བདག༔  
嘎帝巧因特极达              赐胜喜乐大悲主 

བདླེ་འབྱུང་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔  
得炯花拉香擦度              顶礼赞颂乐源尊 
第四座回向时，一般以下文中供赞两颂，代替以上《供鬘精华》

及“舍 一切如来智慧身…”等，而作供赞。 
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若有会供，接诵72页《无言义忏续》等；若无会供，结座回向，

则接下页“我等愚痴烦恼故…”作忏悔，顺次念诵，吉祥偈结束

后，诵《普贤行愿品》（发愿）部分等作回向。 

（注：1、第一座回向前常加诵《持明传承上师祈祷文》；2、法

会最后一天第四座大回向时，常加诵《前译教法兴盛之愿文》） 

བདག་ཅག་མཆོག་གྲུབ་ཚ་ེབསོད་རྒྱས། ། 
达加巧哲策索极              我等成胜寿福增 

དཔལ་འབོར་བདླེ་བས་བཀང་གྱུར་ཅྷིག །  
花久得为刚杰界              财富安乐愿满增 

ཧཱུྃ། 
吽                             吽 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏླེ། ། 
舞色久当耶极南哲得          真实以及意幻供 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མླེད་མཆོད་སྷིན་གྷིས། ། 
根德让波拉美秋真极          无上普贤妙云供 

མཁའ་དབྷིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆླེར་ཡོངས་བཀོད་དླེ། ། 
夸扬南达加切永果得          密布清净大空界 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །  
谢囊桑沃秋巴加粗巧          如海内外密敬供 

 

བསོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
多巴物巴坛加拉              一切应赞者 

ཞྷིང་རྡུལ་ཀུན་གྷི་གྲངས་སླེད་ཀྷི། ། 
扬德根杰章涅界              身化刹尘数 

ལུས་བཏུད་པ་ཡྷིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། ། 
理德吧衣南根德              恒以恭敬心 
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མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཁྱླེད་ལ་བསོད། །   
桥德大比切拉多              净信赞颂汝 

ཧྷིཿ 
舍                            舍 

དུས་ལས་མྷི་འདའ་ཐུགས་རླེའྷི་བདག༔  
帝利么大特机大              不失时机大悲主 

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ་དབང་གྷི་ལྷ༔  
乌哲桥作王歌拉              赐胜悉地怀业尊 

གསང་གསུམ་ཡླེ་ཤླེས་དཀྷིལ་འཁོར་ནས༔  
桑森耶西金括尼              三密智慧坛城中 

ཅྷི་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆླེན་ཕོབ༔  
节多乌哲恰亲颇              普降所欲悉地雨 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿསརྦ་སྷིདྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ 
嗡阿吽萨瓦色德帕拉火 

བདག་ཅག་རོངས་སོགས་ཉོན་མོང་པའྷི༔  
大家蒙所钮梦波              我等愚痴烦恼故 

སོན་བཅས་འཁྲུལ་བའྷི་སླེམས་ཅན་གྷིས༔  
军机车沃森间极              具过迷乱之有情 

གསང་སྔགས་གཞུང་བཞྷིན་མ་སྤྱད་སོགས༔  
桑锕用因玛夏所              为遵密乘宗行等 

ཉླེས་ལྟུང་མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་བཞླེས༔  
尼东脱夏若吧亿              罪堕露忏祈宽恕 

ཨོཾ་པདྨ་ས་ཏྭ་སོགས་ཡྷིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བ།  
（诵三遍莲花部之百字明） 
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嗡巴玛萨埵萨玛雅、玛呢巴拉雅、巴玛萨多
得诺巴、迪叉哲卓美巴瓦、色多卡哟美巴
瓦、色波卡哟美巴瓦、阿呢囸多美巴瓦、萨
日瓦色德玛美抓雅匝、萨日瓦嘎玛色匝美、
则当希央格热吽、哈哈哈哈火、巴嘎万、萨
日瓦达塔嘎达、巴玛玛美门匝、巴玛巴瓦、
玛哈萨玛雅萨埵阿 
(除最后一座外，转接下一颂) 

མདུན་བསླེད་ཡླེ་ཤླེས་སླེམས་དཔའ་ནྷི། ། 
登界耶西森花讷              对生智慧勇士尊 

ཇྷི་སྷིད་མཆོད་པ་བདག་བགྷིད་པ། ། 
杰哲巧巴达杰巴              乃至我作供养间 

དླེ་སྷིད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། 
得哲丹巴耶色索              祈请不动常安住 

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏྷིཥྛ་བཛྲ་ཡླེ་སྭཱ་ཧཱ། 
嗡色抓帝叉班匝耶索哈 

རང་སྣང་གཞལ་ཡས་གཙ་ོའཁོར་ལྷ༔  
让囊雅益作括拉              自境宫殿主眷尊 

ཆོས་དབྷིངས་སླེ་མླེད་ཀོང་དུ་ཨཱ༔  
秋扬杰美龙德阿              法性无生界中阿 

དབྷིངས་ནས་རང་བྱུང་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ༔  
扬尼让雄耶西格              法性自生智慧身 

རོ་རླེའྷི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བཞླེངས༔  
多吉格松特色扬              明现金刚身语意 
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རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ལྷག་པའྷི་ལྷ༔  
嘉瓦根帝拉波拉              诸佛总集胜本尊 

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོ་བསྒྲུབས་ལ་སོགས༔  
特皆钦波哲拉索              修持大悲观音等 

དགླེ་ཚགོས་འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་བསྔོ༔  
给措卓根顿德欧              众善回向诸有情 

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ 
坛加桑吉涅陀笑              彼等愿速成正觉 

（最后一座，此处念缘起咒一遍） 

ཨོཾ་ཡླེ་དར་ཧླེ་ཏུ་པྲ་བ་ཝཱ་ཧླེ་ཏུན་ཏླེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། 
ཏླེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནྷི་རོ་ད་ཨླེ་ཝ་ཾབཱ་དྷི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎ་སྭཱ་ཧཱ། 
嗡耶达玛黑德抓巴瓦，黑登得堪达塔嘎多哈
雅瓦达，得堪匝哟讷若达，诶旺巴德玛哈夏日

玛纳所哈。 

ཧོཿ  
伙                            伙  

སངས་རྒྱས་བང་སླེམས་དཔག་མླེད་དང་༔  
桑吉香僧华美当              无量正觉与菩萨 

བླ་མ་ཡྷི་དམ་མཁའ་འགྲོའ་ིཚོགས༔  
喇嘛耶达堪住措              上师本尊空行众 

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོའ་ིབདླེན་སོབས་ཀྷིས༔  
特杰钦布定多吉              大悲观音谛实力 

ཕོགས་དུས་དགླེ་བའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག༔  
笑帝给沃扎西笑              时方善妙愿吉祥 
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（会供前念下面内容） 

༄༅། །རང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་ཀྷི་འཁརོ་ལོ་ཐམས་ཅད་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར། 
让囊益西结括洛坛加卡恰德萨巴结 

唯愿觉醒遍空自现本智轮！ 

 

༄༅། །བརོད་མླེད་དོན་བཤགས་བཞུགས། 
无言义忏续 
益西彭措堪布 译 

ཨཱཱོྃ། 
嗡                          嗡  

ཡླེ་ཤླེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞྷིན་དཀྷིལ་འཁོར་ནྷི། ། 
耶希格窍让银金括呢       智慧胜身自性曼荼罗 

ཟླ་རྒྱས་བཞྷིན་དུ་སོས་པ་མྷི་མངའ་ཡང༌། ། 
达吉银德驻巴么锕扬       宛如圆满月轮无戏论 

ཐུགས་རླེ་ཉྷི་འོད་བཞྷིན་དུ་སོམས་མཛད་པ། ། 
特杰涅奥银德钮匝巴       然以大悲如日光普照 
འདྷིར་གཤླེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤྷིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། 
德夏达拉恭向犹色所       降此于我垂顾祈请住 
བརོད་མླེད་ཤླེས་རབ་མྷི་གཡོ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ། ། 
交美希囸么哟秋杰格       无言大智不动法性身 
བདླེ་ཆླེན་ལོངས་སོྤྱད་རྫོགས་སྐུ་རྷིགས་ལྔའྷི་གཙ།ོ ། 
得钦隆效作格热诶作       大乐受用报身五部主 

ཐུགས་རླེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆླེར་སྤྲུལ་བའྷི་སྐུ། ། 
特杰塔葵嘉切哲沃格       大悲善巧广大之化身 
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ཞྷི་ཁོ་སྤྲུལ་པའྷི་ཚགོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
耶绰哲波措拉香擦洛       寂忿幻化海众前敬礼 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྷི། ། 
乌色较当叶基南哲波       真实物及意所化现之  

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མླེད་མཆོད་སྷིན་གྷིས། ། 
根德让波喇美窍阵基       普贤无上供品云海层 

མཁའ་དབྷིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆླེན་ཡོངས་བཀོད་དླེ། ། 
跨央南达嘉钦永果得       遍满广大清净虚空界 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། ། 
穴囊桑沃窍巴江促窍       外内密之供品如海供 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའྷི་བ་ག་ལ། ། 
根德让摩桑沃巴嘎拉       普贤佛母婆伽婆密中 

རྒྱལ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རབ་འབམས་མ་ལུས་ཀུན། ། 
嘉沃金括囸绛玛利根       佛曼荼罗无量无余众

འདུ་འབྲལ་མླེད་པའྷི་ངང་དུ་རོ་གཅྷིག་པའྷི། ། 
登抓美波昂德若杰波       无离无合境界一味之 

གཉྷིས་མླེད་བང་ཆུབ་སླེམས་དུ་མཉླེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
尼美向且森得尼杰结       不二菩提心中愿喜足 

སླེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཆོས་དབྷིངས་ནམ་མཁའ་ཆླེ། ། 
森杰让银秋央南跨切       心之自性法界大虚空 

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡླེ་ནས་འོད་གསལ་ཞྷིང༌། ། 
秋南南达耶尼奥萨样       诸法本净本来即光明 

རྣལ་འབོར་ཉྷིད་དབྷིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པ། ། 
南较涅央玛三利迪巴       瑜伽空性法界超言思 
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མཉམ་ཉྷིད་བང་ཆུབ་སླེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། ། 
年涅向且森拉达德德       平等菩提心中恒敬礼 

ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆླེན་ཡླེ་ནས་བརལ་བ་ལ། ། 
根让作钦耶尼达瓦拉       普贤大圆满性本普遍 

ཕྷི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་འདྷིར། ། 
穴囊桑瓦果波金括德       外内密饰此曼荼罗中 

སྣང་སྷིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིདབྷིངས། ། 
囊哲南达拉当拉姆央       现有清净天及天女界 

འབྱུང་དང་འབྱུང་གྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས། ། 
炯当炯杰雅阴楞作南       种及种成父母任运圆 

གསང་ཆླེན་རབ་དགླེས་གཟུངས་ཆླེན་བདག་ཉྷིད་མ། ། 
桑钦囸基荣钦达涅玛       大密极喜大持自性母 

མཁའ་དབྷིངས་ཀོང་ཡངས་པད་མོ་འཁྱྷིལ་པ་ལ། ། 
跨央隆扬巴摩且巴拉       空界广大莲花旋绕中 

གཉྷིས་མླེད་ཐྷིག་ལླེ་ཆླེན་པོར་འོད་གསལ་ཞྷིང༌། ། 
尼美特雷钦波奥萨样       不二广大明点光明性 

མ་བཅོས་སོས་མླེད་བང་ཆུབ་སྷིང་པོའ་ིསྐུ། ། 
玛旧驻美香且酿布格       无改无戏菩提精华身 

ཅྷིར་ཡང་སྣང་བ་བདླེ་ཆླེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། ། 
杰扬囊瓦得钦雍仲拉       任所显现大乐永固尊

འདུ་འབྲལ་མླེད་པ་གསང་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་འདྷིར། ། 
登抓美巴桑沃金括德       无离无合秘密曼荼罗 

བདག་ཉྷིད་ཆླེན་པོ་རྷིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། ། 
达涅钦波热锕雅阴当       无上至尊五部佛父母 



75 

བང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའ་ིཚགོས། ། 
香且建札绰卧绰木措       菩萨兄妹忿怒男女众 

རོ་རླེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རླེ་ཚོགས་ཀྷི་བདག ། 
多杰拉姆措杰措杰达       金刚天女众尊众中主 

རྷིགས་ལྔ་དཔལ་ཆླེན་ཁོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། ། 
热锕华钦绰嘉雅阴借       五部大吉怒王十父母 

གནས་དང་ཡུལ་གྷི་ཕག་རྒྱ་སོ་མ་བཞྷི། ། 
尼当耶杰夏嘉果玛耶       处所地域手印四门女 

ཡླེ་ཤླེས་སྤྲུལ་པའྷི་ལྷ་ཚགོས་མང་པོ་དང༌། ། 
耶希哲波拉措芒波当       智慧幻化诸多天尊众 

མ་ལྟར་བམས་ཤྷིང་སྷིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། ། 
玛达宣向章达洞拉所       如母慈爱姐妹怜悯等 

ལླེགས་ཉླེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚགི་རླེས་གཅོད་ཅྷིང༌། ། 
拉尼当怎丹策吉皎匠       分辨誓言贤劣惩罚母 

ཕྷི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབོར་མ་ཡྷི་ཚོགས། ། 
穴囊宽卓南较玛叶措       外内空行瑜伽母大众 

དཔང་གྱུར་རོ་རླེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
黄杰多杰单坚恭色所       具金刚誓尊证请垂顾 
ཐུགས་རླེ་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་གྷིས། ། 
特杰洞措南较达加给       大悲绍继瑜伽行我等 

འགྲོ་བའྷི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་སླེམས་བསླེད་དླེ། ། 
卓沃敦德香且森洁得       为利众生发起菩提心 

བླ་མླེད་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་བགྲོད་བའྷི་ཕྷིར། ། 
喇美香且果旁卓雪穴       为能趋行无上菩提位 
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བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའ་ིའདུལ་ཁྷིམས་དང༌། ། 
丹巴江措所苏德诚当       如海圣教别别之律仪 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སོར་སོམ་པའྷི་ཚགོས། ། 
格颂特当年哟洞波措       与身语意相印胜律仪 

འདའ་ཀ་རོ་རླེ་དམ་ཚགི་གཏན་གྷི་གཉླེར། ། 
达嘎多杰丹策丹杰捏       难逾金刚誓言长远求 

སྤྱྷི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའྷི་དམ་ཚགི་རྣམས། ། 
学当恰巴拉波丹策南       共及差别特别诸誓言 

སྔ་ཕྷི་མནོས་ཤྷིང་གཉླེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། ། 
锕学努向捏德昧所擦       先后所受一切之誓言 

ཡུན་དུ་མྷི་གཏོང་འདའ་བར་མྷི་བགྷིད་དོ། ། 
音德么洞达瓦么杰多       永不舍弃亦不违犯逾 

དོན་ལ་གོལ་ཞྷིང་ལྡོག་སླེམས་མ་མཆྷིས་ཀང༌། ། 
敦拉果样夺森玛其匠       无违义意亦无退转意 

གཟོད་བ་ལོང་ཡོད་སམ་པའྷི་ལླེ་ལོ་ཡྷིས། ། 
若夏隆哟念波雷洛义       然由妄计有暇之懈怠 

ཀོང་དུ་མ་གྱུར་རལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌། ། 
隆德玛杰匝协琼瓦当       未能证悟力用亦微弱 

ཤླེས་བཞྷིན་མྷི་ལྡན་བག་མླེད་དབང་གྱུར་ཏླེ། ། 
希银么丹瓦美旺杰得       不具正知放逸力所转 

བསོམ་ལ་མྷི་བརོན་བསླེན་སྒྲུབ་གཡླེལ་ལ་སོགས། ། 
贡拉么尊您哲耶拉所       于修不勤疏于近修等 

ར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་དམ་ཚགི་ལ། ། 
匝瓦格颂特杰丹策拉       于身语意根本三昧耶 
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ཚརོ་དང་མ་ཚརོ་མ་རྷིག་དབང་གྷིས་ནྷི། ། 
措当玛措玛热旺给呢       觉未觉察无明增上力 

སོན་པའྷི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏླེ། ། 
敦波瓜当丹利嘎杰得       违犯导师圣教及誓言 
རྣལ་འབོར་གང་ཞྷིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། ། 
纳较刚耶丹策年巴当       任谁瑜伽誓言已失坏 

སྐད་ཅྷིག་ཙམ་ཡང་ཕད་པར་མྷི་བ་ཞླེས། ། 
嘎结赞扬茶巴么夏义       仅一刹那亦不相值遇 

བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དླེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏླེ། ། 
瓜利雄扬得达玛郊得       经中演说然未如是知

གསང་སོ་འཆོལ་བས་དབླེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། ། 
桑果窍威耶萨嘎瓦当       密门混乱故难善辨别 

མངོན་ཤླེས་ཆུང་བས་སོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏླེ། ། 
温希琼威俊坚玛多得       神通微小故未知彼过

ཉམས་དང་ཚགོས་འདྲླེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌། ། 
年当措这年巴刚瓦当       与坏誓言共会作酬补 

ཉམས་དང་སྣོད་མྷིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། ། 
年当诺门南拉秋夏当       于坏誓言非器众说法  

ཉམས་ལ་མྷི་འཛེམས་ཉམས་པའྷི་སོན་ལ་སོགས། ། 
年拉门赠年波俊拉所       于坏不忌失坏过失等 

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤྷིང་ཉམས་པ་དླེ་དག་གྷི ། 
年当卓向年巴得达格       与坏相处坏者彼等之  

ཉམས་གྲྷིབ་སོན་གྷིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། ། 
年哲俊基固巴杰多擦       坏之晦气玷污所有罪 
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ཚ་ེའདྷིའྷི་རླེན་དང་ཡུན་གྷི་སྷིབ་གྱུར་རྣམས། ། 
才迪锦当音杰哲杰南       今世恶缘久时成盖障 

རང་གནོང་འགོད་པའྷི་སླེམས་ཀྷིས་མཐོལ་བཤགས་ན། ། 
让浓郊波森基托夏纳       若以自愧追悔发露忏 

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའྷི་ཐུགས་རླེས་བདག་དགོངས་ལ། ། 
跨达恰波特吉达恭拉       如空遍布大悲悲悯我 

བམས་པའྷི་ཐུགས་རླེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀང༌། ། 
宣波特吉达拉恭尼匠       大慈大悲于我垂顾后 

གཉྷིས་མླེད་དབྷིངས་ལས་མྷི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དླེ། ། 
尼美央利门杰达果得       置我不二法界不变中

མྷི་དམྷིགས་བཏང་སོམས་ངང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང༌། ། 
么么荡钮昂德犹尼匠       虽住无缘大舍之境界 

གཉྷིས་མླེད་དོན་གྷི་ཚངས་པ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
尼美敦杰苍巴匝德所       祈赐不二了义大梵净 
དོན་དམ་དམྷིགས་མླེད་སོས་ལས་འདས་པ་ལས། ། 
敦丹么美驻利迪巴类       无缘胜义超离戏论故 

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམྷིགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཏླེ། ། 
南多刚扬么巴门杰得       任何虚妄分别不可得 

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྷི་དབང་གྷིས་ནྷི། ། 
根坐杰玛赞杰旺给呢       仅仅唯由世俗如幻相 

ནོངས་པ་མཆྷིས་ན་རང་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། ། 
浓巴其纳让浓若巴所       如有罪过自愧祈宽恕 
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ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭླེ་ནོ་པ། ཏྷིཥྛ་དྲྲྀ་ཌྷོ་མླེ་བ་ཝ། 
སུ་ཏོཥོ་མླེ་བ་ཝ། སུ་པོཥོ་མླེ་བ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མླེ་བ་ཝ། སརྦ་སྷིདྷི་མླེ་པྲ་ཡཙྪ། 
སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མླེ། ཙཏིྟ་ཾཤྷི་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བ་ག་ཝཱན། སརྦ་ ཏ་ 
ཐཱ་ ག་ཏ། བཛྲ་མ་མླེ་མུཉྩ། བཛྲ་ིབ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ 
嗡班匝儿萨埵萨玛雅 嘛呢巴拉雅 班匝儿萨埵
得诺巴 迪叉哲卓美巴哇 色多喀哟美巴哇 色
波喀哟美巴哇 阿呢囸多美巴哇 萨儿瓦色德玛
美抓雅匝 萨儿瓦嘎儿玛色匝美 泽当西日扬格热
吽 哈哈哈哈吙 巴嘎万 萨儿瓦达塔嘎达 班匝儿 

玛美门匝 班则儿巴哇 玛哈萨玛雅 萨埵阿 
 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃཿ 
嗡班匝儿萨埵吽 

 
བདག་དང་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི། ། 
达当森坚坛加杰            我与一切诸有情 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆག་ཀུན་དག་ཅྷིང༌། ། 
丹策年恰根达匠            失坏誓言皆令净 

འདྷི་ནས་བང་ཆུབ་སྷིང་པོའ་ིབར། ། 
德内香且酿布瓦            从今乃至菩提间 

དམ་ཚགི་རྣམ་པར་དག་པར་ཤོག ། 
丹策南巴达巴效            三昧耶戒愿清净 
转接：83 页《纳囸酬忏文》 
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༈ རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲྷི་མླེད་ལས༔ 
བཤགས་པའྷི་སྷིང་པོ་སངས་པའྷི་རྒྱལ་པོ་ནྷི༔ 

金刚萨埵秘密无垢中 
忏悔精华净化王  

 
ཨོཾཿ 
嗡                         嗡 

གཞྷི་ཐོག་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ 
耶托当布桑吉根德让      基位本初佛陀普贤王 

རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་རོ་རླེ་དླེ་བཞྷིན་གཤླེགས༔ 
多杰森华多杰得银夏      金刚萨埵金刚如来尊 

དཔའ་བོ་ཆླེན་པོ་འགྲོ་བ་སོབ་པའྷི་མགོན༔ 
华卧钦波卓瓦交波衮      大勇救护众生之怙主 

བདག་ལ་བརླེར་དགོངས་ཡླེ་ཤླེས་སྤྱན་གྷིས་གཟྷིགས༔ 
达拉贼恭耶希宣基惹      慈悯垂念慧眼观照吾 

 
ཨཱཿ 
啊                         阿 

གདོད་ནས་མ་སླེས་ཡླེ་ནས་རྣམ་དག་ཀང་༔ 
多尼玛基耶尼南达匠      虽原无生本来即清净 

འཁྲུལ་ངོར་གོ་བུར་ཤར་བའྷི་ཀུན་རྟོག་ལས༔ 
彻欧络沃夏沃根多利      然迷乱前忽现分别念 
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མ་རྷིག་གཟུང་འཛིན་རླེན་སྣང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ 
玛热荣怎锦囊年恰根      无明二取外缘诸失坏 

དག་ཆླེན་ཆོས་དབྷིངས་ཡུམ་གྷི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 
达钦秋央阴杰龙德夏      大净法界佛母界中忏 

 

བཛྲ༔ 
班匝                      班匝 

གསང་བའྷི་བདག་པོས་རོ་རླེའྷི་དམ་བསགས་པ༔ 
桑沃达布多吉丹扎巴      密主宣示金刚之誓言 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ས་མ་ཡ་འབུམ་གྷི༔ 
格颂特桑萨玛雅崩杰      身语意密十万三昧耶 

དམ་ལས་ཉམས་་ཤྷིང་ཚགི་ལས་འགལ་བ་གང་༔ 
丹类年向策类嘎瓦刚      凡所失毁违犯誓言罪 

རབ་ཏུ་གནོང་ཞྷིང་འགོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ 
囸德浓样郊比托洛夏      以大惭愧悔心发露忏 

 

ས་ཏྭ༔ 
萨埵                      萨埵 

ཉམས་པ་སོན་དུ་གྱུར་པའྷི་དུས་འདས་ནས༔ 
年巴俊德杰波迪迪尼      既成失坏垢染复逾时 

ལས་ཀྷི་གཉླེར་འཛིན་རོ་རླེ་མཁའ་འགྲོ་ཡྷི༔ 
利杰捏怎多杰宽卓叶      已成事业监察管制者 

བཀའ་ཡྷི་ཆད་པ་དྲག་པོའ་ིརྒྱུར་གྱུར་པ༔ 
瓜叶恰巴札布杰杰巴      金刚空行严厉惩罚因 
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འདྷི་ཕྷིའྷི་སྷིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆླེན་རྒྱུ་བསགས་བཤགས༔ 
德虚哲杰氼钦杰萨夏      忏悔现后世障大狱因 

 

ཧཱུྃ༔ 
吽                         吽 

འདོད་པའྷི་རྒྱལ་པོ་ཡླེ་ནས་རོ་རླེ་ཆླེ༔ 
多波嘉波耶内多杰切      欲妙之王本来大金刚 

དམྷིགས་སུ་མླེད་ཅྷིང་ཉམས་དང་བཤགས་པ་བྲལ༔ 
么色美匠年当夏巴抓      无缘远离失坏及忏悔 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡླེ་རྫོགས་རྷིག་པའྷི་ཀོང་༔ 
根德让波耶作热波龙      普贤如来本圆觉性界 

འདུ་འབྲལ་མླེད་པ་ཆོས་དབྷིངས་ཀོང་དུ་ཨཱ༔ 
登抓美巴秋央龙德阿      无合无离法性界中阿 

 

 

 
རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲྷི་མླེད་ལས༔ བཤགས་པའྷི་རྒྱལ་པོ་རོ་རླེའྷི་སྷིང་པོ་རྫོགས་སོཿ 
金刚萨埵秘密无垢中忏悔之王金刚精华终。 
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纳囸酬忏文  
 

ཚགོས་དང་སྒྲུབ་པའྷི་དུས་སྐབས་སུ༔ སན་དང་རཀྟ་གཏོར་མ་དང་༔ མར་མླེ་གསལ་བའྷི་མདངས་ 
ཀྷིས་བསྐང་༔ དང་པ་ོབདུད་རྷི་ཀཱ་པ་ལ༔ ཐོགས་ནས་འབུལ་བའྷི་སབས་ཀྷིས་བཏླེག༔ འདྷི་སྐད་ 
བརོད་ལ་བསྐང་མཆོད་འབུལ༔  
会供大修之时际，妙药囸达及食子，明亮油灯作酬补，首先颅盖

盛甘露，供奉姿态而举持，诵此酬补而献供。 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 

མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཆླེན་པོའ་ིརྫས༔  
玛旧让雄钦布贼            无改自然大圣物 

གདོད་ནས་དག་པས་གཙང་སླེ་བྲལ༔  
多尼达比臧昧抓            本来清净离净垢 

ར་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སོང་༔  
匝瓦嘉拉沿拉东            八大根本千支分 

རྷིག་ལྔ་རྒྱལ་བ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྫས༔  
热锕嘉瓦哲波贼            修持五部如来物 

དམ་ཚགི་བསྐང་བའྷི་སན་ཆླེན་འདྷིས༔  
丹策刚沃曼钦迪            酬补誓言此妙药 

འོག་མྷིན་བརལ་ཁྱབ་ཆླེན་པོ་ནས༔  
奥门达恰钦波尼            周遍广大密严刹 

རང་བཞྷིན་བཞུགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་རྣམས༔  
让银犹波桑吉南            自性安住诸佛陀 

ཡླེ་ཤླེས་ལྔ་ཡྷི་འོད་ཀྷིས་བསྐང་༔  
耶希锕叶奥基刚            以五智光作酬补 
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ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན་གྷིས་བསྐང་༔  
根让窍波阵基刚            普贤供云作酬补 

ཐུགས་ཀྷི་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་༔  
特杰恭巴作巴当            智慧密意愿圆满 

ཐུགས་རླེས་སྤྲུལ་པས་རྷིགས་དྲུག་སོལ༔  
特吉哲比热哲卓            大悲化身度六趣 

ཐགོ་མའྷི་སངས་རྒྱས་འོད་མྷི་འགྱུར༔  
托么桑吉奥门杰            最初正觉不变光 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
根德让布特丹刚            普贤如来意酬补 

རང་ལ་ཡླེ་ཤླེས་ཤར་བའྷི་སྐུ༔  
让拉耶希夏沃格            自现智慧圣尊身 

ཞྷིག་ཁོ་རབ་འབམས་ལྷ་ཚགོས་བསྐང་༔  
耶绰冉绛拉措刚            浩瀚寂猛众酬补 

ཐུགས་རླེའྷི་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་མཛད༔  
特吉哲比卓敦匝            大悲化身普利众 

རོ་རླེ་འཆང་ནས་རྷིམ་པར་བོན༔  
多杰强尼仁巴迅            金刚持后纷应世 

འགྲོ་བ་འདྲླེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི༔  
卓瓦珍巴坛加杰            引度众生诸导师 

སྐུ་དང་ཞྷིང་ཁམས་མཆོད་པས་བསྐང་༔  
格当样康窍比刚            身刹普供而酬补 

ཐུགས་ཀྷི་དགོངས་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅྷིག༔  
特杰贡巴作杰结            智慧密意愿圆满 
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དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་བཤགས་པར་བགྷི༔  
丹策年恰夏巴杰            失坏誓言诚忏悔 
 

དླེ་ནས་རཀྟ་ཐོགས་ལ༔ 
而后供囸达： 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 

ཆོས་ཉྷིད་རླན་གྷི་ཡླེ་ཤླེས་ཆུ༔  
秋涅栏杰耶希且            法性滋润智慧水 

ཐུགས་རླེ་ཆགས་པས་ཁ་དོག་དམར༔  
特杰恰比卡多玛            大悲妙贪赤红色 

སྷིད་པ་བསླེད་པ་རྒྱུ་ཡྷི་ཁག༔  
哲巴洁巴杰叶插            出生有界因之血 

པད་མ་རཀྟ་རང་བྱུང་ཁག༔  
巴玛囸达让雄插            莲花囸达自然血 

ཞྷིང་བཅུ་བསལ་བ་སོག་གྷི་ཁག༔  
样借扎瓦卓格插            诛杀十境命之血 

རྷི་བཅུད་དམར་པོ་འབྱུང་བའྷི་ཁག༔ 
泽接玛波炯沃插            植精1赤红大种血 

ཐམས་ཅད་དག་པ་དབང་གྷི་རྫས༔  
坛加达巴旺格贼            一切清净怀柔物 

མ་དག་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ༔  
玛达康僧括沃杰            不净三界轮回因 

ཧླེ་རུ་ཀ་ཡྷི་དགོངས་པ་ཡྷིས༔  
嘿热嘎叶恭巴义            黑日嘎之胜密意 
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སྷིད་གསུམ་འཁོར་བའྷི་བག་ཆགས་བསལ༔  
哲僧括沃瓦恰扎            三有轮回习气诛 

མཆོད་པའྷི་རྫས་སུ་བྷིན་བརླབས་ཏླེ༔  
窍波资色辛拉得            加持彼为供养物 

ཡུམ་ཆླེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལ༔  
阴钦根德让摩拉            普贤佛母圣尊前 

ཡླེ་ཤླེས་འཆར་བའྷི་དོན་ཕྷིར་འབུལ༔  
耶希恰沃敦穴钵            为证智慧而供奉 

ཁག་འཐུང་ཁོ་བོའ་ིཚོགས་རྣམས་ལ༔  
插通绰务措南拉            饮血忿怒众尊前 

ཐུགས་རླེ་བསྐུལ་བའྷི་མཆོད་པ་འབུལ༔  
特杰格沃窍巴钵            令生大悲作供养 

མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔  
玛摩宽卓坛加拉            所有玛嫫空行前 

དམ་ཚགི་གསོ་བའྷི་རྫས་སུ་འབུལ༔  
丹策索沃贼色钵            还净誓言供此物 

ཆོས་སོང་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ༔  
秋炯瓜仲坛加拉            一切护教护法前 

ཕྷིན་ལས་མཛད་པའྷི་དོན་ཕྷིར་འབུལ༔  
陈利匝波敦穴钵            为弘事业作供养 

དམ་ཚགི་བསྐང་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ༔  
丹策刚拉乌哲作            酬补誓言赐悉地 
དླེ་ནས་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་སོགསཿ ལྷ་ལ་འབུལ་ཞྷིང་འདྷི་སྐད་བརོད༔ 
后以会供及食子，供奉本尊而诵此： 
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ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 

ཁམས་གསུམ་གསོ་བ་ཟས་གྷི་རྒྱུ༔  
康僧索瓦瑞杰杰            滋养三界食之因 

འབྲུ་དང་ཤྷིང་ཐོག་རོ་དྲུག་ཟས༔  
哲当向托若哲瑞            谷及果实六味食 

ཞྷིང་བཅུ་བསལ་བའྷི་ཕུང་པོའ་ིཤ༔  
样借扎沃彭布夏            诛杀十境蕴之肉 

ཛ་གད་དཔའ་བོ་འབྲུ་ཡྷི་བཅུད༔  
匝嘎华卧哲叶借            美酒勇士谷之精 

ཞལ་ཟས་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་སུ་༔  
压瑞多云纳措色            种种神馐与欲妙 

མོས་པས་བསམས་ཏླེ་མཆོད་པར་འབུལ༔  
木比三得窍巴钵            净信意幻作供养 

ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་སུ་མོས་པས་འབུལ༔  
秋杰央色木比钵            法界净信作供养 

ཞྷི་བའྷི་ལྷ་ལ་མཛེས་པར་འབུལ༔  
耶沃拉拉贼巴钵            寂静本尊庄严供 

ཁོ་བོའ་ིལྷ་ལ་བརྷིད་པར་འབུལ༔  
绰务拉拉节巴钵            忿怒本尊威严供 

བླ་མ་རྣམས་ལ་མཉླེས་པར་འབུལ༔  
喇嘛南拉尼巴钵            诸上师前喜悦供 

མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་དགླེས་པར་འབུལ༔  
宽卓南拉基巴钵            诸空行前欢喜供 
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བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཚམི་པར་འབུལ༔  
瓜忠南拉称巴钵            诸护法前满足供 

དམ་ཚགི་བསྐང་བའྷི་རྟླེན་དུ་འབུལ༔  
丹策刚沃定德钵            供养酬补誓言物 
 

དླེ་ནས་མར་མླེའྷི་སྐོང་བུ་ཐོགས་ལ༔ 
而后手持油灯 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 རྫས་ཀྷི་སྐོང་བུ་བརྒྱ་ར་རུ༔  
资杰贡沃嘉匝热            一百零八灯器中 

གཙང་མའྷི་སོང་བུ་བརྒྱ་ར་བཙུགས༔  
臧么东沃嘉匝泽            安置百八净灯芯 

འབྱུང་བའྷི་བཅུད་མར་ཞུན་གྷིས་བསྐང་༔  
炯沃借玛银基刚            注满大种精华油 

གསལ་བའྷི་མར་མླེ་བརྒྱ་སར་ནས༔  
萨沃玛美嘉瓦尼            点燃光明百油灯 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བའྷི་ཕྷིར༔  
丹策年恰刚沃穴            酬补失坏之誓言 

མོས་པས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་འབུལ༔  
木比嘉瓦南拉钵            净信供养诸如来 

འོག་མྷིན་ཆོས་དབྷིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔  
奥门秋央颇庄内            密严法界宫殿中 

ཡླེ་ཤླེས་འོད་ལྔ་བཀྲག་དང་ལྡན༔  
耶希奥锕札当丹            五智光芒明灿灿 
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ཞྷི་ཁོ་རབ་འབམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
耶绰囸绛特丹刚            浩瀚寂猛意酬补 

སྷིང་ཁ་ཆོས་ཀྷི་ཕོ་བྲང་ན༔  
酿卡秋杰颇庄纳            心间妙法宫殿中 

ཡླེ་ཤླེས་ས་བོན་ཐྷིག་ལླེ་གསལ༔  
耶希萨文特雷萨            智慧种子明点耀 

རང་བྱུང་ཞྷི་བའྷི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
让雄耶沃特丹刚            自然寂尊意酬补 

ཀད་པ་དུང་ཁང་ཕོ་བྲང་ན༔  
拉巴东亢颇庄纳            颅腔东康宫殿中 

རང་རལ་དྲོད་ཀྷི་འོད་ཟླེར་འབར༔  
让匝桌杰奥热巴            自力暖热光芒盛 

རང་བྱུང་ཁོ་བོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
让雄绰务特丹刚            自然怒尊意酬补 

མོས་གུས་དད་་པའྷི་སྣང་བ་ལ༔  
木给达波囊瓦拉            恭敬信心诚意前 

རྷིག་པ་རང་བྱུང་འགགས་མླེད་གསལ༔  
热巴让雄嘎美萨            自然觉性无灭显 

རོ་རླེ་སོབ་དཔོན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
多杰洛魂特丹刚            金刚上师意酬补 

ར་རླུང་ཐྷིག་ལླེ་དྭངས་མ་ལ༔  
匝龙特雷当玛拉            风脉明点精华中 

ཤླེས་པ་རང་བྱུང་ས་ལླེར་གནས༔  
希巴让雄萨雷尼            自然神识朗然住 
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མ་མོ་མཁའ་འགྲོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
玛摩宽珠特丹刚            玛嫫空行意酬补 

འཇྷིག་རྟླེན་སྷིད་པ་ཡངས་པ་ལ༔  
结定哲巴扬巴拉            世间三有广大界 

གཟའ་སྐར་འོད་ཀྷི་ཐྷིག་ལླེ་གསལ༔  
囸嘎奥杰特雷萨            星曜光辉明点灿 

ཕྷི་ཡྷི་དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
学叶单坚特丹刚            外在护法意酬补 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔  
丹策年恰坛加根            所有失坏之誓言 

ཐུགས་དམ་དབང་གྷིས་དག་པར་མཛོད༔  
特丹旺给达巴作            祈愿尊意速令净 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔  
窍当腾蒙乌哲作            赐予胜共诸悉地 
 

注：1、植精：植物精华 
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བསྐང་བ་བསྡུས་པ་ནྷི། 
略酬补

 

ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 

བཀའ་གསང་རད་དུ་བྱུང་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དུ༔ 
瓜桑玛德雄沃金括德        稀有密教坛城中  

བླ་མ་ཡྷི་དམ་ལྷ་ཚགོས་ཡོངས་རྫོགས་ལ༔ 
喇嘛叶丹拉措永作拉        上师本尊会众前  

རང་བྱུང་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་ཀྷི་སྐོང་བུ་རུ༔ 
让雄秋杰央杰贡沃热        自生法界灯器满  

རྷིག་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་མར་མླེ་གཏམས་ཏླེ་འབུལ༔ 
热波耶希玛美当得钵        觉性本智燃灯供  

ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོང་སར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ 
匝嘉沿拉东压阿么达        八根千支调甘露  

སྐུ་ལྔ་ཡླེ་ཤླེས་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
格锕耶希永作窍巴钵        五身本智悉供养  

གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གྷི་གཏོར་མས་གཏམས༔ 
朵拥南达华杰朵昧当        净食器满吉祥食  

འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྷི་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
多云永色作波窍巴钵        欲妙圆满悉供奉  

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་གྲོལ་མཁའ་དབྷིངས་དག༔ 
康僧括瓦永卓跨央达        三界普解净空界  

ཆགས་མླེད་རཀྟ་དམར་གྷི་མཉླེས་མཆོད་འབུལ༔ 
恰美囸达玛杰尼窍钵        供喜无贪鲜红血  
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འབྲུ་བཅུད་སོང་ལ་སར་བའྷི་དཔའ་བོའ་ིརྫས༔ 
哲借东拉压沃华务贼        千种谷精配勇物  

གཟྷི་བྷིན་བསླེད་ཕྷིར་ཛ་གད་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
惹辛洁穴匝嘎窍巴钵        为增威光供美酒  

ཨ་ལ་ལ་སླེ་དགླེས་པར་བཞླེས་སུ་གསོལ༔ 
阿拉拉得基巴义色所        阿拉拉祈喜受用 
ཞླེས་གསང་མཆོད་བསྐང་བ་བསྡུས་པའོ།  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
此为密供略酬补。印印印！ 

 

诵百字明 
 

 

ནམ་མཁའྷི་མཐར་ཐུག་མཐའ་ཡས་སླེམས་ཅན་རྣམས། 
南葵塔特塔宜森坚南        愿虚空际无边众 

མ་འབད་བཞྷིན་དུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏླེ། 
玛巴银德格僧温杰得        无勤之中现三身 

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སླེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། 
帕玛卓哲森坚玛利巴        六道父母诸有情 

ཕམ་གཅྷིག་གདོད་མའྷི་ས་ལ་ཕྷིན་པར་ཤོག ། 
玄结多么萨拉辛巴效        一同趋至本初地 

 
༁ཱུྃྃ༔  ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བའྷི་ཆོ་ག་ནྷི༔  

会供仪轨 
 

ཚགོས་མཆོད་འབུལ་བའྷི་ཆོ་ག་ནྷི༔ བཟའ་བཏུང་དབང་མདོག་བསྒྱུར་ཏླེ་བཤམ༔ 
摆设涂红饮食
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ཧྷིཿ  
舍                        舍 

ཡླེ་ཤླེས་མླེ་རླུང་ཆུ་འཕོས་པས༔  
耶西美龙切初比          放射智慧火风水 

མ་དག་མཚན་འཛིན་སླེག་གཏོར་སང་༔ 
玛达灿真扎多扬          不净相执焚撒净 

ཨཱཿདམར་ལས་བྱུང་པད་སྣོད་དུ༔  
阿玛雷雄巴诺德         红阿（ཨཱཿ）化为莲器中 

ཧཱུྃ་སྔོན་འོད་ཞུ་འདོད་འབྱུང་ཚགོས༔  
吽文哦耶多炯措          蓝吽（ཧཱུྃ）化光众欲妙 

ཕོགས་བཅུའྷི་ཞྷིང་ཀུན་ཡོངས་ཁྱབ་པ༔  
笑极样根勇恰巴          周遍十方浩瀚刹 

རོལ་བ་ལྷ་མོའ་ིསྷིན་ཕུང་འཁྷིགས༔  
若瓦拉姆真朋彻          遍布游舞供女云 

ར་ཾཡ་ཾཁཾཿ ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཨཿཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཾ༔ 
让扬康  阿吽班扎萨帕囸纳 阿火 玛哈色康 

ཛཿ  
匝                            匝 

ཚུར་བོན་འཕགས་མཆོག་གཚ་ོདང་འཁོར༔ 
侧寻帕巧作当括              迎请圣尊及眷属 

གཞན་ཡང་ཕོགས་དུས་བདླེ་གཤླེགས་རྣམས༔  
严扬笑帝得夏南              此外一切十方佛 

ཚགོས་ཁང་གཞལ་ཡས་ཉམས་དགའ་འདྷིར༔  
措康雅意年嘎德              于此悦意会供殿 



94 

མཆོད་ཕྷིར་སྒྲུབ་ཕྷིར་གཤླེགས་སུ་གསོལ༔  
巧些哲些夏色索              为供为修祈降临 

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ 
班匝萨玛雅匝匝 

གཟུགས་མཛེས་སླེག་བཞད་གླུ་གར་མ༔ 
热贼嘎雅乐嘎玛              貌美婀娜歌舞女 

དླེ་སོགས་ལྷ་མོའ་ིདགླེས་སྷིན་དང་༔  
代索拉姆极真当              彼等供女喜悦云 

འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ཚགོས་ཆླེན་པོ༔  
多云锕单措钦波              具五欲妙大会供 

ཡླེ་ཤླེས་རོལ་བར་འབུལ་གྷིས་བཞླེས༔  
耶西若瓦钵极依              祈纳智慧游舞供 
（加诵“虚空藏咒”：） 

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བོ་བྷི་ཤྭ་མུ་ཁ་ཾབཿ སརྦ་ཏད་ཁ་ཾཨུདྒ་ཏླེ་སྥ་ར་ཎ་ཨྷི་མ་ཾ 
ག་ག་ན་ཁ་ཾསྭཱ་ཧཱཿ 
纳美萨儿瓦达塔嘎达、巴哟波效么康贝、萨儿

瓦达康额嘎得、萨帕囸纳额芒嘎嘎纳康娑哈 
 

བསྐང་ངོ་བདླེ་ཆླེན་ཡངས་པའྷི་ངང་༔  
刚噢得钦扬波昂              大乐境界中酬补 

ཆོས་ཀུན་མ་སླེས་འགགས་པ་མླེད༔  
秋根玛极嘎巴美              诸法无生亦无灭 

སྣང་སྷིད་སྒྱུ་མ་བདླེ་བའྷི་མཆོག༔  
囊哲杰玛得沃桥              现有幻化殊胜乐 
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ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དགླེས་མཆོད་ཆླེ༔  
坛加花沃极巧切              勇士皆喜大会供 

བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱན་བཀོད་དླེ༔  
三耶冷哲坚果得              叵思任运庄严置 

ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་སུ་བསྐང་༔  
特单秋界扬色刚              胜义法界中酬补 

གོ་བུར་མ་རྷིག་སོན་དབང་གྷིས༔ 
洛卧玛热俊王给              暂时因由无明故 

བདག་ཅག་དམ་ཚགི་ཉམས་སོ་འཚལ༔  
达家单策年索擦              我等失坏诸誓言 

འཕལ་རླེན་ཡུན་གྷི་སྷིབ་གྱུར་རྣམས༔  
刹进因杰哲杰南              暂时究竟诸违缘 

ཚགོས་འབུལ་བསྐང་ཞྷིང་བཤགས་པར་བགྷི༔  
措钵刚扬夏巴杰              会供酬补发露忏 

ཐུགས་རླེས་དབང་བསྒྱུར་ར་གསུམ་ལྷ༔  
特极王杰匝森拉              大悲驾御三根本 

བསླེན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་བགྷིས་སོགས༔  
您哲侧因玛吉索              近修非法等过患 

མདོར་ན་སོན་གྱུར་གང་ལགས་པ༔  
多纳军杰刚拉巴              总而言之一切过 

བརླེ་བས་དགོངས་ཏླེ་བཟོད་པར་བཞླེས༔  
贼为恭得若巴宜              悲悯垂念祈宽恕 

བདག་གཞན་ཚགོས་རྫོགས་སྷིབ་གཉྷིས་བང་༔  
达严措作哲尼香              自他圆资净二障 
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ཉམས་རྟོགས་ཡླེ་ཤླེས་རལ་ཆླེན་རྫོགས་༔  
年多耶西匝钦作              圆满觉证智妙力 

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྷིས་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ༔  
乌哲南尼冷极哲              二种悉地任运成 

ཚ་ེའདྷིར་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔  
策德格森文杰笑              今生愿证三身果 

མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ 
玛哈色卡 嘎纳匝扎 波扎伙 

ཧཱུྃ༔  
吽                            吽 

དབང་ཆླེན་སྤྲུལ་པའྷི་ཁོ་ཚོགས་ཀྷིས༔  
王钦哲波绰措极              大自在化众猛尊 

བསལ་བའྷི་ཞྷིང་གྱུར་འདྷིར་ཁུག་ཅྷིག༔  
扎沃扬杰德课极              降伏对境勾至此 

སོང་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་རོ་རླེའྷི་མཚོན༔  
东波耶西多吉寸              空性智慧金刚刃 

ཆར་ཕོབ་གཟུང་འཛིན་དབྷིངས་སུ་སོལ༔  
恰颇荣怎扬色竹              雨刃二取诛法界 

ཁག་ཞགས་འདོད་ཆགས་སོར་མཆོད་བཞླེས༔  
刹雅多恰友巧依              祈纳双运贪血供 

རྷིག་པ་ཟག་མླེད་བདླེ་ཆླེན་སོར༔  
热巴囸美得钦波              觉性无漏大乐增 

ཀླེང་རུས་ཞླེ་སང་སོལ་མཆོད་བཞླེས༔  
刚瑞耶当卓巧依              祈纳骷髅嗔诛供 
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རང་གསལ་ཡླེ་ཤླེས་མངོན་སུམ་སོན༔  
让萨耶西文森顿              显示自明大智慧 

ཤ་ནྷི་གཏྷི་མུག་རོ་སོམ་བཞླེས༔  
夏讷德莫若纽依              祈纳愚痴平等肉 

མྷི་རྟོག་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་མཛོདཿ  
么多秋格文杰作              无念法身愿现证 

དུག་གསུམ་མ་སང་སྐུ་གསུམ་ཀོང་༔  
德森玛帮格森龙              三毒不断三身界 

རོལ་ཅྷིག་བཛྲ་ཨ་ར་ལྷི༔  
若界班匝阿囸乐              享用班匝阿囸乐 
སྐབས་འདྷིར་རྣལ་འབོར་ཚོགས་ལ་རོལ༔ 
此处众瑜伽士享用会供。（余品供护法） 

（加诵：第107、108页简供，享用会供，取受悉地） 

ལྷག་མས་དཔལ་གྷི་ལྷག་སྡུད་མཆོད༔   余供 
ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ 

嗡班匝阿么达阿吽 

 
བོ༔  
救                            救 

ཆོས་ཉྷིད་གཅྷིག་ལས་རོལ་བའྷི་གར༔ 
秋涅界力若沃嘎              法性一体显游舞 

དབང་གྷི་བཀའ་ཉན་ལས་མཛད་རྣམས༔ 
王格瓜年力匝南              遵从怀语诸役使 

ཚུར་གཤླེགས་དམ་རྫས་ལྷག་གཏོར་བཞླེས༔  
侧夏单贼拉多依              亲临纳受胜余供 
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དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྷི་རོ་རླེའྷི་བཀའ༔  
帝森加沃多吉挂              三世诸佛金刚语 

རླེས་དགོངས་ཞྷི་རྒྱས་དབང་དྲག་གྷི༔  
极恭耶极王扎格              忆念息增怀诛之 

ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔  
力南涅德哲巴卓              事业祈愿速成办 

སརྦ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀྷི་ནྷི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྷི༔ 
萨瓦达嘎达格讷卡卡卡何 

（此处加诵：  

པདྨ་དབང་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དུ། ། 
巴玛王格金阔德              莲花怀柔坛城中 

ཚགོས་ཀྷི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡྷིས། ། 
措杰巧巴普瓦依              敬奉会供之善根 

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 
达严卓瓦玛力巴              自他众生无有余 

དཀྷིལ་འཁོར་གཅྷིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །   
金阔杰德哲巴笑              愿能成就究竟坛 
此处念护法仪轨） 
 

གཏོར་སོང་ལ་སོགས་རླེས་ཆོག་ནྷི། །  护食等后行者 
གཏོར་མ་རྒྱན་ལྡན་རྒྱ་ཆླེར་བཤམས། །

 

陈设广大庄严食子 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ 
嗡阿吽                       嗡阿吽 

ཆོས་དབྷིངས་པད་སྣོད་ཡངས་པ་རུ༔  
秋扬巴诺扬巴热              广大法界莲器中 
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རོ་རླེའྷི་གཏོར་ཆླེན་ལྷུན་པོར་སྤུང་༔  
多吉朵钦冷波崩              金刚食子垒如山 

མཆོད་དོ་རང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་ལྷ༔  
巧多让囊耶西拉              供养自境智慧尊 

དགླེས་ཤྷིང་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ༔  
吉祥达拉乌哲作              于我欢喜赐悉地 

གར་གྷི་དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་དཔལ༔  
嘎杰王些达巧华              观自在尊马头王 

རོ་རླེ་ཕག་མོ་སྤྲུལ་འཁོར་ཚོགས༔  
多杰帕摩智括措              金刚亥母众化眷 

གཤླེགས་བཞུགས་གཉྷིས་མླེད་བདླེ་ཀོང་ནས༔  
夏夜尼美得龙尼              无来无去乐界中 

རླེས་ཆགས་རོ་རླེའྷི་གཟུགས་སྐུར་བཞླེངས༔  
极恰多吉热格扬              金刚色身垂念临 

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཛ་ཛ༔ 
何乐何乐匝匝 

གཏོར་ཆླེན་ཁམས་གསུམ་ཤ་རུས་ཁག༔  
多钦堪森夏瑞刹              大食三界骨血肉 

རབ་རྔམས་བཞླེས་ཤྷིག་ཀོང་དུ་རོལ༔  
囸安依谢龙德若              威猛纳受界游舞 

སྷིད་གསུམ་ཡོངས་སོལ་གར་མཛོད་ཅྷིག༔  
哲森泳卓嘎作杰              普度三界金刚舞 

སྔོན་གྷི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས༔  
文杰特丹帝拉瓦              往昔意愿时已至 
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ཁཱ་ཧྷི་ཁཱ་ཧྷིཿ ཧྷི་ཧྷིཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ 
卡何卡何 舍舍 吽吽 

བོཿ  
救                            救 

ཐུགས་རླེ་ཞྷི་ཁོ་བདླེ་གཤླེགས་ཚགོས༔  
特吉耶绰得夏措              大悲文武诸善逝 

བདག་ཉྷིད་ཆླེན་པོ་པད་འབྱུང་གྷི༔  
达涅钦波巴炯格              至尊大士莲花生 

རོ་རླེའྷི་བཀའ་ཉན་ཐ་ཚགི་བདག༔  
多吉瓜年塔侧达              闻金刚语誓言主 

ཡླེ་ཤླེས་ལས་དང་འཇྷིག་རྟླེན་རྷིགས༔  
耶西力当杰定热              智慧事业世间部 

མཐུ་ལྡན་གཏླེར་སྲུང་དྲླེགས་ཚགོས་དང་༔  
特丹得中扎措当              具力护法威猛众 

བོད་སོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉྷིས་སོགས༔  
卧炯丹玛杰尼索              藏域十二地母等 

འདྷིར་གཤླེགས་དམ་རྫས་གཏོར་མ་བཞླེས༔  
德夏但贼朵玛以              临此纳受圣食子 

ཞྷི་དང་ཁོ་ཚུལ་ཡླེ་ཤླེས་ལྷས༔  
耶当绰侧耶西力              文武形相智慧尊 

བདག་གཞན་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔  
达严新吉拉德索              自他相续祈加持 

འཁོར་གྷི་ཚུལ་འཆང་གཏོར་ལླེན་རྣམས༔  
括杰策枪朵林南              外显眷属诸护法 
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དགླེས་ཤྷིང་བདག་གྷི་གྲོགས་མཛོད་ཅྷིག༔  
吉祥大哥卓作杰              于我欢喜作助伴 

རྟག་ཏུ་གསང་སྔགས་བསན་པ་སྲུངས༔  
达得桑锕丹巴中              恒常守护密乘教 

ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡྷི༔  
腾猛恰巴拉巴意              共同殊胜及无上 

དབང་གྷི་ལས་སོགས་ལས་རབ་འབམས༔  
王格利索力冉将              怀等浩瀚诸事业 

དོན་རྣམས་གང་དག་བརམ་པ་ཀུན༔  
顿南刚达赞巴根              所作一切之事业 

ཐོགས་པ་མླེད་པར་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔  
陀巴美巴涅哲作              无有耽延速成办 

加诵：（ 

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ར་གསུམ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྷི་བདླེན་པའྷི་
མཐུས། གནོད་བླེད་དམ་སྷི་འགབ་འདྲླེ་ལོག་པར་ 
འདྲླེན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་གཞོང་རྷི་རབ་གསལ་བའྷི་འོག་རོལ་ཏུ་ཁུག་ཅྷི
ག ། 
纳莫 棍巧森当 匝森秋炯 宗密 顶波提 诺学
单哲 嘎贼牢巴 真巴 谈加朵永热囸洒我 哦若
德 克极（三遍） 

纳莫 依三宝三根本及护法之谛实力，一切作害妖

魔、厉鬼、部多，皆勾召于食盘观为山王之下方。 

ཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོཿ 
匝吽旺伙） 
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ཧཱུྃཿ  
吽                            吽 

རྟ་མཆོག་གར་གྷིས་སོང་གསུམ་གཡོ༔  
达巧嘎吉东森哟              马王游舞震大千 

ལོག་འདྲླེན་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་སུ་མནན༔  
洛真秋杰扬色南              邪魔压伏法界中 

རོ་རླེའྷི་གླུ་བྲོ་ཆོ་འཕྲུལ་གྷིས༔  
多杰乐卓桥彻吉              金刚歌舞神变力 

རྒྱས་བཏབ་ལས་བཞྷི་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ༔ 
吉达力耶冷吉哲              印持四业任运成 

ཧྷི་ཧྷི་ཧྷིཿཧཱུྃ༔ 
舍舍舍吽 

求取悉地前加诵： 

བདག་ཅག་མཆོག་གྲུབ་ཚ་ེབསོད་རྒྱས། ། 
达加巧哲策索极              我等成胜寿福增 

དཔལ་འབོར་བདླེ་བས་བཀང་གྱུར་ཅྷིག །  
花久得为刚杰界              财富安乐愿满增 

ཧཱུྃ། 
吽                           吽 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏླེ། ། 
舞色久当耶极南哲得          真实以及意幻供 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མླེད་མཆོད་སྷིན་གྷིས། ། 
根德让波拉美秋真极          无上普贤妙云供 

མཁའ་དབྷིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆླེར་ཡོངས་བཀོད་དླེ། ། 
夸扬南达加切永果得          密布清净大空界 
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ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །  
谢囊桑沃秋巴加粗巧          如海内外密敬供 
 

བསོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
多巴物巴坛加拉                一切应赞者 

ཞྷིང་རྡུལ་ཀུན་གྷི་གྲངས་སླེད་ཀྷི། ། 
扬德根杰章涅界                身化刹尘数 

ལུས་བཏུད་པ་ཡྷིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། ། 
理德吧衣南根德                恒以恭敬心 

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཁྱླེད་ལ་བསོད། །   
桥德大比切拉多                净信赞颂汝 
 

ཧྷིཿ 
舍                            舍 

དུས་ལས་མྷི་འདའ་ཐུགས་རླེའྷི་བདག༔  
帝利么达特吉达              不失时机大悲主 

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ་དབང་གྷི་ལྷ༔  
乌哲巧作王格拉              赐胜悉地怀业尊 

གསང་གསུམ་ཡླེ་ཤླེས་དཀྷིལ་འཁོར་ནས༔  
桑僧耶西金括尼              三密智慧坛城中 

ཅྷི་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆླེན་ཕོབ༔  
杰多乌哲恰钦颇              普降所欲悉地雨 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿསརྦ་སྷིདྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ 
嗡阿吽萨瓦色德帕拉火 

བདག་ཅག་རོངས་སོགས་ཉོན་མོང་པའྷི༔  
达家猛索纽猛波              我等愚痴烦恼故 
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སོན་བཅས་འཁྲུལ་བའྷི་སླེམས་ཅན་གྷིས༔  
君吉彻沃僧坚吉              具过迷乱之有情 

གསང་སྔགས་གཞུང་བཞྷིན་མ་སྤྱད་སོགས༔  
桑锕用因玛夏索              为遵密乘宗行等 

ཉླེས་ལྟུང་མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་བཞླེས༔  
尼东陀夏若巴意              罪堕露忏祈宽恕 

 

ཨོཾ་པདྨ་ས་ཏྭ་སོགས་ཡྷིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བ།  
（诵三遍莲花部之百字明） 

嗡巴玛萨埵萨玛雅、玛呢巴拉雅、巴玛萨多
得诺巴、迪叉哲卓美巴瓦、色多卡哟美巴
瓦、色波卡哟美巴瓦、阿呢囸多美巴瓦、萨日

瓦色德玛美抓雅匝、萨日瓦嘎玛色匝美、则当
希央格热吽、哈哈哈哈火、巴嘎万、萨日瓦达
塔嘎达、巴玛玛美门匝、巴玛巴瓦、玛哈萨
玛雅萨埵阿 

 
རང་སྣང་གཞལ་ཡས་གཙ་ོའཁོར་ལྷ༔  
让囊雅意作括拉              自境宫殿主眷尊 

ཆོས་དབྷིངས་སླེ་མླེད་ཀོང་དུ་ཨཱ༔  
秋扬杰美龙得阿              法性无生界中阿 

དབྷིངས་ནས་རང་བྱུང་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ༔  
扬尼让雄耶西格              法性自生智慧身 

རོ་རླེའྷི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བཞླེངས༔  
多杰格松特色扬              明现金刚身语意 
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རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ལྷག་པའྷི་ལྷ༔  
加瓦根帝拉波拉              诸佛总集胜本尊 

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོ་བསྒྲུབས་ལ་སོགས༔  
特杰钦波哲拉索              修持大悲观音等 

དགླེ་ཚགོས་འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་བསྔོ༔  
给措卓根顿得噢              众善回向诸有情 

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔  
坛加桑吉涅陀笑              彼等愿速成正觉 
 
ཧོཿ 
伙                            伙  

སངས་རྒྱས་བང་སླེམས་དཔག་མླེད་དང་༔  
桑吉香僧花美当              无量正觉与菩萨 

བླ་མ་ཡྷི་དམ་མཁའ་འགྲོའ་ིཚོགས༔  
喇嘛耶但堪住措              上师本尊空行众 

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོའ་ིབདླེན་སོབས་ཀྷིས༔  
特杰钦布定多杰              大悲观音谛实力 

ཕོགས་དུས་དགླེ་བའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག༔  
笑帝给沃扎西笑              时方善妙愿吉祥 
བདག་འདྲ་པདྨའྷི་ཐུགས་བཅུད་ཀྷི༔ ཟབ་གསང་ཕྷིན་ལས་མཐར་ཐུག་འདྷི༔ 
སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་འཕད་ནས་ཀང་༔ འབྲླེལ་ཚད་བདླེ་ཆླེན་ས་ཐོབ་ཤོག༔ ས་མཱ་ཡ༔ 
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ལས་རབ་གྷིང་པའྷི་གཏླེར་མའོ།།  །།

  
 

莲师我之意精华，深密事业究竟法，值遇诸位具缘士，结缘愿臻

极乐地！萨玛雅!密密密!列绕朗巴之伏藏法也！ 
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༄༅། །ཚོགས་བསྡུས་ནྷི།  
简  供 

 

ཚགོས་རྫས་རྣམས། 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བྷིན་གྷིས་བརླབས། 
嗡阿吽吙（加持会供品）       嗡阿吽吙 

ར་གསུམ་ལྷ་ཚགོས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲླེན་གཤླེགས། ། 
匝僧拉措措拉宣珍夏      迎请三根本众莅会供 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་བདླེ་ཆླེན་ཚགོས་མཆོད་འབུལ། ། 
学囊桑沃得钦措窍钵      献外内密大乐之会供 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
丹策年恰坛加托洛夏      一切失坏誓言发露忏 

གཉྷིས་འཛིན་དགྲ་བགླེགས་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་སུ་སོལ། ། 
尼怎札嘎秋杰央色卓      二执魔怨诛灭于法界 

མཉམ་ཉྷིད་བདླེ་བ་ཆླེན་པོར་ཐུགས་དམ་བསྐངས། ། 
年涅得瓦钦波特丹刚      等性大乐之中做酬补 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ། །  ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同诸悉地 
ཞླེས་པའང་ཚགོས་གྲངས་བསག་པ་སགོས་ལ་མཁོ་བའྷི་ཚགོས་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་རོ་རླེས་སོ། ། 
此为积累会供数量时所须之简供，蒋华多杰（麦彭仁波切）作。   

ཧོ།  
伙                       伙 

བླ་མ་དཔའ་བོ་ཆླེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
喇嘛花卧亲波公色所         大勇上师祈垂念 
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འདྷིར་ནྷི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས། ། 
德讷秋南让波读              于此净观诸法贤 

འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐླེ་ཚོམ་མླེད། ། 
帝吧南拉特从美              具慧诸众无疑惑 

བྲམ་ཟླེ་ཁྱྷི་དང་གདོལ་བ་ཕག ། 
占惹切当多瓦帕              婆罗门犬劣种亥 

རང་བཞྷིན་གཅྷིག་ཏུ་དགོངས་ཏླེ་རོལ། །   
让因接德恭得若              等观自性而受用 

བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ། ། 
得瓦夏吧秋接歌              释尊妙法身 

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲྷི་མ་སངས། ། 
多恰拉所哲玛帮              断除贪等垢 

གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་བྲལ་བ་ཡྷི། ། 
总真南吧扎瓦夜              远离二取边 

དླེ་བཞྷིན་ཉྷིད་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། ། 
得因涅拉大香擦              顶礼真如性 

ཨ་ལ་ལ་ཧོ། 
阿拉拉伙                     阿拉拉伙 
取悉地咒： 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཀྐཱ་ཙཏིྟ་སརྦ་སྷིདྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཿ 
嗡阿吽嘎雅瓦嘎则达萨瓦色德帕拉吽吽阿 

（随力念诵） 
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༄༅། །ཆོས་ སོང་ གྷི་ གསོལ་ མཆོད་ སྐོར་ ཕོགས་ བསྡུས་ འདོད་ 

འབྱུང་ དཔལ་ གྷི་ རྫྷིང་ བུ་ ཞླེས་ བ་ བ་ བཞུགས་ སོ། ། 
供养护法仪轨会集 

——如意妙池 
གཏོར་མ་བྷིན་བརླབ་ནྷི། གཏོར་འགུག་སོྔན་དུ་སོང་ནས།  
加持食子者，以勾召食子为前行。 

(加诵勾召朵玛咒： 

ནྲྀ་ཏྷི་བཛྲ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོཿ 
讷哲班匝 昂格夏匝 匝吽旺火) 

ར་ཾ ཡ་ཾ ཁ།ཾ  
让扬康 

སོང་ པའྷི་ ངང་ ལས་ མླེ་ རླུང་ དང་ བཅས་ པའྷི་ ཐོད་ པའྷི་ སླེད་ པུ་ གསུམ་ གྷི་ 

སླེང་ དུ་ དམར་ གྷི་ ཐོད་ རོླན་ ཡངས་ ཤྷིང་ རྒྱ་ ཆླེ་ བའྷི་ ནང་ དུ། དགྲ་ བགླེགས་ 

བསལ་ བའྷི་ ཤ་ ཡྷི་ རྷི་ བོ། ཁག་ གྷི་ རྒྱ་ མཚ།ོ རུས་ པའྷི་ གྲམ་ ཁོད་ ཆླེན་ པོ་ དང༌། 
གཞན་ ཡང་ ཤ་ ལྔ་ དང་ བདུད་ རྷི་ ལྔ་ ལ་ སོགས་ པ་ དམ་ ཚགི་ གྷི་ རྫས་ རྣམས་ 

ཐབས་ ཤླེས་ ཀྷི་ ཡྷི་ གླེས་ མཚན་ པ་ ཞུ་ ཞྷིང་ ཁོལ་ བའྷི་ འོད་ ཟླེར་ གྷིས་ འཁོར་ 

འདས་ ཀྷི་ དྭངས་ བཅུད་ མ་ ལུས་ པ་ བཀུགས་ ཤྷིང་ བསྷིམ་ པས་ བདུད་ རྷི་ 

དཀར་ དམར་ ཁ་ དོག་ དྲྷི་ རོ་ ནུས་ པ་ ཕུན་ སུམ་ ཚགོས་ པ་ འདོད་ ཡོན་ གྷི་ ཟླེར་ 

མ་ འཕོ་ བའྷི་ སླེང་ གྷི་ ནམ་ མཁར་ འབྲུ་ གསུམ་ གྷིས་ མཚན་ པའྷི་ འོད་ ཟླེར་ 

གྷིས་ དླེ་ བཞྷིན་ གཤླེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྷི་ ཐུགས་ ཀ་ ནས་ ཡླེ་ ཤླེས་ ཀྷི་ བདུད་ 

རྷི་ བཀུག ཡྷི་ གླེ་ གསུམ་ ལ་ ཐྷིམ་ སླེ་ རྷིམ་ པར་ ཞུ་ བ་ དམ་ ཚགི་ གྷི་ རྫས་ དང་ 

དབླེར་ མླེད་ པར་ གྱུར་ ཏླེ། ངོ་ བོ་ ཡླེ་ ཤླེས་ ཀྷི་ བདུད་ རྷི་ ལ་ རྣམ་ པ་ འདདོ་ རྒུ་ རབ་ 

འབམས་ ཀྷི་ སྷིན་ ཕུང་ ཟད་ མྷི་ ཤླེས་ པ་ ཀུན་ བཟང་ བདླེ་ བ་ ཆླེན་ པོའ་ི གཏླེར་ 
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དུ་ གྱུར༌།  
东波昂力 美龙当吉波 陀波杰波 森杰当德 玛
杰陀轮扬香 加奇沃囊德 扎嘎扎沃夏益热卧 

查格加措 瑞波战绰钦波当 严扬夏阿当 德则
阿拉索巴 丹策格贼南 塔西杰耶给灿巴 耶扬
括沃 哦瑞吉 括帝杰当杰  玛力巴  格香登比 

德则嘎玛 卡多哲若尼巴 喷森措巴 多云杰瑞
玛绰沃 当格南卡 哲森吉灿波 哦瑞吉 得因夏
巴 谈加吉 特嘎内 耶西杰 德则格 耶给森拉
腾得 仁巴耶瓦 丹策格贼当 耶美巴杰得 噢卧
耶西杰德则拉 南巴多格 囸坚吉真彭囸 么西
巴 根让得瓦钦布 得德杰  

空性界中，具火大及风大之三角炉灶之上，广大红色

湿颅之中，诛杀教敌及魔部之肉堆积如山，血流成

海，布满骷髅成巨滩。此外五肉五甘露等诸誓言物，

以方便智慧文字庄严，熔化沸腾，放光勾摄轮涅之所

有精华融入其中，化为红甘露，色香味妙力圆满，放

射欲妙光辉之上方虚空中，以三字庄严之光，由一切

善逝之心间勾摄智慧之甘露融入三字，次第化光，与

誓言物融为一体，其本体为智慧甘露，形相即如意浩

瀚云聚无尽普贤大乐之藏。 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཞླེས་དང༌། 
ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལྷིངྟ་ཏླེ་ཛྭ་བ་ལྷིངྟ་བ་ལ་བ་ཏླེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ།  
嗡阿吽火 嗡玛哈 巴朗达 得作 巴朗达 巴拉
巴得 格嘿 萨玛雅 阿吽 
ཞླེས་བྷིན་གྷིས་བརླབས།   以此加持 
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རང་གྷི་ཐུགས་ཀའྷི་འོད་ཟླེར་གྷིས་ར་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའྷི་ཚོགས་མ་
ལུས་པ་ཆར་སྷིན་གཏྷིབས་པ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ  
让格特给 哦瑞吉  匝森 丹坚 中密措玛力巴 

恰真德巴达 现张 班匝萨玛匝  

自心间放光迎请所有三根本具誓护法海会如乌云密布

般班匝萨玛匝 

དླེ་རྣམས་ཀྷི་ལྗགས་འོད་ཟླེར་གྷི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའྷི་དྭངས་བཅུད་དྲངས་བ
ས་མཉླེས་པར་གྱུར། 
得南杰 加噢惹杰 沃给 多密当杰章为尼巴杰 

彼等舌根光管吸收食子精华而惬意满足。 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
བཛྲ་གུ་རུ་དླེ་བ་ཌཱ་ཀྷི་ནྷི་ཤྲྀ་དརྨཱ་པཱ་ལ་བ་སུ་དླེ་བ་ནྷི་དྷི་པ་ཏྷི་བྷཱུ་མྷི་པ་ཏྷི་ས་པཱ་
རྷི་ཝཱ་ར་ཨླེ་ད་ཾབ་ལྷིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྷི་ཁཱ་ཧྷིཿ  
嗡阿吽 班匝格热 得瓦扎格讷 谢达玛巴拉 瓦
色得瓦 讷德巴德 波么巴德 萨巴热瓦囸 诶当 

巴朗达 卡卡卡何卡何 
ཞླེས་བས་ནས་གསོལ་ཁའྷི་གཞུང་དཀྱུས་ལྟར་བཏང་ངོ༌། །མང་ལཾ། ། 
如是念诵护法仪轨，如下文进行，愿吉祥！ 
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༄༅། །ར་བ་གསུམ་གྷི་གསོལ་མཆོད་ཕྷིན་ལས་ 
ཀུན་འགྲུབ་བཞུགས། 

三根本供养仪轨 
——成诸事业 

 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།  
嗡阿吽                    嗡阿吽 

ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་དང་མཉམ་པ་ཡྷི། ། 
根恰秋杰扬当年巴页      与彼周遍法界平等之 

སྣང་སྷིད་ཟག་མླེད་བདུད་རྷིར་ཞུ་བའྷི་བཅུད། ། 
囊哲囸美德则耶沃杰      现有无漏甘露化精华 

འཇའ་ཟླེར་ཐྷིག་ལླེ་མཆོད་པའྷི་སྷིན་ཕུང་འཕོ། ། 
加惹特雷巧波真朋绰      虹光明点供养云聚散 

མཉམ་ཉྷིད་བདླེ་ཆླེན་འདུད་རྷིའྷི་གཏོར་མ་འདྷི། ། 
年涅得钦德贼朵玛德      平等大乐甘露此食子 

བརྒྱུད་གསུམ་རྷིག་འཛིན་བླ་མའྷི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། ། 
杰森热真拉密措南当      三传持明上师海会众 

ཡྷི་དམ་ཞྷི་ཁོ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའ་ིཚགོས། ། 
耶丹耶绰尼森堪竹措      文武本尊三处空性中 

ཆོས་སོང་ནོར་ལྷ་གཏླེར་དང་གཞྷི་ཡྷི་བདག ། 
秋炯诺拉得当耶页达      护法财神地神伏藏主 

མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
玛力括党吉拉巧巴波      以及所有眷属皆供养 
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ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་གཤྷིན་རླེ་པདྨ་དབང༌། ། 
恰巴将花新界巴玛王      尤其怖畏文殊莲花王 

གསང་བདག་རོ་རླེ་ཕྷིན་ལས་ཕུར་པའྷི་ལྷ། ། 
桑达多杰趁利普波拉      密主金刚事业橛本尊 

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཀའ་ཉན་བཅས། ། 
哲巴扬哲括党挂年吉      化身复化授命眷属众 

མཆོད་ཅྷིང་བསོད་དོ་འདོད་དགུའྷི་དངོས་གྲུབ་སོལ། ། 
巧将多朵躲给欧哲卓      供赞祈赐如意诸悉地 

བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚ་ོསླེ་དཔོན་ལླེགས་ལྡན་ནག ། 
丹中加措得混拉但纳      如海护法部主黑妙具 

ལྷ་ཆླེན་དཔལ་འབར་མ་ནྷིང་མགོན་པོ་དང༌། ། 
拉钦花巴玛囊棍波当      大天增德黄门大怙主 

དཔལ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཚགོས་ཀྷི་བདག ། 
花当玛哈嘎拉措杰达      具德玛哈嘎拉大会主 

སྔགས་ཀྷི་སྲུང་མ་རོ་རླེ་རལ་གཅྷིག་མ། ། 
阿杰仲玛多杰囸吉玛      护密佛母金刚一髻母 

མ་ཅྷིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རླེ་མ་ཏྷི། ། 
玛杰华丹拉摩瑞玛德      独母具德天女瑞玛德 

ཞྷིང་སོང་སན་བཙུན་རྒྱལ་མོ་མཆླེད་ལྔ་དང༌། ། 
扬炯曼贞加摩切锕当      护刹贞女王妃五姐妹 

དམ་ཅན་སླེས་བུ་བཛྲ་སཱ་དྷུ་རལ། ། 
单坚吉沃班匝萨德匝      具誓大士班匝萨德匝 

དྲང་སོང་གཟའ་མཆོག་ཆླེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ། ། 
章仲囸巧钦波囸赫拉      殊胜仙人巨曜囸赫拉 
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འཆྷི་བདག་ལས་ཀྷི་གཤྷིན་རླེའྷི་རྒྱལ་པོ་དང༌། ། 
切达利杰新吉加波当      主宰死亡宿业阎罗王 

བགླེགས་འདུལ་གཉན་ཆླེན་རོ་རླེ་འབར་བ་རལ། ། 
嘎德年钦多杰巴瓦匝      降魔威严金刚增长力 

དགྲ་བླའྷི་རྒྱལ་པོ་སླེས་མཆོག་ཡྷིད་བཞྷིན་ནོར། ། 
扎力嘉波吉巧耶因诺      战神胜王大士如意宝 

མཐུ་ལྡན་ཆླེ་བཙན་རོལ་པ་ས་བདུན་དང༌། ། 
特单切赞若巴加登当      具势威严游舞七骑士 

རྣམ་སས་ཛམ་ལྷ་ཞྷིང་སོང་སླེང་གླེའྷི་གདུང༌། ། 
南贼赞拉扬炯桑给东      多闻财神护刹狮面母 

དུར་ཁོད་ལྷ་མོ་ཤན་པ་དམར་ནག་དང༌། ། 
德绰拉摩仙巴玛纳当      寒林天女红黑二杀手 

སྔགས་ཀྷི་སྲུང་མ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆླེ། །  
锕杰仲玛夏囸卡摩奇      护密佛母食肉大嘴母 

 
(སོགས་འདྷིར་གང་དགོས་འཛུད། 在此可加入需念护法之祈祷)

 

མ་སང་སླེས་གཅྷིག་བླེག་ཙ་ེལྕམ་སྷིང་གཉྷིས། ། 
玛桑吉杰瓦贼将章尼      玛桑一士瓦则二姐妹 

བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་མཐུ་ཆླེན་སླེ་བཞྷི་དང༌། ། 
德赞乐森特钦得耶当      魔鬼龙三大势四部尊 

གྷིང་ཆླེན་སླེ་ལྔ་རྒྱལ་ཆླེན་སྐུ་ལྔ་དང༌། ། 
刚钦得锕加钦格锕当      五部骷髅五身大王天 

འགོ་བའྷི་ལྷ་ལྔ་སླེ་དྲུག་སྲུང་མ་དང༌། ། 
果沃拉锕得哲中马当      近怙五天六部护法尊 
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འབར་བ་སྤུན་བདུན་དྲླེགས་པ་སླེ་བརྒྱད་དང༌། ། 
巴瓦奔登扎巴得加当      威猛七兄八部忿怒尊 

ཞང་བོླན་སླེ་དགུ་གནས་བཅུའྷི་སྲུང་མ་དང༌། ། 
扬论得格尼吉中马当      九部大臣十处诸护法 

བཅུ་གཅྷིག་ཐླེག་པའྷི་བཀའ་སོང་འཁོར་དང་བཅས། ། 
杰界塔波挂炯括党吉      十一胜乘护教及眷属 

ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉྷིས་བརྟན་མ་བཅུ་གཉྷིས་དང༌། ། 
普中杰尼丹玛杰尼当      十二橛护十二永地母 

མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགྲ་བླ་བཅུ་གསུམ་དང༌། ། 
格拉杰森扎拉杰森当      十三项天十三大战神  

དྲླེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དགླེ་བསླེན་ཉླེར་གཅྷིག་དང༌། ། 
扎巴交加给您涅杰当      十八威猛二十一优婆 

སླེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔ་སོགས། ། 
得混森界华棍顿锕索      三十怙主七十五怙主 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའྷི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའྷི། ། 
杰森拉密丹策拉尼波      护持三传上师之誓言 

སླེ་གསུམ་སྣང་སྷིད་དྲླེགས་པ་མ་ལུས་ལ། ། 
得森囊哲扎巴玛力拉      一切三部现有猛尊前 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རབ་འབམས་འབུལ། ། 
谢囊桑沃秋巴囸将波      敬奉浩瀚内外秘密供 

རོ་མཉམ་རོ་རླེའྷི་དབྷིངས་སུ་དམ་བསླེ་ན། ། 
若年多吉扬色丹贼纳      平等金刚界中誓圆融 

བང་ཆུབ་བར་དུ་སྲུང་སོབ་མྷི་གཡླེལ་བར། ། 
香切瓦德中交么耶瓦      乃至菩提不懈常护持 
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མྷི་མཐུན་ཕོགས་ཞྷི་ཚ་ེདཔལ་ལོངས་སོྤྱད་རྒྱས། ། 
么腾笑耶策花龙笑吉      消除违方增长寿福财 

ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་དགྲ་བགླེགས་ཚར་གཅོད་ཅྷིང༌། ། 
堪森王帝扎嘎擦交将      摄受三界严惩怨敌魔 

ཡང་དག་ལམ་གྷི་བར་ཆད་བསལ་ནས་སུ། ། 
扬当兰杰瓦恰萨尼色      断除一切正道之障碍 

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞྷིན་འབླེབ་པ་དང༌། ། 
巧腾乌哲恰因贝巴当      普降殊胜共同悉地雨 

ཇྷི་ལྟར་བཅོལ་པའྷི་ཕྷིན་ལས་མ་ལུས་པ། ། 
杰达郊波趁利玛力巴      如是托付所有之事业 

ཐོགས་མླེད་ཡྷིད་བཞྷིན་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ། 
陀美耶因哲巴匝德索      祈愿无碍如意速成办 
ཞླེས་པའང་རབ་ཚསེ་མླེ་བྷི་ཟླ་བ་བཞྷི་པའྷི་ཚསེ་བཅོ་ལྔ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགླེས་པས་བྲྷིས་པ་མ
ང་ལཿཾ 
此亦，藏历绕炯火鼠年四月十五日，文殊欢喜（麦彭仁波切）撰

写。增吉祥！ 

 
དྷཱྷིཿ  
ཨ༔  
阿                          阿 

དབྷིངས་ལས་ཡླེ་ཤླེས་རང་ཤར་བའྷི༔  
央利耶希让夏沃            法界智慧自现之 

ཨླེ་ཀ་ཛཱ་ཊྷི་རལ་གཅྷིག་མ༔  
哎嘎匝哲囸结玛            哎嘎匝哲一髻母 
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འོད་གསལ་རྷིག་པ་ཟང་ཐལ་སྐུ༔  
奥萨热巴让塔格            光明觉性通彻身 

ཁྱབ་འཇུག་ཆླེན་པོ་ས་གཅན་འཛིན༔  
恰借钦波札坚怎            大遍入天罗睺罗 

ཟུང་འཇུག་དྭངས་མའྷི་ཐྷིག་ལླེ་འཛིན༔  
荣借当咪特雷怎            双运精华明点持 

རོ་རླེ་དགྲ་འདུལ་ལླེགས་པ་རལ༔  
多杰札德拉巴匝            金刚降敌善巨力 

ཐུགས་རླེའྷི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་པ༔  
特吉窍彻三耶巴            大悲幻化不可思 

འབུམ་ཕག་དྲླེགས་པའྷི་སླེ་ཚོགས་ཀུན༔  
迸茶扎波得措根            十万威猛诸部众 

དགོངས་བརའ་སན་ནས་རྒྱུད་པ་ཡྷི༔  
恭达年尼杰巴叶            密意表示及耳传 

རྒྱལ་བ་རྷིག་འཛིན་རྣལ་འབོར་དབང་༔  
嘉瓦仁增南较旺            佛陀持明瑜伽王 

ཇྷི་སླེད་འདུས་པའྷི་ཚགོས་ཆླེན་དང་༔  
结涅迪波措钦当            尽其所有大汇集 

འཁོར་འདས་ཟྷིལ་གནོན་ཧླེ་རུ་ཀ༔  
括迪惹伦嘿热嘎            驾御轮涅嘿热嘎 

དཔལ་ཆླེན་སླེང་ཧླེ་ཤྭ་ར་ཡྷིས༔  
华钦桑嘿校囸义            大德桑嘿修囸尊 

ཇྷི་ལྟར་བཀའ་བསོས་དམ་བཞག་བཞྷིན༔  
结达瓜顾丹压银            如其发令守誓言 
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དུར་ཁོད་རོལ་པའྷི་གནས་འདྷིར་བོན༔  
德绰若波尼德迅            临此尸林游舞处 

ཁམས་ལྔ་དག་པའྷི་སན་ཕུད་དང་༔  
康锕达波曼浦当            五界清净之药供 

འབྱུང་ལྔའྷི་དྭངས་མ་བ་ལིཾ་ཏ༔  
炯诶当玛巴朗达            五大精华巴朗达 

དུག་ལྔ་བསལ་བའྷི་དམར་ཆླེན་པོ༔  
德锕扎沃玛钦波            被诛五毒之大红 

དཔལ་གྷི་ཕམ་ཕབ་ཆླེན་པོར་བཞླེས༔  
华杰旁帕钦波义            吉祥供礼祈受用 

ཐླེག་མཆོག་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ༔  
塔窍蓝德犹巴拉            为入胜乘大道者 

གོ་བུར་བདུད་བཞྷིའྷི་བར་ཆད་ཟློག༔  
络沃德伊瓦恰舵            遣除暂时四魔障 

འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབླེ་བའྷི་ཚ༔ེ  
括迪热限耶沃才            区分轮涅有寂时 

གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་བའྷི་ས་བོན་སོལ༔  
荣怎彻沃萨文卓            诛灭二取迷乱种 

རྷིག་པ་ཀ་དག་ལྟ་བ་ལ༔   
热巴嘎达达瓦拉            觉性本净之见中 

ཡྷིད་བླེད་མཚན་མའྷི་རྟོག་པ་སྲུངས༔ 
叶学灿咪多巴仲            防止作意相分别 

རྷིག་རལ་མངོན་སུམ་སྣང་བའྷི་ཚ༔ེ  
热匝温森囊沃才            觉性妙力显现时 
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རླུང་སླེམས་འགྱུ་བ་དབྷིངས་སུ་ནོན༔  
龙森杰瓦央色伦            动摇风心入法界 

མཐར་ཐུག་གཞྷི་དབྷིངས་གཉུག་མའྷི་ཀོང་༔  
塔特耶央涅咪龙            究竟本来基界中 

གཞྷི་སྣང་རྷིག་པའྷི་ཕྷིན་ལས་སྒྲུབས༔  
耶囊热波陈利哲            基现觉性事业成 

ས་མ་ཡ་ཧོ༔  
萨玛雅吙                   萨玛雅吙 
ཧཱུྃ།  
吽                        吽 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡླེ་ཤླེས་ཁོས་པའྷི་རལ། ། 
根德让摩耶希触波匝      普贤佛母智慧忿怒力 

དབྷིངས་ཀྷི་རྒྱལ་མོ་ཨླེ་ཀ་ཛཱ་ཊྷི་མ། ། 
央杰嘉摩哎嘎匝哲玛      哎嘎匝哲法界之佛母 

ཡླེ་ཤླེས་ལས་དང་འཇྷིག་རྟླེན་མ་མོའ་ིཚགོས། ། 
耶希利当结定玛木措      智慧业力世间天女众 

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའྷི་ཕྷིན་ལས་མཛོད། ། 
所洛窍多郊沃陈利作      祈祷供养所托事业成 
མྷི་ཕམ་པས་སོ།། 麦彭仁波切造 

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཱུྃ་སརྦ་དར་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། 
嗡阿嘎若 么康 萨瓦达玛囊 阿达雅讷班那朵

达 嗡阿吽 啪索哈 

བོཿ  
郊                       郊 
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བསྷིལ་བ་ཚལ་དང་ཉླེ་བའྷི་ཚན་དོ་ཧ༔  
色瓦擦当涅沃灿多哈      清凉苑及近边灿多哈 

བདླེན་བྲལ་མུན་པ་ཅན་གྷི་དུར་ཁོད་ནས༔  
定扎门巴坚杰德绰尼      无有真实黑暗寒林中 

དཀོར་གྷི་བདག་མོ་རོ་རླེ་ངླེ་ནླེ་མ༔  
果杰达摩多杰诶内玛      主管资财金刚艾耐玛 

འདྷིར་གཤླེགས་དམ་རྫས་བརྒྱན་པའྷི་གཏོར་མ་བཞླེས༔  
德夏丹贼坚波朵玛意      临此享用圣物庄严食 

དཀོར་རྣམས་སྲུང་ཞྷིང་སླེལ་བའྷི་ཕྷིན་ལས་མཛོད༔ 
果南中扬贝沃趁利作      愿成广增护资财事业 

ཨོཾ་ར་ལྷི་པྲ་མ་ཡ་ཛཿ བ་ལྷིངྟ་ཁཱ་ཧྷི༔ 
嗡囸乐扎玛雅匝 巴朗达卡何 

ཀར་རཱ་ག་ཨ་སླེས་མཛད་པའོ།།  噶玛乔美仁波切造 

 

(注：有时以125页略摄酬补代替下文) 

༄༅། །འཁྲུགས་སྐོང་ཆ་སམོས་བདླེ་བླེད་བཞུགས། 
酬补扰心恢复平和之法 

སོྐང་རྫས་འདུ་བས་བྷིན་བརླབ་བ། །རྔ་རྡུང་དབངས་ཀྷིས་མ་མོ་འབོད།། 
筹办供品并作加持，击鼓唱诵唤天母。 

བོཿ  
郊                            郊 

ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྷི་ཐ་མ་ལ། ། 
锕加帝杰塔玛拉              末世五百之边际 

སྷིད་པའྷི་བདླེ་སྡུག་མ་མོས་བླེད། ། 
哲波得德玛姆些              有界苦乐天母肇 
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སྣ་ཚགོས་ལོག་སོྤྱད་ལ་བརྟླེན་ནས། ། 
纳措洛修拉定尼              以彼种种颠倒行 

མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པ་ལས། ། 
玛摩堪卓彻巴利              扰乱天母空行意 

ཁ་རླངས་སྣ་ཚགོས་སྷིན་དུ་ཆགས། ། 
卡朗纳措真德恰              气息聚成种种云 

བུད་མླེད་སྣ་ཚགོས་སོང་ཁམས་གང༌། ། 
沃美纳措东堪刚              种种幻女遍空界 

ནད་དང་མྷི་བདླེ་ཆར་ལྟར་འབླེབས། ། 
纳当莫得恰达贝              普降疾病灾难雨 

ཁྱད་པར་དམར་མོའ་ིཚགོས་བྱུང་བས། ། 
恰巴玛姆措雄威              尤其赤女涌现故 

མྷི་རྣམས་འདོད་ཆགས་མླེ་ལྟར་འབར། ། 
么南多恰美达巴              人人贪心炽如火 

རྟག་ཏུ་བུད་མླེད་སླེམས་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
达德沃美森些将              恒常渴求女流辈 

རང་དབང་མླེད་པར་མོ་དབང་འགྲོ། ། 
让王美巴摩王卓              不由自主遭束缚 

ཚམི་པ་མླེད་པར་འདོད་པས་གདུང༌། ། 
层巴美巴多比东              意无餍足贪煎熬 

མཁའ་ལ་ཁག་གྷི་འོད་ཟླེར་འབར། ། 
夸拉察格哦热巴              天空密布红血光 

ས་ལ་ཤྭ་འུད་ཆུ་གནོད་མང༌། ། 
萨拉修额切诺忙              大地频现水涝灾 
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ཀུན་ཀང་མ་མོའ་ིཆོ་འཕྲུལ་ཏླེ། ། 
根将玛姆秋彻得              此俱天母之幻变 

ནད་ཀང་མ་མོ་ཁྱླེད་ཀྷི་ནད། ། 
纳将玛摩切界纳              病皆天母汝之病 

ཁག་ཀང་མ་མོ་ཁྱླེད་ཀྷི་ཁག ། 
察将玛摩切界察              血皆天母汝之血 

རྷིམས་ཀང་མ་མོ་ཁྱླེད་ཀྷི་རྷིམས། ། 
仍将玛摩切杰仍              疫皆天母汝之疫 

དུས་ཀྷི་འཁྲུགས་པ་སོང་བླེད་མ། ། 
帝界彻巴龙些玛              引发末世诤乱女 

མཚནོ་གྷི་བསྐལ་པས་འཇྷིགས་བླེད་མ། ། 
寸杰嘎比杰些玛              刀兵之劫摧毁女 

བསྐལ་པའྷི་དུས་སྷིད་བདག་མོ་ཁྱླེད། ། 
嘎波帝哲达摩切              劫时有界主尊母 

ཕྷི་བདུད་ནད་ཀྷི་ཁ་ལོ་སྒྱུར། ། 
谢德纳界卡洛杰              驾御外魔病苦害 

བསྐང་ངོ་ཁྱླེད་ཀྷི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ། 
刚噢切界特丹刚              酬补汝之胜密意 

དམ་རྫས་བདུད་རྷི་གཏོར་མ་དང༌། ། 
丹贼德则朵玛当              圣物甘露及食子 

ཁག་ཆགས་བ་ནག་སོ་ང་སོགས། ། 
察恰夏纳果锕索              血染黑禽蛋卵等 

རྟླེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་བསྐང་རྫས་ཀྷིས། ། 
定贼哲贼刚贼吉              依修依供酬补供 
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འཁྲུགས་པའྷི་མ་མོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང༌། ། 
彻波玛姆特丹刚              发怒天女意酬补 

ཐུགས་དམ་བསྐངས་པའྷི་བྷིན་རླབས་ཀྷིས། ། 
特丹刚波新拉吉              酬补密意加持力 

རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྷི། ། 
南久达家括吉杰              我等瑜伽及眷属 

ནད་ཁ་ཆོད་ལ་རྷིམས་ཁ་སྒྱུར།  
纳卡秋拉仍卡杰              断除病苦转流疫 

ཁམ་ཁ་ཕྷིས་ལ་ཤྭ་རླེལ་སོས། ། 
灿卡戏拉修得布              修改命簿转运骰 

ནད་གདོན་བར་ཆད་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། 
纳顿瓦恰杰德索              祈求转移病魔障 

ནད་ཁ་མྷི་འཚལ་མ་ཉྷིད་བཞླེས། ། 
纳卡么擦玛涅意              不害病染母回收 

རྷིམས་ཁ་མྷི་འཚལ་མ་ཉྷིད་བཞླེས། ། 
仍卡莫擦玛涅意              不害疫染母回收 

ཕྷི་རུ་རླེན་ངན་སྣ་ཚགོས་དང༌། །  
谢热进安纳措当              种种外显之恶缘 

ནང་དུ་དུག་ལྔ་རྣམ་རྟོག་གདོན། ། 
囊德德锕南多顿              内显五毒分别魔 

ཁྱད་པར་ཆགས་སླེད་འཕླེལ་བ་ཡྷི། ། 
恰巴恰贼配瓦业              尤其增盛贪欲心 

བསྐལ་སྷིད་དུས་ཀྷི་འཚུབ་འགྱུར་རྣམས། ། 
嘎哲帝界策杰南              劫时所现诸动荡 
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མཁའ་ལ་སྷིན་དང་ཆུར་རླབས་བཞྷིན། ། 
卡拉真当切拉因              如云散空浪归海 

མ་ཉྷིད་ཞལ་གྷི་དབྷིངས་སུ་སྷིམས། ། 
玛涅雅杰扬色等              融入母尊口界中 

ཕོ་བདུད་དལ་ཁ་གཡས་སུ་སྒྱུར། ། 
颇德达卡意色杰              男魔灾害回遮右 

མོ་བདུད་དལ་ཁ་གཡོན་དུ་སྒྱུར། ། 
摩德达卡云德杰              女魔灾害回遮左 

སྤྱྷི་བདུད་དལ་ཁ་མཁའ་ལ་སྒྱུར། ། 
谢德达卡卡拉杰              总魔灾害遮虚空 

ཟློག་སྒྱུར་ཆླེན་པོའ་ིདུས་ལ་བབ། ། 
多杰钦布帝拉瓦              回遮大转时已至 

དུས་ལ་བབ་པོ་ས་མ་ཡཿ  
帝拉瓦波萨玛雅              时机成熟萨玛雅 

དབྷིངས་ཀྷི་རྒྱལ་མོ་མུ་ཁ་ལླེ། ། 
扬杰嘉摩么卡雷              法界佛母莫卡雷 

སྣང་སྷིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡྷི། ། 
囊哲根德让摩耶              现有普贤佛母之 

བ་ག་བདླེ་ཀོང་ཡངས་པ་རུ། ། 
巴嘎得龙扬巴热              广大乐界巴嘎中 

བསྐལ་སྷིད་དུས་ཀྷི་ཁུག་པ་ཡྷི། ། 
嘎哲帝杰可巴耶              劫时间之转折点 

རླེན་སྣང་ཀུན་རྟོག་རང་གྲོལ་ནས། ། 
进囊根多让卓尼              缘相分别自解脱 
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བསྐལ་པ་ཆ་སོམས་འབྱུང་བ་དང༌། ། 
嘎巴恰钮炯瓦当              劫时平等无动荡 

སླེ་རྒུ་བདླེ་ཞྷིང་ལྷ་འདྲླེ་བམས། ། 
吉格得扬拉贼香              众生安乐鬼神慈 

ཀུན་ཀང་ཐླེག་མཆོག་ཆོས་ལ་སོྤྱད། ། 
根将塔巧秋拉效              众皆行持胜乘法 

རྣལ་འབོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྷིས། ། 
南久哲巴波南极              诸位瑜伽众修士 

གདོད་མའྷི་རང་ཞལ་མཐོང་བ་དང༌། ། 
多密让雅通瓦当              证见本初本来面 

གནས་སྐབས་ཡྷིད་ལ་རླེ་བ་ཡྷི། ། 
尼嘎耶拉瑞瓦耶              暂时意中所希求 

བཅོལ་པའྷི་ཕྷིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། ། 
久波趁利哲巴作              托付事业祈成办  
རབ་ཚསེ་ས་གང་ཟླ༣་ཚསེ༢༩་ལ། །འཇམ་དཔལ་དགླེས་པའྷི་རོ་རླེ་ཡྷི། །བོླ་མཚ་ོརླེན་སྣང་དྲྷི་བ
ཞོན་གྷིས། །བསྐུལ་བའྷི་རླབས་ཀྷི་ས་དབངས་སོ།། མང་ལཾ། ། 
绕炯土牛年三月廿九日，文殊欢喜金刚之意海，被外缘之风吹

动，引发出之波浪妙音也！增吉祥！ 

 

（摄略酬补：） 

ཡླེ་ཤླེས་དབྷིངས་དང་འཇྷིག་རྟླེན་གྷི། ། 
耶西扬当杰定杰              智慧法界及世间 

སྣང་སྷིད་མ་མོ་འཁྲུགས་པའྷི་རྒྱུ། ། 
囊哲玛摩彻波杰              现有天母扰乱因 

ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་སྐོང་ཞྷིང་བཤགས། ། 
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年恰嘎彻恭扬夏              失坏违越酬补忏 

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགླེས་པར་མཛོད། ། 
索洛巧多极巴作              祈祷供养愿喜足 

ལས་རབ་གྷིང་པས་སོ།།   列绕朗巴大师造
 

 
 
ཧྷིཿ  
舍                        舍 

དྲང་སོང་ཁྱབ་འཇུག་ཆླེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ། ། 
彰仲恰借钦波囸呵拉      仙人大遍入尊囸呵拉 

སྤྲུལ་པ་རྣམ་བརྒྱད་གདོང་མོ་མཆླེད་བཞྷི་དང༌། ། 
哲巴南嘉冬摩切耶当      八种化身四部东沫众 

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དྲླེགས་པ་སླེ་བརྒྱད་བཅས། ། 
囸当杰嘎扎巴得嘉吉      曜及行星傲慢八部众 

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའྷི་ཕྷིན་ལས་མཛོད། ། 
所洛窍多郊沃陈利作      祈祷供养所托事业成 
མྷི་ཕམ་པས་སོ།། 麦彭仁波切造 

 

ཧཱུྃ། 
吽                        吽 

དམ་ཅན་སླེས་བུ་ཆླེན་པོ་ཐྷིག་ལླེ་རལ། ། 
单坚基沃钦波特雷匝      单坚护法大士明点力 

དགླེས་སླེ་བརྟན་མ་འཛིན་གྷིང་ཕོ་ཉའྷི་ཚགོས། ། 
基得丹玛怎刚颇尼措      喜侣坚母捕快使者众 
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སྐུ་མཆླེད་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྷི་ཚགོས་དང་བཅས། ། 
格切森嘉哲吉措当吉      三百六十兄弟眷属众 

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའྷི་ཕྷིན་ལས་མཛོད། ། 
所洛窍多郊沃陈利作      祈祷供养所托事业成 
མྷི་ཕམ་པས་སོ།། 麦彭仁波切造 
 

 

 

 

 

༄༅། །སླེང་ཆླེན་གླེ་སར་ནོར་བུའྷི་གསོལ་མཆདོ་ 
ཕྷིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་སོ། ། 

大狮格萨尔王祈祷供养仪轨 
──事业自成 

ཇ་ཆང་བ་ལྷིང་སོགས་བཤམ་ཞྷིང་བྷིན་གྷིས་བརླབས་ནས་འདྷི་སྐད་དོ། ། 
陈设茶、酒、食子等供品，加持之： 

ན་ མཿསརྦ་ ཏ་ ཐ་ ག་ ཏ་ བོ་ བྷི་ ཤྭ་ མུ་ ཁ་ཾ བཿ སརྦ་ ཏད་ ཁཾ་ ཨུདྒ་ ཏླེ་ སྥ་ ར་ ཎ་ ཨྷི་ མཾ་ 

ག་ ག་ ན་ ཁ་ཾ སྭཱ་ ཧཱཿ 
纳美萨儿瓦达塔嘎达、巴哟波效么康贝、萨儿

瓦达康额嘎得、萨帕囸纳额芒嘎嘎纳康娑哈 
ཧཱུྃ་ཧྷིཿ  
吽舍                      吽舍 

འཇྷིགས་རུང་སྷིན་པོའ་ིགྲོང་ཁྱླེར་དཔལ་གྷི་རྷི། ། 
结荣震布仲切华杰热      怖畏罗刹之城吉祥山 

སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའྷི་ཞྷིང་ཁམས་པདྨ་འོད། ། 
格僧嘉沃样康巴玛奥      三身佛刹莲花光宫殿 
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དམར་ནག་མླེ་དཔུང་འཁྲུགས་པ་དྲག་པོའ་ིཞྷིང༌། ། 
玛纳美宏彻巴札布样      遍布黑红火焰忿怒刹 

ནང་ལྟར་རོ་རླེ་ལུས་ཀྷི་ཙིཏྟའྷི་གྲོང༌། ། 
囊达多杰利杰泽迪仲      依内即为金刚身心城 

རྷིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའ་ིཕོ་བྲང་ནས། ། 
仁增华卧宽珠颇庄尼      持明勇士空行宫殿中 

སྷིད་ཞྷི་མཉམ་ཉྷིད་ཡླེ་ཤླེས་རོ་རླེའྷི་སྐུ། ། 
哲耶年涅耶希多吉格      轮涅等性智慧金刚身 

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའྷི་སྤྱྷི་གཟུགས་མཚོ་སླེས་རླེའྷི། ། 
冉绛嘉沃学惹措基吉      浩瀚佛陀总集海生尊 

ཐུགས་རླེའྷི་རལ་སྣང་སྒྱུ་མར་རོལ་པའྷི་གཟུགས། ། 
特吉匝囊杰玛若波惹      大悲力现幻化游舞身 

རྣལ་འབོར་གྲུབ་པ་ཕོ་མོའ་ིཚོགས་དང་བཅས། ། 
南较哲巴颇木措当吉      瑜伽成就男女海会众 

མོས་ལྡན་བུ་ལ་བྷིན་གྷིས་བརླབ་པའྷི་ཕྷིར། ། 
木丹沃拉辛基拉波穴      为于具信者我加持故 

བརྟུལ་ཞུགས་རོ་རླེའྷི་གར་གྷིས་མཁའ་ལམ་ནས། ། 
德犹多吉嘎基跨蓝尼      虚空道中禁行金刚舞 

བདུད་འདུལ་དགྲ་བླ་ཝླེར་མའྷི་སྐུར་བཞླེངས་བ། ། 
德德札喇畏咪格样瓦      显现降魔战神护法身 

རྷིག་འཛིན་ཆླེན་པོ་འཛམ་གྷིང་རྒྱན་མཆོག་རལ། ། 
仁增钦波瞻朗坚窍匝      瞻洲殊胜庄严大持明 

ཤླེས་རབ་རལ་གྲྷི་མདའ་གཞུའྷི་འཁྲུལ་འཁོར་གྷིས། ། 
希囸囸哲大伊彻括基      以智宝剑弓箭幻化轮 
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སྷིད་པའྷི་དགྲ་སླེ་འཇོམས་པའྷི་མཐུ་བོ་ཆླེ། ། 
哲波札得炯波特卧切      摧伏有界敌众大力士 

སླེས་མཆོག་སླེང་ཆླེན་ནོར་བུ་སྐུ་འཁོར་དཔུང༌། ། 
基窍桑钦诺沃格括宏      胜士大雄狮宝主眷众 

མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། ། 
玛利括当吉巴坛加根      以及一切无余随从众 

དཔའ་བའྷི་ཀྷི་བསོ་ཆ་ས་འབྲུག་ལྟར་སོག ། 
华沃格索恰札哲达卓      勇猛格索洽声如龙吟1 

དགླེ་མཚན་སན་པའྷི་བ་དན་མཁའ་ལ་ཕར། ། 
给灿年波瓦丹跨拉夏      吉祥美名旗幡空中扬 

རོ་རླེའྷི་རྟ་མཆོག་བཞོན་པའྷི་བྲོ་གར་གྷིས། ། 
多吉达窍云波卓嘎基      乘骑金刚骏马跃舞式 

བར་ཆད་དམ་སྷིའྷི་སོག་སྷིང་ཚལ་བར་འགླེམ། ། 
瓦恰丹贼卓酿擦瓦根      作障厉鬼心命剁碎片 

བྷིན་རླབས་སྷིན་འཁྷིགས་དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་འབླེབས། ། 
辛拉阵彻乌哲恰锦倍      加持云聚续降悉地雨 

སྐལ་ལྡན་བདག་གྷིས་མཆོད་ཅྷིང་མངའ་གསོལ་ན། ། 
嘎丹达给窍匠锕所纳      具缘者我供养敬祈祷 

ཐོགས་མླེད་ཐུགས་རླེའྷི་དབང་གྷིས་འདྷིར་གཤླེགས་ལ། ། 
托美特吉旺给德夏拉      无碍大悲速降于此地 

བདུད་རྷི་དཔའ་སླེམས་ཕུད་ཀྷི་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
德责华净浦杰窍巴义      醍醐甘露之供祈受用 

བཅུད་ལྡན་ཡྷིད་བཞྷིན་གཏོར་མའྷི་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
借丹叶银朵咪窍巴义      精华如意食子祈受用 
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ཁག་ཆང་མོྱས་བླེད་ཨར་ཾམཆོད་པ་བཞླེས། ། 
插羌扭学阿岗窍巴义      血酒净水之供祈受用 

འོད་གསལ་དྲྷི་ཞྷིམ་བསང་གྷི་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
奥萨哲印桑格窍巴义      光明烟香之供祈受用 

དར་སྣ་བ་དན་རོལ་མོའ་ིམཆོད་པ་བཞླེས། ། 
达纳瓦丹若木窍巴义      旗幡音乐之供祈受用  

བདླེ་སོང་ཉམས་མོྱང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
得东年浓桑沃窍巴义      乐空觉受密供祈受用   

སྣང་སྷིད་གཞྷིར་བཞླེངས་མདོས་ཀྷི་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
囊哲耶样杜杰窍巴义      现有基现灵器祈受用 

ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉྷིད་ཡླེ་ཤླེས་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
坛加年涅耶希窍巴义      一切等性智供祈受用 

ཐུགས་རླེས་དགོངས་ཤྷིག་སླེང་ཆླེན་རྷིན་པོ་ཆླེ། ། 
特吉恭谢桑钦仁波切      大狮宝尊大悲祈垂念 

དམ་བཅའ་མ་གཡླེལ་རྷིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའྷི་སྐུ། ། 
丹加玛耶热僧哲波格      誓言不怠三部之化身2 

དླེང་ནས་བང་ཆུབ་བར་དུ་མྷི་འབྲལ་བར། ། 
当尼香且瓦德门抓瓦      从今直至菩提不分离  

སྲུངས་སོབས་བྷིན་གྷིས་རོླབས་ལ་ཕྷིན་ལས་སྒྲུབས། ། 
仲交辛基洛拉陈利哲      救护加持成办诸事业 

ཁྱོད་ནྷི་སྷིང་རླེ་མཆོག་གྷི་རང་བཞྷིན་ཏླེ། ། 
窍呢酿杰窍格让银得      您乃殊胜大悲之自性 

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོའ་ིམཚནོ་ཆླེན་རྣམ་པར་འཆང༌། ། 
特杰钦布存钦南巴强      执持大悲殊胜利兵刃 
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བདུད་ཀྷི་དཔུང་རྣམས་འདུལ་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ། 
德杰宏南德拉窍德杰      调伏邪魔部众极超胜 

བདུད་བཞྷིའྷི་འཇྷིགས་པ་མཐའ་དག་ཁྱོད་ཀྷིས་སོལ། ། 
德伊结巴塔达窍基索      一切四魔怖畏您消除 

མཁྱླེན་རབ་དགོངས་པའྷི་ཀོང་ནས་རལ་ཕྱུངས་ལ། ། 
钦囸恭波龙尼匝兄拉      智慧密意界中现威力 

སྐལ་ལྡན་སྷིང་གྷི་དབུས་སུ་བྷིན་ཆླེན་ཕོབ། ། 
嘎丹酿格威色辛钦颇      有缘心间祈赐大加持 

ར་རླུང་རྷིག་ཁམས་ཡླེ་ཤླེས་རྷིས་ཐོབས་ལ། ། 
匝龙热康耶希贼托拉      智慧摄持风脉心识界 

གང་བས་བང་ཆུབ་ལམ་དུ་སྒྱུར་བར་མཛོད། ། 
刚虚香且蓝德杰瓦作      令诸所行皆转菩提道 

བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྷི་གཟྷི་འབར་ཞྷིང༌། ། 
德德札波锕杰惹巴样      降伏魔众猛咒燃威光 

སླེ་དགུའྷི་མོས་སྣང་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྷི། ། 
洁给木囊秋拉杰瓦叶      众生心起敬信转向法 

ཚར་གཅོད་རླེས་སུ་བཟུང་བའྷི་ཕྷིན་ལས་ལ། ། 
擦皎吉色荣沃陈利拉      于此调伏摄受诸事业 

དབང་འབོར་མཐུ་སོབས་ནུས་པའྷི་དངོས་གྲུབ་སོལ། ། 
旺较特多尼波乌哲作      愿赐自在威力胜悉地 

སྷིང་ག་དཔལ་གྷི་བླེའུའྷི་གསང་མཛོད་ནས། ། 
酿嘎华杰威诶桑作尼      祈于心间密藏吉祥结 

གཟུངས་སོབས་བོླ་གྲོས་ནོར་བུའྷི་གཏླེར་སོ་ཕླེས། ། 
荣博洛珠诺威得果虚      开启总持辩智宝藏门 
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གཞན་ཕན་མཁའ་དང་མཉམ་པའྷི་ཕྷིན་ལས་ཀྷིས། ། 
沿潘跨当年波陈利基      依于等空利他之事业 

དོན་གཉྷིས་ཡྷིད་བཞྷིན་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ། 
敦尼叶银哲巴匝德所      祈愿自他二利如意成 

བང་ཆུབ་སླེམས་ལྡན་ཀུན་བཟང་སོྤྱད་པ་ཡྷིས། ། 
香且森丹根让效巴义      以具菩提心之普贤行 

ཟབ་མོ་རོ་རླེའྷི་ཐླེག་མཆོག་ལ་གནས་ནས། ། 
囸摩多吉塔窍拉尼尼      安住甚深金刚最胜乘 

ས་ལམ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཆླེར་འཕླེལ་ཞྷིང༌། ། 
萨蓝温巴多巴切培样      现前地道证悟极增广 

མྱུར་དུ་རྣམ་གྲོལ་རྒྱལ་བའྷི་དབང་པོར་མཛོད། ། 
涅德南卓嘉沃旺波作      祈愿速疾解脱证佛果 
ཅླེས་པའང་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ༦་ཚསེ༨་ལ་མྷི་ཕམ་པས་གང་ཤར་བྲྷིས་པ་དགླེ ། 
此文乃于铁龙年六月八日，麦彭巴随心所现而撰。善哉！ 

注：1、格索洽：为供护法狮发出的三种声音。 

   2、三部：即智悲力。 
 

༄༅། །གླེ་སར་གསོལ་བསྡུས། 
格萨尔王简供 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།  
吽吽                     吽吽 

དབྷིངས་ནས་ཐུགས་རླེ་མ་གཡླེལ་སླེང་ཆླེན་རླེ། ། 
扬尼特皆玛耶桑钦皆      法界大悲无散雄狮王 

ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རལ། ། 
匝森根帝诺沃扎德匝      三根总集降魔至尊宝 
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ཆོས་སོང་དགྲ་བླ་ཝླེར་མའྷི་འཁོར་དང་བཅས། ། 
秋炯扎拉为密括当吉      护法战神偕同诸眷众 

ཐུགས་རླེ་ཐུགས་དམ་དབང་གྷིས་འདྷིར་གཤླེགས་ལ། ། 
特杰特但王给德夏拉      垂念大悲密意祈降临 

དམ་རྫས་བདུད་རྷི་གཏོར་མའྷི་མཆོད་པ་བཞླེས། ། 
单贼德则多密秋巴意      胜供甘露食子请享用 

སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་མཚན་དངོས་སུ་བསན་པ་དང༌། ། 
哲波达灿乌色丹巴当      祈愿修行暖相真实显 

རླེ་བའྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིད་བཞྷིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། ། 
瑞沃贼沃耶因哲巴卓      凡诸所愿如意任运成 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
巧当腾猛欧哲匝德索      祈赐共与不共诸悉地 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སྷིད་མ་ཎྷི་རཱ་ཛ་ས་པ་རྷི་ཝཱ་ར་ཨླེ་དམ་བ་ལྷིངྟ་ཁཱ་ཧྷི། 
嗡玛哈桑哈 玛讷囸匝 萨巴热瓦囸 诶单 巴朗

达卡何 
དྷཱྷི་མྷིང་པས་སོ།།  麦彭仁波切造 

 

ཀླེཿ  
杰                        杰 

འདོད་དོན་ཀུན་འགྲུབ་དགྲ་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆླེ། ། 
多敦根哲札拉特卧切      能满所愿战神大力士 

རྷིགས་གསུམ་པདྨའྷི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སླེང་ཆླེན་རྒྱལ། ། 
热僧巴米杰彻桑钦嘉      三部莲师幻化大狮王 

ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་བཀའ་སོད་ཕོ་ཉར་བཅས། ། 
诺沃札德瓜朵颇氼吉      大宝降敌护法使者众 
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གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། ། 
所洛窍多三敦楞哲作      祈祷供养所愿任运成 
 

སྒྲུབ་  བརོན་ རྣལ་ འབོར་ གྷི་ དབང་ ཕྱུག་ བྷིདྱ་ དྷཱ་ རའྷི་ གསུང་ བསྐུལ་ བཞྷིན་ སྒྲུབ་ ཁང་ བདུད་ ལས་ 

རྣམ་ རྒྱལ་ གྷིང་ དུ་ འཇམ་ དཔལ་ རོ་ རླེས་ རྒྱལ་ ཟླའྷི་ ཚསེ་ བདུན་ གླེ་ བར་ བྲྷིས་ པ་ འདྷིས་ སྒྲུབ་ 

བརྒྱུད་ ཀྷི་ བསན་ པ་ རྷིན་ པོ་ ཆླེ་ ཕོགས་ ཀུན་ ལས་ རྒྱལ་ བར་ གྱུར་ ཅྷིག ། 
此文乃应精进修行之瑜伽自在士布雅达瑞之亲口劝请，腊月初七

文殊金刚（麦彭仁波切）于禅房“降魔尊胜洲”撰著吉祥！愿以

此令修传派之法宝尊胜诸方！ 
 
 

༄༅། །དགྲ་བླའྷི་རྒྱལ་པོ་གླེ་སར་གྷི་རྒྱུན་གསོལ་བསམ་དོན་ལྷུན་ 
འགྲུབ་བཞགུས་སོ། ། 

战神王格萨尔日常供养仪轨 
——所愿任成 

ཨོཾ་ ཨཱཿཧཱུྃ། གསོལ་ ལོ་ མཆོད་ དོ་ ར་ གསུམ་ ཀུན་ འདུས་ སླེང་ ཆླེན་ ནོར་ བུ་ དགྲ་ 

འདུལ། བདུད་ འདུལ་ ལས་ ཀྷི་ དབང་ ཕྱུག རྣལ་ འབོར་ ཡོངས་ ཀྷི་ ཕོ་ ཉ། 
རྷིག་ འཛིན་ ཡོངས་ ཀྷི་ སོག་ ཤྷིང༌། སླེས་ བུ་ ཡོངས་ ཀྷི་ དགྲ་ ལྷ་ ཆླེན་ པོ་ ཡབ་ 

ཡུམ་ སས་ འཁོར་ དང་ བཅས་ པ་ རྣམས་ དང༌། ཕུ་ བོ་ འབུམ་ པ་ ཞལ་ དཀར་ 

སོགས་ ཕུ་ ནུ་ སུམ་ ཅུ། དཔལ་ ལྡན་ ཌཱ་ ཀྷིའྷི་ གཙ་ོ མོ་ སོགས་ དྭངས་ སན་ བཅོ་ 

བརྒྱད། ལྷ་ ཀླུ་ གཉན་ གྷི་ དམག་ ཚགོས། དགྲ་ བླ་ ཝླེར་ མའྷི་ དཔུང་ རོགས། 
བཀའ་ སོད་ སྣང་ སྷིད་ དྲླེགས་ པ་ དང་ བཅས་ པ་ ཁྱླེད་ རྣམས་ ལ་ དམ་ རྫས་ ཕུད་ 

ཀྷི་ མཆོད་ པ་ སོགས་ དངོས་ འབོར་ ཡྷིད་ སྤྲུལ་ གྷི་ མཆོད་ པ་ རྒྱ་ ཆླེན་ པོས་ 

མཆོད་ དོ། །བསོད་ དོ། །མངའ་ གསོལ་ ལོ། །དུས་ འདྷི་ ནས་ བང་ ཆུབ་ སྷིང་ 

པོའ་ི བར་ དུ་ རྣལ་ འབོར་ པ་ བདག་ གྷི་ ཕོ་ ལྷ་ དང་ དགྲ་ ལྷ་ མཛོད་ ཅྷིག མགོན་ 



134 

སབས་ དང་ དཔུང་ གྲོགས་ མཛོད་ ཅྷིག ནད་ གདོན་ བར་ ཆད་ མྷི་ མཐུན་ པའྷི་ 

ཕོགས་ ཀུན་ ལས་ སྲུང་ བ་ དང༌། ཚ་ེ བསོད་ དཔལ་ འབོར་ མངའ་ ཐང་ སན་ 

གྲགས་ གཟྷི་ བརྷིད་ སོབས་ པ་ རྷིགས་ བརྒྱུད་ ལ་ སོགས་ པ་ འདོད་ པའྷི་ དོན་ 

ཐམས་ ཅད་ གོང་ ནས་ གོང་ དུ་ འཕླེལ་ ཞྷིང་ རྒྱས་ པ་ དང༌། ལྷ་ འདྲླེ་ མྷི་ གསུམ་ 

ལ་ སོགས་ པ་ གང་ བསམ་ དབང་ དུ་ འདུ་ བ་ དང༌། གནོད་ བླེད་ བསམ་ སོར་ 

ངན་ པའྷི་ དགྲ་ བགླེགས་ ཐམས་ ཅད་ ཚར་ གཅོད་ པ་ དང༌། ས་ དང་ ལམ་ གྷི་ 

ཡོན་ ཏན་ མྱུར་ དུ་ རྫོགས་ ཏླེ་ བླ་ ན་ མླེད་ པའྷི་ བང་ ཆུབ་ ཐོབ་ པ་ དང༌། དགྲ་ བླ་ 

ཝླེར་ མ་ རྒྱ་ མཆོའ་ི སྐུ་ ཤུགས་ བདག་ ལ་ ཞུགས་ ནས་ ཕོགས་ མཐའ་ དག་ ལས་ 

རྣམ་ པར་ རྒྱལ་ བའྷི་ དངོས་ གྲུབ་ མ་ ལུས་ པ་ སོལ་ བར་ མཛོད་ ཅྷིག ། 
嗡阿吽 索洛巧多 匝森根帝 桑钦诺我扎德 德
德利杰王些 南久永杰颇氼 仁真永杰卓香 吉
我永杰 扎拉钦波雅因贼 括党极巴 南当 普卧
奔巴雅嘎索 普讷森杰 华丹扎给作摩索 当曼
交嘉 拉乐年杰玛措 扎拉威密吽若 挂度囊哲
扎巴当 极巴 切南拉 单贼 普杰巧巴索 乌交
耶哲杰 巧巴嘉钦布 巧多 多朵 阿索洛 帝德
尼 香切娘布 瓦德 南久巴达格 普拉当 扎拉
作吉 棍嘉当吽卓作界 纳顿瓦恰 么腾波 笑根
利 中瓦当 策索华救 阿汤年扎 热杰波巴 热
杰拉索巴 读波顿坛嘉 恭尼恭德 佩扬极巴当 

拉贼么森 拉索巴 刚三王德德瓦当 诺学三哟
安波 扎嘎坛嘉 擦交巴当 萨当蓝界 云丹涅德
作得 拉纳美波香切陀巴当 扎拉威玛 嘉粗 格
戏 达拉耶尼 笑塔达利 南巴加沃 乌哲玛力巴 

作娃作吉  
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嗡阿吽 祈祷供养三根本总集雄狮降敌至尊宝、降魔

事业自在王、所有瑜伽士之使者、一切持明之命脉、一

切士夫之大战神，佛父、佛母、法子及眷众，兄长崩巴

夏嘎等三十兄弟，具德空行主尊等十八明妃，天、龙、

鬼之军众，战神护法众佐军，以及厉神现有怒尊前，以

胜物供品等真实、意幻广大云供，供养、赞颂及拥戴。

从今乃至菩提之间，愿作我等瑜伽士之战神及护神，愿

怙主及救助者遮遣病魔障等一切违缘而作守护。寿命、

福报、财富、势力、美名、威严、意志、宗嗣等一切所

愿皆不断增上，如愿摄受天、魔、人三众等，严惩劣意

恶行诸敌魔，道地功德速疾圆满，证成无上菩提果！如

海战神护法威力，愿融入我身，愿赐尊胜诸方之悉地！ 

ཅླེས་པའང་ཚངས་སས་འཇམ་དཔལ་རོ་རླེས་བཀའ་ལུང་ཕབས་པ་ལྟར་མྷི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བས་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སླེང་དུ་རབ་ཚསེ་ཤྷིང་ལུག་མཆུ་ཟླའྷི་ཡར་ཚསེ་བཅུ་གསུམ་པར་སླེལ་བ་
འདྷིས་ཆོས་ལྡན་གྷི་རྒྱལ་པོའ་ིདབུ་འཕང་མཆོག་ཏུ་མཐོ་ཞྷིང་བསན་འགྲོའ་ིདོན་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ
་པར་གྱུར་ཅྷིག མང་ལ།ཾ།  །། 
此乃遵照梵子将华多杰降旨，麦彭南巴嘉瓦于吉祥轮珠等，藏历

绕炯木羊年十二月上弦十三日撰著。以此功德，愿此护法国王威

望至高无上！弘法利生事业任运自成！愿吉祥！ 
 

༄༅། །གསོལ་ཁའྷི་གཏརོ་མ་འབུམ་བའྷི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ། ། 
供奉朵玛之仪轨 

གསོལ་ཁའྷི་གཏོར་མ་འབུལ་བའྷི་ཚ་ེགཏོར་འགུགས་རྒྱས་པའམ།  
供奉朵玛时，勾召朵玛咒： 

ནྲྀ་ཏྷི་བཛྲ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོཿ ར་ཾཡཾ་ཁཾཿ  
讷哲班匝昂格夏匝 匝吽旺火 让扬康 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཤྷི་བཛྲ་དར་པཱ་ལ་ས་པ་རྷི་ཝཱ་ར་ཨྷི་ད་ཾབ་ལྷིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྷི་ཁཱ་ཧྷི། 
ན་མཿཤྷི་བཛྲ། 
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嗡阿吽 西日班匝达玛巴拉 萨巴热瓦囸额当巴
朗达 卡卡卡何卡何 纳米西日班匝 

 
སོགས་དང༌། མཇུག་ཏུ། 
སྔོན་ཚ་ེཨོ་རྒྱན་ཆླེན་པོའ་ིསྤྱན་སྔ་རུ།  
温策哦尖钦布先锕热      往昔邬金大师之尊前 

ཆོས་བཞྷིན་སྒྲུབ་པར་བླེད་པའྷི་གང་ཟག་ལ། ། 
秋因哲巴学波刚囸拉      于彼如法修持之士夫 

མ་ཡྷིས་བུ་བཞྷིན་སོང་བར་ཞལ་བཞླེས་པའྷི། ། 
玛意我因炯瓦雅意波      承诺如母护子作守护 

ཆོས་སོང་སྲུང་མའྷི་ཚགོས་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད། ། 
秋炯中密措拉香擦多      赞颂顶礼护法海会众 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
巧当腾猛乌哲匝德索      祈赐殊胜共同诸悉地 

གང་ཞྷིག་ཡྷིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྷིས་ནྷི། ། 
刚耶耶拉占巴赞吉讷      何者意中仅忆念 

འདོད་པའྷི་དངོས་གྲུབ་སླེར་བར་མཛོད་པ་ཡྷི། ། 
多波乌哲得瓦作巴意      赐予所愿之悉地 

ཆོས་སོང་ཡྷིད་བཞྷིན་ནོར་བུ་ཁྱླེད་རྣམས་ཀྷིས། ། 
秋炯耶因诺沃切南极      护法尊众如意宝 

དམ་རྫས་འདོད་དགུའྷི་གཏོར་མ་འདྷི་བཞླེས་ལ། ། 
单贼多给朵玛德意拉      祈受圣物妙欲食 

བདག་གྷི་བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། ། 
达格三顿玛力哲巴作      我之所愿无余速成办 
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འདྷི་ལྟར་ཡྷིད་ལ་བརྣག་པའྷི་དོན་འབྲས་འདྷི། ། 
德达耶拉纳波顿贼德      如是意中渴求此愿望 

བླ་མ་ཡྷི་དམ་ཌཱ་ཀྷི་བྷིན་རླབས་ཅན། ། 
喇嘛耶丹扎格新拉坚      上师本尊空行具加持 

ཆོས་སོང་དམ་ཅན་སྲུང་མའྷི་ཚགོས་རྣམས་ཀྷིས། ། 
秋炯丹间中密措南极      如海护法具誓诸会众 

དང་ཆོས་སོང་དམྷིགས་བསལ་གྷི་མཚན་བརོད་ནས།（此处可加特殊名号等） 
 
དམ་ཚགི་གཉན་དགོངས་མྱུར་འགྲུབ་ཕྷིན་ལས་མཛོད། ། 
单策年恭涅哲趁利作      垂念誓言速成诸事业  

བདག་ཅག་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་དང་མཐུན་པའྷི་དོན། ། 
达嘉南杰秋当腾波顿      我等相符正法之所愿 

ཇྷི་ལྟར་བསམ་པ་ཡྷིད་བཞྷིན་འགྲུབ་པ་དང༌། ། 
杰达三巴耶因哲巴当      心中所愿如意皆成办 

ནད་གདོན་བགླེགས་སོགས་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་རླེན། ། 
纳顿嘎索瓦德交波进      病魔祟等障碍之违缘 

ཉླེ་བར་ཞྷི་བར་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
涅瓦耶瓦新吉拉德索      祈求加持速疾皆消除 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷིས། ། 
达当塔意森坚坛加吉      我及无边一切诸有情 

བླ་མླེད་རྫོགས་པའྷི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། ། 
拉美作波香切哲巴拉      修持无上圆满菩提果 

འགལ་རླེན་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞྷི་བ་དང༌། ། 
嘎进瓦恰玛力耶瓦当      违缘障碍无余皆消除 
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མཐུན་རླེན་མ་ལུས་ཡྷིད་བཞྷིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། ། 
腾进玛力耶因哲巴作      顺缘无余如意祈成办 

གསང་སྔགས་སྷིང་པོ་ནང་རྒྱུད་སླེ་གསུམ་གྷི། ། 
桑锕娘波囊接得森杰      密乘精华三部内密续 

བསན་པའྷི་རྒྱལ་མཚན་ཕོགས་བཅུར་བསླེང་བ་དང༌། ། 
丹波嘉灿笑杰张瓦当      教法胜幢树立于十方 

གང་ལ་ལོག་པར་བལྟ་པའྷི་དགྲ་དང་བགླེགས། ། 
刚拉洛巴达波扎当嘎      于彼生起邪见教敌魔 

རླེས་ཤུལ་མླེད་པར་མྱུར་དུ་བརླག་པར་མཛོད། ། 
吉谢美巴涅德拉巴作      无有踪迹速疾愿摧毁 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའྷི་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་པའྷི། ། 
杰森拉密先锕丹怒波      三传上师尊前承诺之 

སླེ་གསུམ་དྲླེགས་པའྷི་མཐུ་རལ་མངོན་ཕྱུངས་ལ། ། 
得森扎波特匝温雄拉      三部威猛速现大势力 

རྷིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའྷི་རྷིང་ལུགས་ཆོས་ཀྷི་མཛོད། ། 
热森哲波让乐秋杰作      三部化身自宗正法藏 

ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མྱུར་དུ་སླེལ་བར་མཛོད།། 
萨森恰巴涅德贝瓦作      三地迅速周遍祈广增 

བསན་པའྷི་དཔལ་གྱུར་བླ་མའྷི་ཞབས་པད་བརྟན། ། 
丹波华杰拉密雅巴丹      持教上师莲足愿永固 

བསན་འཛིན་སླེས་བུས་ས་སླེང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། ། 
丹真吉威萨当永拉恰      持教正士周遍于大地 

བསན་པའྷི་སྷིན་བདག་མངའ་ཐང་འབོར་པ་རྒྱས། ། 
丹毕因达锕堂交巴吉      教法施主势力财富增 
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བསན་པ་ཡུན་རྷིང་གནས་པའྷི་ཕྷིན་ལས་མཛོད། ། 
单巴因让尼波趁利作      祈成教法久住之事业 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྷི་ཉླེ་ལམ་གཅྷིག་པུ་རུ། ། 
嘉瓦根杰涅兰杰波热      一切如来唯一之结晶 

རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསྔགས་ཐླེགས་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆླེ། ། 
加威永锕塔巧作巴奇      如来赞叹胜乘大圆满 

རྒྱལ་དབང་པདྨའྷི་རྷིང་ལུགས་རྷིང་མ་བའྷི། ། 
嘉王巴密让乐娘玛沃      正觉莲师自宗宁玛巴 

རྒྱལ་བསན་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་པའྷི་ཕྷིན་ལས་མཛོད། ། 
嘉丹笑杰吉波趁利作      祈成教法事业增十方 

སབས་མཆོག་རྷིན་ཆླེན་གསུམ་གྷི་བདླེན་པ་དང༌། ། 
嘉秋仁钦森杰定巴当      殊胜皈境三宝谛实力 

ར་གསུམ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྷི་ནུས་མཐུ་དང༌། ། 
匝森秋炯中密尼特当      三根本众护法之威势 

ཆོས་ཉྷིད་རྣམ་དག་བདླེན་པའྷི་བྷིན་རླབས་ཀྷིས། ། 
秋涅南达定波新拉吉      法性清净谛实之加持 

བདག་གྷིས་ཕྷིན་ལས་གང་བཅོལ་འགྲུབ་པར་ཤོག །    
达格趁利刚交哲巴笑      我所托付事业愿成办 

རྟླེན་ཡོད་ན། 融入所依，若无所依，则融入虚空。 
 
དམ་ཅན་སྲུང་མའྷི་དབང་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། ། 
丹坚中密王波括吉南      具誓护法诸尊众眷属 

དམ་ཚགི་རྟླེན་མཆོག་འདྷིར་ནྷི་དགླེས་བཞུགས་ནས། ། 
单策定巧德讷吉耶尼      于此誓言胜依欢喜住 
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རྟགས་དང་མཚན་མ་མངོན་དུ་བསན་པ་དང༌། ། 
达当灿玛温德单巴当      现量显示瑞兆与暖相 

ལས་བཞྷིའྷི་ཕྷིན་ལས་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པར་མཛོད། ། 
雷意趁利楞吉哲巴卓      祈愿四种事业任运成 

ར་བརྒྱུད་བླ་མའྷི་བྷིན་རླབས་སྷིང་ལ་ཞུགས། ། 
匝杰拉密辛拉酿拉耶      本传上师加持入心间 

ཡྷི་དམ་ལྷ་ཡྷིས་རླེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ། 
耶单拉意吉荣乌哲托      本尊摄受获得众悉地 

 

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲྷིབ་བཞྷིན་འགྲོགས། ། 
卡卓丹坚力当哲因卓      空行护法如影相伴随 

གང་བསམ་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
刚三楞吉哲波扎西笑      所欲任运成就愿吉祥 

དཀྷིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་འདྷིར་ཡང་བཀྲ་ཤྷིས་ཤྷིང༌། ། 
金阔雅意德扬扎西香      坛城宫殿此方愿吉祥 

ཉྷིན་ཡང་བཀྲ་ཤྷིས་དཔལ་འབར་ཏ་ལ་ལ། ། 
您扬扎西华巴达拉拉      日亦吉祥增盛达拉拉 

མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤྷིས་དཔལ་འབར་ཀྷི་ལྷི་ལྷི། ། 
灿扬扎西华巴杰乐乐      夜亦吉祥增胜觉乐乐 

ཉྷིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤྷིས་བདླེ་ལླེགས་ཤོག  
您灿根德扎西得拉笑      日夜恒常吉祥且圆满 
མྷི་ཕམ་པས་དཀྱུས་སུ་བསླེབས་པ་དགླེའོ། ། 
麦彭巴撰著，善哉！ 

 

（接98页护食等后行）
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༄༅། །རོ་རླེ་སླེམས་དཔའྷི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྷི། 
金刚萨埵修法仪轨  

索达吉堪布仁波切  译 

（金刚萨埵法会主修） 

སབས་སླེམས་ཚད་མླེད་སོྔན་དུ་བཏང༌།  
首先皈依、发四无量心 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། ། 
桑吉秋当措窍拉              佛法胜僧众 

བང་ཆུབ་བར་དུ་སབས་སུ་མཆྷི། ། 
香且瓦德嘉森且              菩提间皈依 

རང་གཞན་དོན་ནྷི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྷིར། ། 
让沿敦呢囸哲穴              为广成二利 

བང་ཆུབ་སླེམས་ནྷི་བསླེད་པར་བགྷི། ། 
香且森呢洁巴杰              发起菩提心 

三遍 

 
སླེམས་ཅན་བདླེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྷིག ། 
森坚得当丹杰结              愿有情具乐 

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག ། 
德锕根当抓瓦效              远离一切苦 

བདླེ་དང་རྟག་དུ་མྷི་འབྲལ་ཞྷིང༌། ། 
得当达德门抓样              恒常不离乐 

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉྷིད་རྟོགས་པར་ཤོག ། 
秋根年涅多巴效              证诸法等性 

一遍 
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ཨ། 
阿                          阿 

མཁའ་དཀྷིལ་དང་བའྷི་དབྷིངས་ཉྷི་ཟླར། ། 
跨杰当沃央涅达            清净虚空日月上 

རང་རྷིག་ཡླེ་ཤླེས་བདླེ་བ་ཆླེ། ། 
让热耶希得瓦切            自证智慧大乐性 

རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་ཟླ་བའྷི་མདོག ། 
多杰森华达沃多            金刚萨埵身月色 

ཞྷི་ཚུལ་མཚན་དང་དཔླེ་བད་འབར། ། 
耶策灿当辉夏巴            寂静姿态相好灿 

ལོངས་སོྤྱད་རྫོགས་སྐུའྷི་ཆ་ལུགས་ཅན། ། 
隆效作给恰勒坚            身著报身之装束 

ཕག་གཡས་རོ་རླེ་ཐུགས་ཀར་བསོད། ། 
夏宜多杰特嘎多            右手心间持金刚 

གཡོན་པས་དྲྷིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟླེན། ། 
运比哲沃格拉定            左手执铃于腰际 

སླེམ་མ་དཀར་མོ་གྲྷི་ཐོད་ཅན། ། 
您玛嘎摩哲托坚            与持刀盖白慢母 

བདླེ་སོང་མཉམ་པར་སོར་བས་འཁྱུད། ། 
得东年巴哟威砌            空乐平等而双运 

ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་པོ་སངས་དཔྱལ་བསོམ། ། 
耶希嘉波当夏贡            观智慧王佛父母 

རྒྱལ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རབ་འབམས་ཀུན། ། 
嘉沃金括冉绛根            成就一切如来尊 
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མ་ལུས་པར་ནྷི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ། 
玛利巴呢哲巴杰            浩瀚无边之坛城 

ཐུགས་དབུས་ཟླ་སླེང་རོ་རླེའྷི་དབུས། ། 
特威达当多吉威            心间月上金刚中 

ཧཱུྃ་ལ་ཡྷི་གླེ་དྲུག་པས་བསྐོར། ། 
吽拉叶给哲比果            六字咒文绕吽ཧཱུྃ字 

སྣང་སྷིད་རྣམ་དག་བདླེ་བ་ཆླེ། ། 
囊哲南达得瓦切            证悟现有本清净 

རོ་རླེ་སླེམས་དཔའྷི་ངང་དུ་སད། ། 
多杰森慧昂德萨            大乐金刚萨埵性 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃཿ 
嗡班匝儿萨埵吽 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའྷི་སྷིང་པོ་ཡྷི་གླེ་དྲུག་པ། 
མཚན་འདྷི་གང་གྷིས་ཐསོ་པ་དླེས་སོྔན་སངས་རྒྱས་མང་པ་ོལ་བ་བ་བས་པ་ཡྷིན་ཏླེ། རོ་རླེ་སླེམས་ 
དཔའྷི་ཞྷིང་ཁམས་སུ་ངླེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྷིས་བྷིན་གྷིས་རོླབ་པ་དང༌། ཐླེག་ 
པ་ཆླེན་པོར་ངླེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། 
《集密意续》中说：“三时诸佛之本体具德金刚萨埵六字心咒，何

者耳闻此咒语名，证明曾于众多佛尊前行事，将来必定生于金刚萨

埵佛刹，蒙诸佛加持，于大乘获得定解，具备神通，拥有胜观慧

眼，必定成为佛子。”《手金刚三威猛调伏续》中说：“如若持诵

此心咒十万遍，则破根本誓言亦得清净。”《摄真如续》中云：

“金刚萨埵之名号，纵然持诵一次数，此即恒常大护持，刹那获得

成就也。”胜乐金刚、喜金刚、密集金刚、时轮金刚、黑日嘎、普

巴金刚童子此一切本尊实际均是金刚萨埵，金刚萨埵往昔曾经如是

发愿：“愿我住于所有失毁誓言者面前，而清净彼等一切障碍。” 

所以仅仅忆念这一本尊咒便能清净失坏罪障。总而言之，十方三世

诸佛归集为金刚萨埵，所有密咒明咒归摄为六字真言，因而此本尊

心咒的功德利益不可思议。 
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元音咒、辅音咒： 

ཨ་ཨཱ། ཨྷི་ཨཱྷི། ཨུ་ཨཱུ། རྲྀ་རཱྲྀ། ལྲྀ་ལྲྀ། ཨླེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨ་ཾཨཿ  
ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བ་མ། 
ཡ་ར་ལ་ཝ།  ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ།  
阿阿— 鄂鄂— 呃呃— 热热— 勒勒—  

诶诶— 沃沃— 昂啊 
嘎卡嘎嘎锕 匝擦匝匝氼 札叉札札纳 达塔达
达纳 巴帕巴巴玛 雅囸拉哇 夏卡萨哈洽 
ཧཱུྃ། 
吽                             吽 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་དླེ། ། 
乌色较当叶基南哲得        真实财物及意幻 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མླེད་མཆོད་སྷིན་གྷིས། ། 
根德让波喇美窍阵基        普贤无上之供云 

མཁའ་དབྷིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆླེར་ཡོངས་བཀོད་དླེ། ། 
跨央南达嘉且永果得        清净广大严虚空 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། ། 
穴囊桑沃窍巴江促窍        献外内密供品海 

 
ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཛཿཧཱུྃ་བ་ཾཧོཿསུ་ར་ཏ་ས།ཾ 

嗡玛哈色卡 班匝萨埵 匝吽旺吙 色囸达多 

 
ཧཱུྃ། 
吽                          吽 
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རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་སླེམས་དཔའ་ཆླེ། ། 
多杰森华森华切            金刚萨埵大勇识 

རོ་རླེ་དླེ་བཞྷིན་གཤླེགས་པ་ཀུན། ། 
多杰得银夏巴根            金刚一切诸如来 

རོ་རླེ་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། ། 
多杰当波根德让            金刚最初普贤王 

ཕག་འཚལ་ཕག་ན་རོ་རླེ་ལའོ། །   ཞླེས་བས་ལ། 
香擦夏纳多杰拉奥            顶礼手执金刚尊 
 

༈ བདག་གཞན་ཐོག་མླེད་དུས་ནས་ད་ལྟའྷི་བར། །  
达沿托美迪尼达迪瓦        自他无始时迄今 

འཁྲུལ་བའྷི་དབང་གྷིས་སྷིག་ལྟུང་གང་བགྷིས་པ། །   
彻沃旺给德动刚基巴        迷乱所牵造堕罪 

ལྷ་མཆོག་ཁྱླེད་ཀྷི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །   
拉窍切杰宣锕托洛夏        胜尊您前发露忏 

སྷིབ་མླེད་དག་ཅྷིང་ཚངས་པའྷི་མཆོག་སོལ་ཅྷིག །   
哲美达匠苍波窍作结        祈赐无障普清净 
 

ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་ངང་དུ་བསྡུ། ། 
拉囊奥萨昂德德            本尊摄于光明中 

སར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའྷི་སྐུར་ལངས་ལ། ། 
拉扬荣借杰米格朗拉        复起双运虚幻身 

 

དགླེ་བ་འདྷི་ཡྷིས་མྱུར་དུ་བདག ། 
给瓦德义涅德达            我今速以此善根 
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རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། ། 
多杰森华哲杰尼            成就金刚萨埵尊 

འགྲོ་བ་གཅྷིག་ཀང་མ་ལུས་པ། ། 
卓瓦结匠玛利巴            令诸众生无一余 

དླེ་ཡྷི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། 
得叶萨拉果巴效            悉皆安置于此地 

 

རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་སླེམས་དཔའ་ཆླེ། ། 
多杰森华森华切            金刚萨埵大勇识 

རོ་རླེ་རྒྱལ་པོ་བདླེ་བ་ཆླེ། ། 
多杰嘉波得瓦切            金刚之王大安乐 

བཀྲ་ཤྷིས་ཀུན་གྷི་བཀྲ་ཤྷིས་པས། ། 
札西根杰札西比            一切吉祥又吉祥 

དོན་གྲུབ་བསམ་པ་གྲུབ་པར་ཤོག  
敦哲三巴哲巴效            称心如意成诸事 
 

百字明（仅于每日最后一座，在“祈赐无障普清净”后加诵）： 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭླེ་ནོ་པ། ཏྷིཥྛ་དྲྲྀ་ཌྷོ་མླེ་བ་ཝ། 
སུ་ཏོཥོ་མླེ་བ་ཝ། སུ་པོཥོ་མླེ་བ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མླེ་བ་ཝ། སརྦ་སྷིདྷི་མླེ་པྲ་ཡཙྪ། 
སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མླེ། ཙཏིྟ་ཾཤྷི་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཿོ བ་ག་ཝཱན། སརྦ་ ཏ་ ཐཱ་ 

ག་ཏ། བཛྲ་མ་མླེ་མུཉྩ། བཛྲ་ིབ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ 
嗡班匝儿萨埵萨玛雅 嘛呢巴拉雅 班匝儿萨埵
得诺巴 迪叉哲卓美巴哇 色多喀哟美巴哇 色
波喀哟美巴哇 阿呢囸多美巴哇 萨儿瓦色德玛
美抓雅匝 萨儿瓦嘎儿玛色匝美 泽当西日扬格热
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吽 哈哈哈哈吙 巴嘎万 萨儿瓦达塔嘎达 班匝儿 

玛美门匝 班则儿巴哇 玛哈萨玛雅 萨埵阿 
 
缘起咒（仅于每日最后一座，在“悉皆安置于此地”后加诵）： 

ཨོཾ་ཡླེ་དརྨཱ་ཧླེ་ཏུ་པྲ་བ་ཝཱ་ཧླེ་ཏུནྟླེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ།  ཏླེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནྷི་རོ་ད་ 
ཨླེ་ཝ་ཾབཱ་དྷི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།  
嗡耶达儿玛 嘿德扎巴哇 嘿登得堪达塔嘎多哈
雅巴达 得堪匝友呢若达 诶旺巴德 玛哈夏儿

玛纳娑哈 
 

 

 

 

 
注： 

1、藏历初十日第三座，按“法王涅槃纪念法会”有关仪轨

诵修和举行会供。 

 

 

 

 



148 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོད་ཅྷིང་གསོལ་བ་འདླེབས་པ 
དོན་གཉྷིས་རྷིན་ཆླེན་འདྲླེན་པའྷི་གྲུ་བོ་ཞླེས་བ་བ། ། 

上师供仪轨 
 

全知麦彭仁波切  著 

丹增嘉措活佛    译 
  

藏音：华丹喇嘛 窍将所瓦得巴 顿尼仁亲珍波
哲沃益夏瓦 

汉意：供养祈祷具德上师·二利导航宝舟 
 

以大智慧无碍见三世   大慈周遍等同于虚空 

以大悲心引导一切众   顶礼吾等上师之彼尊 
འདྷི་ལ་སོར་དངོས་རླེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སབས་འགྲོ་ནྷི། 
于前行正行后行三者中，首先念诵皈依偈： 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྷི་སྐུ། ། 
桑吉坛加迪波格            一切佛陀总集身 

རོ་རླེ་འཛིན་པའྷི་ངོ་བོ་ཉྷིད། ། 
多杰怎波噢卧涅            金刚持尊之本体 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྷི་ར་བ་སླེ། ། 
衮窍僧杰匝瓦得            殊胜三宝之根本 

བླ་མ་མཆོག་ལ་སབས་སུ་མཆྷི། ། 
喇嘛窍拉嘉森且            皈依胜妙上师尊 
སླེམས་བསླེད་ནྷི། 下面开始发心：

 

བདག་གྷིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ། ། 
达给卓瓦根敦德            我为众生之利益 
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བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་སུ། ། 
喇嘛桑吉哲尼色            修持上师佛陀尊 
གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྷིན་ལས་ཀྷིས། ། 
刚拉刚德陈利基            应机调化之事业 
གཞན་དོན་བླེད་པར་སླེམས་བསླེད་དོ། ། 
沿敦学巴森洁多            为行他利而发心 
 

ཡན་ལག་བདུན་པ། 下面是七支供： 

ཧོ༔  
吙                          吙   

རོ་རླེ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔  
多杰洛魂桑吉华            顶礼金刚阿阇黎 
དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ༔  
迪僧犹拉香擦洛            三时住世具德佛 
མཆོག་གསུམ་བསླེན་པའྷི་ཞྷིང་གྱུར་ལ༔  
窍僧定波样杰拉            所依福田三宝前 
གཉྷིས་མླེད་ཡྷིད་ཀྷིས་སབས་སུ་མཆྷི༔ 
尼美叶基嘉森且            以无二心而皈依1 
དངོས་འབོར་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྷི༔  
乌较叶基南哲波            现有受用意幻化 
དག་པའྷི་མཆོད་པ་བཞླེས་སུ་གསོལ༔  
达波窍巴义色所            清净供养请享用 
དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའྷི་གླེགས༔  
乌哲且卧皎波嘎            阻断成就江河障 
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ཉླེས་བས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྷི༔ 
尼虚玛利夏巴杰            一切恶作皆忏悔 
ཕོགས་བཅུར་འཁོར་གསུམ་དག་པའྷི་ཆོས༔  
效借括僧达波秋            十方三轮清净法 
མ་ཆགས་སོྤྱད་ལ་རླེས་ཡྷི་རང་༔  
玛恰效拉吉叶让            无贪享用皆随喜 
དག་པ་མཐའ་བཞྷི་དྲྷི་མ་མླེད༔  
达巴塔耶哲玛美            清净四边无垢染 2 
རྫོགས་པའྷི་བང་ཆུབ་སླེམས་བསླེད་དོ༔ 
作波香且森洁多            发起圆满菩提心 
བདླེ་གཤླེགས་དབང་ཕྱུག་སླེམས་ཅན་ལ༔  
得夏旺秀森坚拉            善逝自在及众生 3 
དགོས་པ་གསུམ་ཕྷིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔  
故巴僧穴利钵洛            为三需要而献身 4 
ཚ་ེརབས་བགྲང་བའྷི་ལས་རྣམས་ཀུན༔  
才囸章沃利南根            总集历世之善业 
བསྡུས་ཏླེ་བང་ཆུབ་ཆླེན་པོར་བསྔོ༔ 
迪得香且钦波噢            无余回向大菩提 

 
དླེ་ནས་དངོས་གཞྷི་ལ། 下面为正行： 

བདག་ ལུས་ ཐ་ མལ་ དུ་ གནས་ པའམ། ཡང་ ན། རོ་ རླེ་ དབངས་ ཅན་ མར་ གསལ་ 

བའྷི་ སྷིང་ པདྨ་ དཀར་ པོ་ འདབ་ མ་ བརྒྱད་ པའྷི་ ལྟླེ་ བར་ ཟླ་ བ་ ཉ་ གང་ བའྷི་ 

གདན་ ལ་ རང་ གྷི་ ཤྷིན་ ཏུ་ ཕ་ བའྷི་ རླུང་ སླེམས་ དང༌། ཡྷི་ དམ་ ལྷག་ པའྷི་ ལྷ་ 
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དང༌། རླེ་ བཙུན་ ར་ བའྷི་ བླ་ མ་ གསུམ་ ངོ་ བོ་ དབླེར་ མླེད་ པའྷི་ རང་ བཞྷིན་ ཨ་ 

ཡྷིག་ དཀར་ པོ་ ཡོངས་ སུ་ གྱུར་ པ་ ལས། །འཕགས་ མཆོག་ མཁྱླེན་ པའྷི་ ངོ་ བོ་ 

བདག་ གྷི་ དྲྷིན་ ཆླེན་ ར་ བའྷི་ བླ་ མ་ དཔལ་ མཚ་ོ བྱུང་ དགླེས་ པའྷི་ བཤླེས་ གཉླེན། སྐུ་ 

མདོག་ དཀར་ པོ་ ཞལ་ གཅྷིག་ ཕག་ གཉྷིས་ དར་ དང་ རྷིན་ པོ་ ཆླེའྷི་ རྒྱན་ ཆས་ 

བཅུ་ གསུམ་ དང་ ལྡན་ པ། ཞབས་ རོ་ རླེའྷི་ སྷིལ་ ཀྲུང་ གྷིས་ བཞུགས་ པ་ གཡས་ 

མཆོག་ སྷིན་ གྷིས་ པདྨ་ དཀར་ པོའ་ི སོང་ བུ་ བཟུང་ བའྷི་ འདབ་ མ་ རྒྱས་ པའྷི་ 

སླེང་ ན་ ཡླེ་ ཤླེས་ ཀྷི་ རལ་ གྲྷི་ དང་ གཡོན་ ཨུཏྤལའྷི་ ཡུ་ བ་ ཐུགས་ ཀར་ བཟུང་ 

བའྷི་ འདབ་ མ་ སན་ ཐད་ དུ་ བླེ་ བའྷི་ གླེ་ སར་ ལ་ ཤླེས་ རབ་ ཀྷི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྷིན་ 

པའྷི་ གླེགས་ བམ་ བསྣམས་ པ། མཚན་ དཔླེའྷི་ མཛེས་ སྡུག་ བལྟ་ བས་ ཆོག་ མྷི་ 

ཤླེས་ ཤྷིང༌། གཞོན་ ནུ་ ཟག་ མླེད་ ཀྷི་ བདླེ་ བའྷི་ ལང་ ཚོ་ རྒྱས་ པ། འོད་ དང་ འདོ་ 

ཟླེར་ མཐའ་ ཡས་ མུ་ མླེད་ པར་ འཕོ་ བའྷི་ རང་ བཞྷིན་ ཅན་ ནོ། 
达利（塔玛德尼巴昂扬纳）多杰样坚玛 萨沃
酿 巴玛嘎波 达玛嘉波得瓦 达瓦氼刚沃丹拉 

让格欣德茶沃 龙森当 叶丹拉波拉当 杰怎匝
沃喇嘛僧 噢卧耶美波让银 阿叶嘎波 永色杰
巴利 帕窍钦波噢卧 达格珍钦匝沃喇嘛 师尊名讳

“秋杰耶银诺沃”（或：阿旺罗珠聪美） 格多
嘎波 压结夏尼 达当仁波其坚其 借僧当丹巴 
压多吉杰仲给犹巴 宜窍因基 巴玛嘎布东沃
荣沃 达玛吉波当 纳耶希杰囸哲当 运额巴勒
耶瓦 特嘎荣沃 达玛年塔德学沃给萨拉 希囸
杰帕若德辛波 拉万南巴灿慧贼德 达威窍么
希向 云呢囸美杰得沃朗措吉巴 奥当奥热 塔
宜么美巴绰沃 让银坚诺 
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自身（平庸而观或）明观为金刚妙音天女之心间，白

色八瓣莲花中央圆满月垫上，自之极其细微之风心、

殊胜之本尊、至尊根本上师三者本体无别之自性白色

阿字，化为胜妙智慧本性（文殊菩萨本性）、自之大

恩根本上师“法王如意宝”，身白一面二臂，具备十

三种绸缎珍宝装饰，双足呈金刚跏趺坐势，右手以胜

施印执持白色莲花枝蔓，其盛开之花瓣上为智慧宝

剑，左手于心间拈持于耳边盛开之青莲花茎，其花蕊

之上为般若经函，相好庄严，观不厌足，无漏大乐之

青春韶华妙龄童子（文殊童子），散发无边无际之璀

璨光华，熠熠生辉，灿烂夺目。 

 
然后念诵： 

དཔལ་ལྡན་ར་བའྷི་བླ་མ་རྷིན་པོ་ཆླེ། ། 
华丹匝沃喇嘛仁波切      具德根本上师如意宝 
བདག་གྷི་སྷིང་གར་པདྨའྷི་གདན་བཞུགས་ལ། ། 
达格酿嘎巴米丹犹拉      祈住我心莲花垫中央 
བཀའ་དྲྷིན་ཆླེན་པོའ་ིསོ་ནས་རླེས་བཟུང་སླེ། ། 
瓜珍钦布果尼吉荣得      以大恩德教诫并摄受 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 
格颂特杰辛基拉德所      赐予身语意之胜加持 
མ་ལུས་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའྷི་བདག་ཉྷིད་ཁྱོད།། 
玛利窍僧迪波达涅窍      一切三宝总集自性汝 
དད་པའྷི་ཡྷིད་མཚོ་ཀུན་ནས་དྭངས་པ་ལ། ། 
达波叶措根尼当巴拉      信心意海彻底得清净 
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མཁྱླེན་བརླེའྷི་ཟླ་གཟུགས་ནམ་ཡང་མྷི་འགོག་པར། ། 
钦贼达惹南扬么果巴      智悲月影无力堪阻挡 
བང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མླེད་མགོན་དུ་བཞུགས། ། 
香且瓦德抓美衮德犹      乃至菩提不离恒护佑 
མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚའོྷི་མཆོད་ཡོན་འཁྱྷིལ། ། 
芒德图巴江促窍云且      广闻大海供养水潴聚 

བམས་བརླེའྷི་རང་བཞྷིན་བསྷིལ་བའྷི་ཆུ་རྒྱུན་འབླེབས། ། 
宣贼让银色沃且锦倍      慈悲自性清凉江河泻 
རད་བྱུང་དད་པའྷི་མླེ་ཏོག་ཚོགས་བཀྲམ་ཞྷིང། ། 
玛雄达波美朵措章样      稀有信心花朵缤纷陈 
རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྷིམས་མཆོག་གྷི་དྲྷི་བསུང་ལྡང༌། ། 
南达策诚窍格哲颂荡      氤氲净戒胜妙之芬芳 
ཤླེས་རབ་སོན་མླེའྷི་སྣང་བ་འོད་དུ་གསལ། ། 
希囸准昧囊瓦奥德萨      智慧灯炬辉耀光芒灿 
བང་ཆུབ་སླེམས་མཆོག་ཡྷིད་འོང་སོས་ཆུའྷི་རྒྱུན། ། 
香且森窍叶嗡富齐锦      菩提宝心悦意香水流 
ཏྷིང་འཛིན་བདུད་རྷིའྷི་ཞལ་ཟས་དམ་པ་དང༌། ། 
当怎德贼压瑞丹巴当      禅定甘露美妙之珍馐 
གཟུངས་དང་བརོན་པ་མཆོག་གྷི་སྷིན་ཆླེན་ལས། ། 
荣当尊巴窍格阵钦利      总持精进殊妙祥云中 
བསོད་དབངས་སན་པའྷི་རོལ་མོ་འབུམ་སོགས་ཅྷིང༌། ། 
多样年波若摩崩卓匠      奏出称颂礼赞之乐音 
བཀོད་པའྷི་ཁོ་ལག་ཡངས་པའྷི་དཔག་བསམ་ཤྷིང༌། ། 
果波括拉扬波华三向      荫蔽四方高广如意树 
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ཡང་དག་ལྟ་བ་གཞོན་ནུའྷི་འབྲས་ལྡན་ཞྷིང༌། ། 
扬达达瓦云尼追丹样      结出真实见解鲜嫩果 
ཆགས་མླེད་གཏོང་བའྷི་འདོད་རྒུར་འཇོ་བའྷི་བ། ། 
恰美洞沃多格郊沃瓦      无贪施舍满足众愿牛 
འཛད་མླེད་བསོད་ནམས་གཏླེར་གྷི་བུམ་བཟང་དང༌། ། 
匝美索南得杰翁让当      无尽福德贤妙之宝瓶 
སོ་སོ་ཡང་དག་རྷིག་པ་བཞྷི་ཡྷི་ནྷི། ། 
所所扬达热巴耶叶呢      四种无碍真实智慧之 བླ་རླེ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་གྷིས། ། 
喇热德当江灿瓦丹基      华盖宝伞胜幢及飞幡 བདག་ལུས་གཞལ་མླེད་ཁང་བཟང་རབ་བརྒྱན་ཏླེ། ། 
达利压美亢让囸坚得      严饰自身无量妙宫殿 

སྷིང་གྷི་ཆུ་སླེས་བཞད་པའྷི་གླེ་སར་ལ། ། 
酿格且基压波给萨拉      心间绽放莲花苞蕊上 དགླེས་པར་བཞུགས་པ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་ཀྷི་རླེ། ། 
基巴犹巴卓衮秋杰杰      欣喜而住护众之法王 རོ་རླེ་འཆང་ཆླེན་རྟག་ཏུ་མཆོད་བགྷིད་ཅྷིང༌། ། 
多杰强钦达德窍杰匠      金刚持前恒时行供养 

ངླེས་པར་འདུན་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་གསོལ་འདླེབས་ན། ། 
诶巴登波叶基所得纳      极其恭敬诚心而祈祷 

ཆོས་ཀྷི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ཏུ་མཉླེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
秋杰嘉波窍德尼杰结      但愿法王胜尊喜开颜 

གང་སྣང་བདླེ་སོང་རོལ་པའྷི་འདོད་ཡོན་ལྔ། ། 
刚囊得东若波多云锕      诸现乐空游舞五欲妙 
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བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་སྷིད་རྫས། ། 
香且沿拉登丹嘉哲贼      具备菩提七支之政宝 

འཕགས་ལམ་ངོ་བོ་བཀྲ་ཤྷིས་རྟགས་བརྒྱད་དང༌། ། 
帕蓝噢卧札西达嘉当      圣道本体八种吉祥品 

འཕགས་ནོར་གྲངས་ལྡན་ཉླེ་བའྷི་རྷིན་ཆླེན་སོགས། ། 
帕诺章丹涅沃仁钦所      圣者财富之数珍宝等 5 

ལྷ་ཀླུ་མྷི་ཡྷི་འབོར་བའྷི་དངོས་པོ་དང༌། ། 
拉勒么叶较沃乌波当      天龙人间真实之财宝 

དག་པའྷི་ཞྷིང་གྷི་བཀོད་པ་རབ་འབམས་ཀྷིས། ། 
达波样格果巴冉绛基      以及净刹浩瀚之庄严 

མ་ལུས་མཁའ་དབྷིངས་རྒྱས་པར་བཀང་ནས་ཀང༌། ། 
玛利跨央吉巴刚尼匠      无余遍布弥漫虚空界 

རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འགྲོ་མགོན་ཁྱོད་ལ་འབུལ། ། 
锦么恰巴卓衮窍拉钵      连绵不断供奉众怙汝 

བཅུ་དྲུག་དགའ་བའྷི་རང་བཞྷིན་ལྷ་མོ་ནྷི། ། 
借哲嘎沃让银拉姆呢      十六欢喜自性之天女 

བརྒྱད་གཉྷིས་ལང་ཚ་ོདག་པའྷི་མཆོད་རྫས་ཅན། ། 
嘉尼朗措达波窍贼坚      二八佳龄清净之供物 

སོང་ཆླེན་དབྷིངས་སུ་དག་པའྷི་སྒྱུ་ཐབས་ཀྷིས། ། 
东钦央色达波杰塔基      以大空界清净之幻术 

ཟག་མླེད་བདླེ་བའྷི་ཉམས་འགྱུར་སོང་དུ་སླེལ། ། 
囸美得沃年杰东德比      无漏大乐神韵千倍增 

མདོར་ན་བདག་གཞན་སོ་གསུམ་འབོར་བར་བཅས། ། 
多纳达沿果僧较瓦吉      总之自他三门及受用 
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དུས་གསུམ་དགླེ་བའྷི་ར་བ་ཀུན་བསོམས་ནས། ། 
迪僧给沃匝瓦根洞尼      以及三时悉数之善根 

ཡླེ་ཤླེས་འདོད་རྒུར་རོལ་པ་དགླེས་མཆོག་སྷིན། ། 
耶希多格若巴基窍阵      随意享用智慧胜喜云 

རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དཔྱྷིད་དུ་འབུལ། ། 
达恰楞基哲波谢德钵      常遍任运圆满而奉呈 
དླེ་རྣམས་ཕྷིའྷི་མཆོད་པའོ། 以上为外供养   

 

བདག་ལུས་རོ་རླེ་ར་ཡྷི་བཉྫ་རུ། ། 
达利多杰匝叶班杂热      自身金刚脉之班杂中 

རང་བྱུང་དྭངས་མའྷི་ཁམས་མཆོག་བདུད་རྷིའྷི་བཅུད། ། 
让雄当米康窍德贼借      自然清净妙种甘露精 

རྒུད་འཇོམས་འཆྷི་མླེད་གྲུབ་པའྷི་སན་ཆླེན་འདྷི། ། 
格炯且美哲波曼钦德      摧灭衰败无死成就药 

འགྲོ་མགོན་ཆོས་ཀྷི་རྒྱལ་པོར་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
卓衮秋杰嘉波窍巴钵      呈供众生怙主法王尊 

སྤྱྷི་བོ་ལ་སོགས་འཁོར་ལོའ་ིགནས་ལྔ་པོའ།ི ། 
学卧拉所括路尼锕布      顶门等等脉轮之五处 

ཁམས་གསུམ་ཆགས་པ་དབྷིངས་སུ་བསལ་བའྷི་ཁག ། 
康僧恰巴央色扎沃插      诛灭三界贪欲之鲜血 

ཆགས་མླེད་ཆགས་པ་ཆླེན་པོའ་ིརླན་དང་བཅས། ། 
恰美恰巴钦布蓝当吉      无贪大贪具备湿润性 

རང་བྱུང་རཀྟའྷི་མཆོད་པ་ཁྱླེད་ལ་འབུལ། ། 
让雄囸迪窍巴切拉钵      自生囸达供奉于汝尊 
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སྣོད་བཅུད་འཇྷིག་རྟླེན་ཡངས་པའྷི་གཏོར་གཞོང་དུ། ། 
诺借结定扬波朵雍德      器情世间深广朵玛盘 

ནང་བཅུད་འགྲོ་བ་ཀུན་གྷི་ཕུང་པོ་ལ། ། 
囊借卓瓦根杰彭波拉      内情世间所有众生体 

རང་གསལ་བཀྲག་མདངས་དབང་པོས་མཛེས་བརྒྱན་པ། ། 
让萨札当旺布贼坚巴      装扮自明绚丽娇艳根 

དམ་རྫས་གཏོར་མའྷི་མཆོད་པ་འདྷི་ཡང་འབུལ། ། 
丹贼朵米窍巴德扬钵      誓言圣物朵玛皆供养 

ཤྷིན་ཏུ་ཕ་བ་དྭངས་མའྷི་ར་ཡྷི་རྒྱུན། ། 
欣德茶瓦当米匝叶锦      极其细微清净之脉络 

ཁུ་རྡུལ་རླུང་གསུམ་འདྲླེས་པར་ཞུ་བའྷི་དཔྱྷིད། ། 
克德龙僧这巴犹沃谢      精血风三交融之精华 

མྷི་ཤྷིགས་འོད་གསལ་ཆླེན་པོར་རྟག་འབར་བའྷི། ། 
么谢奥萨钦波达巴沃      恒时炽燃不毁大光明 

ཐབས་མཆོག་སྔགས་ཀྷི་མར་མླེ་བཞླེས་སུ་གསོལ། ། 
塔窍锕杰玛美义色所      敬享殊胜方便秘密灯 

སྣོད་བཅུད་གཉྷིས་མླེད་ཡབ་ཡུམ་དག་པ་ལས། ། 
诺借尼美雅阴达巴利      器情无二父母之清净 

འབྲས་བུ་རང་བྱུང་ཡླེ་ཤླེས་མླེར་ཤར་བ། ། 
追沃让雄耶希美夏瓦      显现硕果自然智慧焰 

མཐའ་དབུས་མླེད་པར་གསལ་བའྷི་འོད་འབར་ནྷི། ། 
塔威美巴萨沃奥巴呢      无有中边明朗光炽燃 

འཁོར་བའྷི་མུན་ཁང་གཞོམ་ཕྷིར་བཞླེས་སུ་གསོལ། ། 
括沃门亢雍穴义色所      为摧轮回暗室祈享用 
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དླེ་ནྷི་ནང་གྷི་མཆོད་པའོ། 以上为内供养 

 
རོ་རླེ་དབངས་ཅན་ཆགས་པའྷི་ས་དབངས་ཀྷིས། ། 
多杰样坚恰波札样基      金刚妙音天女妙欲声 

མ་ལུས་རྒྱལ་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཆགས་བགྷིད་ཅྷིང༌། ། 
玛利嘉南达德恰杰匠      悉令诸佛恒时而贪着 

ཆགས་མླེད་ཆགས་པའྷི་གཟྷི་བྷིན་སོང་དུ་འབར། ། 
恰美恰波惹辛东德巴      无贪贪欲威光极炽盛 

རད་བྱུང་ལྟ་ན་སྡུག་པའྷི་ལང་ཚ་ོནྷི། ། 
玛雄达纳德波朗措呢      妍丽绝伦青春之妙龄 

མཐོང་བའྷི་མོད་ལ་ཟག་མླེད་བདླེ་སླེར་མ། ། 
通沃摩拉囸美得得玛      目睹即赐无漏之大乐 

གང་གྷི་ལུས་ལས་བྱུང་བ་བཟང་པོའ་ིདྲྷིས། ། 
刚格利利雄瓦让布这      其身散发扑鼻之芳香 

དཔག་ཚད་ཕླེད་ཀྷི་ཁྱོན་ཀུན་འགླེངས་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
华擦学杰群根岗学匠      氤氲弥漫充斥半由旬 

ཟུར་གྷིས་འཛུམ་ཞྷིང་ཡྷིད་འཕོག་རོ་རླེའྷི་གླུ། ། 
热基增样叶绰多吉勒      含情且唱悦耳金刚歌 

སངས་སབས་བསོད་པའྷི་གར་དང་བཅས་སོགས་པ། ། 
当达交波嘎当吉卓巴      伴以姿态曼妙之舞蹈 

ལས་རླུང་སྷིད་པའྷི་འཆྷིང་བ་མཐའ་དག་ཀུན། ། 
利龙哲波强瓦塔达根      一切三有业风之束缚 

ངླེས་པར་གཅོད་ལ་མྱུར་བའྷི་ཕོ་ཉ་མོ། ། 
诶巴皎拉涅沃颇氼摩      迅速决定斩除之女伴 
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མཐོན་མཐྷིང་སྷིན་ལས་གོག་བཞྷིན་ལྡླེམ་སླེག་ནྷི། ། 
吞唐阵利络银邓嘎呢      如云中电婀娜而多姿 

རོལ་བའྷི་རླེ་འཇོ་མྷིག་འཕྲུལ་ལྟར་བསྒྱུར་ཞྷིང༌། ། 
若沃贼郊么彻达杰样      享乐妙艺恰似迷幻术 

གཅྷིག་ལས་དུ་མར་འཕོ་བ་ཕག་རྒྱའྷི་ཚགོས། ། 
结利德玛绰瓦夏吉措      一中发出众多之手印 

ཐབས་མཆོག་རྷིག་པའྷི་གྲོགས་ལ་དགླེས་བཞྷིན་དུ། ། 
塔窍热波卓拉基银德      胜便觉性伴侣欢喜中 

ལག་པའྷི་ལྕུག་ཕན་ཕན་ཚུན་འབྲླེལ་བས་ཤྷིང༌། ། 
拉波借缠潘岑这虚向      臂似纤细枝桠相缠绕 

མཆུ་སོས་པདྨའྷི་སྦྲང་རྷི་འཐུང་བ་ཡྷིས། ། 
且住巴米庄责通瓦义      柔唇吸吮莲花之甘饴 

མོྱས་པའྷི་ས་དབངས་ཀུན་ནས་གསལ་བླེད་པ། ། 
扭波札样根尼萨学巴      沉迷陶醉音声极明朗 

མཉམ་པར་སོར་བའྷི་རླེག་བ་ལས་སླེས་པའྷི། ། 
年巴哟沃热夏利基波      美妙交合之触而衍生 

བདླེ་སོང་ཟག་པ་མླེད་པའྷི་སོབས་མཆོག་གྷིས། ། 
得东囸巴美波多窍给      乐空无漏殊胜之妙力 

སྷིད་པའྷི་ལས་རླུང་དབུ་མར་བཟློག་ནས་ཀང༌། ། 
哲波利龙沃玛舵尼匠      轮回业风返回于中脉 

མྷི་ཤྷིགས་རོ་རླེའྷི་རྒྱལ་ཐབས་བསྐྲུན་བླེད་པ། ། 
么谢多吉嘉塔震学巴      建立不毁金刚之王位 

བདླེ་མཆོག་སྒྱུ་མ་བདླེ་བའྷི་རོལ་མོ་ནྷི། ། 
得窍杰玛得沃若摩呢      胜乐幻化大乐之乐音 
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མཁའ་དང་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ཏླེ་ཁྱོད་ལ་འབུལ། ། 
跨当年巴哲得窍拉钵      供奉等同虚空化身汝 
གསང་མཆོད་དོ། ། 以上为密供养 

 
མ་ལུས་སྣང་ཞྷིང་སྷིད་པའྷི་ཆོས་སོ་ཅོག ། 
玛利囊样哲波秋所较      现有内外器情一切法 

སྣང་སོང་རྷིག་པའྷི་ངང་དུ་རོ་གཅྷིག་པའྷི། ། 
囊东热波昂德若结波      现空觉性之中为一味 

མྷི་ཤྷིགས་ཐྷིག་ལླེ་ཆླེན་པོ་ཁྱབ་བརལ་བ། ། 
么谢特雷钦波恰达瓦      不毁之大明点本周遍 

དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྷིད་དུ་དགླེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
迪僧年巴涅德基杰结      愿以三时平等性而喜 

འོད་གསལ་མཁའ་དབྷིངས་དྭངས་པའྷི་ནམ་མཁའ་ལ། ། 
奥萨跨央当波南跨拉      光明界之纯净虚空内 

རྷིག་རལ་འཇའ་ཟླེར་ཐྷིག་ལླེ་བཀྲ་བའྷི་དབུས། ། 
热匝加热特雷札沃威      觉力璀璨虹光明点中 

རྷིག་གདངས་མ་འགག་རོ་རླེ་ལུ་གུ་རྒྱུད། ། 
热当玛嘎多杰勒格杰      觉光不灭金刚连环套 

རང་བྱུང་རལ་སྣང་བཀོད་པའྷི་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
让雄匝囊果波窍巴钵      敬奉自然力现庄严供 

སྷིང་རླེའྷི་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྷི་ཐུགས། ། 
酿吉丹巴塔宜巴叶特      无缘大悲殊胜无边意 

ཐབས་མཆོག་བདླེ་ཆླེན་རྷིག་པའྷི་རོལ་མོ་དང༌། ། 
塔窍得钦热波若摩当      胜便大乐觉性之琴瑟 
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ལྷན་སླེས་རྡུལ་བྲལ་སོང་ཆླེན་དག་པའྷི་དབྷིངས། ། 
篮基德抓东钦达波央      俱生离尘大空清净界 

ཨླེ་ཝ་ཾམཉམ་སོར་བདླེ་བའྷི་མཆོད་སྷིན་འབུལ། ། 
哎旺年哟得沃窍阵钵      呈奉诶望双运乐供云 

སྷིད་དང་ཞྷི་བ་རོ་གཅྷིག་འདྲླེས་པའྷི་མོད། ། 
哲当耶瓦若结这波摩      有寂一味无别而交融 

མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡྷི་རོ་རླེ་འདུས་མ་བས། ། 
跨恰跨叶多杰迪玛虚      遍空无为虚空之金刚 

འོད་གསལ་བདླེ་བའྷི་བདླེ་མཆོག་མཉམ་པ་ཉྷིད། ། 
奥萨得沃得窍年巴涅      光明乐之胜乐平等性 

ཟག་མླེད་དགླེས་པ་མཆོག་གྷིས་དགླེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
囸美基巴窍给基杰结      愿以无漏胜喜而欢喜 
དླེ་ནྷི་གཉྷིས་མླེད་ཟུང་འཇུག་གྷི་མཆོད་པའོ། 以上为无二双运供 

 
དླེ་ནས་གསོལ་བ་འདླེབས་པ་ནྷི། ། 下面开始祈祷： 

ཨླེ་མ་ཧོ།  
哎玛吙                    哎玛吙 

མ་ལུས་ཕོགས་བཅུ་དུས་བཞྷིར་བཞུགས་པ་ཡྷི། ། 
玛利效借迪耶犹巴叶      十方四时一切安住之 

དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་བསླུ་མླེད་རྷིན་པོ་ཆླེ། ། 
衮窍南僧勒美仁波切      无欺尊贵殊胜妙三宝 

སབས་མཆོག་བླ་མ་ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་འདུད། ། 
嘉窍喇嘛窍拉扬达德      真实恭礼胜怙师尊汝 
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གསོལ་བ་འདླེབས་སོ་ཐུགས་རླེའྷི་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
所瓦得所特吉辛基洛      祈祷以大悲心而加持 

མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་པའྷི་རང་བཞྷིན་མཚུངས་པ་མླེད། ། 
钦贼尼波让银聪巴美      智悲力之自性无伦比 

ཁྱད་པར་སྐལ་མླེད་བདག་གྷི་གཉླེན་གཅྷིག་པུ། ། 
恰巴嘎美达格您结波      尤为无缘吾之唯一亲 

མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་ལྷག་པའྷི་སབས་གཞན་ནྷི། ། 
衮波窍利拉波嘉沿呢      怙主汝尊之外皈依处 

ནམ་ཡང་ཚལོ་བ་མླེད་དོ་བཀའ་དྲྷིན་ཅན། ། 
南扬措瓦美多瓜珍坚      永难寻觅吾之大恩师 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་གསོལ་ཞྷིང་མཆོད་པ་ལས། ། 
迪僧嘉瓦所样窍巴利      供养祈祷三世之佛陀 

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྷི་བ་སྤུའྷི་བུ་ག་ཙམ། ། 
衮波窍杰瓦彼沃嘎赞      不如仅忆汝尊一毛孔 

དྲན་པས་དངོས་གྲུབ་བྷིན་རླབས་ཆླེས་མྱུར་བ། ། 
展比乌哲辛拉其涅瓦      更能速得成就之加持 

ཐུགས་རླེ་མཚུངས་པ་མླེད་དོ་ཆོས་ཀྷི་རླེ། ། 
特杰聪巴美多秋杰杰      大悲无可匹敌法王尊 

འདྷི་ནས་ནམ་ཞྷིག་བང་ཆུབ་ཤྷིང་དབང་དྲུང༌། ། 
德尼南耶香且向旺仲      有朝一日菩提树王下 

བདུད་ཀྷི་སླེ་ཀུན་སོབས་ཀྷིས་ཕམ་བས་ནས། ། 
德杰得根多基旁虚尼      以胜妙力战胜诸魔众 

བླ་མླེད་བང་ཆུབ་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ། ། 
喇美香且作巴苍嘉瓦      直至圆满无上正等觉 
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དླེ་སྷིད་མགོན་པོས་རྟག་ཏུ་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
得哲衮布达德辛基洛      大恩怙主恒时赐加持 

ཐ་ན་རྷི་ལམ་གཉྷིད་དུ་ཡོལ་ན་ཡང༌། ། 
塔纳么蓝涅德哟纳扬      甚至游历沉睡梦境中 

བླ་མའྷི་བྷིན་རླབས་མཆོག་གྷི་སྣང་བ་དང༌། ། 
喇米辛拉窍格囊瓦当      师尊殊胜加持亦显现 

ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་མླེད་པས་རླེས་བཟུང་ནས། ། 
南扬抓瓦美比吉荣尼      永不分离慈悲而摄受 

རྟག་ཏུ་མགོན་ཁྱོད་དགླེས་པར་བླེད་གྱུར་ཅྷིག ། 
达德衮窍基巴学杰结      祈愿永恒怙主汝生喜 

ནམ་ཞྷིག་བང་ཆུབ་བརླེས་པ་དླེ་ཡྷི་ཚ།ེ ། 
南耶香且尼巴得叶才      一旦获致菩提之彼时 

སྷིང་གྷི་ཐྷིག་ལླེར་ཁྱོད་ཉྷིད་རོ་གཅྷིག་ཅྷིང༌། ། 
酿格特雷窍涅若结匠      心之明点汝尊成一味 

སྤྱྷི་བོའ་ིཅོད་པན་ཁོད་ན་ཁྱོད་ཀྷི་སྐུ། ། 
学务较班绰纳窍杰格      胜妙汝身顶间佛冠中 

ནམ་ཡང་གཡོ་མླེད་སྷིད་མཐར་མཛེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
南扬哟美哲塔贼杰结      但愿恒时无动趋有边 

དླེང་ནས་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷག་པའྷི་ལྷའྷི། ། 
当尼喇嘛窍当拉波勒      自此殊胜上师及本尊 

བྷིན་རླབས་སྣང་བ་སྷིང་ལ་མཆླེད་གྱུར་ནས། ། 
辛拉囊瓦酿拉切杰尼      加持显现漫布吾心间 

གཟུངས་སོབས་ཏྷིང་འཛིན་བོླ་གྲོས་དད་བརོན་གྷི། ། 
荣博当怎洛珠达尊杰      总持辩才禅定智信勤 
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གཏླེར་ཆླེན་མྱུར་དུ་གྲོལ་བར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
得钦涅德卓瓦辛基洛      速开彼等大藏祈加持 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྷི་ངོ་བོ་འཇམ་པའྷི་དབངས། ། 
华丹喇米噢卧蒋波样      具德上师本体文殊尊 

སྷིབ་གཉྷིས་དྲྷི་མ་སླེལ་བ་ཡླེ་ཤླེས་སྐུའྷི། ། 
哲尼哲玛色瓦耶希给      遣除二障尘垢智慧身 

འོད་བཟང་སྷིང་ལ་སྷིམ་པའྷི་དགའ་སོན་མཆོག ། 
奥让酿拉僧波嘎敦窍      妙光融入心间胜喜宴 

རྟག་ཏུ་མོྱང་བའྷི་སྐལ་བཟང་བདག་ལ་སོལ། ། 
达德浓沃嘎让达拉佐      恒时享用善缘祈赐吾 

 

ཞླེས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། །  
意所瓦达拉（祈祷完毕） 
 
ཐུགས་དབུས་ཟླ་སླེང་ཨ་ཡྷིག་སྔགས་ཕླེང་བཅས་ལ་སླེམས་གཏད་དླེ། ཝ་ཀཻ་ 
བཟླས་མཐར། ཨ། བརྒྱ་བཟླ། རང་ལུས་འདོ་ཞུ་སྷིང་གའྷི་ལྷ་ལ་ཐྷིམ། །ལྷ་ཉྷིད་ 
ཨ་ལ་ཐྷིམ་པར་སླེམས་བཟུང་ནས། །ཨ་ཡྷིག་ན་ད་ཤྷིན་ཏུ་ཕ་བ་གང༌། །མྷི་ 
དམྷིགས་གཤྷིས་ལུགས་སོས་དང་བྲལ་བར་བཞག ། 
 

特威达当阿叶 锕创吉拉森达得  
嗡瓦解但那玛…… 

阿…… 

让利奥犹酿哥拉拉腾 拉涅阿拉腾巴森荣尼 阿
叶纳达欣德茶瓦刚 么么西勒驻当抓瓦压 
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观想于心间月垫之上“ཨ”字咒鬘，“嗡瓦解但那玛”念

完后，再念诵“ཨ”字一百遍。自身化光融心间本尊，本

尊融入本性之“ཨ”字，“ཨ”字融满极其细微之“那

达”，并于无缘离戏中安住。 
 

སར་ཡང་མཁའ་ལ་འཇའ་བཞྷིན་དུ། ། 
拉扬跨拉加银德            复现虚空彩虹般 

སྣང་སོང་རྷིག་པ་བླ་མ་དངོས། ། 
囊东热巴喇嘛乌            现空觉性上师尊 

ཡླེ་ཤླེས་སྐུ་ཡྷི་ཞལ་ཕག་གར། ། 
耶希格叶压夏嘎            智身颜开手翩翩 

སྣ་ཚགོས་འགྲོ་བ་འདུལ་ཕྷིར་བཞླེངས། ། 
纳措卓瓦德穴样            为调诸众故降生 

 

དགླེ་བ་འདྷི་ཡྷིས་མྱུར་དུ་བདག ། 
给瓦德义涅德达            我今速以此善根 

དཔལ་མགོན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། ། 
华衮喇嘛哲杰尼            成就怙主上师尊 

འགྲོ་བ་གཅྷིག་ཀང་མ་ལུས་པ། ། 
卓瓦结匠玛利巴            令诸众生无一余 

དླེ་ཡྷི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། 
得叶萨拉果巴效            悉皆安置于此地 

 

སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། ། 
洁瓦根德扬达喇嘛当        生生世世不离师 
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འབྲལ་མླེད་ཆོས་ཀྷི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོྤྱད་ཅྷིང་། ། 
抓美秋杰华拉隆效匠        恒时享用胜法乐 

ས་དང་ལམ་ཀྷི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། ། 
萨当蓝杰云丹囸作尼        圆满地道功德已 

རོ་རླེ་འཆང་གྷི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ། 
多杰强格果旁涅托效        唯愿速得金刚持 

 
དཔལ་ལྡན་བླ་མའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། ། 
华丹喇米南巴塔巴拉      对于具德上师诸行仪 

སྐད་ཅྷིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མྷི་སླེ་ཞྷིང། ། 
嘎结赞扬洛达么洁样      刹那不生毫许之邪见 

ཅྷི་མཛད་ལླེགས་པར་མཐོང་བའྷི་མོས་གུས་ཀྷིས། ། 
结匝拉巴通沃木给基      以视其行善妙恭敬心 

བླ་མའྷི་བྷིན་རླབས་སླེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག ། 
喇米辛拉森拉借巴效      愿师加持融入吾心间 
 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྷི་སྐུ་ཚ་ེབརྟན་པ་དང། ། 
华丹喇米格才丹巴当      祝愿上师身寿恒稳固 

མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདླེ་སྷིད་འབྱུང་བ་ཡྷིས། ། 
跨年永拉得杰炯瓦义      等同虚空众生获安乐 

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚགོས་བསགས་སྷིབ་སངས་ནས། ། 
达沿玛利措萨哲样尼      自他悉皆净障圆资粮 

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། 
涅德桑吉萨拉果巴效      迅速成就佛陀之果位 
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ཐུབ་མཆོག་ལྷག༴ 
加诵： 

ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང། 
云丹桑吉根当年纳样      功德等同一切佛陀尊 

བཀའ་དྲྷིན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའྷི་མགོན། ། 
瓜真桑吉根利拉波滚      恩德胜过诸佛之怙主 
ར་བའྷི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདླེབས། 
匝沃喇嘛窍拉所瓦得      祈祷根本传承胜上师 
གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སླེ་བར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། 
尼乐多巴杰瓦辛吉洛      证悟实相妙义祈加持 
 
བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
喇嘛格康让瓦所瓦得      祈祷上师身健体安康 

མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚ་ེརྷིང་བར་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
窍德格才让瓦所瓦得      祈祷上师身寿恒绵长 

ཕྷིན་ལས་དར་ཞྷིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
陈利达样吉巴所瓦得      祈祷事业繁荣且兴旺 

བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མླེད་པར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
喇嘛当抓瓦美巴辛基洛     恒时不离师尊赐加持 
ཞླེས་བའོ། །ཞླེས་དད་པས་གང་ཤར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།  

如此以诚信之心猛厉祈祷 

དླེ་ནས་རྷིག་སོང་བླ་མ་དང༌། ། 
得尼热东喇嘛当            于是觉空上师尊 

ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྷིས། ། 
效迪嘉瓦这吉基            三时十方佛菩萨 
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ཕག་ནས་མླེ་ཏོག་ཆར་འབླེབས་ཤྷིང༌། ། 
夏尼美朵恰倍向            手中降落妙花雨 

བདླེན་པའྷི་ཚིག་གྷིས་ཤྷིས་པར་མཛོད། ། 
定波策给西巴作            以谛实语而祝福 

 
རྒྱལ་མཚན་རླེ་མོར་སོགས་ནས་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
རྒྱལ་མཚན་རླེ་མོ་དབང་གྷི་རྒྱལ་པོ་ལྟར། ། 
江灿贼莫旺格嘉波达      犹如宝幢妙顶自在王 

ལྷག་པའྷི་ལྷ་ཡྷི་གཙུག་གྷི་རྒྱན་གྱུར་པ། ། 
拉巴拉耶泽格坚杰巴      成为殊胜天尊之顶饰 
སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ་བའྷི། ། 
哲巴波拉乌哲窍作沃      祈愿具德圣者上师尊 
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
花丹喇嘛丹波扎西学      赐予殊胜悉地增吉祥 
 

གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤྷིས་ཅྷི་རྷིགས་བརོད་དོ། 
另可念诵其他吉祥祝词（如下：） 

བདག་ནྷི་འདྷི་ནས་ཚ་ེརབས་ཐམས་ཅད་དུ། ། 
达呢德尼才囸坛加德      愿我从今乃至世世中 

བླ་མ་ལྷག་པའྷི་ལྷ་ཡྷིས་རླེས་སུ་བཟུང༌། ། 
喇嘛拉波拉义吉色荣      上师殊胜本尊予摄受 

བསབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚའོྷི་གཏླེར་ལ་དབང༌། ། 
拉僧云丹江促得拉旺      三学功德海藏得自在 

བསན་འགྲོའ་ིདོན་ཆླེན་འབད་མླེད་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
丹珠敦钦巴美哲巴效      易成弘法利生大事业 
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རོ་རླེ་སོབ་དཔོན་ཞབས་བརྟན་བཞླེད་པ་འགྲུབ། ། 
多杰洛魂压丹耶巴哲      金刚上师住世所愿成 

དགླེ་འདུན་སླེ་འཕླེལ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་དར། ། 
根登得培夏哲丹巴达      僧团兴旺讲修教法盛 

འཁོར་སོབ་སྷིན་བདག་མངའ་ཐང་འབོར་བ་རྒྱས། ། 
括洛因达锕汤较瓦吉      眷属施主财福皆圆满 

བསན་པ་ཡུན་རྷིང་གནས་པའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
丹巴音让尼波札西效      教法长久住世愿吉祥 
 

ཀུན་འདུས་ནོར་བུའྷི་རྒྱལ་པོ་ལས། །ཡང་དག་ལམ་གྷི་རྟླེན་འབྲླེལ་ཀུན། །བཀའ་དྲྷིན་སན་ཐོག་ 
གཅྷིག་ཉྷིད་དུ། །ཉམས་ལླེན་ཟབ་པའྷི་མཐར་ཐུག་ཡྷིན། ། 
《一切珍宝之王》中，真实大道众缘起，安住于一坐垫上，修持

甚深之究竟 

ཟབ་མོ་ནང་གྷི་མཆོད་པ་སླེ། །སོས་པ་ཆུང་ཞྷིང་ཉམས་ལླེན་བདླེ། །དོན་ཆླེན་བདླེ་ལླེགས་འགྲུབ་ 
བླེད་པ། །མན་ངག་ཡྷིན་ནོ་མྱོང་བས་རྟོགས། ། 
深奥内供之此法，简便易修不繁琐，顺利成就重大义，乃胜窍诀

体可知。 

རང་རང་གང་ལ་མོས་པ་ཡྷི། །བླ་མ་མཆོག་ལ་འདྷི་བཞྷིན་དུ། །དམྷིགས་འདོན་བསྒྱུར་ཞྷིང་ནམ་ 
ནམ་དུ། །ཉམས་ལླེན་མཛོད་ཅྷིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས། ། 
具备胜缘之诸众，于生信心妙师尊，应当如此随己意，数数观修

及念诵。 

ཞླེས་པའང་༧རོ་རླེ་འཆང་ཆླེན་པོས་ཐུགས་རླེས་ཉླེ་བར་བཟུང་བ་འཇམ་དབངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ 
བས་གང་ཤར་བྲྷིས་པ་མངལཾ། །དགླེའོ། །དགླེའོ། །དགླེའོ། ། 
以大金刚持之悲心善为摄受，蒋扬南巴加瓦（麦彭仁波切）随心

撰著完毕，茫嘎朗！善哉！善哉！善哉！ 
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注： 

1、无二：指因皈依与果皈依无二； 

2、清净四边：在世俗谛中指四无量心，在胜义谛中指清净

“有”、“无”、“非有”、“非无”四边； 

3、善逝自在及众生：善逝意即过去佛，自在意即现在佛，

众生意即未来佛； 

4、三需要：指为了实现证果，为了成为灌顶、加持的法

器，为了利他事业圆满三种需要； 

5、珍宝：即轮王七近宝，包括宫室、卧具、靴履、宝剑、

衣服、蛇皮褥和林苑； 
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༄༅། ། རོར་སླེམས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྷི་བརྒྱུད་པའྷི་ 
གསོལ་འདླེབས་བཞུགས་ས།ོ ། 

金刚萨埵修法传承祈祷文 

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། ། 
秋格根德让波当            法身普贤王如来 

ལོངས་སྐུ་ཞྷི་ཁོ་རྷིགས་ལྔའྷི་ལྷ། ། 
隆格耶绰热诶拉            报身寂猛五部尊 

སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་སླེ། ། 
哲格多杰森华得            化身金刚萨埵佛 

དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
恭杰喇玛所瓦得            祈祷意传诸上师 

རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང༌། ། 
嘉瓦根迪巴玛炯            诸佛总集莲花生 

མཁའ་འགྲོའ་ིཚགོས་དཔོན་མཚ་ོརྒྱལ་ཞབས། ། 
宽珠措魂措嘉压            空行众主胜海母 

གྲུབ་མཆོག་རོ་རླེ་བདུད་འཇོམས་ཏླེ། ། 
哲窍多杰登炯得            金刚降魔大成就 

བར་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
搭杰喇玛所瓦得            祈祷表传诸上师 

ཟབ་གཏླེར་མཛོད་འཛིན་རོད་ལྡླེམ་རླེ། ། 
囸得作怎果邓杰            持深伏藏鹫翎尊 

སྷིགས་ལྔའྷི་མུན་སླེལ་ལས་རབ་གྷིང༌། ། 
涅诶门色列绕朗            驱五浊暗列绕朗 
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རྷིག་རལ་དབང་ཐོབ་འཇྷིགས་མླེད་པ། ། 
热匝旺托结美巴            得觉力灌晋美巴 

སན་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
年杰喇玛所瓦得            祈祷耳传诸上师 

གཞན་ཡང་ཡྷི་དམ་ཌཱ་ཀྷི་ནྷི། ། 
沿扬叶丹札格呢            复次本尊诸空行 

ཆོས་སོང་སྲུང་མའྷི་ཚགོས་རྣམས་དང༌། ། 
秋炯忠米措南当            一切护法神会众 

སྣོད་བཅུད་རྒྱལ་པའྷི་ཞྷིང་དུ་གྲགས། ། 
诺借嘉波样德札            器情佛陀刹土中 

མ་ལུས་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
玛利根拉所瓦得            无余尊前诚祈祷 

དླེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྷི་མཐུས། ། 
得达所瓦达波提            愿以如是祈祷力 

དག་མཉམ་གཞྷི་ཡྷི་གནས་ལུགས་རྟོགས། ། 
达年耶叶尼勒多            证悟净等基实相 

བསླེད་དང་རྫོགས་པའྷི་ཉླེ་ལམ་གྷིས། ། 
洁当作波涅蓝基            依于生圆之捷径 

འབྲས་བུ་སྐུ་གཉྷིས་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
追沃格尼托巴效            获得二身之果位 
 
ཅླེས་པ་འདྷི་ནྷི་རོར་སླེམས་བསླེན་པ་དུང་སྒྲུབ་ཆླེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ངག་དབང་བོླ་གྲོས་མཚུངས་ 
མླེད་པས་སྨྲས་པ་ཀུན་ཏུ་དགླེ་བར་གྱུར་ཅྷིག ཕྷི་ལོ་༡༩༩༥ལོའ་ིཟླ་༤ཚསེ་༡ལའོ། ། 
此乃金刚萨埵心咒诵一亿大修时阿旺罗珠宗美所言，愿一切善

妙！一九九五年四月一日。 
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སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། ། 
洁瓦根德扬达喇嘛当        生生世世不离师 

འབྲལ་མླེད་ཆོས་ཀྷི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོྤྱད་ཅྷིང་། ། 
抓美秋杰华拉隆效匠        恒时享用胜法乐 

ས་དང་ལམ་ཀྷི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། ། 
萨当蓝杰云丹囸作尼        圆满地道功德已 

རོ་རླེ་འཆང་གྷི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ། 
多杰强格果旁涅托效        唯愿速得金刚持 
 
 

༈ རང་གྷི་སྷིང་གའྷི་ཧཱུྃ་གྷི་འོད་ཟླེར་གྷིས་རང་བཞྷིན་གྷི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་ 
གཉྷིས་སུ་མླེད་པ་འཕགས་མཆོག་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ་ཕོགས་ 
བཅུ་དུས་བཞྷིའྷི་སབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མླེད་པས་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་ 
གྷི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ། 
让格酿哥吽格 奥热基让银杰尼尼 喇嘛当尼
色美巴 帕窍多杰森慧金括拉 效借迪伊嘉耶
玛仓瓦美比 果瓦坛加登杰南卡 班匝萨玛雅
匝 

观自心间吽字放光，从自性刹土中，与上师无二之圣

者金刚萨埵之坛城者，为十方四时所有皈境所环绕，

于自前虚空中 班匝萨玛雅匝 
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༄༅། ། བླ་མ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའྷི་སྒྲུབ་ཐབས་ 
   ཉམས་ཆག་ཀུན་སངོ་ཞླེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །  

上师金刚萨埵修法仪轨·净除诸罪 
索达吉堪布仁波切  译 

（法王涅槃纪念法会主修） 

གཉྷིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྷི་རྷིམ་པ་ལ། སོར་དངོས་གཉྷིས་ལས། 
修法依次第分二：加行、正行 

དང་པོ་ལ་དྲུག་ལས། 
初加行分六 

དང་པོ་ནྷི། 
（一、皈依） 

འདྷིར་རྣལ་འབོར་པ་གང་ཞྷིག་སྷིང་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ལ་གཞོལ་བར་འདོད་པས་ལུས་སླེམས་ 
ཁོང་གོད་ལ་དད་འདུན་དྲག་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་སབས་སུ་འགྲོ་བ་ནྷི། 
欲修此心要修法之瑜伽行者，身心放松，以强烈信心皈依。 

ན་མོ།   
纳摩                       南无 

འདྷི་ནས་བང་ཆུབ་སྷིང་པོའ་ིབར། ། 
德尼香且酿布瓦            从今乃至菩提果 

རྷིགས་དང་དཀྷིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚའོྷི་བདག ། 
热当金括江促达            如海部及坛城主 

བླ་མ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་ལ། ། 
喇嘛多杰森华拉            上师金刚萨埵前 

ཡྷིད་ཆླེས་དད་པས་སབས་སུ་མཆྷི། ། 
叶其达比嘉森且            以诚挚信而皈依 

                                              三遍 



175 

གཉྷིས་པ་སླེམས་བསླེད་པ་ནྷི། 
（二、发心） 

མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཀུན། ། 
跨年卓瓦塔达根            为等虚空诸众生 

གཏན་བདླེའྷི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཕྷིར། ། 
丹迪萨拉沃永穴            永乐果地得安慰 

ལུས་ངག་ཡྷིད་ཀྷི་བརོན་པ་ཀུན། ། 
利锕叶杰尊巴根            身语意之诸精进 

བང་ཆུབ་ལམ་དང་འབྲལ་མྷི་བ། ། 
香且蓝当抓么夏            与菩提道不分离 
                                                  三遍 

 
(加诵:) 

ཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོ། ཚགོས་ཞྷིང་རྣམས་རང་ལ་ཐྷིམ་པར་གྱུར། 
匝吽旺吙 措样南 让拉腾巴杰 

匝吽旺吙 观众皈境融入自身 
(每日第一座继续加诵199-202页部分或全部内容) 

 
གསུམ་པ་བགླེགས་བསྐྲད་པ་ནྷི། 

（三、驱魔） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽 

གསང་བ་མཆོག་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་འདྷིར། ། 
桑瓦窍格金括德            于此胜密坛城中 

བསམ་སོྤྱད་ལོག་པའྷི་བདུད་རྷིགས་རྣམས། ། 
三效洛波德热南            心行邪逆诸魔种 
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མུ་མླེད་ནམ་མཁའྷི་ཕ་མཐར་དླེངས། ། 
么美南葵帕塔当            驱逐无边虚空外 

ཀའ་ལས་འདའ་ན་རླག་པར་བླེད། ། 
嘎利达纳拉巴学            如若违教则诛灭 

ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཕཊ། 
额匝达雅啪 

 

བཞྷི་བ་སྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ནྷི། 
（四、观修护轮） 

ཧཱུྃ།  
吽                  吽 

འཁོར་འདས་སྣང་སྷིད་ཆོས་རྣམས་ཀུན། ། 
括迪囊哲秋南根            现有轮涅一切法 

དག་མཉམ་རྒྱལ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ཏླེ། ། 
达年嘉沃金括得            清净平等佛坛城 

མ་དག་ལོག་འདྲླེན་མྷིང་ཡང་མླེད། ། 
玛达洛珍芒扬美            皆无不净邪魔名 

མཉམ་ཉྷིད་ངང་དུ་མཚམས་བཅད་དོ། ། 
年涅昂德灿加多            平等性中划为界 

བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བ།ཾ 
班匝囸甲囸甲郑 

 

ལྔ་བ་བྷིན་དབབ་པ་ནྷི། 
（五、祈赐加持） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽 
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སླེ་འགག་བྲལ་བའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
洁嘎抓沃样康尼            远离生灭刹土中 

ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའྷི་བླ་མ་ཡྷིས། ། 
噢卧秋给喇嘛义            本体法身之上师 

ལས་རླུང་དབུ་མར་བསྷིམ་པ་དང༌། ། 
利龙沃玛邓巴当            业风融入中脉内 

རོ་མཉམ་ཆླེན་པོའ་ིབྷིན་ཕོབ་ཅྷིག ། 
若年钦布辛颇结            大平等味祈加持 

ངླེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
诶巴锕丹样康尼            具五决定刹土中 

རང་བཞྷིན་ལོངས་སྐུའྷི་བླ་མ་ཡྷིས། ། 
让银隆给喇嘛义            自性报身之上师 

སྣང་ཤླེས་གཞྷི་ཡྷི་ཆོས་ཀུན་ལ། ། 
囊希耶叶秋根拉            相识本基一切法 

སྐུ་དང་ཡླེ་ཤླེས་བྷིན་ཕོབ་ཅྷིག ། 
格当耶希辛颇结            身与智慧祈加持 

མ་ངླེས་འགྲོ་འདུལ་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
玛诶卓德样康尼            不定调众刹土中 

ཐུགས་རླེ་སྤྲུལ་སྐུའྷི་བླ་མ་ཡྷིས། ། 
特杰哲给喇嘛义            大悲化身之上师 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཏླེ། ། 
康僧括瓦冬哲得            根除三界轮回处 

སྐུ་གཉྷིས་ཐོབ་པའྷི་བྷིན་ཕོབ་ཅྷིག ། 
格尼托波辛颇结            获得二身祈加持 



178 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ། ཨ་ཝླེ་ཤ་ཡ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཛ་ཧཱུྃ་བ་ཾཧོ། ཏྷིཥྛ་བཛྲ། 
嗡班匝萨埵吽 阿位夏雅品品 

匝吽旺吙 迪茶班匝 

 
དྲུག་པ་མཆོད་རྫས་བྷིན་གྷིས་རོླབ་པ་ནྷི། 

（六、加持供品） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽 

གང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་རོལ་བའྷི་རྒྱན། ། 
刚囊耶希若沃坚            所现本智游舞饰 

ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་བླ་ན་མླེད། ། 
根让窍巴喇纳美            普贤无上之供养 

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་གྷི། །   
冉绛嘉沃金括杰            满足浩瀚佛坛城 

ཐུགས་དམ་སྐོང་བའྷི་དཔྱྷིད་དུ་གྱུར། ། 
特丹贡沃协德杰            众尊意愿成吉祥 

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་སྥ་ར་ན་ཁ།ཾ 
玛哈波匝萨帕囸纳康 

 
གཉྷིས་པ་དངོས་གཞྷི་ལ་བརྒྱད་ལས། 

其二正行分八 

དང་པོ་ལྷ་བསླེད་ནྷི། 
（一、观起本尊） 

ཧཱུྃ།  
吽                            吽 
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སྣང་ཞྷིང་སྷིད་པའྷི་ཆོས་སོ་ཅོག ། 
囊样哲波秋所较              现有之中一切法 

ཡླེ་ནས་སོང་པ་ཆླེན་པོར་གནས། ། 
耶尼东巴钦波尼              本来安住大空性 

དླེ་ལྟར་མ་རྟོགས་སླེམས་ཅན་ལ། ། 
得达玛多森坚拉              于未证悟众有情 

སྷིང་རླེ་ཆླེན་པོས་ཁྱབ་པར་བ། ། 
酿杰钦布恰巴夏              以大悲心普周遍 

སོང་དང་སྷིང་རླེ་དབླེར་མླེད་པའྷི། ། 
东当酿杰耶美波              空性悲心无有别 

རང་སླེམས་ཧཱུྃ་ཡྷིག་དཀར་པོ་ཉྷིད། ། 
让森吽叶嘎波涅              自心白色之吽字 

མཁའ་དཀྷིལ་དྭངས་པའྷི་དབྷིངས་ཉྷི་ཟླར། ། 
跨杰当波央涅达              降至晴空日月上 

བབས་པས་འོད་འཕོས་དོན་གཉྷིས་བས། ། 
瓦比奥触敦尼虚              放射光芒行二利 

ཡོངས་གྱུར་བླ་མ་རོ་རླེ་སླེམས། ། 
永杰喇嘛多杰森              变成金刚萨埵师 

རབ་དཀར་དྲྷི་མླེད་ཟླ་བའྷི་མདོག ། 
囸嘎哲美达沃多              洁白无垢明月色 

ལོངས་སྐུའྷི་ཆས་རྫོགས་སྷིལ་ཀྲུང་བཞུགས། ། 
隆给其作杰仲犹              报身装束跏趺坐 

ཕག་གཡས་རོ་རླེ་ཐུགས་ཀར་བསོད། ། 
夏宜多杰特嘎多              右手金刚持心间 
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གཡོན་པས་དྲྷིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟླེན། ། 
运比哲沃格拉定              左手持铃于腰际 

ཞྷི་ཚུལ་སླེག་པའྷི་ཉམས་དང་ལྡན། ། 
耶策嘎波年当丹              寂静神态妩媚姿 

ཡླེ་ཤླེས་འོད་ཀྷིས་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ། ། 
耶希奥基效根恰              智光遍及诸方所 

སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་བཞྷིན། ། 
杰玛且达加存银              如幻水月与彩虹 

སྣང་ལ་རང་བཞྷིན་མླེད་པར་བསོམ། ། 
囊拉让银美巴贡              观修现而无自性 
 

གཉྷིས་པ་རྒྱས་གདབ་དབང་བསྐུར་ནྷི། 
（二、印持灌顶） 

གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཉྷིད་ལས། ། 
尼僧嗡啊吽涅利            三处嗡阿吽字中 

འོད་འཕོས་ཕོགས་བཅུའྷི་ཞྷིང་ཀུན་གྷི། ། 
奥触效吉样根杰            放光十方诸刹土 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་ཀུན། ། 
格颂特杰拉南根            一切身语意本尊 

བོན་ནས་གཉྷིས་སུ་མླེད་པར་གྱུར། ། 
迅尼尼色美巴杰            降临成为无二致 

སྤྱྷི་བོར་འབྲུ་ལྔའྷི་ཡྷི་གླེ་ལས། ། 
学卧哲诶叶给利            头顶五字咒文中 

དབང་གྷི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏླེ། ། 
旺格拉南宣彰得            迎请灌顶本尊众 
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དབང་བསྐུར་ལུས་ཀྷི་སྷིབ་པ་སངས། ། 
旺格利杰哲巴样            灌顶净除身之障 

ཆུ་ཡྷི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པས། ། 
且叶拉玛雅勒比            水之剩余向上溢 

སྤྱྷི་བོར་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ། ། 
学卧炯丹夏迦特            顶上世尊释迦佛 

སྤྲུལ་སྐུའྷི་ཆས་ཀྷིས་བརྒྱན་པར་གྱུར། ། 
哲给其基坚巴杰            化身装束作严饰 

ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭ་ཨཾ་ཧ། 
嗡吽索昂哈 

 
གསུམ་པ་སན་གསན་དབབ་པ་ནྷི། 

（三、祈请降临） 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽 

རྷིགས་འདུས་གཙ་ོབོའ་ིཐུགས་ཀ་ནས། ། 
热迪作务特嘎尼            部集主尊心间中 

ཧཱུྃ་ཡྷིག་སྔོན་པོའ་ིའོད་ཟླེར་གྷིས། ། 
吽叶温布奥热基            蓝色吽字放光芒 

རབ་འབམས་སས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན། ། 
冉绛这吉嘉瓦根            无边诸佛及佛子 

མཁའ་ལ་སྷིན་བཞྷིན་བོན་པར་བསམ། ། 
跨拉阵银迅巴三            观其如云降空中 
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བཞྷི་པ་སྤྱན་འདྲླེན་པ་དངོས་ནྷི། 
（四、真实迎请） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽   

གསལ་སོང་དབླེར་མླེད་དོན་གྷི་ལྷ། ། 
萨东耶美敦杰拉            明空无别义本尊 

འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ། 
括迪根恰炯丹迪            周遍轮涅出有坏 

གདུལ་བའྷི་དད་པའྷི་མོས་བོླ་དང༌། ། 
德雪达波木洛当            相合所化信解心 

མཐུན་པར་རྟགས་ཀྷི་སྐུར་བཞླེངས་ཤྷིག ། 
腾巴达杰格样谢            祈愿起现表相身 

བཛྲ་ས་མ་ཛ་ཛ། 
班匝萨玛匝匝 

 
ལྔ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནྷི། 
（五、祈请安住） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽 

དབྷིངས་ནས་བོན་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་ལྷ། ། 
央尼迅波耶希拉            法界降临智慧尊 

ཏྷིང་འཛིན་སོམ་པའྷི་དམ་ཚིག་པར། ། 
当怎贡波丹策巴            修持禅定誓言者 

ཇྷི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྷིན། ། 
结达且拉且压银            犹如水融入水中 
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དབླེར་མླེད་བརྟན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། 
耶美丹波犹色所            祈请无别安稳住 

ས་མ་ཡ་ཏྷིཥྛ་ལྷན། 
萨玛雅 迪茶篮 

 

དྲུག་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྷི། 
（六、献供） 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽 

ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་ཀུན་ཁྱབ་པ་ཡྷི། ། 
秋杰央根恰巴叶            周遍一切法界中 

ཉླེར་སྤྱད་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། ། 
涅夏登当多云锕            七种资具五妙欲 

སན་གཏོར་རཀྟ་གླུ་གར་སོགས། ། 
曼朵囸达勒嘎所            药食子血歌舞等 

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན་དུ་འབུལ། ། 
根让窍波阵德钵            普贤供云尽献奉 

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ། 
玛哈波匝吙 

 

བདུན་པ་བསོད་པ་ནྷི། 
（七、赞颂） 

ཞྷི་ཆགས་ཁོ་བོའ་ིཚུལ་འཆང་བའྷི། ། 
耶恰绰务策强沃            持寂静贪忿怒相 

དཀྷིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚའོྷི་སོ་བསྡུའྷི་དཔལ། ། 
金括江促拙迪华            如海坛城射收尊 
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ཕན་དང་བདླེ་བའྷི་འབྱུང་གནས་མཆོག ། 
潘当得沃炯尼窍            利乐殊胜之源泉 

བླ་མ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔར་འདུད། ། 
喇嘛多杰森华德            金刚萨埵师前礼 
（加诵一遍百字明） 

བརྒྱད་པ་བཟླས་པ་བ་བ་ནྷི། 
（八、持咒） 

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དཀར་པོའ་ིསླེང༌། ། 
特嘎达瓦嘎布当            心间白色月轮上 

ཧཱུྃ་ལ་ཡྷི་གླེ་དྲུག་པས་བསྐོར། ། 
吽拉叶给哲比果            六字咒文围绕吽 

འོད་འཕོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྷིབ་སངས། ། 
奥触帕窍卓哲样            放光供圣除众障 

ཚུར་འདུས་ཉམས་ཆག་ཀུན་དག་གྱུར། ། 
策迪年恰根达杰            收光清净诸罪业 

 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ། 
嗡班匝儿萨埵吽 

 
འབུམ་ཕག་གཅྷིག་ཏུ་བཟླས་གྱུར་ན། །ར་བའྷི་དམ་ཚགི་ཉམས་པ་ཡང༌། །དག་པར་འགྱུར་ཞླེ
ས་རྒྱུད་ནས་གསུངས། །ཉམས་སུ་ལོངས་ཤྷིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས། །   ས་མ་ཡ། 
续云诵十万，纵破根本誓，亦能得清净，有缘当实修。萨嘛雅！ 

 

 

注：接诵203页元音辅音和供鬘精髓等作回向或会供。 
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（由230页接诵会供：） 

 
གསུམ་པ་ཚགོས་མཆོད་ཀྷི་རྷིམ་པ་ལ་བཅུ་བཞྷི་ལས། 

会供次第分十四 

དང་པོ་ཚགོས་བྷིན་རླབས་ནྷི། 
（一、加持供品） 

སྣོད་ནྷི་ཡངས་ཤྷིང་རྒྱ་ཆླེ་བར། ། 
诺呢扬向嘉切瓦            广阔庞大容器中 

བཅུད་ནྷི་ཤ་ལྔ་བདུད་རྷི་སོགས། ། 
借呢夏锕德责所            精华五肉甘露等 

ར་གསུམ་དམ་ཅན་མཉླེས་པའྷི་རྫས། ། 
匝僧单坚尼波贼            令三根本护法喜 

མ་ཚང་མླེད་པར་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ། ། 
玛仓美巴楞基哲            物品齐全任运成 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྷི། 
嗡啊吽哈吙舍 

 
གཉྷིས་པ་སྤྱན་འདྲླེན་པ་ནྷི། 
（二、迎请） 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽 

སྐུ་གསུམ་དག་པའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནས། ། 
格僧达波样康尼            三身清净刹土中 

བླ་མ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་སོགས། ། 
喇嘛多杰森华所            上师金刚萨埵等 
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མཆོད་པའྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏོ་ཅོག ། 
窍波耶德杰多较            一切堪为供养境 

སྒྲུབ་པའྷི་གནས་འདྷིར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། ། 
哲波尼德宣彰杰            迎请至此修持处 

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཏྷིཥྛ་ལྷན། 
班匝萨玛雅匝 迪茶篮 

 

གསུམ་པ་ཚགོས་ཕུད་འབུལ་བ་ནྷི། 
（三、会供献新） 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽    

ཐབས་ཤླེས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའྷི་ཚོགས། ། 
塔希囸加洞沃措            智慧方便众饮食 

མོྱང་གྲོལ་བདུད་རྷིའྷི་མཆོད་པ་འདྷི། ། 
浓卓德贼窍巴德            此享解脱甘露供1 

རབ་འབམས་ར་གསུམ་ལྷ་ལ་འབུལ། ། 
冉绛匝僧拉拉钵            献予浩瀚三根本 

ཉམས་ཆག་དག་པར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
年恰达巴辛基洛            加持诸罪得清净 

ག་ན་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ། 
嘎纳匝扎波匝吙 

 

བཞྷི་པ་བཤགས་པ་ནྷི། 
（四、忏悔） 

ཧཱུྃ། 
吽                            吽 
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བདག་སོགས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི། ། 
达所森坚坛加杰              我等一切众有情 

ཚ་ེརབས་ཐོག་མླེད་ནས་བསགས་པའྷི། ། 
才囸托美尼萨波              无始生世所积累 

བཅས་དང་རང་བཞྷིན་སྷིག་ལྟུང་ཀུན། ། 
吉当让银德动根              佛制自性诸堕罪 

བཤགས་སོ་ཚངས་པའྷི་དངོས་གྲུབ་སོལ། ། 
夏所苍波乌哲作              忏悔祈赐净成就 

ས་མ་ཡ་ཤུད་ངླེ་ཨ། 
萨玛雅 谢得阿 

 
ལྔ་བ་བསལ་བསབ་ནྷི། 
（五、降伏供） 

ཨླེ་ར་ཾརྣྲྀ་ཏྷི་ཛ། 
哎让呢哲匝 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽 

བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའྷི། ། 
香且哲拉瓦皎波           于修菩提作障碍 

དགྲ་བགླེགས་དམ་སྷིའྷི་རྷིགས་རྣམས་ཀུན། ། 
札嘎丹这热南根            所有敌魔怨鬼类 

ཡླེ་ཤླེས་མཚནོ་གྷིས་དུམ་བུར་གཏུབ། ། 
耶希存基登沃德            以智慧刃斩成段 

ཤ་ཁག་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་བསབ། ། 
夏插拉措压德达            血肉献于尊众口 
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རྣྲྀ་ཏྷི་ཤ་ཏ་ཾམཱ་ར་ཡ་རྦད། ཁཱ་ར་ཾཁ་ཧྷི། 
呢哲夏证玛囸雅瓦 卡让卡合 

 
（加诵“虚空藏咒”：） 

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བོ་བྷི་ཤྭ་མུ་ཁ་ཾབཿ སརྦ་ཏད་ཁ་ཾཨུདྒ་ཏླེ་སྥ་ར་ཎ་ཨྷི་མ་ཾ 
ག་ག་ན་ཁ་ཾསྭཱ་ཧཱཿ 
纳美萨儿瓦达塔嘎达、巴哟波效么康贝、萨儿

瓦达康额嘎得、萨帕囸纳额芒嘎嘎纳康娑哈 
 
（加诵231页“酬补”） 

 
དྲུག་པ་བསྐང་བ་ནྷི། 
（六、酬补） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་སྷིན་ཚགོས། ། 
学囊桑沃窍阵措            此外内密供云聚 

མུ་མླེད་ནམ་མཁར་བརལ་བ་འདྷིས། ། 
么美南卡达瓦迪            遍布无边虚空中 

ར་གསུམ་སྲུང་མའྷི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ། 
匝僧忠米特丹刚            满三根本护法意 

ཉམས་ཆག་སྐོང་ཞྷིང་དངོས་གྲུབ་སོལ། ། 
年恰贡样乌哲作            酬补失坏赐悉地 

 
（加诵236页简供） 
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བདུན་པ་ཚོགས་ལ་རོལ་བ་ནྷི། 
（七、享用会供） 

ཧོ། 
吙                          吙 

བདག་ལུས་ལྷ་ཡྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ། ། 
达利拉叶金括拉            自身本尊坛城中 

འདོད་ཡོན་བདུད་རྷིའྷི་མཆོད་སྷིན་འདྷི། ། 
多云德贼窍阵德            妙欲甘露此供云 

ཆོས་ཉྷིད་ལ་ནྷི་ཆོས་ཉྷིད་དང༌། ། 
秋涅拉呢秋涅当            以法性融法性中 

ལྷ་ལ་ལྷ་ཐྷིམ་ཚུལ་གྷིས་རོལ། ། 
拉拉拉腾策基若            尊融入尊而享用 

ཨ་ལ་ལ་ཧོ། 
阿拉拉吙 

 

（加诵“取悉地咒”） 

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡཝཀྐཱ་ཙཏིྟ་སརྦ་སྷིདྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ 
嗡啊吽 嘎雅哇噶泽达 萨儿瓦色德 帕拉吽吽啊 

随力念诵 

 

（加诵“加持咒”） 

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཱུྃ་སརྦ་དར་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭཱ་ད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། 
嗡阿嘎若么康 萨儿瓦达儿玛囊啊达雅呢班朵达  

嗡啊吽啪德娑哈 

 



190 

བརྒྱད་པ་ལྷག་མ་བསོྔ་བ་ནྷི། 
（八、余供） 

ཧཱུྃ།  
吽                          吽    

ལྷག་གཏོར་དམ་རྫས་བདུད་རྷི་འདྷི། ། 
拉朵丹贼德责德            余食甘露誓言物 

མ་སྷིང་མཁའ་འགྲོའ་ིཚགོས་ལ་འབུལ། ། 
玛章宽珠措拉钵            供养空行母会众 

སྔོན་ཚ་ེདཔལ་ཆླེན་སྤྱན་སྔ་རུ། ། 
温才华钦宣锕热            依昔黑日嘎尊前 

ཁས་བླངས་བཞྷིན་དུ་ཕྷིན་ལས་སྒྲུབས། ། 
愧浪银德陈利哲            自所承诺成事业 

ས་མ་ཡ་ཧོ། 
萨玛雅吙 

加诵：（ 

རོ་རླེ་སླེམས་དཔའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དུ། ། 
多杰森辉金阔德              金刚萨埵坛城中 

ཚགོས་ཀྷི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡྷིས། ། 
措杰巧巴普瓦依              敬奉会供之善根 

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 
达严卓瓦玛力巴              自他众生无有余 

དཀྷིལ་འཁོར་གཅྷིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །   
金阔杰德哲巴笑              愿能成就究竟坛 
加诵《持明法会仪轨》中供护法内容） 

 



191 

དགུ་པ་ཆད་བསགས་པ་ནྷི། 
（九、提醒诺言） 

 
（加诵：ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། 嗡阿吽） 
ཧཱུྃ།  
吽                          吽 

དང་པོ་དབང་དྲག་པད་མ་ཡྷིས། ། 
当波旺札巴玛义            初时猛王莲花生 

ཧས་པོ་རྷི་ཡྷི་ཡང་རླེ་རུ། ། 
黑波热叶扬贼热            于海波山最顶峰 

སྣང་སྷིད་ལྷ་སྷིན་དྲླེགས་ཚགོས་ལ། ། 
囊哲拉震扎措拉            现有神鬼傲慢众 

དབང་བསྐུར་བཀའ་སལ་གནང་བ་བཞྷིན། ། 
旺格瓜匝囊瓦银            灌顶赐教交付时 

རང་རང་ཁས་བླངས་དྲན་མཛོད་ལ། ། 
让让愧浪展作拉            各自承诺请忆起 

བཅོལ་བའྷི་ལས་འདྷི་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། ། 
郊沃利德涅德哲            速成委托此事业 

བར་དུ་རོ་རླེ་བདུད་འཇོམས་ཀྷིས། ། 
瓦德多杰登炯基            中期金刚降魔尊 

བསམ་ཡས་མཆྷིམས་ཕུའྷི་ཡང་དབླེན་དུ། ། 
桑耶清浦扬问德            桑耶青普极静处 

ཕུར་སྲུང་བསན་མའྷི་ཚོགས་རྣམས་ལ། ། 
颇忠丹米措南拉            一切护橛永地母 
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དབང་བསྐུར་བཀའ་སལ་གནང་བ་བཞྷིན། ། 
旺格瓜匝囊瓦银            灌顶赐教交付时 

རང་རང་ཁས་བླངས་དྲན་མཛོད་ལ། ། 
让让愧浪展作拉            各自承诺请忆起 

བཅོལ་བའྷི་ལས་འདྷི་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། ། 
郊沃利德涅德哲            速成委托此事业 

ཐ་མ་པདྨ་དབང་ཆླེན་གྷིས། ། 
塔玛巴玛旺钦基            末期莲花大自在 

འོད་སྐུར་གྲུབ་པའྷི་དབླེན་གནས་སུ། ། 
奥格哲波问尼色            成就光身寂静处 

ཡུལ་སོང་ཆླེན་པོ་མཆླེད་ལྔ་ལ། ། 
耶炯钦波切锕拉            大护法神五兄弟 

དབང་བསྐུར་བཀའ་སལ་གནང་བ་བཞྷིན། ། 
旺格瓜匝囊瓦银            灌顶赐教交付时 

རང་རང་ཁས་བླངས་དྲན་མཛོད་ལ། ། 
让让愧浪展作拉            各自承诺请忆起 

བཅོལ་བའྷི་ལས་འདྷི་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། ། 
郊沃利德涅德哲            速成委托此事业 

 
བཅུ་པ་བོྲ་མནན་ནྷི། 

（十、起舞压伏） 

གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་པའྷི་འོག་ཏུ་དགྲ་བགླེགས་འགུགས་བསྷིམས་བས་ལ། ། 
勾召怨魔入于倒扣食盘之下 

（此处加诵“勾招句”：） 

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ར་གསུམ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྷི་བདླེན་པའྷི་ 
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མཐུས། གནོད་བླེད་དམ་སྷི་འགབ་འདྲླེ་ལོག་པར་འདྲླེན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་ 
གཞོང་རྷི་རབ་གསལ་བའྷི་འོག་རོལ་ཏུ་ཁུག་ཅྷིག ཛཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོཿ 
纳摩 衮窍僧当 匝僧秋炯忠米 定波提 诺学
丹遮嘎这洛巴珍巴坛加 朵永热囸萨沃奥若德
克结 匝吽旺吙 

纳摩 愿依三宝三根本及护法之谛实力，一切作害怨

鬼、损财鬼、邪魔，皆勾召于食盘所明观山王之下

方。匝吽旺火 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽 

སྣོད་ནྷི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསོམ། ། 
诺呢压宜亢德贡            器世界观无量宫 

བཅུད་ནྷི་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་གསལ། ། 
借呢拉当拉摩萨            有情观为男女尊 

གཏད་མླེད་རོ་རླེའྷི་བྲོ་བརྡུངས་པས། ། 
达美多吉卓洞比            无缘跳起金刚舞 

དགྲ་བགླེགས་ལྡང་བའྷི་གནས་མླེད་གྱུར། ། 
札嘎荡沃尼美杰            令诸怨魔无起处 

ཨོཾ་ལ་ཾཨ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལ།ཾ ས་ཾབ་ཡ་ནན། 
嗡朗阿朗吽朗 洞巴雅南 

（加诵237一页） 

བཅུ་གཅྷིག་པ་དངོས་གྲུབ་བླངས་བ་ནྷི། 
（十一、取受悉地） 

ཧ ོ
吙                          吙 
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རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ལྷག་པའྷི་ལྷ། ། 
嘉瓦根迪拉波拉            诸佛总集殊胜尊 

དཔལ་ལྡན་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་ཡྷིས། ། 
华丹多杰森华义            具德金刚萨埵佛 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། ། 
窍当腾蒙乌哲根            殊胜共同诸悉地 

ད་ལྟ་ཉྷིད་དུ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
达达涅德匝德所            即于当下祈恩赐 

སརྦ་སྷིདྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃཿ 
萨儿瓦色德帕拉吽 

 

（加诵238一页） 

 

བཅུ་གཉྷིས་པ་བསྡུ་ལྡང་ནྷི༔ 
（十二、收摄起座） 

རང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་དཀྷིལ་འཁོར་ཀུན། ། 
让囊耶希金括根            自现智慧诸坛城 

ཆོས་དབྷིངས་སླེ་མླེད་ཀོང་དུ་ཨ། ། 
秋央洁美龙德阿            法界无生界中阿 

སར་ཡང་སྣང་གྲག་རྷིག་པ་གསུམ། ། 
拉扬囊札热巴僧            复次见闻觉知者 

ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉྷིད་རོལ་བར་ཤར། ། 
拉锕秋涅若瓦夏            尊咒法性现游舞 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཀྵ་བཱུྃ། ། 
嗡啊吽 囸甲郑 
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བཅུ་གསུམ་པ་བསོྔ་སོན་ནྷི། 
（十三、回向发愿） 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽 

འདྷིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགླེ་ཚགོས་ཀུན། ། 
迪存迪僧给措根            以此三世诸善资 

མཐའ་ཀས་འགྲོ་བའྷི་དོན་དུ་བསྔོ། ། 
塔利卓沃敦德噢            回向为利无边众 

ཀུན་ཀང་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་ཡྷི། ། 
根匠多杰森华叶            祈愿普皆速证得 

གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་ཤོག ། 
果旁涅德托巴效            金刚萨埵之果位 
（最后一座加诵缘起咒） 
 

བཅུ་བཞྷི་པ་བཀྲ་ཤྷིས་བརོད་པ་ནྷི། 
（十四、诵吉祥文） 

ཨོཾ།  
嗡                          嗡 

གང་སྣང་སྐུ་ཡྷི་རྒྱན་དུ་དག ། 
刚囊格叶坚德达            所见清净身庄严 

ས་གྲག་སྔགས་ཀྷི་རོལ་བར་རྫོགས། ། 
札札锕杰若瓦作            所闻圆满咒游舞 

དྲན་རྟོག་ཐུགས་ཀྷི་ངང་དུ་སྷིན། ། 
展多特杰昂德门            所想成熟意本性 

ཕུན་ཚགོས་དཔལ་འབར་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
彭措华巴札西效            圆满威德愿吉祥 
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ཅླེས་པ་འདྷི་ནྷི་བླ་རུང་ཆོས་སླེ་ཆླེན་པའོ་ིཡང་དབླེན་མཁའ་དབྷིངས་འཇའ་སྷིན་འཁྱྷིལ་བའྷི་ 
དབླེན་ཁོད་ནས་ངག་དབང་བོླ་གྲོས་མཚུངས་མླེད་པས་སྨྲས་རྷིམ་བཞྷིན་ཚ་བུ་དཔལ་མཛོད་ 
གྷིས་མྱུར་དུ་བྲྷིས་པ་མང་ལཾ། །   
༡༩༩༥ལོའ་ིབོད་ཟླ༦ཚསེ་༢༥ལའོ། །འདྷི་ནྷི་གཡུ་རླེ་ལས་བཏོན་པའྷི་སོམ་བུའྷི་ནང་དོན་ཡྷིན་ 
ནོ། །     ། ། 
此乃于喇荣大佛学院极静处，彩云萦绕阿兰若，阿旺罗珠宗美

（晋美彭措法王）所言，由其外甥华佐速记。愿增吉祥！一九九

五年藏历六月二十五，此为从友则取出之宝箧内义。 

注：1、享解脱：享用即获解脱。 
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驱魔加诵  

 
每日第一座，“加行”之“三、驱魔”前加诵： 

ར་ཾཡ་ཾཁ།ཾ གསླེར་སླེམས་ཟག་པ་མླེད་པ་ཡླེ་ཤླེས་ཀྷི་བདུད་རྷིའྷི་རྒྱ་མཚ་ོཆླེན་ 
པོར་གྱུར། 
让扬康 色净囸巴美巴 耶希杰德自 江措钦波杰 
让扬康 供饮化为无漏智慧之甘露大海 

 

 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡阿吽                    嗡阿吽 

རྷིག་འཛིན་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། ། 
仁增匝杰喇嘛丹巴当      持明根本传承圣上师 

བདླེ་གཤླེགས་ཀུན་འདུས་ཞྷི་ཁོ་རབ་འབམས་ལྷ། ། 
得夏根迪耶绰囸绛拉      诸佛总集浩瀚寂猛尊 

ཁྱད་པར་ཡླེ་ཤླེས་མཁའ་འགྲོའ་ིལྷ་ཚགོས་རྣམས། ། 
恰巴耶希宽珠拉措南      尤其智慧空行圣尊众 

གསླེར་སླེམས་འདྷི་བཞླེས་རྣལ་འབོར་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
色净德义纳较东卓作      享此供饮襄助瑜伽士 

མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཚ་ེརྷིང་མཆླེད་ལྔ་དང༌། ། 
玛衮建札才让切锕当      玛衮兄妹长寿五姐妹1 

དྲླེགས་པའྷི་སླེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སས། ། 
扎波得魂森借雅阴这      威猛部主三十父母子 
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བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུགས་བཅས་པ་རྣམས། ། 
瓜年展哟锕犹吉巴南      听命奴仆以及使者众 

གསླེར་སླེམས་འདྷི་བཞླེས་རྣལ་འབོར་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
色净德义纳较东卓作      享此供饮襄助瑜伽士 

སྔགས་འཆང་བདག་གྷི་རྷིགས་ཀྷི་སྲུང་མ་དང༌། ། 
锕强达格热杰仲玛当      咒士我之传承护法众 

ས་ཕོགས་འདྷི་ཡྷི་ཡུལ་གཞྷི་གནས་ཀྷི་བདག ། 
萨效德叶耶耶尼杰达      此处地方神及土地神 

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའྷི་ལྷས། ། 
洛达压迪材拉旺沃迪      主宰年月日时众神灵 

གསླེར་སླེམས་འདྷི་བཞླེས་རྣལ་འབོར་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
色净德义纳较东卓作      享此供饮襄助瑜伽士 

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་དཔལ་མགོན་བླ་མ་དང༌། ། 
窍僧噢卧华衮喇嘛当      三宝本体吉祥怙主师 

རྒྱུད་སླེ་རྒྱ་མཚ་ོགནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའ་ིཚགོས། ། 
杰得江措尼僧宽珠措      如海续部三处空行众 

མ་མགོན་གཟའ་རོར་ཚ་ེརྷིང་མཆླེད་ལྔ་ལ། ། 
玛衮囸多才让切锕拉      玛衮囸多长寿五姐妹2 

མཆོད་གསོལ་བསོད་དོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། ། 
窍所多多三敦楞哲作      供祈赞颂意愿任运成 

མཆོད་སྷིན་གཏོར་མ་འདྷི་བཞླེས་ལ། ། 
窍因朵玛德义拉              享此供施食 

ཞྷི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡྷི། ། 
耶当吉拉所巴叶              息业增业等 
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ལས་ཀྷི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སོལ། ། 
利杰乌哲达拉作              悉地祈赐我 

དམ་ཚགི་ཅན་གྷིས་བདག་ལ་སྲུངས། ། 
丹策坚基达拉仲              护法常祐我 

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྷིས་སོང་གྲོགས་མཛོད། ། 
乌哲坚基东卓作              成就者助我 

དུས་མྷིན་འཆྷི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། ། 
迪门且当纳南当              令离非时死 

གདོན་དང་བགླེགས་རྣམས་མླེད་པར་མཛོད། ། 
敦当嘎南美巴作              疾病与魔众 

རྷི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། ། 
么蓝安当灿玛安              无噩梦恶兆 

བ་བླེད་ངན་པ་མླེད་པར་མཛོད། ། 
夏学安巴美巴作              以及诸恶事 

འཇྷིག་རྟླེན་བདླེ་ཞྷིང་ལོ་ལླེགས་དང༌། ། 
结定得样洛拉当              国泰风雨顺 

འབྲུ་རྣམས་འཕླེལ་ཞྷིང་ཆོས་འཕླེལ་བ། ། 
哲南培样秋培瓦              法兴五谷丰 

བདླེ་ལླེགས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཡྷི། ། 
得拉彭森措巴叶              善妙悉圆满 

ཡྷིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། ། 
叶拉多巴根哲作              万事如意成 
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༈  ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏླེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།  
嗡阿么得吽啪德 

 

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་སརྦ་དརཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོ྅ཧ།ཾ 
嗡索巴瓦 些达 萨瓦达米 索巴瓦 些多航 
 
སོང་པའྷི་ངང་ལས་བཱུྃ་ལས་རྷིན་པོ་ཆླེའྷི་སྣོད་ཟབ་ཅྷིང་རྒྱ་ཆླེ་བའྷི་ནང་དུ་ 
གཏོར་མ་ཁ་ཏོག་དྲྷི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་བར་བསམ་ལ།  
东波昂利 郑（བཱུྃ）利仁波其诺 囸匠嘉切沃囊

德 朵玛 卡朵哲若尼巴 彭森措巴杰(瓦三拉) 
观想空性之中，郑（བཱུྃ）字化为深广无垠的珍宝容

器，其中食子成为色、香、味、妙用圆具之体性。 

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།   ལན་གསུམ་གྷིས་བརླབ་པོ།  
嗡阿吽 （三遍加持） 

 
 
 
 
注： 

1、玛衮：玛，指一髻佛母为主尊的玛嫫护法众；衮，指怙

主玛哈嘎拉及眷众； 

2、囸多：指囸赫拉和单坚多杰拉巴护法神 
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结座加诵  
 

“持咒”后结座或会供时，先诵元音辅音： 

ༀ ཨ་ཨཱ། ཨྷི་ཨཱྷི། ཨུ་ཨཱུ། རྲྀ་རཱྲྀ། ལྲྀ་ལྲྀ། ཨླེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨ་ཾཨཿ  
ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བ་མ། 
ཡ་ར་ལ་ཝ།  ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ།  
嗡 阿阿— 鄂鄂— 呃呃— 热热— 勒勒—  

诶诶— 沃沃— 昂啊 
嘎卡嘎嘎锕 匝擦匝匝氼 札叉札札纳 达塔达
达纳 巴帕巴巴玛 雅囸拉哇 夏卡萨哈洽 
ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧ་ེཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧ་ེཏུནེ་ཥཱན་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ།  ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ 
ཝ་ཾབཱ་ད་ིམ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།  
嗡耶达儿玛 嘿德扎巴哇 嘿登得堪达塔嘎多哈
雅巴达 得堪匝友呢若达 诶旺巴德 玛哈夏儿

玛纳娑哈 
哲巴结界索哈! 

༄༅། །བླ་མླེད་ལུགས་ཀྷི་མཆོད་ཕླེང་ཡང་སྷིང་ 
ཡྷིད་བཞྷིན་དབང་རྒྱལ་ནྷི། 

无上密宗之供鬘精髓•如意自在王 

ཧྷིཿ 
舍                         舍 

སྣང་སྷིད་རྣམ་དག་བདླེ་ཆླེན་ངང་ཉྷིད་ལས། ། 
囊哲南达得钦昂涅利      现有清净大乐性 
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མ་འགགས་རང་སྣང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན། ། 
玛嘎让囊根让窍波阵      自现不灭普贤供 

ལྷ་རྫས་ཉླེར་སོྤྱད་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་དྲུག ། 
拉贼涅效登当多云哲      天物七具六妙欲 

རྒྱལ་སྷིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤྷིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། ། 
嘉哲纳登札西贼达嘉      八瑞相物七轮宝2 

བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཡྷིད་བཞྷིན་ནོར་བུའྷི་གཏླེར། ། 
翁让华三叶银诺威得      妙瓶如意树宝藏 

བདུད་རྷིའྷི་སྷིན་ཆླེན་མ་རོས་ལོ་ཏོག་ཚལ། ། 
德贼阵钦玛目洛朵擦      甘露大云自生稼 

འདོད་འཇོའ་ིབ་མཆོག་གྲུབ་པའྷི་དམ་རྫས་རྷིགས། ། 
多旧瓦窍哲波丹贼热      成就圣物如意牛 

བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་ཉླེ་བའྷི་རྷིན་ཆླེན་སོགས། ། 
囸洞固坚涅沃仁钦所      饮食服饰近宝等 

ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྷིན་མྷི་རྣམས་དང༌། ། 
拉当勒当诺因么南当      天龙夜叉人趣众 

ཕོགས་བཅུའྷི་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའྷི་མཆོད་པ་རྣམས། ། 
效吉香且森慧窍巴南      十方菩萨诸供品 

ཕོགས་བཅུ་ཀུན་ནས་སྷིན་བཞྷིན་གཏྷིབས་བས་ཤྷིང༌། ། 
效借根尼阵银德虚向      普从十方如云布 

མཁའ་ཁྱབ་འཇྷིག་རྟླེན་ཞྷིང་གྷི་བཀོད་པ་ཀུན། ། 
跨恰结定样格果巴根      遍空世界诸庄严 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 
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མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

ཨླེ་ཡྷིག་སོང་པའྷི་དབྷིངས་དང་མཉམ་སོར་བ། ། 
哎叶东波央当年哟瓦      诶ཨླེ字空界相双运 

ཝ་ཾཡྷིག་བདླེ་ཆླེན་ཐྷིག་ལླེའྷི་བཅུ་དྲུག་ཆ། ། 
旺叶得钦特利借哲恰      旺ཝཾ乐明点十六分 

དགླེས་སླེད་གཟུགས་ཀྷི་ཕག་རྒྱར་ལླེགས་ཤར་བ། ། 
基洁惹杰夏嘉拉夏瓦      善显生乐相手印 

བཀྲ་ཤྷིས་ལྷ་མོའ་ིཚགོས་ཀྷིས་གླུ་གར་གྷིས། ། 
札西拉姆措基勒嘎基      吉祥天女众歌舞 

རབ་འབམས་ནམ་མཁའྷི་ཁྱོན་ཀུན་ཡོངས་བཀང་ནས། ། 
冉绛南葵群根永刚尼      遍满浩瀚虚空界 

ལྷ་རྫས་མླེ་ཏོག་ཚགོས་ཀྷི་ཆར་འབླེབས་ཤྷིང༌། ། 
拉贼美朵措杰恰倍向      普降天宝鲜花雨 

སྣང་སྷིད་བདླེ་སོང་མཆོད་པའྷི་ཕག་རྒྱ་རུ། ། 
囊哲得东窍波夏嘉热      现有乐空供手印 

རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའྷི་མཆོད་སྷིན་རབ་འབམས་འདྷི། ། 
南巴哲波窍阵冉绛德      幻化浩瀚此供云 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

རོ་རླེ་ལུས་ཀྷི་ར་རླུང་ཐྷིག་ལླེའྷི་ཁམས། ། 
多杰利杰匝龙特利康      金刚身风脉明点 
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རྣམ་པར་དག་པའྷི་རང་བྱུང་མཆོད་རྫས་ནྷི། ། 
南巴达波让雄窍贼呢      清净自然供养物 

དམ་རྫས་བདུད་རྷི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཡྷི། ། 
丹贼德责锕拉所巴叶      圣物五甘露等药 

སན་རཀ་མཚརོ་བསྷིལ་གཏོར་མ་ལྷུན་པོར་སྤུངས། ། 
曼囸措杰朵玛楞波崩      血海食子堆如山 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དབྷིངས་སུ་སོལ་བ་དང༌། ། 
康僧括瓦央色卓瓦当      三界轮回度法界 

སྣང་སྷིད་བདླེ་ཆླེན་ཞྷིང་དུ་སོར་བ་ཡྷི། ། 
囊哲得钦样德哟瓦叶      享用现有大乐刹 

རད་བྱུང་གསང་བ་སྔགས་ཀྷི་དམ་ཚགི་རྫས། ། 
玛雄桑瓦锕杰丹策贼      稀有密乘誓言物 

མ་ཚང་མླེད་པའྷི་འབོར་བས་བརྒྱན་པ་འདྷི། ། 
玛仓美波较威坚巴德      齐全财富所庄严 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

མཉམ་ཉྷིད་མྷི་གཡོ་མཉམ་ཉྷིད་སངས་རྒྱས་པས། ། 
年涅么哟年涅桑吉比      等性不动等性佛 

ངན་རྟོག་མཚན་མའྷི་སོྤྱད་པ་ངང་གྷིས་མླེད། ། 
安多灿米效巴昂给美      自无恶念相状行 

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ཀུན་ལས་འདས་པ་ཡྷི། ། 
荣怎灿玛根利迪巴叶      普超能取所取相 
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མཉམ་པ་ཆླེན་པོའ་ིམཆོད་པ་རྣམ་པར་རོལ། ། 
年巴钦布窍巴南巴若      享用大平等供养 

སྣང་གྲགས་རྷིག་པ་རོ་རླེ་གསུམ་གྷི་ངང༌། ། 
囊札热巴多杰僧杰昂      见闻觉知三金刚 

ཡླེ་ནས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་གཉུག་མའྷི་ཀོང༌། ། 
耶尼南达奥萨涅米龙      本净光明初始界 

མ་འགགས་རང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་ཟླེར་ཐྷིག་སྦྲླེང༌། ། 
玛嘎让囊耶希热特彰      自现不灭智光点 

ལྷུན་རྫོགས་རོ་རླེ་བཀོད་པའྷི་མཆོད་པ་འདྷི། ། 
楞作多杰果波窍巴德      自圆金刚庄严供 

ར་གསུམ་དཀྷིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
匝僧金括拉拉窍巴钵      供三根本坛城尊 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共悉地 

དླེ་ལྟར་མཆོད་པ་ཕུལ་བའྷི་བསོད་ནམས་ཀྷིས། ། 
得达窍巴颇沃索南基      愿以如是供养福 

ཡྷིད་ལ་གང་འདོད་མཆོག་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང༌། ། 
叶拉刚多窍南哲巴当      成就殊胜诸所求 

འགྲོ་ཀུན་སྷིབ་གཉྷིས་བག་ཆགས་ཀུན་དག་ནས། ། 
卓根哲尼瓦恰根达尼      众生二障习气净 

བླ་མླེད་རྒྱལ་བའྷི་འབོར་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
喇美嘉沃较窍托巴效      获得无上佛胜财 
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ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་མླེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡླེ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡玛哈波匝美噶萨么札 萨帕囸钠萨玛耶啊吽 

 
ཞླེས་པའང་འཇམ་དཔལ་དགླེས་པས་སླེལ་བ་དགླེའོ། ། 
此亦文殊欢喜（麦彭仁波切）造，善哉！ 

 

再接诵：“七、赞颂” 

ཞྷི་ཆགས་ཁོ་བོའ་ིཚུལ་འཆང་བའྷི། ། 
耶恰绰务策强沃            持寂静贪忿怒相 

དཀྷིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚའོྷི་སོ་བསྡུའྷི་དཔལ། ། 
金括江促拙迪华            如海坛城射收尊 

ཕན་དང་བདླེ་བའྷི་འབྱུང་གནས་མཆོག ། 
潘当得沃炯尼窍            利乐殊胜之源泉 

བླ་མ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔར་འདུད། ། 
喇嘛多杰森华德            金刚萨埵师前礼 
 

若有会供，接诵210页《无诠义忏》等； 

若结座回向，则接转：“十二、收摄起座”至 “十四、诵吉祥

文”。然后接诵《普贤行愿品》（发愿）部分作回向 

（注意：1、法会最后一天第四座大回向时，在《普贤行愿品》之

前常加诵《前译教法兴盛之愿文》。2、每日第一座回向前常加

诵《持明法会仪轨》中的“持明传承上师祈祷文”；3、每日第

四座回向时，一般念诵下文“六、献供”代替“供鬘精华”,或用

237页之两颂代替以上供赞） 

ཧཱུྃ། 
吽                          吽 

ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་ཀུན་ཁྱབ་པ་ཡྷི། ། 
秋杰央根恰巴叶            周遍一切法界中 
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ཉླེར་སྤྱད་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། ། 
涅夏登当多云锕            七种资具五妙欲 

སན་གཏོར་རཀྟ་གླུ་གར་སོགས། ། 
曼朵囸达勒嘎所            药食子血歌舞等 

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན་དུ་འབུལ། ། 
根让窍波阵德钵            普贤供云尽献奉 

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ། 
玛哈波匝吙 
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  会供加诵  

 
༄༅། །རང་སྣང་ཡླེ་ཤླེས་ཀྷི་འཁརོ་ལོ་ཐམས་ཅད་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར། 
让囊益西结括洛坛加卡恰德萨巴结 
唯愿觉醒遍空自现本智轮！ 
 

 

༄༅། །བརོད་མླེད་དོན་བཤགས་བཞུགས། 
无诠义忏  

 

ཨཱཱོྃ། 
嗡                          嗡  

ཡླེ་ཤླེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞྷིན་དཀྷིལ་འཁོར་ནྷི། ། 
耶希格窍让银金括呢        自性坛城胜智身 
ཟླ་རྒྱས་བཞྷིན་དུ་སོས་པ་མྷི་མངའ་ཡང༌། ། 
达吉银德驻巴么锕扬        虽如满月无戏论 
ཐུགས་རླེ་ཉྷི་འོད་བཞྷིན་དུ་སོམས་མཛད་པ། ། 
特杰涅奥银德农匝巴        悲如日光平等行 
འདྷིར་གཤླེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤྷིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། 
德夏达拉恭向犹色所        祈垂念我临此住  
བརོད་མླེད་ཤླེས་རབ་མྷི་གཡོ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ། ། 
交美希囸么哟秋杰格        不动法身无诠慧 
བདླེ་ཆླེན་ལོངས་སོྤྱད་རྫོགས་སྐུ་རྷིགས་ལྔའྷི་གཙ།ོ ། 
得钦隆效作格热诶作        大乐报身五部尊 
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ཐུགས་རླེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆླེར་སྤྲུལ་བའྷི་སྐུ། ། 
特杰塔葵嘉切哲沃格        悲巧方便广化身 

ཞྷི་ཁོ་སྤྲུལ་པའྷི་ཚགོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
耶绰哲波措拉香擦洛        寂猛幻化众前礼 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྷི། ། 
乌色较当叶基南哲波        真实财物及意幻 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མླེད་མཆོད་སྷིན་གྷིས། ། 
根德让波喇美窍阵基        普贤无上之供云 

མཁའ་དབྷིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆླེན་ཡོངས་བཀོད་དླེ། ། 
跨央南达嘉钦永果得        清净广大严虚空 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། ། 
穴囊桑沃窍巴江促窍        献外内密供品海 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའྷི་བ་ག་ལ། ། 
根德让摩桑沃巴嘎拉        普贤佛母秘密界 

རྒྱལ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རབ་འབམས་མ་ལུས་ཀུན། ། 
嘉沃金括囸绛玛利根        如来浩瀚诸坛城 

འདུ་འབྲལ་མླེད་པའྷི་ངང་དུ་རོ་གཅྷིག་པའྷི། ། 
登抓美波昂德若杰波        无合离中一味性 

གཉྷིས་མླེད་བང་ཆུབ་སླེམས་སུ་མཉླེས་གྱུར་ཅྷིག ། 
尼美向且森色尼杰结        无二觉心愿欢喜 

སླེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཆོས་དབྷིངས་ནམ་མཁའ་ཆླེ། ། 
森杰让银秋央南跨切        心性法界大虚空 

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡླེ་ནས་འོད་གསལ་ཞྷིང༌། ། 
秋南南达耶尼奥萨样        诸法清净本光明 
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རྣལ་འབོར་ཉྷིད་དབྷིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པ། ། 
南较涅央玛三利迪巴        瑜伽境界超言思 

མཉམ་ཉྷིད་བང་ཆུབ་སླེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། ། 
年涅向且森拉达德德        等性觉心恒顶礼 

ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆླེན་ཡླེ་ནས་བརལ་བ་ལ། ། 
根让作钦耶尼达瓦拉        普贤大圆本周遍 

ཕྷི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་འདྷིར། ། 
穴囊桑瓦果波金括德        外内密严此坛城 

སྣང་སྷིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིདབྷིངས། ། 
囊哲南达拉当拉姆央        现有清净男女尊 

འབྱུང་དང་འབྱུང་གྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས། ། 
炯当炯杰雅阴楞作南        大种种生佛父母 

གསང་ཆླེན་རབ་དགླེས་གཟུངས་ཆླེན་བདག་ཉྷིད་མ། ། 
桑钦囸基荣钦达涅玛        大密极喜手印母 

མཁའ་དབྷིངས་ཀོང་ཡངས་པད་མོ་འཁྱྷིལ་པ་ལ། ། 
跨央隆扬巴摩且巴拉        虚空广界莲花旋 

གཉྷིས་མླེད་ཐྷིག་ལླེ་ཆླེན་པོར་འོད་གསལ་ཞྷིང༌། ། 
尼美特雷钦波奥萨样        无二光明大明点 

མ་བཅོས་སོས་མླེད་བང་ཆུབ་སྷིང་པོའ་ིསྐུ། ། 
玛旧驻美香且酿布格        无改离戏觉藏身 

ཅྷིར་ཡང་སྣང་བ་བདླེ་ཆླེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། ། 
杰扬囊瓦得钦雍仲拉        显现大乐永恒尊 

འདུ་འབྲལ་མླེད་པ་གསང་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་འདྷིར། ། 
登抓美巴桑沃金括德        无合离密此坛城 
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བདག་ཉྷིད་ཆླེན་པོ་རྷིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། ། 
达涅钦波热锕雅阴当        至尊五部佛父母 

བང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའ་ིཚགོས། ། 
香且建札绰卧绰木措        菩提兄妹忿怒众 
རོ་རླེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རླེ་ཚགོས་ཀྷི་བདག ། 
多杰拉姆措杰措杰达        金刚天女众主尊 

རྷིགས་ལྔ་དཔལ་ཆླེན་ཁོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། ། 
热锕华钦绰嘉雅阴借        五部黑嘎十怒王 

གནས་དང་ཡུལ་གྷི་ཕག་རྒྱ་སོ་མ་བཞྷི། ། 
尼当耶杰夏嘉果玛耶        处境手印四护门 

ཡླེ་ཤླེས་སྤྲུལ་པའྷི་ལྷ་ཚགོས་མང་པོ་དང༌། ། 
耶希哲波拉措芒波当        智慧幻化本尊众 

མ་ལྟར་བམས་ཤྷིང་སྷིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། ། 
玛达宣向章达洞拉所        慈如母情如姊等 

ལླེགས་ཉླེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚགི་རླེས་གཅོད་ཅྷིང༌། ། 
拉尼当怎丹策吉皎匠        分辨善恶究誓言 

ཕྷི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབོར་མ་ཡྷི་ཚོགས། ། 
穴囊宽卓南较玛叶措        外内空行瑜伽母 

དཔང་གྱུར་རོ་རླེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
黄杰多杰单坚恭色所        为证祈念密誓者 
ཐུགས་རླེ་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་གྷིས། ། 
特杰洞措南较达加给        悲裔我等瑜伽者 

འགྲོ་བའྷི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་སླེམས་བསླེད་དླེ། ། 
卓沃敦德香且森洁得        为众生发菩提心 
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བླ་མླེད་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་བགྲོད་བའྷི་ཕྷིར། ། 
喇美香且果旁卓雪穴        为趋无上菩提果 

བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའ་ིའདུལ་ཁྷིམས་དང༌། ། 
丹巴江措所苏德诚当        教海别别之律仪 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སོར་སོམ་པའྷི་ཚགོས། ། 
格颂特当年哟洞波措        身语意及平行戒 

འདའ་ཀ་རོ་རླེ་དམ་ཚགི་གཏན་གྷི་གཉླེར། ། 
达嘎多杰丹策丹杰捏        临终究竟密誓者 

སྤྱྷི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའྷི་དམ་ཚགི་རྣམས། ། 
学当恰巴拉波丹策南        总别殊胜诸誓言 

སྔ་ཕྷི་མནོས་ཤྷིང་གཉླེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། ། 
锕学努向捏德昧所擦        先后得受所求戒 

ཡུན་དུ་མྷི་གཏོང་འདའ་བར་མྷི་བགྷིད་དོ། ། 
音德么洞达瓦么杰多        恒久不舍不违越 

དོན་ལ་གོལ་ཞྷིང་ལྡོག་སླེམས་མ་མཆྷིས་ཀང༌། ། 
敦拉果样夺森玛其匠        虽无颠倒退转心 

གཟོད་བ་ལོང་ཡོད་སམ་པའྷི་ལླེ་ལོ་ཡྷིས། ། 
若夏隆哟念波雷洛义        思闲方行之懈怠 

ཀོང་དུ་མ་གྱུར་རལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌། ། 
隆德玛杰匝协琼瓦当        未曾开悟妙力微 

ཤླེས་བཞྷིན་མྷི་ལྡན་བག་མླེད་དབང་གྱུར་ཏླེ། ། 
希银么丹瓦美旺杰得        不具正知放逸转 

བསོམ་ལ་མྷི་བརོན་བསླེན་སྒྲུབ་གཡླེལ་ལ་སོགས། ། 
贡拉么尊您哲耶拉所        不勤依修散乱等 
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ར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་དམ་ཚགི་ལ། ། 
匝瓦格颂特杰丹策拉        根本身语意誓言 

ཚརོ་དང་མ་ཚརོ་མ་རྷིག་དབང་གྷིས་ནྷི། ། 
措当玛措玛热旺给呢        觉未觉察无明牵 

སོན་པའྷི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏླེ། ། 
敦波瓜当丹利嘎杰得        违本师教及誓言 
རྣལ་འབོར་གང་ཞྷིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། ། 
纳较刚耶丹策年巴当        瑜伽行者破誓言 

སྐད་ཅྷིག་ཙམ་ཡང་ཕད་པར་མྷི་བ་ཞླེས། ། 
嘎结赞扬茶巴么夏义        刹那亦莫值遇彼 

བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དླེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏླེ། ། 
瓜利雄扬得达玛郊得        经中所说然未行 

གསང་སོ་འཆོལ་བས་དབླེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། ། 
桑果窍威耶萨嘎瓦当        密门错乱难区分 

མངོན་ཤླེས་ཆུང་བས་སོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏླེ། ། 
温希琼威俊坚玛多得        神通微薄不知过 

ཉམས་དང་ཚགོས་འདྲླེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌། ། 
年当措这年巴刚瓦当        与破誓会作酬补 

ཉམས་དང་སྣོད་མྷིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། ། 
年当诺门南拉秋夏当        破誓非器前说法 

ཉམས་ལ་མྷི་འཛེམས་ཉམས་པའྷི་སོན་ལ་སོགས། ། 
年拉门赠年波俊拉所        不警破誓失患等 

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤྷིང་ཉམས་པ་དླེ་དག་གྷི ། 
年当卓向年巴得达格        依破誓者则沾染 
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ཉམས་གྲྷིབ་སོན་གྷིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། ། 
年哲俊基固巴杰多擦        彼等破誓晦气患 

ཚ་ེའདྷིའྷི་རླེན་དང་ཡུན་གྷི་སྷིབ་གྱུར་རྣམས། ། 
才迪锦当音杰哲杰南        今生违缘究竟障 

རང་གནོང་འགོད་པའྷི་སླེམས་ཀྷིས་མཐོལ་བཤགས་ན། ། 
让浓郊波森基托夏纳        自愧悔心发露忏 

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའྷི་ཐུགས་རླེས་བདག་དགོངས་ལ། ། 
跨达恰波特吉达恭拉        遍空大悲垂念我 

བམས་པའྷི་ཐུགས་རླེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀང༌། ། 
宣波特吉达拉恭尼匠        以慈悯心垂念我 

གཉྷིས་མླེད་དབྷིངས་ལས་མྷི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དླེ། ། 
尼美央利门杰达果得        置我不变无二界 

མྷི་དམྷིགས་བཏང་སོམས་ངང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང༌། ། 
么么荡农昂德犹尼匠        安住无缘平等中 

གཉྷིས་མླེད་དོན་གྷི་ཚངས་པ་སལ་དུ་གསོལ། ། 
尼美敦杰苍巴匝德所        祈赐无二义梵净 
དོན་དམ་དམྷིགས་མླེད་སོས་ལས་འདས་པ་ལས། ། 
敦丹么美驻利迪巴利        胜义无缘离戏论 

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམྷིགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཏླེ། ། 
南多刚扬么巴门杰得        不缘任何分别念 

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྷི་དབང་གྷིས་ནྷི། ། 
根坐杰玛赞杰旺给呢        世俗如幻境界中 

ནོངས་པ་མཆྷིས་ན་རང་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། ། 
浓巴其纳让浓若巴所        若有过失祈宽恕 
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༈ རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲྷི་མླེད་ལས༔ 
བཤགས་པའྷི་སྷིང་པོ་སངས་པའྷི་རྒྱལ་པོ་ནྷི༔ 

金刚萨埵秘密无垢中 

忏悔精华净化王  

 
ཨོཾཿ 
嗡                         嗡 

གཞྷི་ཐོག་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ 
耶托当布桑吉根德让      基位本初佛陀普贤王 

རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་རོ་རླེ་དླེ་བཞྷིན་གཤླེགས༔ 
多杰森华多杰得银夏      金刚萨埵金刚如来尊 

དཔའ་བོ་ཆླེན་པོ་འགྲོ་བ་སོབ་པའྷི་མགོན༔ 
华卧钦波卓瓦交波衮      大勇救护众生之怙主 

བདག་ལ་བརླེར་དགོངས་ཡླེ་ཤླེས་སྤྱན་གྷིས་གཟྷིགས༔ 
达拉贼恭耶希宣基惹      慈悯垂念慧眼观照吾 

 
ཨཱཿ 
啊                         阿 

གདོད་ནས་མ་སླེས་ཡླེ་ནས་རྣམ་དག་ཀང་༔ 
多尼玛基耶尼南达匠      虽原无生本来即清净 

འཁྲུལ་ངོར་གོ་བུར་ཤར་བའྷི་ཀུན་རྟོག་ལས༔ 
彻欧络沃夏沃根多利      然迷乱前忽现分别念 
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མ་རྷིག་གཟུང་འཛིན་རླེན་སྣང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ 
玛热荣怎锦囊年恰根      无明二取外缘诸失坏 

དག་ཆླེན་ཆོས་དབྷིངས་ཡུམ་གྷི་ཀོང་དུ་བཤགས༔ 
达钦秋央阴杰龙德夏      大净法界佛母界中忏 

 

བཛྲ༔ 
班匝                      班匝 

གསང་བའྷི་བདག་པོས་རོ་རླེའྷི་དམ་བསགས་པ༔ 
桑沃达布多吉丹扎巴      密主宣示金刚之誓言 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ས་མ་ཡ་འབུམ་གྷི༔ 
格颂特桑萨玛雅崩杰      身语意密十万三昧耶 

དམ་ལས་ཉམས་་ཤྷིང་ཚགི་ལས་འགལ་བ་གང་༔ 
丹利年向策利嘎瓦刚      凡所失毁违犯誓言罪 

རབ་ཏུ་གནོང་ཞྷིང་འགོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ 
囸德浓样郊比托洛夏      以大惭愧悔心发露忏 

 

ས་ཏྭ༔ 
萨埵                      萨埵 

ཉམས་པ་སོན་དུ་གྱུར་པའྷི་དུས་འདས་ནས༔ 
年巴俊德杰波迪迪尼      既成失坏垢染复逾时 

ལས་ཀྷི་གཉླེར་འཛིན་རོ་རླེ་མཁའ་འགྲོ་ཡྷི༔ 
利杰捏怎多杰宽卓叶      已成事业监察管制者 

བཀའ་ཡྷི་ཆད་པ་དྲག་པོའ་ིརྒྱུར་གྱུར་པ༔ 
瓜叶恰巴札布杰杰巴      金刚空行严厉惩罚因 
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འདྷི་ཕྷིའྷི་སྷིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆླེན་རྒྱུ་བསགས་བཤགས༔ 
德虚哲杰氼钦杰萨夏      忏悔现后世障大狱因 

 

ཧཱུྃ༔ 
吽                         吽 

འདོད་པའྷི་རྒྱལ་པོ་ཡླེ་ནས་རོ་རླེ་ཆླེ༔ 
多波嘉波耶尼多杰切      欲妙之王本来大金刚 

དམྷིགས་སུ་མླེད་ཅྷིང་ཉམས་དང་བཤགས་པ་བྲལ༔ 
么色美匠年当夏巴抓      无缘远离失坏及忏悔 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡླེ་རྫོགས་རྷིག་པའྷི་ཀོང་༔ 
根德让波耶作热波龙      普贤如来本圆觉性界 

འདུ་འབྲལ་མླེད་པ་ཆོས་དབྷིངས་ཀོང་དུ་ཨཱ༔ 
登抓美巴秋央龙德阿      无合无离法性界中阿 

 

 
རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲྷི་མླེད་ལས༔ བཤགས་པའྷི་རྒྱལ་པོ་རོ་རླེའྷི་སྷིང་པོ་རྫོགས་སོཿ 
金刚萨埵秘密无垢中忏悔之王金刚精华终。 
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百字明： 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭླེ་ནོ་པ། ཏྷིཥྛ་དྲྲྀ་ཌྷོ་མླེ་བ་ཝ། 
སུ་ཏོཥོ་མླེ་བ་ཝ། སུ་པོཥོ་མླེ་བ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མླེ་བ་ཝ། སརྦ་སྷིདྷི་མླེ་པྲ་ཡཙྪ། 
སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མླེ། ཙཏིྟ་ཾཤྷི་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཿོ བ་ག་ཝཱན། སརྦ་ ཏ་ ཐཱ་ 

ག་ཏ། བཛྲ་མ་མླེ་མུཉྩ། བཛྲ་ིབ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ 
嗡班匝儿萨埵萨玛雅 嘛呢巴拉雅 班匝儿萨埵
得诺巴 迪叉哲卓美巴哇 色多喀哟美巴哇 色
波喀哟美巴哇 阿呢囸多美巴哇 萨儿瓦色德玛
美抓雅匝 萨儿瓦嘎儿玛色匝美 泽当西日扬格热
吽 哈哈哈哈吙 巴嘎万 萨儿瓦达塔嘎达 班匝儿 

玛美门匝 班则儿巴哇 玛哈萨玛雅 萨埵阿 

 
金刚萨埵心咒： 

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃཿ 
嗡班匝儿萨埵吽 

 
 

བདག་དང་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི། ། 
达当森坚坛加杰            我与一切诸有情 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆག་ཀུན་དག་ཅྷིང༌། ། 
丹策年恰根达匠            失坏誓言皆令净 

འདྷི་ནས་བང་ཆུབ་སྷིང་པོའ་ིབར། ། 
德尼香且酿布瓦            从今乃至菩提间 

དམ་ཚགི་རྣམ་པར་དག་པར་ཤོག ། 
丹策南巴达巴效            三昧耶戒愿清净 
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纳囸酬忏文  
 

ཚགོས་དང་སྒྲུབ་པའྷི་དུས་སྐབས་སུ༔ སན་དང་རཀྟ་གཏོར་མ་དང་༔ མར་མླེ་གསལ་བའྷི་མདངས་ 
ཀྷིས་བསྐང་༔ དང་པ་ོབདུད་རྷི་ཀཱ་པ་ལ༔ ཐོགས་ནས་འབུལ་བའྷི་སབས་ཀྷིས་བཏླེག༔ འདྷི་སྐད་ 
བརོད་ལ་བསྐང་མཆོད་འབུལ༔  
会供大修之时际，妙药囸达及食子，明亮油灯作酬补，首先颅盖

盛甘露，供奉姿态而举持，诵此酬补而献供。 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 

མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཆླེན་པོའ་ིརྫས༔  
玛旧让雄钦布贼            无改自然大圣物 

གདོད་ནས་དག་པས་གཙང་སླེ་བྲལ༔  
多尼达比臧昧抓            本来清净离净垢 

ར་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སོང་༔  
匝瓦嘉拉沿拉东            八大根本千支分 

རྷིག་ལྔ་རྒྱལ་བ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྫས༔  
热锕嘉瓦哲波贼            修持五部如来物 

དམ་ཚགི་བསྐང་བའྷི་སན་ཆླེན་འདྷིས༔  
丹策刚沃曼钦迪            酬补誓言此妙药 

འོག་མྷིན་བརལ་ཁྱབ་ཆླེན་པོ་ནས༔  
奥门达恰钦波尼            周遍广大密严刹 
རང་བཞྷིན་བཞུགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་རྣམས༔  
让银犹波桑吉南            自性安住诸佛陀 
ཡླེ་ཤླེས་ལྔ་ཡྷི་འོད་ཀྷིས་བསྐང་༔  
耶希锕叶奥基刚            以五智光作酬补 
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ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྷི་སྷིན་གྷིས་བསྐང་༔  
根让窍波阵基刚            普贤供云作酬补 
ཐུགས་ཀྷི་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་༔  
特杰恭巴作巴当            智慧密意愿圆满 
ཐུགས་རླེས་སྤྲུལ་པས་རྷིགས་དྲུག་སོལ༔  
特吉哲比热哲卓            大悲化身度六趣 
ཐགོ་མའྷི་སངས་རྒྱས་འོད་མྷི་འགྱུར༔  
托米桑吉奥门杰            最初正觉不变光 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
根德让布特丹刚            普贤如来意酬补 
རང་ལ་ཡླེ་ཤླེས་ཤར་བའྷི་སྐུ༔  
让拉耶希夏沃格            自现智慧圣尊身 
ཞྷིག་ཁོ་རབ་འབམས་ལྷ་ཚགོས་བསྐང་༔  
耶绰冉绛拉措刚            浩瀚寂猛众酬补 
ཐུགས་རླེའྷི་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་མཛད༔  
特吉哲比卓敦匝            大悲化身普利众 
རོ་རླེ་འཆང་ནས་རྷིམ་པར་བོན༔  
多杰强尼仁巴迅            金刚持后纷应世 
འགྲོ་བ་འདྲླེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི༔  
卓瓦珍巴坛加杰            引度众生诸导师 
སྐུ་དང་ཞྷིང་ཁམས་མཆོད་པས་བསྐང་༔  
格当样康窍比刚            身刹普供而酬补 
ཐུགས་ཀྷི་དགོངས་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅྷིག༔  
特杰贡巴作杰结            智慧密意愿圆满 
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དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་བཤགས་པར་བགྷི༔  
丹策年恰夏巴杰            失坏誓言诚忏悔 

诵百字明 

 
དླེ་ནས་རཀྟ་ཐོགས་ལ༔ 
而后供囸达： 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 

ཆོས་ཉྷིད་རླན་གྷི་ཡླེ་ཤླེས་ཆུ༔  
秋涅栏杰耶希且            法性滋润智慧水 
ཐུགས་རླེ་ཆགས་པས་ཁ་དོག་དམར༔  
特杰恰比卡多玛            大悲妙贪赤红色 
སྷིད་པ་བསླེད་པ་རྒྱུ་ཡྷི་ཁག༔  
哲巴洁巴杰叶插            出生有界因之血 
པད་མ་རཀྟ་རང་བྱུང་ཁག༔  
巴玛囸达让雄插            莲花囸达自然血 
ཞྷིང་བཅུ་བསལ་བ་སོག་གྷི་ཁག༔  
样借扎瓦卓格插            诛杀十境命之血 
རྷི་བཅུད་དམར་པོ་འབྱུང་བའྷི་ཁག༔ 
泽接玛波炯沃插            植精赤红大种血1 
ཐམས་ཅད་དག་པ་དབང་གྷི་རྫས༔  
坛加达巴旺格贼            一切清净怀柔物 
མ་དག་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ༔  
玛达康僧括沃杰            不净三界轮回因 
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ཧླེ་རུ་ཀ་ཡྷི་དགོངས་པ་ཡྷིས༔  
嘿热嘎叶恭巴义            黑日嘎之胜密意 
སྷིད་གསུམ་འཁོར་བའྷི་བག་ཆགས་བསལ༔  
哲僧括沃瓦恰扎            三有轮回习气诛 
མཆོད་པའྷི་རྫས་སུ་བྷིན་བརླབས་ཏླེ༔  
窍波资色辛拉得            加持彼为供养物 
ཡུམ་ཆླེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལ༔  
阴钦根德让摩拉            普贤佛母圣尊前 
ཡླེ་ཤླེས་འཆར་བའྷི་དོན་ཕྷིར་འབུལ༔  
耶希恰沃敦穴钵            为证智慧而供奉 
ཁག་འཐུང་ཁོ་བོའ་ིཚོགས་རྣམས་ལ༔  
插通绰务措南拉            饮血忿怒众尊前 
ཐུགས་རླེ་བསྐུལ་བའྷི་མཆོད་པ་འབུལ༔  
特杰格沃窍巴钵            令生大悲作供养 
མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔  
玛摩宽卓坛加拉            所有玛嫫空行前 
དམ་ཚགི་གསོ་བའྷི་རྫས་སུ་འབུལ༔  
丹策索沃贼色钵            还净誓言供此物 
ཆོས་སོང་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ༔  
秋炯瓜仲坛加拉            一切护教护法前 
ཕྷིན་ལས་མཛད་པའྷི་དོན་ཕྷིར་འབུལ༔  
陈利匝波敦穴钵            为弘事业作供养 
དམ་ཚགི་བསྐང་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ༔  
丹策刚拉乌哲作            酬补誓言赐悉地 
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诵百字明 

 

དླེ་ནས་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་སོགསཿ ལྷ་ལ་འབུལ་ཞྷིང་འདྷི་སྐད་བརོད༔ 
后以会供及食子，供奉本尊而诵此： 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 

ཁམས་གསུམ་གསོ་བ་ཟས་གྷི་རྒྱུ༔  
康僧索瓦瑞杰杰            滋养三界食之因 
འབྲུ་དང་ཤྷིང་ཐོག་རོ་དྲུག་ཟས༔  
哲当向托若哲瑞            谷及果实六味食 
ཞྷིང་བཅུ་བསལ་བའྷི་ཕུང་པོའ་ིཤ༔  
样借扎沃彭布夏            诛杀十境蕴之肉 
ཛ་གད་དཔའ་བོ་འབྲུ་ཡྷི་བཅུད༔  
匝嘎华卧哲叶借            美酒勇士谷之精 
ཞལ་ཟས་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་སུ་༔  
压瑞多云纳措色            种种神馐与欲妙 
མོས་པས་བསམས་ཏླེ་མཆོད་པར་འབུལ༔  
木比三得窍巴钵            净信意幻作供养 
ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་སུ་མོས་པས་འབུལ༔  
秋杰央色木比钵            法界净信作供养 
ཞྷི་བའྷི་ལྷ་ལ་མཛེས་པར་འབུལ༔  
耶沃拉拉贼巴钵            寂静本尊庄严供 

ཁོ་བོའ་ིལྷ་ལ་བརྷིད་པར་འབུལ༔  
绰务拉拉节巴钵            忿怒本尊威严供 
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བླ་མ་རྣམས་ལ་མཉླེས་པར་འབུལ༔  
喇嘛南拉尼巴钵            诸上师前喜悦供 

མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་དགླེས་པར་འབུལ༔  
宽卓南拉基巴钵            诸空行前欢喜供 

བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཚམི་པར་འབུལ༔  
瓜忠南拉称巴钵            诸护法前满足供 

དམ་ཚགི་བསྐང་བའྷི་རྟླེན་དུ་འབུལ༔  
丹策刚沃定德钵            供养酬补誓言物 

诵百字明 

 

དླེ་ནས་མར་མླེའྷི་སྐོང་བུ་ཐོགས་ལ༔ 
而后手持油灯 

ཧཱུྃཿ  
吽                          吽 རྫས་ཀྷི་སྐོང་བུ་བརྒྱ་ར་རུ༔  
资杰贡沃嘉匝热            一百零八灯器中 

གཙང་མའྷི་སོང་བུ་བརྒྱ་ར་བཙུགས༔  
臧米东沃嘉匝泽            安置百八净灯芯 

འབྱུང་བའྷི་བཅུད་མར་ཞུན་གྷིས་བསྐང་༔  
炯沃借玛银基刚            注满大种精华油 

གསལ་བའྷི་མར་མླེ་བརྒྱ་སར་ནས༔  
萨沃玛美嘉瓦尼            点燃光明百油灯 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་བསྐང་བའྷི་ཕྷིར་༔  
丹策年恰刚沃穴            酬补失坏之誓言 
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མོས་པས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་འབུལ༔  
木比嘉瓦南拉钵            净信供养诸如来 

འོག་མྷིན་ཆོས་དབྷིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔  
奥门秋央颇庄尼            密严法界宫殿中 

ཡླེ་ཤླེས་འོད་ལྔ་བཀྲག་དང་ལྡན༔  
耶希奥锕札当丹            五智光芒明灿灿 

ཞྷི་ཁོ་རབ་འབམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
耶绰囸绛特丹刚            浩瀚寂猛意酬补 

སྷིང་ཁ་ཆོས་ཀྷི་ཕོ་བྲང་ན༔  
酿卡秋杰颇庄纳            心间妙法宫殿中 

ཡླེ་ཤླེས་ས་བོན་ཐྷིག་ལླེ་གསལ༔  
耶希萨文特雷萨            智慧种子明点耀 

རང་བྱུང་ཞྷི་བའྷི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
让雄耶沃特丹刚            自然寂尊意酬补 

ཀད་པ་དུང་ཁང་ཕོ་བྲང་ན༔  
拉巴东亢颇庄纳            颅腔东康宫殿中 

རང་རལ་དྲོད་ཀྷི་འོད་ཟླེར་འབར༔  
让匝桌杰奥热巴            自力暖热光芒盛 

རང་བྱུང་ཁོ་བོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
让雄绰务特丹刚            自然怒尊意酬补 

མོས་གུས་དད་་པའྷི་སྣང་བ་ལ༔  
木给达波囊瓦拉            恭敬信心诚意前 

རྷིག་པ་རང་བྱུང་འགགས་མླེད་གསལ༔  
热巴让雄嘎美萨            自然觉性无灭显 
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རོ་རླེ་སོབ་དཔོན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
多杰洛魂特丹刚            金刚上师意酬补 

ར་རླུང་ཐྷིག་ལླེ་དྭངས་མ་ལ༔  
匝龙特雷当玛拉            风脉明点精华中 

ཤླེས་པ་རང་བྱུང་ས་ལླེར་གནས༔  
希巴让雄萨雷尼            自然神识朗然住 

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའ་ིཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
玛摩宽珠特丹刚            玛嫫空行意酬补 

འཇྷིག་རྟླེན་སྷིད་པ་ཡངས་པ་ལ༔  
结定哲巴扬巴拉            世间三有广大界 

གཟའ་སྐར་འོད་ཀྷི་ཐྷིག་ལླེ་གསལ༔  
囸嘎奥杰特雷萨            星曜光辉明点灿 

ཕྷི་ཡྷི་དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔  
学叶单坚特丹刚            外在护法意酬补 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔  
丹策年恰坛加根            所有失坏之誓言 

ཐུགས་དམ་དབང་གྷིས་དག་པར་མཛོད༔  
特丹旺给达巴作            祈愿尊意速令净 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔  
窍当腾蒙乌哲作            赐予胜共诸悉地 

诵百字明 

 

 

注：1、植精：植物精华 
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བསྐང་བ་བསྡུས་པ་ནྷི། 
略酬补

 

ཧཱུྃ༔ 
吽                          吽 

བཀའ་གསང་རད་དུ་བྱུང་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དུ༔ 
瓜桑玛德雄沃金括德        稀有密教坛城中 

བླ་མ་ཡྷི་དམ་ལྷ་ཚགོས་ཡོངས་རྫོགས་ལ༔ 
喇嘛叶丹拉措永作拉        上师本尊会众前 

རང་བྱུང་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་ཀྷི་སྐོང་བུ་རུ༔ 
让雄秋杰央杰贡沃热        自生法界灯器满 

རྷིག་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་མར་མླེ་གཏམས་ཏླེ་འབུལ༔ 
热波耶希玛美当得钵        觉性本智燃灯供 

ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སོང་སར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ 
匝嘉沿拉东压阿么达        八根千支调甘露 

སྐུ་ལྔ་ཡླེ་ཤླེས་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
格锕耶希永作窍巴钵        五身本智悉供养 

གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གྷི་གཏོར་མས་གཏམས༔ 
朵拥南达华杰朵昧当        净食器满吉祥食 

འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྷི་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
多云永色作波窍巴钵        欲妙圆满悉供奉 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་གྲོལ་མཁའ་དབྷིངས་དག༔ 
康僧括瓦永卓跨央达        三界普解净空界 

ཆགས་མླེད་རཀྟ་དམར་གྷི་མཉླེས་མཆོད་འབུལ༔ 
恰美囸达玛杰尼窍钵        供喜无贪鲜红血 



228 

འབྲུ་བཅུད་སོང་ལ་སར་བའྷི་དཔའ་བོའ་ིརྫས༔ 
哲借东拉压沃华务贼        千种谷精配勇物 

གཟྷི་བྷིན་བསླེད་ཕྷིར་ཛ་གད་མཆོད་པར་འབུལ༔ 
惹辛洁穴匝嘎窍巴钵        为增威光供美酒 

ཨ་ལ་ལ་སླེ་དགླེས་པར་བཞླེས་སུ་གསོལ༔ 
阿拉拉得基巴义色所        阿拉拉祈喜受用 
ཞླེས་གསང་མཆོད་བསྐང་བ་བསྡུས་པའོ།  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
此为密供略酬补。印印印！ 

 

诵百字明 

 
 
ནམ་མཁའྷི་མཐར་ཐུག་མཐའ་ཡས་སླེམས་ཅན་རྣམས། 
南葵塔特塔宜森坚南        愿虚空际无边众 
མ་འབད་བཞྷིན་དུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཏླེ། 
玛巴银德格僧温杰得        无勤之中现三身 

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སླེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། 
帕玛卓哲森坚玛利巴        六道父母诸有情 

ཕམ་གཅྷིག་གདོད་མའྷི་ས་ལ་ཕྷིན་པར་ཤོག ། 
玄结多米萨拉辛巴效        一同趋至本初地 
 
(接诵 187 页“会供次第”之“一、加持供品”) 
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190页“会供次第”之“六、酬补”之前加诵： 

酬   补 
 

吽 
刚我嘎比特单刚    我不东涅隆德刚 
囊瓦益西隆德刚    萨瓦西饶隆德刚 
德阿秋涅隆德刚    杰瓦美比样色刚 
格巴美波卡拉刚    杰嘎涅美隆德刚 
涅恰攻香嘟者大    汪荡乌哲扎德所 

 
吽 
刚我德则特单刚    根叶隆样班扎热 
香切森吉德贼刚    德样让香德则得 
莫美秋给特丹刚    当萨巴畏班扎热 
益西则美德贼刚    德样让香德则得 
隆修做格特单刚    秋格噢色班扎热 
特累巴握德贼刚    德样让香德则得 
加瓦则给特单刚    益西扎阿班扎热 
晋美阿嘎德贼刚    德样让香德则得 
叶畏拉措特单刚    花握哲阿班扎热 
西饶让萨德贼刚    德样让香德则得 
初握加措特单刚    德则曼吉单册敌 
秋屋加措特单刚    涅恰攻香嘟者大 
汪荡乌哲扎德所    玛哈班扎阿莫大卡喝 

 
吽 
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攻我多咪特单刚    班扎巴畏多用德 
香结隆准花雄则    括洛巴畏抬吉古 
准玛莫格扎嘎扎    汪波阿耶饶得坚 
德样让香朵玛得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    涅大卡叶朵用德 
则大巴畏花修则    巴玛大加抬吉古 
南西措加扎嘎扎    扎侵叶叶饶得坚 
德样让香朵玛得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    恰大巴比嘟样德 
热巴让囊花修则    让囊夏叶抬吉古 
扎当当结扎嘎扎    茶当切色饶得坚 
德样让香朵玛得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    扣巴东波多用德 
侵巴让囊华修则    路材卡咪抬吉古 
格黑囊初扎嘎扎    让囊彻波饶得坚 
德样让香朵玛得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    巴朗多云单册得 
秋屋加措特单刚    涅恰攻香嘟者大 
汪荡乌哲扎德所    玛哈巴朗达卡喝 

 
吽 
刚我饶得特单刚    绣握得侵班扎热 
德阿南朵饶得刚    德样让雄饶大得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
振巴隆修班扎热    那措叶结饶得刚 
德样让雄饶大得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    酿嘎秋结班扎热 



231 

萨巴洛叶饶得刚    德样让雄饶大得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
得瓦则波班扎热    扭萌则扎饶得刚 
德样让雄饶大得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    桑瓦得炯班扎热 
得瓦特累饶得刚    德样让雄饶大得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
饶大巴握大彻得    秋握加措特单刚 
年恰攻香嘟者大    汪荡乌哲扎德所 
玛哈饶大卡喝 

 
吽 
攻我则咪特单刚    大恰巴波则握热 
彻当切色玛科单    夏当热比当握拉 
让萨扎当印玛瓦    德央让雄准美得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
当勤巴畏刚握热    果若扎内玛科单 
萨细扎阿当握拉    汪波古阿印玛瓦 
德央让雄准美得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    子大巴握攻握热 
酿侧嘎玛玛科单    巴玛大加当握拉 
南细措加印玛瓦    德央让雄准美得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
阿瓦德德攻握热    让萨握结玛科单 
括洛单扎当握拉    香切色结印玛瓦 
德央让雄准美得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    莫细特累攻握热 
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晋美益西玛科当    扎衬吉你当握拉 
热巴让雄印玛握    德央让雄准美得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
益西扎阿攻握热    阿嘎扎吉玛科大 
益西噢贼当握拉    西饶哲阿印玛瓦 
德样让雄准美得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    秋格噢色刚握热 
当色握吉玛科当    特累巴畏东握拉 
益西阿耶印玛瓦    德央让雄准美得 
喇嘛热振秋色当    耶初让渐特单刚 
根叶隆样刚握热    秋吉样吉玛科当 
香切森吉当握拉    格阿冷则印玛瓦 
德央让雄准美得    喇嘛热振秋色当 
耶初让渐特单刚    准美巴握当侧得 
秋屋加措特单刚    涅恰攻香嘟者大 
汪荡我则扎德所    德巴扎德扎梭哈 

 
嗡唉吙喝得喝得 样吙喝得喝得 万吙喝得喝
得 拦吙喝得喝得  然吙喝得喝得  阿阿梭哈 
年恰当多哲弹加香当格热梭哈 

 
嗡 
耶吉南西内达巴    根德桑波特单刚 
秋吉奥哦内达巴    根德桑姆特单刚 
彭波阿波内达巴    加瓦压阿特单刚 
炯瓦阿波内达巴    加瓦叶阿特单刚 
南细措加内达巴    色花加吉特单刚 
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南西叶加内达巴    森玛加吉特单刚 
力吉秋耶内达巴    措握叶耶特单刚 
达恰莫叶内达巴    措姆叶耶特单刚 
扭萌则布内达巴    特巴哲格特单刚 

 
吽 
刚叶叶秋内加巴    花侵压印特单刚 
扭萌德阿内加巴    常通印阿特单刚 
炯瓦力阿内加巴    常通印阿特单刚 
南忆多巴内加巴    黑热嘎依特单刚 
杰涅叶布内加巴    朱德热叶特单刚 
南杰措加内加巴    措莫加杰特单刚 
南杰叶杰内加巴    察门加杰特单刚 
大恰他耶内加巴    果玛耶叶特单刚 
那措多巴内加巴    王姆内加特单刚 
莫细格耶特单刚    嘎美桑格特单刚 
加美特吉特单刚    云单莫匝特单刚 
陈烈加吉特单刚    益西括洛特单刚 
年恰他加攻结杰    多哲他加大加结 
刚结汪当乌哲佐 
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190页“会供次第”之“六、酬补”后加诵简供 

 

༄༅། །ཚགོས་བསྡུས་ན།ི  
简  供 

 

ཚགོས་རྫས་རྣམས། 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བྷིན་གྷིས་བརླབས། 
嗡阿吽吙（加持会供品）       嗡阿吽吙 

ར་གསུམ་ལྷ་ཚགོས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲླེན་གཤླེགས། ། 
匝僧拉措措拉宣珍夏      迎请三根本众莅会供 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་བདླེ་ཆླེན་ཚགོས་མཆོད་འབུལ། ། 
学囊桑沃得钦措窍钵      献外内密大乐之会供 

དམ་ཚགི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
丹策年恰坛加托洛夏      一切失坏誓言发露忏 

གཉྷིས་འཛིན་དགྲ་བགླེགས་ཆོས་ཀྷི་དབྷིངས་སུ་སོལ། ། 
尼怎札嘎秋杰央色卓      二执魔怨诛灭于法界 

མཉམ་ཉྷིད་བདླེ་བ་ཆླེན་པོར་ཐུགས་དམ་བསྐངས། ། 
年涅得瓦钦波特丹刚      等性大乐之中做酬补 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ། །  ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同诸悉地 
 
ཞླེས་པའང་ཚགོས་གྲངས་བསག་པ་སགོས་ལ་མཁོ་བའྷི་ཚགོས་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་རོ་རླེས་སོ། ། 
此为积累会供数量时所须之简供，蒋华多杰（麦彭仁波切）作。 
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195页“会供次第”之“十一、取受悉地”前加诵： 

བདག་ཅག་མཆོག་གྲུབ་ཚ་ེབསོད་རྒྱས། ། 
达加窍哲才索集            愿我等获胜成就 

དཔལ་འབོར་བདླེ་བས་གང་གྱུར་ཅྷིག ། 
环较得位刚杰吉            福寿财乐悉圆满 
 

ཧཱུྃཿ 
吽                          吽 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་རྣམ་སྤྲུལ་དླེ། ། 
乌色较当叶基南哲得        真实财物及意幻 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མླེད་མཆོད་སྷིན་གྷིས། ། 
根德让波喇美窍阵基        普贤无上之供云 

མཁའ་དབྷིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆླེར་ཡོངས་བཀོད་དླེ། ། 
跨央南达嘉且永果得        清净广大严虚空 

ཕྷི་ནང་གསང་བའྷི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། ། 
穴囊桑沃窍巴江促窍        献外内密供品海 
 

བསོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
朵巴屋巴坛加拉            于诸应赞尊众前 

ཞྷིང་རྡུལ་ཀུན་གྷི་གྲངས་སླེད་ཀྷི ། 
样德根杰章涅杰            化现刹尘数之身  
ལུས་བཏུད་པ་ཡྷིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། ། 
利德巴宜南根德            恒常敬礼并深怀 

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཁྱླེད་ལ་བསོད། ། 
窍德达比切拉朵            殊胜信心赞颂您 
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196页“会供次第”之“十一、取受悉地”后加诵： 

 

༈ བདག་གཞན་ཐོག་མླེད་དུས་ནས་ད་ལྟའྷི་བར། །  
达沿托美迪尼达迪瓦        自他无始时迄今 

འཁྲུལ་བའྷི་དབང་གྷིས་སྷིག་ལྟུང་གང་བགྷིས་པ། །   
彻沃旺给德动刚基巴        迷乱所牵造堕罪 

ལྷ་མཆོག་ཁྱླེད་ཀྷི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །   
拉窍切杰宣锕托洛夏        胜尊您前发露忏 

སྷིབ་མླེད་དག་ཅྷིང་ཚངས་པའྷི་མཆོག་སོལ་ཅྷིག །   
哲美达匠苍波窍作结        祈赐无障普清净 

 

诵百字明 

 

མདུན་བསླེད་ཡླེ་ཤླེས་སླེམས་དཔའ་ནྷི། 
登杰益西森华呢            对生智慧勇识尊 

ཇྷི་སྷིད་མཆོད་པ་བདག་བགྷིད་པ། ། 
结哲窍巴达杰巴            乃至我作供养间 

དླེ་སྷིད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །    ། །  
得哲丹巴犹色所            祈请不动常安住 

 

ཨོཾ་སྷི་པྲ་ཏྷིཥྛ་བཛྲ་ཡླེ་སྭཱ་ཧཱ། 
嗡 色札迪茶 班匝耶娑哈 
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地藏法会念诵仪轨 
 
༄༅། །ས་ཡི་སིང་པོའ་ིམཚན་ན།ི ། 
地藏王菩萨圣号： 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོ་ས་ཡི་སངི་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ 
ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ། 
向且森华森华钦波萨宜酿波拉香擦洛  窍多 

嘉森且奥 

顶礼供养皈依地藏王菩萨摩诃萨！ 

【注】：唐译《大乘大集地藏十轮经》云：“善男子，假使有人

于其弥勒及妙吉祥并观自在普贤之类而为上首殑伽沙等诸大菩萨

摩诃萨所，于百劫中至心归依称名念诵礼拜供养求诸所愿，不如

有人于一食顷至心归依称名念诵礼拜供养地藏菩萨求诸所愿速得

满足。所以者何？地藏菩萨利益安乐一切有情，令诸有情所愿满

足，如如意宝亦如伏藏。如是大士，为欲成熟诸有情故，久修坚

固大愿大悲勇猛精进过诸菩萨。是故汝等应当供养。” 

 
地藏菩萨长咒（出自《大乘大集地藏十轮经》）： 

༄༅། །ཚམི་ བོྷ་ ཚམི་ བོྷ། ཙིམ་ ཚམི་ བོྷ། ཨཱ་ ཀཱ་ ཥ་  ཚམི་ བོྷ། བ་ ཀ་ ར་ ཚམི་ བོྷ། 
ཨ་ མ་ བ་ ར་ ཚམི་ བོྷ། བ་ ར་ ཚམི་ བོྷ། བ་ ཙི་ ར་ ཚམི་ བོྷ། ཨ་ རོ་ ག་ ཚམི་ བོྷ། དྷརྨ་ 
ཚམི་ བོྷ། ས་ ཏ་ེ པ་ ཚམི་ བོྷ། ས་ ཏ་ེ ན་ི ཧ་ ལ་ ཚམི་ བོྷ། བ་ི བ་ རོ་ ཀ་ ཤ་ བ་ ཚམི་ བོྷ། ཨུ་ 
པ་ ཤ་ མ་ ཚམི་ བོྷ། ན་ ཡ་ ན་ ཚིམ་ བོྷ། པྲཛྙཱ་ ས་ མ་ མོ་ ན་ེ རཏྣ་ ཚམི་ བོྷ། ཀྵ་ ཎ་ ཚམི་ 
བོྷ། བ་ི ཥ་ེ མ་ བ་ ར་ི ཡཱ་ ཚམི་ བོྷ། ཤཱ་ ས་ི ཏ་ ལ་ མ་ བ་ ཚམི་ བོྷ། བ་ི ཨ་ དྲ་ སོ་ ཏ་ མ་ ཧ་ེ ལ།ེ 
ད་ མ་ བ་ེ ཡ་ མ་ བ།ེ ཙཀྲ་ ས།ེ ཙཀྲ་ བ་ ས་ི ལ།ེ ཀྵ་ི ལ་ེ ཕ་ེ ལ་ེ ཀ་ ར་ བྷ། བཱ་ ར་ བ་ ར་ི ཏ།ེ 
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ཧ་ སེ་ ར་ེ པྲ་ ར་ བ།ེ པ་ ར་ེ ཙ་ ར་ བྷ་ ན་ ད་ ན།ེ ཨ་ ར་ ད་ ན།ེ ཕཱ་ ན་ ར། ཙ་ ཙ་ ཙ་ ཙ། 
ཧ་ི ལ་ེ མི་ ལ།ེ ཨ་ ཁ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ེ ཁ།ེ ཐ་ ག་ ཁ་ི ལོ། ཐ་ ཧཱ་ ར་ེ ཐ་ ཧཱ་ ར།ེ མི་ ལ་ེ མ་ དྷ།ེ 
ནན་ ཏེ་ ཀུ་ ལ་ེ མ་ི ལ།ེ ཨང་ ཀུ་ ཙི་ ཏ་ བྷ།ེ ཨཱ་ རཻ་ ག་ི ར།ེ བ་ ར་ ག་ི ར།ེ ཀུ་ ཏ་ ཤ་ མ་ མ་ 
ལ།ེ ཏོན་ ག་ེ ཏོན་ ག།ེ ཏོན་ གཱུ་ ལ།ེ ཧུ་ རཱུ་ ཧཱུ་ རཱུ་ ཧུ་ རཱུ། ཀུ་ ལོ་ སོ་ མ་ི ལ།ེ མ་ེ ར་ི ཏོ། 
མ་ེ ར་ི ཏ།ེ བྷ་ ན་ དྷ་ ཏ། ཧ་ ར་ ཁ་ མ་ ར་ེ མ། ཧུ་ རུ་ ཧུ་ རུ།  
称波称波曾称波 阿嘎卡称波 巴嘎囸称波 阿
玛巴囸称波 巴囸称波 巴则囸称波 阿若嘎称
波 达玛称波 萨得巴称波 萨得呢哈拉称波 
博巴若嘎夏巴称波 额巴夏玛称波 纳雅纳称
波 抓佳萨玛摩内囸纳称波 甲钠称波 博开玛
巴热雅称波 夏色达拉玛巴称波 博阿札所达
玛嘿雷 达玛备雅玛备 匝扎赛 匝扎巴色雷 
杰雷培雷嘎囸巴 巴囸巴热得 哈赛瑞抓囸备 
巴瑞匝囸巴纳达内 阿囸达内 帕纳囸 匝匝匝
匝 合雷么雷 阿卡达塔给凯 塔嘎克洛 塔哈
瑞塔哈瑞 么雷玛得 南得哥雷么雷 盎哥则达
倍 阿瑞嘎宜瑞 巴囸嘎宜瑞 哥达夏玛玛雷 
敦嘎耶敦嘎耶 敦哥雷 喝热喝热喝热 哥洛多
么雷 美热多 美热得 巴纳达达 哈囸卡玛瑞
玛 喝热喝热 
 
འཕགས་པ་ས་ཡ་ིསངི་པོའ་ིམཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལས་གསུངས་པ་ཡོན་ཏན་སནི་པ་ཞསེ་བྱ་ 
བའ་ིགཟུངས་སྔགས་ནི།  
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ཨོཾ་སུམ་བྷ་ན་ིསུམ་བྷ། ཧ་ར་ཙ་ར།  མ་ཧཱ་པཱ་ཤ་མ་རུ་ཏ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ 
སྭཱ་ཧཱ། གཟུངས་འདུས་ལས་སོ། ། 
施舍功德陀罗尼（出自《地藏一百八圣号经》）： 

嗡森巴呢森巴 哈囸匝囸 玛哈巴夏玛热达 阿

摩噶班匝萨埵娑哈 
 

ཨོཾ་ཀྵ་ིཏ་ས་གརྦྷ་ཀྵྵིཾ་སྭཱ་ཧཱ།  
དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆརེ་འཕལེ་ལོ། །མ་ིཕམ་པས་སོ། ། 
嗡杰达萨嘎巴匠娑哈 
此咒能广进一切财富功德。麦彭（仁波切）著。 

【注】：唐译《大乘大集地藏十轮经》云：“所谓有名具足水火

吉祥光明大记明咒总持章句，我于过去伽沙等佛世界所，亲承受

持此陀罗尼。能令增长一切白法，增长一切种子根须芽茎枝叶花

果药谷精气滋味，增长雨泽，增长有益地水火风，增长喜乐，增

长财宝，增长胜力，增长受用资具。此陀罗尼能令一切智慧猛利

破烦恼贼。即说咒曰…… 

善说能净诸有尘     善说能净斗诤劫 

善说能净浊恶意     善说能净浊大种 

善说能净浊恶味     善说能净浊恶气 

善说能满诸希望     善说能成诸稼穑 

善说能令一切佛     如来世尊所加护 

善说又能令一切     菩萨加护而随喜 

世尊！如是水火吉祥光明大记明咒总持章句，我于过去伽沙

等佛世尊所，亲承受持此陀罗尼，能令增长一切白法，广说乃至

增长一切受用资具。大德世尊！此陀罗尼普能济度此四洲渚世尊

弟子一切比丘及比丘尼、邬波索迦、邬波斯迦，令其皆得增长忆

念，广说乃至增长一切受用资具。此陀罗尼能令世尊甘露圣教炽

然久住，利益安乐三界众生。” 
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༄༅། །མཆོད་ཕངེ་ཡང་སངི་ཡདི་བཞནི་དབང་རྒྱལ་ན།ི 
供鬘精华─如意自在王 

全知麦彭仁波切 造 

益西彭措堪布   译 

 
ཧོཿ 
吙                        吙 

སྣང་སདི་རྣམ་དག་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ལས། ། 
囊哲南达年巴钦波利      现有大净平等境界中 

མ་འགགས་རང་སྣང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སནི། །  
玛嘎让囊根让窍波阵      自现不灭普贤供养云 

ལྷ་རྫས་ཉེར་སོད་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་དྲུག ། 
拉贼涅效登当多云哲      天物七种资具六妙欲 

རྒྱལ་སདི་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། ། 
嘉哲纳登札西贼达嘉      轮王七宝及八吉祥物 

བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤངི་དང་ནོར་བུའ་ིགཏེར། ། 
翁让华三向当诺威得      妙瓶如意树及摩尼藏 

བདུད་རྩིའ་ིསིན་ཆེན་མ་རོྨས་ལོ་ཏོག་ཚལ། ། 
德贼阵钦玛目洛朵擦      甘露大云自生庄稼园 

འདོད་འཇོའ་ིབ་མཆོག་གྲུབ་པའ་ིདམ་རྫས་རིགས། ། 
多旧瓦窍哲波丹贼热      如意胜牛成就诸圣物 

བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་སོགས། ། 
囸洞固坚涅沃仁钦所      饮食庄严华衣近宝等1 
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ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སིན་མི་རྣམས་དང༌། ། 
拉当勒当诺因么南当      一切天龙夜叉诸人众 

ཕོྱགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཆོད་པ་རྣམས། ། 
效吉向且森慧窍巴南      及与十方菩萨诸供品 

ཕོྱགས་བཅུ་ཀུན་ནས་སིན་བཞིན་གཏབིས་བྱས་ཤངི༌། ། 
效究根尼阵银德雪向      由从十方如云而密布 

རབ་འབྱམས་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ག་ིབཀོད་པ་རྣམས། ། 
冉绛格僧样格果巴南      浩瀚三身刹土诸庄严 

དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚགོས་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
金括拉措南拉窍巴钵      于诸坛城尊众敬供养 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同诸悉地 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ནས་དགེས་སྐྱདེ་པའ།ི ། 
迪僧嘉瓦根尼基洁波      能令三世诸佛悉生喜 

སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའི་སིན་ཕུང་སོ་བ་ཡིས། ། 
纳措窍波阵彭拙瓦义      种种供养云聚普现者 

ཟག་མདེ་བདེ་བའ་ིདཔལ་སརེ་ཡིད་འོང་མ། ། 
囸美得沃华得宜嗡玛      赐予无漏安乐悦意母 

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོའ་ིཚགོས་ཀིས་གླུ་གར་གིས། ། 
札西拉姆措基勒嘎基      吉祥天女会众曼歌舞 

རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་ིཁོན་ཀུན་ཡོངས་བཀང་ནས། ། 
冉绛南葵群根永刚尼      遍满一切浩瀚虚空界 

ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག་ཚགོས་ཀ་ིཆར་འབབེས་ཤིང༌། ། 
拉贼美朵措杰恰倍向      普降种种天物鲜花雨 
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བདག་གཞན་སོ་གསུམ་དག་ེཚགོས་ལོངས་སོད་ཀུན། ། 
达沿果僧给措隆效根      自他一切三门善受用 

ཟག་མདེ་འབོྱར་བ་རྒྱ་མཚོའ་ིསིན་དུ་བཀོད། ། 
囸美较瓦江促阵德果      悉成无漏财富海云饰 

ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་བསྔགས་པ་ཡི། ། 
切沃云丹江措锕巴宜      广大功德如海赞云聚 

བསོད་སནི་རྒྱ་མཚོའ་ིསྒྲ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏ།ེ ། 
多阵江促札样当吉得      及以如海赞歌妙潮音 

སྣང་སདི་བད་ེསོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རུ། ། 
囊哲得东窍波夏嘉热      现有印持乐空供养具 

རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའ་ིམཆོད་སིན་རབ་འབྱམས་འད།ི ། 
南巴哲波窍阵冉绛德      幻化无量浩瀚此供云 

དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚགོས་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
金括拉措南拉窍巴钵      于诸坛城尊众敬供养 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ།། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同诸悉地 

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའ་ིསས་ཀ་ིརྣམ་རོལ་བཞིན། ། 
嘉当嘉沃这杰南若银      犹如佛与佛子之游舞 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མདེ་རྒྱ་ཆ་ེབ། ། 
窍巴刚南拉美嘉切瓦      我以无上广大胜解心 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིམཆོད་སནི་རབ་འབྱམས་ཀིས། ། 
根德让布窍阵冉绛基      将此浩瀚普贤供养云 

ཕོྱགས་དུས་ཀུན་ཁབ་ཀུན་འབྱུང་ཡིད་བཞནི་གཏེར། ། 
效迪根恰根炯宜银得      周遍时方普生如意藏 
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ཆོས་ཀ་ིདབྱངིས་དང་མཉམ་པ་ཉདི་གྱུར་པས། ། 
秋杰央当年巴涅杰比      悉成等同法界之自性 

ཟག་མདེ་བདེ་བའ་ིདཔལ་ཡོན་འཛད་པ་མདེ། ། 
囸美得沃华云匝巴美      无漏安乐祥瑞无穷尽 

གཟུང་འཛནི་མཚན་མ་ཀུན་ལས་རབ་འདས་པ། ། 
荣怎灿玛根利囸迪巴      超越一切能取所取相 

རྨད་བྱུང་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གིས་རོྫགས། ། 
玛雄窍巴钦波楞基作      任运圆满稀有广大供 

སྣང་སདི་གདོད་ནས་རྣམ་དག་བད་ེཆེན་ཞིང༌། ། 
囊哲多尼南达得钦样      现有本来清净大乐刹 

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་འབོྱར་བ་བསམ་མ་ིཁབ། ། 
楞哲嘉沃较瓦三么恰      任成如来圣财不可思 

མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིདབྱིངས། ། 
年巴钦波根德让布央      广大平等普贤法界中 

བླ་མདེ་མཆོག་ག་ིམཆོད་པ་དམ་པ་འད།ི ། 
拉美窍格窍巴丹巴德      以此无上殊胜圣供品 

དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚགོས་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། ། 
金括拉措南拉窍巴钵      于诸坛城尊众敬供养 

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲匝德所      祈赐殊胜共同诸悉地 
 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱཱུུྃ། 
嗡玛哈波匝美噶萨么札萨帕囸钠萨玛耶啊吽 
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ཞསེ་པའང་མ་ིཕམ་པས་སོ། ། ། ། 
此亦麦彭（仁波切）著 

 

注： 

1、近宝：轮王七近宝，指宫室、卧具、靴履、宝剑、衣服、

蛇皮褥和林苑。 

 

 

 

 
 

 

供养偈： 
 

ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སནི་མ་ིརྣམས་དང༌། ། 
拉当勒当诺因么南当         天人龙神所供养 

ཕྱོགས་བཅུའ་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིམཆོད་པ་རྣམས། ། 
效吉向且森慧窍巴南         十方菩萨皆来奉 

ཡོན་ཏན་ཆནེ་པོ་འཇགི་རྟནེ་གཙ་ོལ་འབུལ། ། 
云丹钦波结登作拉钵         闻救世有大功德 

མཆོག་ག་ིམཆོད་པ་འད་ིདག་བཞསེ་སུ་གསོལ། ། 
窍格窍巴德达义色所         唯愿受我最胜供 

 
ཞསེ་པ་འདའིང་ས་སིང་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའ་ིམདོ་ལས་སོ། །  ། ། 
此颂出自《地藏十轮经》。 

注：汉义直接摘自唐译《地藏十轮经》。 
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༄༅། །ས་སངི་བསོད་པ་ས་གཞའི་ིམཛསེ་རྒྱན་བཞུགས། 
地藏赞─大地庄严 

全知麦彭仁波切 造 

益西彭措堪布   译 

 
 
སྭ།  
索                     索 
ས་ཡི་སིང་པོ་འགོ་ཀུན་རསེ་སུ་འཛིན། ། 
萨宜酿波卓根吉色怎      地藏菩萨摄受诸众生 
ས་གཞ་ིབཞནི་དུ་རྣམ་མང་ཡོན་ཏན་རྟེན། ། 
萨耶银德南芒云丹登      犹如大地众德所依止 
ས་གསུམ་རེ་སོང་ཡིད་བཞནི་ནོར་བུའི་ཚུལ། ། 
萨僧瑞贡宜银诺威策      三地满愿犹如如意宝 
ས་བཅུའ་ིདབང་ཕྱུག་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད། ། 
萨吉旺秀窍拉香擦多      十地自在尊前敬礼赞 
ས་ནས་སར་འདྲནེ་རྒྱལ་བའི་ས་ལ་འགོད། ། 
萨尼萨珍嘉沃萨拉果      地地引导增进置佛地 
ས་བཅུད་རྩ་ིསྨན་ལོ་ཏོག་རྒྱུན་འཕལེ་ཞིང༌། ། 
萨究责曼洛朵锦培样      地精良药庄稼恒增长 
ས་འདི་རྣམ་མང་འབོྱར་པས་ཡོངས་བཀང་བའ།ི ། 
萨德南芒较比永刚沃      复令此地众财悉充满 
ས་ཡི་ལྷ་མཆོག་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད། ། 
萨宜拉窍丘拉香擦多      圣尊地藏王前敬礼赞 
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བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤངི་དང་རོྫགས་ལྡན་སནི། ། 
翁让华三向当作丹阵      妙瓶如意树及圆劫云 
བདུད་རྩིའ་ིཆུ་མཚོ་ཇི་བཞིན་གང་གིས་ཁོད། ། 
德贼且措结银刚给窍      亦如甘露大海若忆念 
དྲན་པ་དེ་ལ་དཔལ་དུ་ལགེས་གནས་པ། ། 
展巴得拉华德拉尼巴      您即令彼善住吉祥中 
ཐུགས་རེའ་ིབདག་ཉདི་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད། ། 
特吉达涅窍拉香擦多      大悲为体尊前敬礼赞 
རབ་འབྱམས་སས་བཅས་རྒྱལ་བའ་ིཡོན་ཏན་མཆོག ། 
冉绛这吉嘉沃云丹窍      拥有浩瀚诸佛及佛子 
ནམ་མཁའ་མཛདོ་ཀ་ིམངའ་བདག་ཁོད་གཅགི་པུ། ། 
南跨作杰锕达窍结波      胜德虚空藏者唯一您 
རྒྱལ་སས་ཚུལ་གི་མཐའ་ཡས་ཞིང་རྣམས་སུ། ། 
嘉这策杰塔耶样南色      无尽刹中示现菩萨相 
རྒྱལ་བའ་ིམཛད་པ་མཐའ་དག་སོྐྱང་ལ་འདུད། ། 
嘉沃匝巴塔达炯拉德      护持所有佛业尊前礼 
དཔག་མདེ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་འོད་ཟརེ་གིས། ། 
华美云丹诺威奥惹基      无量功德摩尼之光芒 
སགིས་མའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་གཏན་དུ་བསིལ། ། 
涅米格巴塔达丹德涅      彻底遣除浊世诸衰损 
ཕུན་ཚགོས་སེ་བཞིའི་དཔལ་གིས་མངོན་མཐོ་བའ།ི ། 
彭措得伊华基温托沃      圆满四德祥瑞而成办 
རླབས་ཆེན་ཕནི་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད། ། 
拉钦陈利匝拉香擦多      巍巍伟业尊前敬礼赞 
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འཇམ་དབྱངས་འཇགི་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། ། 
蒋样结登旺秀根德让      文殊普贤弥勒观自在 
མ་ིཕམ་པ་སོགས་རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའ་མཆོག ། 
么旁巴所嘉这森华窍      此等殊胜佛子大菩萨 
རྣམ་མང་བསལ་པར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་ལས། ། 
南芒嘎巴窍匠所达利      众多劫中供养并祈祷 
ཁོད་གཅགི་ཡུད་ཙམ་དྲན་པས་ར་ེའདོད་རྣམས། ། 
窍结宜赞展比瑞多南      佛说不如须臾忆念您 
ཡིད་བཞནི་སོྩལ་ལ་ཁད་པར་འཕགས་ཞསེ་སུ། ། 
宜银作拉恰巴帕义色      如意满足一切所求愿 
རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་མཆོག ། 
嘉威锕巴嘉这特卧窍      极为超胜佛之最胜子 
རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དབྱེར་མདེ་ཁོད་བསོད་པས། ། 
嘉瓦南当耶美窍多比      与佛无别如是赞叹您 
བདག་ལ་ཇ་ིའདོད་དཔལ་རྣམས་ལགེས་སོྩལ་མཛདོ། ། 
达拉结多华南拉作作      故当于我惠赐诸所欲 
ས་གསུམ་འགོ་འདསི་དད་པའི་སོབས་རདེ་ཅིང༌། ། 
萨僧卓迪达波多涅匠      三地众生普获胜信心 
ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཁདེ་ཀིས་རེས་སུ་འཛིན། ། 
萨宜旺秀切基吉色怎      地藏自在王您哀摄受 
ས་བཅུད་དཔལ་འཕེལ་ས་སེང་བད་ེབས་ཁབ། ། 
萨究华培萨当得威恰      地精祥增大地遍安乐 
ས་ནས་སར་བགོད་ས་མཆོག་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
萨尼萨卓萨窍哲巴效      地地升进佛地愿成就 



248 

ཅསེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀ་ིགངས་སུ་སོན་པ་འད་ིན་ིམ་ིཕམ་འཇམ་དཔལ་ 
དགསེ་པས་མ་ེརྟ་ཁྲུམས་ཟླ་འཁོར་ལོའ་ིཚསེ་༢༤ལ་བཀོད་པ་དག་ེལེགས་འཕེལ། 
如是等同八吉祥物数之偈颂，于火马年室宿月二十七日麦彭蒋华

吉巴（不败文殊欢喜者）撰著。愿增善妙！ 

 
发愿偈： 

ས་ཡི་སིང་པོ་ཁདེ་ཀ་ིཐུགས་བསྐྱདེ་དང༌། ། 
萨宜酿波切杰特洁当      地藏菩萨您所发大心 
མཛད་པ་སོྨན་ལམ་མཁནེ་བརྩ་ེནུས་པའ་ིཚུལ། ། 
匝巴门蓝钦贼尼波策      事业大愿及与智悲力 
བླ་མདེ་ཡེ་ཤསེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་འདྲ་བ། ། 
拉美耶希杰彻结札瓦      无上智慧幻化众功德 
ད་ེའདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག ། 
得札括纳达所杰瓦效      唯愿吾等如是获成就 
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༄༅། །གཡང་འགུགས་ལྷ་རྫས་ལྕགས་ཀྱུ་བཞུགས། ། 
招福仪轨─天物妙钩 

全知麦彭仁波切 造 

 才多堪布       译1 

 
ཧཱཱུུྃ། 
吽                       吽 

ད་ེརིང་གཟའ་སར་ཚེས་བཟང་ལ། ། 
得让囸嘎材让拉            于今良辰吉日时 

ཕྱྭ་ཆ་གཡང་གི་རྫས་བཀྲམ་ས།ེ ། 
夏恰扬格贼展得            陈设招福缘起物 

ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ལས་བྱདེ་ན། ། 
夏扬格波利学纳            行持勾召福禄事 

དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་ལྷ་མགོན་ཚགོས། ། 
恭色所洛拉衮措            祈祷天尊众垂念 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། ། 
衮窍僧杰定巴当            依于三宝谛实力 

རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བྱནི་རླབས་ཀིས། ། 
匝僧忠米辛拉基            三根护法加持力 

མཐོན་པོའ་ིམཐོ་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
吞布托扬尼德克            高贵福庆招于此 

ཆེན་པོའ་ིཆེ་གཡང་གནས་འདརི་ཁུག ། 
钦布切扬尼德克            伟人福庆招于此 



250 

དར་བོའ་ིདར་གཡང་གནས་འདརི་ཁུག ། 
达布达扬尼德克            兴旺福庆招于此 

བཙན་པོའ་ིབཙན་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
赞布赞扬尼德克            威严福庆招于此 

ཕྱུག་པོའ་ིཕྱུག་གཡང་གནས་འདརི་ཁུག ། 
秀布秀扬尼德克            富足福庆招于此 

འཕན་པོའ་ིའཕན་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
潘布潘扬尼德克            隆盛福庆招于此 

མཁས་པའ་ིམཁས་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
葵波葵扬尼德克            智者福庆招于此 

བཙུན་པའི་བཙུན་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
怎波怎扬尼德克            尊贵福庆招于此 

གྲུབ་པའི་གྲུབ་གཡང་གནས་འདརི་ཁུག ། 
哲波哲扬尼德克            成就福庆招于此 

བད་ེབའི་བད་ེགཡང་གནས་འདརི་ཁུག ། 
得沃得扬尼德克            安乐福庆招于此 

སྐྱདི་པའ་ིསྐྱདི་གཡང་གནས་འདརི་ཁུག ། 
杰波杰扬尼德克            幸福福庆招于此 

བཟང་བའི་བཟང་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
让沃让扬尼德克            贤善福庆招于此 

དཔའ་བའི་དཔའ་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
华沃华扬尼德克            英勇福庆招于此 

མཛེས་པའ་ིམཛེས་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
贼波贼扬尼德克            美貌福庆招于此 
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མཐུན་པའི་མཐུན་གཡང་གནས་འདིར་ཁུག ། 
腾波腾扬尼德克            谦和福庆招于此 

ཕོྱགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
效利南嘉夏扬克            尊胜诸方福庆招 

བསམ་དོན་འགྲུབ་པའ་ིཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
三敦哲波夏扬克            心想事成福庆招 

འདོད་དགུ་འཕེལ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
多各培沃夏扬克            所欲增上福庆招 

ཚ་ེརངི་ནད་མདེ་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
才让纳美夏扬克            健康长寿福庆招 

མངའ་ཐང་སན་གགས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
锕汤年札夏扬克            权势美誉福庆招 

བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
札西给灿夏扬克            吉祥善妙福庆招 

ར་ིབོའ་ིརྩ་ེནས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
热务栽尼夏扬克            由从山顶福庆招 

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
江促当尼夏扬克            由从海底福庆招 

ཕོྱགས་བཞིའི་གནས་ནས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག ། 
效伊尼尼夏扬克            由从四方福庆招 

ལྷ་གཡང་སིན་བཞནི་ཐིབས་སེ་ཐབི། ། 
拉扬阵银特赛特            天财如云密又密 

ཀླུ་གཡང་རྒྱ་མཚ་ོམེ་རེ་ར།ེ ། 
勒扬江措美瑞瑞            龙财似海满盈盈 
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མ་ིགཡང་དམུ་ཞགས་ལྡམེས་ས་ེལྡེམ། ། 
么扬么雅邓赛邓            人财天索摇又摇 

ཉི་མ་བཞིན་དུ་ཀི་ལི་ལ།ི ། 
涅玛银德杰勒勒            恰似日轮明灿灿 

ཟླ་བ་བཞིན་དུ་རྒ་ར་ར། ། 
达瓦银德嘎囸囸            亦如月轮圆亮亮 

སར་ཚགོས་བཞིན་དུ་ལམས་ས་ེལམ། ། 
嘎措银德蓝赛蓝            又如众星闪又闪 

ན་བུན་བཞནི་དུ་ཐབིས་སེ་ཐིབ། ། 
纳问银德特赛特            宛若云雾密又密 

ཆུ་ཀླུང་བཞིན་དུ་འདུ་རུ་རུ། ། 
且龙银德德热热            犹如江河浪滔滔 

སྦྲང་ཆར་བཞིན་དུ་སི་ལི་ལ།ི ། 
章恰银德色勒勒            亦如细雨淅沥沥 

ཁུ་ཡེ་ཁུ་ཡེ་གཡང་ཁུགས་སོ། ། 
克耶克耶扬克所            克耶克耶招福庆2 

ཧུ་ཡེ་ཧུ་ཡེ་གཡང་འདུས་སོ། ། 
喝耶喝耶扬迪所            喝耶喝耶聚福庆3 

ཧུ་ལ་ཧུ་ལྡན་གཡང་ཆགས་སོ། ། 
喝拉喝丹扬恰所            喝拉喝丹集福庆4 

ཕྱྭ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་མ་ེར་ེར།ེ ། 
夏宜江措美瑞瑞            福如大海满盈盈 

གཡང་གི་དམུ་ཞགས་ཀི་ལི་ལི། ། 
扬格么雅杰勒勒            福如天索转呼呼 
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དཔལ་གི་ན་བུན་ཐབིས་སེ་ཐིབ། ། 
华杰纳问特赛特            福似稠云密又密 

ཕྱྭ་འད་ིར་ིལ་མ་བོས་ལ། ། 
夏德热拉玛诸拉            此福切莫逃山间 

གཡང་འདི་སོ་ལ་མ་ཉམས་ཤིག ། 
扬德果拉玛年协            此福勿泻于门外 

དཔལ་འདི་གཞན་དུ་མ་གཡེལ་ཅིག ། 
华德沿德玛耶结            此福切莫散他方 

ར་བར་གཡང་འཕེལ་ཕྱུགས་ཀིས་གང༌། ། 
囸瓦扬培秀基刚            园中增福六畜满 

བང་མཛདོ་གཡང་འཕེལ་འབྲུ་ཡིས་གང༌། ། 
旺作扬培哲宜刚            库藏降福五谷丰 

ཁམི་ལ་གཡང་འཕལེ་མ་ིཡིས་གང༌། ། 
庆拉扬培么义刚            福庆临门人丁旺 

བཅུད་ཆེན་ཟས་ཀི་རྒྱ་མཚ་ོབསྐྱལི། ། 
究钦日杰江措杰            美味佳肴聚如海 

གཡང་ཆེན་ནོར་གི་རི་བོ་སྤུངས། ། 
扬钦诺杰热卧崩            福庆财宝堆如山 

བརདི་ཆེན་གོས་ཀ་ིཆར་རྒྱུན་ཕོབས། ། 
节钦固杰恰锦颇            恒常普降华衣雨 

རྟག་ཏུ་ལྷ་དང་དཔལ་གནས་ཤིང༌། ། 
达德拉当华尼向            天众胜德常相守 

སྒྱུ་མའི་བང་མཛདོ་ནམ་མཁའ་མཉམ། ། 
杰米旺作南跨年            幻化宝藏等虚空 
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འཛད་མདེ་དཔལ་འབོྱར་དངོས་གྲུབ་སོྩལ། ། 
匝美华较乌哲作            祈赐无尽福悉地 

ཕོྱགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ིམཐར་ཐུག་ནས། ། 
效究南葵塔特尼            由从十方虚空际 

ཕྱྭ་དང་གཡང་ག་ིབཅུད་འདུས་ཏ།ེ ། 
夏当扬格究迪得            摄集福禄之精华 

བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྟནེ་ལ་ཐིམ། ། 
达当哲波登拉腾            融入我及所修依 

མ་ིནུབ་རྒྱལ་མཚན་བཞནི་དུ་བརྟན། ། 
么呢江灿银德丹            不衰坚固如胜幢 

མ་ིཤགིས་རོ་ར་ེལྟ་བུར་རྟག ། 
么协多杰达沃达            不坏恒常如金刚 

མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་བཞིན་དུ་འཁལི། ། 
门杰雍仲银德且            不变永恒如卐相 

ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་གྱུར་ཅིག ། 
涅达银德萨杰结            犹如日月愿普照 

སིན་ཆེན་བཞིན་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅགི ། 
阵钦银德吉杰结            犹如大云愿增盛 

འབས་བཟང་བཞནི་དུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག ། 
追让银德培杰结            犹如妙果愿成熟 

གང་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཡི། ། 
刚多彭森措巴宜            随心所欲悉满愿 

ཕྱྭ་དང་གཡང་ག་ིདངོས་གྲུབ་རྒྱས། ། 
夏当扬格乌哲吉            增上福庆之悉地 
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ཡིད་བཞནི་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། ། 
宜银诺沃华三向            犹如殊胜摩尼宝 

གཏེར་གི་བུམ་པ་བཟང་པོ་བཞིན། ། 
得杰翁巴让波银            如意树及宝瓶藏 

ཅ་ིབསམ་ལྷུན་གསི་གྲུབ་པ་ཡི། ། 
结三楞基哲巴宜            一切意愿任运成 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དེང་འདིར་སོྩལ། ། 
札西得拉当德作            吉祥如意今速赐 

 
ཚགི་རྐང་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉསི་པ། །བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་བཏོན་བགསི་ན། །ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཕྱྭ་དང་ 
གཡང༌། །ཁུག་པའ་ིདག་ེམཚན་མངོན་སུམ་མཐོང༌། །རབ་ཚསེ་མ་ེསལེ་ཟླ་ལྔ་ཚསེ་ཉརེ་ལྔ་ 
ལ། །འཆ་ིམདེ་མཆོག་སྒྲུབ་གངི་དུ་ན།ི །འཇམ་དཔལ་ དགསེ་པ་རོ་ར་ེཡསི། །ཡདི་ཀ་ིམཚ་ོལས་ 
བྱུང་བའ་ིདཔལ། །ས་མ་ཡཱ། རྒྱ། ཨ་ིཐཿི   བླ་སྨན་ཨ་ཚང་ལགས་ནས་སྤར་དུ་བསྒྲུབས། ། 
དགའོེ། །མངྒ་ལཾ།། 
 

七十二词句      若诵一百八 

即招福庆财      现量见瑞兆 

胜生火猴年      五月廿五日 

成胜无死洲      文殊喜金刚 

慧海所现也          

萨玛雅！嘉！额特！善哉！愿吉祥！ 

 

注： 

1、 益西彭措堪布校对。 

2、 招呼词。 

3、 同上。 

4、 同上。 
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ཧཱཱུུྃ།  
吽                        吽 

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུས། ། 
窍僧匝僧锕当夏吉提      三宝三根咒及手印力 

བརྟན་གཡོ་སདི་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་དག་ེམཚན་ཀུན། ། 
丹哟哲伊夏扬给灿根      将彼器情轮涅福庆德 

འདརི་ཁུག་འདརི་བསྡུས་འཕེལ་རྒྱས་མ་ིནུབ་པར། ། 
德克德迪培吉么呢巴      招集于此勿散而增盛 

བད་ེསྐྱདི་བཀྲ་ཤིས་ལགེས་ཚོགས་དཔལ་འབར་ཤོག ། 
得杰札西拉措华巴效      祈愿快乐吉祥善聚兴 
 

ཤངི་འབྲུག་ཟླ༡༠་ཚསེ༦་ལ་དསི་སོ།། 
木龙年十月六日德者（全知麦彭仁波切）撰 

 
吉祥偈： 

བསོད་ནམས་ར་ིབོ་བཞནི་དུ་བརྟན་པ་དང༌། ། 
索南热卧银德丹巴当      福德犹如山王坚固住 

རྒྱུད་འཛིན་ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། ། 
杰怎涅达银德萨瓦当      法脉宛若日月常明耀 

སན་གགས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པ་ཡི། ། 
年札南跨达沃恰巴宜      美誉恰似虚空周遍满 

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀང་དེང་འདིར་བད་ེལེགས་ཤོག ། 
札西迪匠当德得拉效      祈愿当下吉祥悉如意 
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རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཞབས་བརྟན་བཞེད་པ་འགྲུབ། ། 
多杰洛魂雅丹耶巴哲      金刚上师住世所愿成 

དག་ེའདུན་ས་ེའཕེལ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་དར། ། 
根登得培夏哲丹巴达      僧团兴旺讲修教法盛 

འཁོར་སོབ་སནི་བདག་མངའ་ཐང་འབོྱར་བ་རྒྱས། ། 
括洛因达锕汤较瓦吉      眷属施主财福皆圆满 

བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
丹巴音让尼波札西效      教法常久住世愿吉祥 
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༁ ཱུྃྃ  འོད་དཔག་མདེ་ཀ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ 
བད་ེཆནེ་མྱུར་ལམ་བཞུགས་སོ༔ ༔ 

阿弥陀佛修法极乐捷径 
莲花生大士造并伏藏 

列绕朗巴大师取藏 

 
འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔      འོད་དཔག་མེད་ཀ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ན༔ི 

顶礼阿弥陀佛！               阿弥陀佛之修法 

དང་པོ་སྐྱབས་འགོ་སམེས་བསྐྱེད་བྱ༔     ད་ེནས་སོམ་བཟླས་འད་ིལ་འཇུག༔ 
首先皈依及发心               复次进入此念修 

 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོང་པའ་ིངང་༔ 
秋南坛加东波昂            一切诸法空性中 

ཀུན་ཁབ་བརྩེ་བའི་སིང་ར་ེབསོམ༔ 
根恰贼沃酿杰贡            当修周遍慈悲心 

སོང་ཉདི་སིང་རེ་ད་ེཡི་ངང་༔ 
东涅酿杰得宜昂            如是空性悲心中 

སྣང་སདི་བད་ེཆེན་ཞིང་གི་དབུས༔ 
囊哲得钦样格威            现有皆成极乐刹 

པད་ཟླའི་གདན་ལ་རང་རིག་ཧ༔ི 
巴迪丹拉让热舍            莲月垫上自心舍ཧི༔ 
ད་ེལས་འོད་འཕོས་དོན་གཉིས་སྒྲུབ༔ 
得利奥触敦尼哲            由彼放光成二利 

ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉདི་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ 
永杰达涅炯丹迪            复成自身出有坏 
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སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུ་མདོག་དམར༔ 
囊瓦塔耶格多玛            阿弥陀佛身红色 

ཞལ་གཅགི་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་སེང་༔ 
压结夏尼年压当            一面二臂定印上 

ལྷུང་བཟདེ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས༔ 
隆热德贼刚瓦南            托着盈满甘露钵 

ཞབས་གཉིས་མི་འགྱུར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ 
压尼门杰杰仲犹            双足不变跏趺坐 

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་སྐུ་ལ་མཛསེ༔ 
秋固南僧格拉贼            著三法衣美妙身 

མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཡོངས་སུ་རོྫགས༔ 
灿当辉夏永色作            圆满一切相随好 

སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའ་ིབདག་ཉདི་མཆོག༔ 
桑吉格诶达涅窍            圆觉五身胜本性 

སྣང་ལ་རང་བཞནི་མདེ་པ་ཡི༔ 
囊拉让银美巴宜            现而无有自性者 

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སེང་ཧི༔དམར་པོར༔ 
特嘎达当舍玛波            心间月上红舍ཧ༔ི字 

སྔགས་ཀིས་གཡས་སུ་བསོར་བ་ལས༔ 
锕基耶色果瓦利            咒文围其右旋绕 

འོད་འཕོས་བདེ་གཤགེས་ཐམས་ཅད་ཀང་༔ 
奥触得夏坛加匠            放光迎请诸善逝 

བསོམ་པ་ལྟ་བུར་སན་དྲངས་བསིམ༔ 
贡巴达沃宣彰邓            如同所观入自身 
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ཛཿཧཱཱུུྃ་བཱུྃ་ཧོ༔ 
匝吽旺吙                   匝吽旺吙 

སྔགས་ལས་འོད་འཕོས་དོན་གཉིས་བྱས༔ 
锕利奥触敦尼虚            咒文放光作二利 

གཟུགས་སྣང་དག་པ་འོད་དཔག་མདེ༔ 
惹囊达巴奥华美            色现清净无量光 

སྒྲ་གགས་སིང་པོ་སྔགས་ཀི་སྒྲ༔ 
札札酿波锕杰札            声响清净心咒音 

རོྟག་ཚགོས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ 
多措达巴耶希锕            识聚清净五智慧 

བད་ེབ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་བཟླ༔ 
得瓦钦布昂尼达            大乐之中诵心咒 

 

ཨཱཱོྃ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཨ་ཡུ་སདི་ིཧཱཱུུྃ་ཧྷིཿ 
嗡阿弥得哇阿耶色德吽舍 

 
ཡ་ིག་ེབཅུ་གཅིག་རྩ་བའ་ིསྔགས༔    འབུམ་ཕག་གསུམ་གསི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ 
   一十一字根本咒          三十万遍得悉地 

ད་ེནས་ལྷ་སྣང་མ་ིདམིགས་བཞག༔     རསེ་སུ་བསོྔ་བ་སོྨན་ལམ་བྱ༔ 
佛现摄于无缘中          后当回向与发愿 

 ཚ་ེའདརི་དུས་མནི་འཆ་ིབ་ཞི༔      ཕྱ་ིམ་བད་ེཆེན་ཐར་ལམ་ཟནི༔ 
消除现世诸横死          来世往生极乐刹 

ད་ེཕྱརི་སལ་ལྡན་ཉམས་སུ་ལོངས༔     ས་མ་ཡ༔ 
  故有缘者当修持          萨玛雅！ 

ལས་རབ་གིང་པའ་ིགཏརེ་མ་ཤོག་སརེ་ལས་རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་པའོ༔ 
能仁王土丹嘉措抄于列绕朗巴之伏藏原文也。 
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供 赞 辞 

 
མཆོད་པ་ནྷི།供养： 

ཧཱཱུུྃ 
吽                          吽 

དངོས་སུ་འབོྱར་དང་ཡིད་ཀིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ། ། 
乌色较当宜基南哲得        实物以及意幻化 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མདེ་མཆོད་སནི་གིས། ། 
根德让波喇美窍阵基        普贤无上供品云 

མཁའ་དབྱངིས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་ད།ེ ། 
跨央南达嘉切永果得        遍严净广虚空界 

ཕྱ་ིནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། ། 
穴囊桑沃窍巴江促窍        献外内密如海供 

 
བསོད་པ་ནྷི།赞颂： 

བསླུ་མདེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཉདི། ། 
勒美衮窍僧杰欧卧涅        无欺三宝之体性 
ངན་སོང་འཇགིས་ལས་སོྒྲལ་བའི་དཔའ་བོ་ཆ།ེ ། 
安松结利卓沃华卧切        救恶趣畏大勇士 
དག་པའི་ཞིང་དུ་འཁདི་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག ། 
达波样德彻波得魂窍        导归净土胜商主 
མགོན་པོ་འོད་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད། ། 
衮波奥华美拉香擦舵        礼赞怙主无量光 
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བསྡུ་ལྡང་ནྷི།收摄与净现： 

སོྣད་བཅུད་ལྷར་སྣང་གཉུག་མའ་ིདབྱངིས་སུ་ཐིམ། ། 
诺借拉囊涅咪央色腾      器情所现天尊融法界 
སར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའ་ིལྷ་སྐུར་ལྡང་། ། 
拉扬荣借杰咪拉格荡      复起双运幻化天尊身 
བསོྔ་བ་ནྷི།回向： 

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
桑吉奥华美拉所瓦得        祈祷如来无量光 

བདག་གིས་བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་སམེས་བསྐྱདེ་ནས། ། 
达给喇美香且森洁内        我发无上菩提心 

དག་ེརྩ་མཐའ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་མཆོག་ཏུ། ། 
给匝塔达得钦样窍德        一切善根皆回向 

སྐྱ་ེཕྱིར་བསོྔ་ན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རོླབས། ། 
洁穴欧纳哲巴辛基洛        成就往生祈加持 
བཀྲ་ཤྷིས།吉祥： 

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཞབས་བརྟན་བཞེད་པ་འགྲུབ། ། 
多杰洛魂压丹耶巴哲      金刚上师住世所愿成 

དག་ེའདུན་ས་ེའཕེལ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་དར། ། 
根登得培夏哲丹巴达      僧团兴旺讲修教法盛 

འཁོར་སོབ་སནི་བདག་མངའ་ཐང་འབོྱར་བ་རྒྱས། ། 
括洛因达锕汤较瓦吉      眷属施主财福皆圆满 

བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
丹巴音让内波札西效      教法长久住世愿吉祥 
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ར་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པའ་ིརྣམ་དག་ 
  བད་ེཆནེ་ཞངི་ག་ིསོྨན་ལམ་བཞུགས་སོ། ། 

极 乐 愿 文 
乔美仁波切 著 

索达吉堪布 译 

 
འད་ིཉདི་རང་ག་ིཐུགས་དམ་ཡནི། །   མང་པོ་འགའ་ལ་ཨ་ེཕན་བསམ། ། 

此乃我所修持法      思维饶益多众生 

ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་བསི། །    དཔ་ེགཅོད་འདོད་མ་ིགདའ་ན་གཡོར། ། 
手虽痛却勤书写      若有欲抄者应借 

འད་ིལས་ཕན་ཡོན་ཆ་ེབ་མདེ། །     འད་ིལས་ལྷག་པའ་ིགདམས་ངག་མདེ། ། 
无有胜此之功德      无有更深之教言 

ང་ཡ་ིཆོས་ཀ་ིརྩ་བ་ཡིན། །        རང་གར་མ་སྐྱུར་ཉམས་ལེན་འབུངས། ། 
乃是吾之根本法      精进修持勿舍弃 

འད་ིན་ིམདོ་ལུགས་ཡིན་པའ་ིཕྱརི། །   ལུང་མ་ཐོབ་ཀང་འདོན་ན་ིརུང༌། ། 
此属显宗法要故      未得传承亦可诵 

 
ཨ་ེམ་ཧོ༔ 
哎玛吙!                     唉玛吙! 

འད་ིནས་ཉི་མ་ནུབ་ཀ་ིཕོྱགས་རོལ་ན། ། 
德内涅玛呢杰效若纳        自此日落之方向 

གངས་མེད་འཇིག་རྟནེ་མང་པོའ་ིཕ་རོལ་ན། ། 
章美结定芒布帕若纳        越过无数众世界 

ཅུང་ཟད་སངེ་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ས་ན། ། 
炯囸当德帕波耶萨纳        稍许上方圣境处 
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རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བད་ེབ་ཅན། ། 
南巴达波样康得瓦坚        即是清净极乐刹 བདག་གི་ཆུ་བུར་མགི་གིས་མ་མཐོང་ཡང༌། ། 
达格且沃么给玛通扬        我等肉眼虽未见 

རང་སམེས་གསལ་བའ་ིཡིད་ལ་ལམ་མེར་གསལ། ། 
让森萨沃宜拉蓝美萨        自心却应明然观 

ད་ེན་བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མདེ། ། 
得纳炯丹嘉瓦奥华美        彼刹阿弥陀佛尊 

པདྨ་ར་གའི་མདོག་ཅན་གཟ་ིབརདི་འབར། ། 
巴玛囸哥多坚惹节巴        红莲宝色光耀眼 

དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས། ། 
沃拉泽朵压拉括洛所        无见顶相足轮等 

མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་སས། ། 
灿让所尼辉夏嘉吉这        三十二相八十好 

ཞལ་གཅགི་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟདེ་འཛིན། ། 
压结夏尼年压隆热怎        一面二臂定持钵 

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསི། ། 
秋固南僧所样杰仲给        著三法衣跏趺坐 

པདྨ་སོང་ལྡན་ཟླ་བའི་གདན་སངེ་དུ། ། 
巴玛东丹达沃丹当德        千瓣莲花月垫上 

བྱང་ཆུབ་ཤིང་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེན་མཛད་ད།ེ ། 
香且向拉格嘉定匝得        身背依靠菩提树 

ཐུགས་རེའ་ིསན་གསི་རྒྱང་ནས་བདག་ལ་གཟིགས། ། 
特吉宣基匠内达拉惹        慈悲慧眼遥视我 
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གཡས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སན་རས་གཟགིས། ། 
耶色香且森华宣瑞惹        右侧观世音菩萨 

སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡོན་པད་དཀར་འཛིན། ། 
格多嘎波夏运巴嘎怎        身白左手持白莲 

གཡོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། ། 
运德香且森华特钦托        左侧大势至菩萨 

སོྔན་པོ་རོ་རེས་མཚན་པའི་པདྨ་གཡོན། ། 
温波多吉灿波巴玛运        身蓝左持金刚莲 

གཡས་གཉིས་སྐྱབས་སིན་ཕྱག་རྒྱ་བདག་ལ་བསན། ། 
耶尼嘉因夏嘉达拉丹        右手施依印向吾 

གཙ་ོབོ་གསུམ་པོ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཞིན། ། 
作卧僧波热嘉楞波银        三大主尊如山王 

ལྷང་ངེ་ལྷན་ནེ་ལྷམ་མརེ་བཞུགས་པའི་འཁོར། ། 
朗诶篮内琅美犹波括        巍然朗然坦然住 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིདགེ་སོང་བྱེ་བ་འབུམ། ། 
香且森慧给隆学瓦迸        大乘比丘十千亿 

ཀུན་ཀང་གསརེ་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱན། ། 
根匠色多灿当辉夏坚        身皆金色相好饰 

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་སེར་ལྟམེ་མ།ེ ། 
秋固南僧所样色邓美        著三法衣黄灿灿 

མོས་གུས་ཕྱག་ལ་ཉེ་རངི་ཁད་མདེ་ཕྱིར། ། 
木给夏拉涅让恰美穴        敬礼远近无别故 

བདག་གི་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
达格果僧给比香擦洛        我以三门敬顶礼 
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ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ཀ་ིབདག།། 
秋格囊瓦塔耶热杰达        法身无量光部主 

ཕྱག་གཡས་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སན་རས་གཟགིས། ། 
夏耶奥热利哲宣瑞惹        右手放光化观音 

ཡང་སྤྲུལ་སན་རས་གཟིགས་དབང་བྱ་ེབ་བརྒྱ། ། 
扬哲宣瑞惹旺学瓦嘉        复化百俱胝观音 

ཕྱག་གཡོན་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སོྒྲལ་མ་ས།ེ ། 
夏运奥瑞利哲卓玛得        左手放光化度母 

ཡང་སྤྲུལ་སོྒྲལ་མ་བྱ་ེབ་ཕག་བརྒྱ་འགདེ། ། 
扬哲卓玛学瓦茶嘉洁        复化百俱胝度母 

ཐུགས་ཀ་ིའོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པདྨ་འབྱུང༌། ། 
特杰奥瑞利哲巴玛炯        心间放光化莲师 

ཡང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་འགདེ། ། 
扬哲哦坚学瓦茶嘉洁        复化百俱胝莲师 

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
秋格奥华美拉香擦洛        顶礼法身阿弥陀 

སངས་རྒྱས་སན་གིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ། ། 
桑吉宣基您灿迪哲德        佛于昼夜六时中 

སམེས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་གཟགིས། ། 
森坚根拉贼威达德惹        慈眸恒视诸有情 

སམེས་ཅན་ཀུན་ག་ིཡིད་ལ་གང་དྲན་པའ།ི ། 
森坚根杰宜拉刚展波        诸众心中所生起 

རྣམ་རོྟག་གང་འགྱུ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་ཀིས་མཁེན། ། 
南多刚杰达德特基钦        任何分别皆明知 
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སམེས་ཅན་ཀུན་གསི་ངག་ཏུ་གང་སྨྲས་ཚིག།། 
森坚根基锕德刚昧策        诸众口中所言语 

རྟག་ཏུ་མ་འདྲེས་སོ་སོར་སན་ལ་གསན། ། 
达德玛这所所年拉散        永无混杂一一闻 

ཀུན་མཁནེ་འོད་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
根钦奥华美拉香擦洛        顶礼遍知无量光 

ཆོས་སྤངས་མཚམས་མདེ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་པ། ། 
秋邦灿美虚巴玛朵巴        除造舍法无间罪 

ཁདེ་ལ་དད་ཅིང་སོྨན་ལམ་བཏབ་ཚད་ཀུན། ། 
切拉达匠门蓝达擦根        诸诚信您发愿者 

བད་ེབ་ཅན་དེར་སྐྱེ་བའ་ིསོྨན་ལམ་འགྲུབ། ། 
得瓦坚得洁沃门蓝哲        如愿往生极乐刹 

བར་དོར་བོྱན་ནས་ཞིང་དེར་འདྲནེ་པར་གསུངས། ། 
瓦多迅内样得珍巴颂        佛临中阴引彼刹 

འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
珍巴奥华美拉香擦洛        顶礼导师无量光 

ཁདེ་ཀི་སྐུ་ཚ་ེབསལ་པ་གངས་མདེ་དུ། ། 
切杰格才嘎巴章美德        您之寿量无数劫 

མྱ་ངན་མ་ིའདའ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་བཞུགས། ། 
氼安么达搭达温森犹        不趣涅槃今住世 

ཁདེ་ལ་རྩེ་གཅགི་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ན། ། 
切拉贼结给比所达纳        一心恭敬祈祷您 

ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨནི་པ་མ་གཏོགས་པའ།ི ། 
利杰南巴门巴玛朵波        除非异熟业果外 
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ཚ་ེཟད་པ་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང༌། ། 
才囸巴扬洛嘉特巴当        寿尽亦可享百岁 

དུས་མནི་འཆི་བ་མ་ལུས་བཟོླག་པར་གསུངས། ། 
迪门且瓦玛利舵巴颂        遣除一切诸横死 

མགོན་པོ་ཚ་ེདཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
衮波才华美拉香擦洛        顶礼怙主无量寿 

སོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་གངས་མདེ་པ། ། 
东僧结定冉绛章美巴        无数广大三千界 

རནི་ཆེན་གིས་བཀང་སིན་པ་བྱནི་པ་བས། ། 
仁钦基刚因巴辛巴威        遍满珍宝作布施 

འོད་དཔག་མདེ་པའི་མཚན་དང་བད་ེབ་ཅན། ། 
奥华美波灿当得瓦坚        不如听闻极乐刹 

ཐོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོ་སར་བྱས་ན། ། 
图尼达比塔摩压虚纳        阿弥陀佛名号后 

ད་ེནི་ད་ེབས་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས། ། 
得呢得威索南切瓦颂        以信合掌福德大 

ད་ེཕྱརི་འོད་དཔག་མདེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། ། 
得穴奥华美拉给香擦        是故敬礼无量光 

གང་ཞགི་འོད་དཔག་མདེ་པའ་ིམཚན་ཐོས་ནས། ། 
刚耶奥华美波灿图尼        谁闻阿弥陀佛号 

ཁ་ཞེ་མདེ་པར་སིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང༌། ། 
卡耶美巴酿空瑞波当        表里如一自深心 

ལན་གཅགི་ཙམ་ཞགི་དད་པ་སྐྱེས་པ་ན། ། 
蓝结赞耶达巴基巴纳        仅生一次诚信心 
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ད་ེནི་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལས་ཕྱརི་མ་ིལོྡག།། 
得呢香且蓝利穴么夺        彼不退转菩提道 

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
衮波奥华美拉香擦洛        顶礼怙主无量光 

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ་པའ་ིམཚན་ཐོས་ནས། ། 
桑吉奥华美波灿图尼        闻佛阿弥陀名号 

ད་ེནི་བྱང་ཆུབ་སངི་པོ་མ་ཐོབ་བར། ། 
得呢香且酿波玛托瓦        乃至未获菩提间 

བུད་མདེ་མི་སྐྱ་ེརགིས་ན་ིབཟང་པོར་སྐྱ།ེ ། 
沃美么洁热呢让波结        不转女身转贵族 

ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་འགྱུར། ། 
才囸根德策诚南达杰        生生世世具净戒 

བད་ེགཤེགས་འོད་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
得夏奥华美拉香擦洛        顶礼善逝无量光 

བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་དག་ེརྩར་བཅས། ། 
达格利当隆效给匝吉        吾身受用及善根 

དངོས་སུ་འབོྱར་བའ་ིམཆོད་པ་ཅི་མཆིས་པ། ། 
乌色较沃窍巴结其巴        一切真实之供品 

ཡིད་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན། ། 
宜哲札西贼达仁钦登        意幻七宝瑞相物 

གདོད་ནས་གྲུབ་པ་སོང་གསུམ་འཇགི་རྟེན་ག།ི ། 
多尼哲巴东僧结定杰        本成三千世界中 

གངི་བཞ་ིར་ིརབ་ཉི་ཟླ་བྱ་ེབ་བརྒྱ། ། 
朗耶热囸涅达学瓦嘉        十亿日月洲须弥 
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ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་ཀུན། ། 
拉勒么宜隆效坛加根        天人龙之诸受用 

བོླ་ཡིས་བླངས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ལ་འབུལ། ། 
洛义浪得奥华美拉钵        意幻供养无量光 

བདག་ལ་ཕན་ཕྱརི་ཐུགས་རེའི་སོབས་ཀིས་བཞེས། ། 
达拉潘穴特吉多基义        为利我故悲纳受 

ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་བདག་སོགས་འགོ་ཀུན་ག།ི ། 
帕昧托彰达所卓根杰        父母为主吾等众 

ཐོག་མ་མདེ་པའ་ིདུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། ། 
托玛美波迪尼达迪瓦        从无始时至今生 

སོག་བཅད་མ་བྱིན་ལེན་དང་མ་ིཚངས་སོད། ། 
卓加玛辛临当么苍效        杀生偷盗非梵行 

ལུས་ཀི་མི་དགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
利杰么给僧波托洛夏        发露忏悔身三罪 

རྫུན་དང་ཕ་མ་ཚགི་རྩུབ་ངག་འཁལ་པ། ། 
怎当茶玛策泽锕洽巴        妄语离间绮恶语 

ངག་ག་ིམ་ིདག་ེབཞ་ིཔོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
锕格么给耶波托洛夏        发露忏悔语四罪 

བརྣབ་སེམས་གནོད་སམེས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ས།ེ ། 
纳森诺森洛巴达瓦得        贪心害心与邪见 

ཡིད་ཀི་མ་ིདགེ་གསུམ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
宜杰么给僧波托洛夏        发露忏悔意三罪 

ཕ་མ་སོབ་དཔོན་དག་བཅོམ་བསད་པ་དང༌། ། 
帕玛洛魂札炯萨巴当        杀师父母阿罗汉 
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རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ལ་ངན་སམེས་སྐྱེས་པ་དང༌། ། 
嘉沃格拉安森基巴当        恶心损害佛身体 

མཚམས་མདེ་ལྔ་ཡི་ལས་བསགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
灿美锕宜利萨托洛夏        发露忏悔无间罪 

དག་ེསོང་དགེ་ཚུལ་བསད་དང་བཙུན་མ་ཕབ། ། 
给隆给策萨当怎玛帕        杀害比丘与沙弥 

སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་བཤགིས་པ་སོགས། ། 
格惹窍定拉亢谢巴所        污尼毁像塔寺等 

ཉེ་བའ་ིམཚམས་མདེ་སགི་བྱས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
涅沃灿美德虚托洛夏        发露忏悔近无间 

དཀོན་མཆོག་ལྷ་ཁང་གསུང་རབ་རྟེན་གསུམ་སོགས། ། 
衮窍拉亢颂囸定僧所        三宝殿经所依等 

དཔང་ཞེས་ཚད་བཙུགས་མནའ་ཟོས་ལ་སོགས་པ། ། 
黄义擦泽纳入拉所巴        以彼作证违誓等 

ཆོས་སྤངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
秋邦利安萨巴托洛夏        发露忏悔舍法罪 

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བསད་ལས་སིག་ཆེ་བ། ། 
康僧森坚萨利德切瓦        诽谤诸菩萨之罪 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ། ། 
香且森华南拉格瓦达        较杀三界有情重 

དོན་མདེ་སིག་ཆེན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
敦美德钦萨巴托洛夏        发露忏悔无义罪 

དག་ེབའ་ིཕན་ཡོན་སགི་པའི་ཉེས་དམགིས་དང༌། ། 
给沃潘云德波尼么当        闻善功德恶过患 
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དམྱལ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཚ་ེཚད་ལ་སོགས་པ། ། 
氼沃德锕才擦拉所巴        地狱痛苦寿量等 

ཐོས་ཀང་མ་ིབདནེ་བཤད་ཚོད་ཡིན་བསམས་པ། ། 
图匠么定夏措银三巴        认为不实仅说法 

མཚམས་མདེ་ལྔ་བས་ཐུ་བའ་ིལས་ངན་པ། ། 
灿美锕威特沃利安巴        此罪重于五无间 

ཐར་མདེ་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
塔美利安萨巴托洛夏        发露忏悔无解罪 

ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང༌། ། 
旁巴耶当拉玛借僧当        十三僧残四他胜 

སྤང་ལྟུང་སོར་བཤགས་ཉེས་བྱས་སེ་ཚན་ལྔ། ། 
邦动所夏尼虚得灿锕        堕罪恶作向彼悔 

སོ་ཐར་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
所塔策诚恰瓦托洛夏        发露忏悔五堕罪 

ནག་པོའ་ིཆོས་བཞི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད། ། 
纳布秋耶动瓦锕锕嘉        四恶法罪十八堕 

བྱང་སེམས་བསབ་པ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
香森拉巴年巴托洛夏        发露忏破菩萨戒 

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡན་ལག་སོམ་པོ་བརྒྱད། ། 
匝动借耶沿拉瓮波嘉        十四根本八粗支 

གསང་སྔགས་དམ་ཚགི་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
桑锕丹策年巴托洛夏        发露忏破誓言罪 

སོམ་པ་མ་ཞུས་མ་ིདགེའི་ལས་བྱས་པ། ། 
洞巴玛伊么给利虚巴        未受戒律造恶业 
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མ་ིཚངས་སོད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སོགས་པ། ། 
么苍效当羌通拉所巴        非梵行及饮酒等 

རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའ་ིསིག་པ་ས།ེ ། 
让银卡纳玛突德巴得        一切自性之罪过 

སགི་པ་སགི་ཏུ་མ་ཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
德巴德德玛希托洛夏        发露忏悔未知罪 

སྐྱབས་སོམ་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཡང༌། ། 
嘉洞旺格拉所托纳扬        虽受皈戒灌顶等 

ད་ེཡི་སོམ་པ་དམ་ཚགི་བསྲུང་མ་ཤེས། ། 
得宜洞巴丹策仲玛希        不知守戒护誓言 

བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཕོག་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། 
吉波动瓦颇巴托洛夏        发露忏悔佛制罪 

འགོད་པ་མདེ་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས། ། 
郊巴美纳夏比么达比        若无悔心忏不净 

སྔར་བྱས་སགི་པ་ཁོང་དུ་དུག་སོང་ལྟར། ། 
锕虚德巴空德德松达        昔所造罪如服毒 

ངོ་ཚ་འཇགིས་སྐྲག་འགོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། ། 
欧擦结扎郊巴钦布夏        以大惭畏悔忏罪 

ཕྱནི་ཆད་སོམ་སེམས་མདེ་ན་མ་ིའདག་པས། ། 
辛恰洞森美纳么达比        后无戒心罪不净 

ཕྱནི་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མི་དགའེི་ལས། ། 
辛恰卓拉瓦匠么给利        发誓此后遇命难 

ད་ནས་མི་བགདི་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བཟུང༌། ། 
达尼么杰森拉丹加荣        亦不造作不善业 
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བད་ེགཤེགས་འོད་དཔག་མདེ་པ་སས་བཅས་ཀིས། ། 
得夏奥华美巴这吉基        阿弥陀佛及佛子 

བདག་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱནི་གསི་རོླབས། ། 
达杰永色达巴辛基洛        加持净化我相续 

གཞན་གིས་དག་ེབ་བྱདེ་པ་ཐོས་པའ་ིཚ།ེ ། 
沿基给瓦学巴图波才        闻听他人行善时 

ད་ེལ་ཕག་དོག་མི་དགེའ་ིསེམས་སྤངས་ནས། ། 
得拉茶多么给森邦尼        若舍嫉妒不喜心 

སངི་ནས་དགའ་བས་རེས་སུ་ཡི་རང་ན། ། 
酿尼嘎威吉色宜让纳        诚心欢悦作随喜 

ད་ེཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པར་གསུངས། ། 
得宜索南年德托巴颂        佛说同获彼福德 

ད་ེཕྱརི་འཕགས་པ་རྣམས་དང་སོ་སྐྱེ་ཡིས། ། 
得穴帕巴南当所洁义        故于圣者及凡夫 

དག་ེབ་གང་བསྒྲུབས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། ། 
给瓦刚哲根拉宜让欧        所作诸善皆随喜 

བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱདེ་ནས། ། 
喇美香且窍德森洁尼        于发无上菩提心 

འགོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡི་རང་ངོ། ། 
卓敦嘉钦匝拉宜让欧        广利有情皆随喜 

མ་ིདགེ་བཅུ་པོ་སྤངས་པ་དག་ེབ་བཅུ། ། 
么给借波邦巴给瓦借        断十不善行十善 

གཞན་གི་སོག་བསྐྱབ་སནི་པ་གཏོང་བ་དང༌། ། 
沿杰卓嘉因巴洞瓦当        救护他命发布施 
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སོམ་པ་སྲུང་ཞིང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ། 
洞巴忠样定巴玛瓦当        守持戒律说实语 

འཁོན་པ་སྡུམ་དང་ཞི་དུལ་དྲང་པོར་སྨྲ། ། 
昆巴灯当耶德彰波玛        化怨言语直柔和 

དོན་དང་ལྡན་པའ་ིགཏམ་བརོད་འདོད་པ་ཆུང༌། ། 
敦当丹波单交多巴琼        少欲言说具义语 

བྱམས་དང་སིང་ར་ེསོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་སོད། ། 
宣当酿杰贡样秋拉效        修持慈悲行正法 

དག་ེབ་ད་ེརྣམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་། ། 
给瓦得南根拉宜让欧        于彼善法皆随喜 

ཕོྱགས་བཅུའི་འཇགི་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ན། ། 
效吉结定冉绛坛加纳        十方浩瀚世界中 

རོྫགས་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར། ། 
作桑吉尼让波玛论巴        圆满正觉后不久 

ད་ེདག་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀ་ིའཁོར་ལོ་ན།ི ། 
得达南拉秋杰括洛呢        我于彼等前祈请 

རྒྱ་ཆནེ་མྱུར་དུ་བསོར་བར་བདག་གིས་བསྐུལ། ། 
嘉钦涅德果瓦达给格        迅速广转妙法轮 

མངོན་ཤེས་ཐུགས་ཀིས་ད་ེདོན་མཁེན་པར་གསོལ། ། 
温希特基得敦钦巴所        佛以神通知彼义 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བསན་འཛིན་དག་ེབའི་བཤེས། ། 
桑吉香森丹增给沃希        于佛菩萨持教师 

མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞདེ་ཀུན་ད་ེདག་ལ། ། 
氼安达瓦耶根得达拉        诸欲涅槃彼等前 
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མྱ་ངན་མ་ིའདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
氼安么达犹巴所瓦得        祈请住世不涅槃 

འདིས་མཚོན་བདག་ག་ིདུས་གསུམ་དག་ེབ་རྣམས། ། 
迪存达格迪僧给瓦南        以此为主三世善 

འགོ་བ་སམེས་ཅན་ཀུན་ག་ིདོན་དུ་བསོྔ། ། 
卓瓦森坚根杰敦德欧        回向一切诸有情 

ཀུན་ཀང་བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས། ། 
根匠喇美香且涅托尼        愿皆速得无上果 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་གྱུར་ཅགི།། 
康僧括瓦冬尼哲杰结        根除三界之轮回 

ད་ེཡི་དགེ་བ་བདག་ལ་མྱུར་སྨིན་ནས། ། 
得宜给瓦达拉涅门尼        愿善我今速成熟 

ཚ་ེའདརི་དུས་མནི་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཞི། ། 
才德迪门且瓦郊嘉耶        遣除十八种横死 

ནད་མདེ་ལང་ཚ་ོརྒྱས་པའ་ིལུས་སོབས་ལྡན། ། 
纳美朗措吉波利多丹        身康力壮韶华丰 

དཔལ་འབོྱར་འཛད་མདེ་དབྱར་ག་ིགངྒཱ་ལྟར། ། 
环较匝美芽杰冈嘎达        如夏恒河无尽财 

བདུད་དགའི་འཚ་ེབ་མདེ་ཅིང་དམ་ཆོས་སོད། ། 
德辄才瓦美匠丹秋效        无魔怨害享正法 

བསམ་པའ་ིདོན་ཀུན་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། ། 
三波敦根秋丹宜银哲        如法成就诸所愿 

བསན་དང་འགོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ། ། 
丹当卓拉潘托嘉钦哲        弘法利生大益成 
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མ་ིལུས་དོན་དང་ལྡན་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག།། 
么利敦当丹巴哲巴效        使此人身具意义 

བདག་དང་བདག་ལ་འབལེ་ཐོགས་ཀུན། ། 
达当达拉这托根              与我结缘众 

འད་ིནས་ཚ་ེའཕོས་གྱུར་མ་ཐག ། 
德尼才扑杰玛塔              愿临命终时 

སྤྲུལ་པའ་ིསངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ། ། 
哲波桑吉奥华美              化身无量光 

དག་ེསོང་དགེ་འདུན་འཁོར་གིས་བསོར། ། 
给隆根登括基果              比丘僧眷绕 

མདུན་དུ་མངོན་སུམ་འབོྱན་པར་ཤོག།། 
登德温森君巴效              亲临吾等前 

ད་ེམཐོང་ཡིད་དགའ་སྣང་བ་སྐྱདི། ། 
得通宜嘎囊瓦杰              见彼心欢悦 

ཤ་ིབའ་ིསྡུག་བསྔལ་མདེ་པར་ཤོག།། 
协沃德锕美巴效              无有死亡苦 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆདེ་བརྒྱད་ན།ི ། 
香且森华切嘉呢              愿八大菩萨 

རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་ཀིས་ནམ་མཁར་བོྱན། ། 
怎彻多基南跨迅              神力临空中 

བད་ེབ་ཅན་དུ་འགོ་བ་ཡི། ། 
得瓦坚德卓瓦宜              指示极乐道 

ལམ་སོན་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཤོག།། 
蓝敦蓝纳珍巴效              接引得往生 
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ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླག་མདེ། ། 
安松德锕若拉美              恶趣苦难忍 

ལྷ་མའིི་བདེ་སྐྱདི་མ་ིརྟག་འགྱུར། ། 
拉弥得杰么达杰              人天乐无常 

ད་ེལ་སྐྲག་སེམས་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
得拉扎森洁瓦效              愿生畏彼心 

ཐོག་མ་མདེ་ནས་ད་ལྟའི་བར། ། 
托玛美尼达迪瓦              无始至今生 

འཁོར་བ་འད་ིན་ཡུན་ར་ེརངི༌། ། 
括瓦德纳音热让              漫长漂轮回 

ད་ེལ་སོྐྱ་བ་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
得拉交瓦洁瓦效              愿生厌离心 

མ་ིནས་མ་ིརུ་སྐྱེ་ཆོག་ཀང༌། ། 
么尼么热洁窍匠              设使人转人 

སྐྱ་ེརྒ་ན་འཆི་གངས་མདེ་མོྱང༌། ། 
洁嘎纳且章美浓              受生老病死 

དུས་ངན་སགིས་མར་བར་ཆད་མང༌། ། 
迪安涅玛瓦恰芒              浊世违缘多 

མ་ིདང་ལྷ་ཡི་བདེ་སྐྱདི་འད།ི ། 
么当拉宜得杰德              人天之安乐 

དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟས་བཞིན་དུ། ། 
德当这波瑞银德              犹如杂毒食 

འདོད་པ་སྤུ་ཙམ་མདེ་པར་ཤོག།། 
多巴波赞美巴效              愿毫无贪求 
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ཉེ་དུ་ཟས་ནོར་མཐུན་གོགས་རྣམས། ། 
涅德瑞诺腾卓南              食财亲友朋 

མ་ིརྟག་སྒྱུ་མ་རྨ་ིལམ་བཞིན། ། 
么达杰玛么蓝银              无常如梦幻 

ཆགས་ཞེན་སྤུ་ཙམ་མདེ་པར་ཤོག།། 
恰印波赞美巴效              愿毫无贪恋 

ས་ཆ་ཡུལ་རིས་ཁང་ཁམི་རྣམས། ། 
萨恰耶瑞亢庆南              故乡属地宅 

རྨ་ིལམ་ཡུལ་གི་ཁང་ཁིམ་ལྟར། ། 
么蓝耶杰亢庆达              犹如梦境宅 

བདནེ་པར་མ་གྲུབ་ཤེས་པར་ཤོག།། 
定巴玛哲希巴效              愿知不成实 

ཐར་མདེ་འཁོར་བའ་ིརྒྱ་མཚ་ོནས། ། 
塔美括沃江措尼              无解轮回海 

ཉེས་ཆེན་བཙོན་ནས་ཐར་བ་བཞིན། ། 
尼钦尊尼塔瓦银              如罪犯脱狱 

བད་ེབ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ། ། 
得瓦坚杰样康色              愿义无反顾 

ཕྱ་ིལྟས་མདེ་པར་འབོས་བར་ཤོག ། 
学地美巴注瓦效              趋往极乐刹 

ཆགས་ཞེན་འཁི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། ། 
恰印彻瓦根加尼              愿断诸贪执 

བྱ་རོྒད་ར་ིནས་ཐར་བ་བཞིན། ། 
夏果涅尼塔瓦银              如鹫脱网罗 
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ནུབ་ཀི་ཕོྱགས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ། ། 
呢杰效杰南跨拉              瞬间便越过 

འཇགི་རྟནེ་ཁམས་ན་ིགངས་མེད་པ། ། 
结定康呢章美巴              向西方空中 

སད་ཅགི་ཡུད་ལ་བགོད་བྱས་ནས། ། 
格结耶拉卓虚尼              无量世界刹 

བད་ེབ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པར་ཤོག ། 
得瓦坚德辛巴效              诣至极乐国 

ད་ེརུ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ། ། 
得热桑吉奥华美              愿面见彼刹 

མངོན་སུམ་བཞུགས་པའ་ིཞལ་མཐོང་ནས། ། 
温森犹波压通尼              住世无量光 

སྒྲབི་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག ། 
哲巴坛加达巴效              净除诸罪障 

སྐྱ་ེགནས་བཞི་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ། ། 
洁尼耶宜窍杰巴              四生中最胜 

མ་ེཏོག་པདྨའི་སིང་པོ་ལ། ། 
美朵巴米酿波拉              莲花蕊中生 

བརྫུས་ཏ་ེསྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཤོག།། 
贼得洁瓦临巴效              愿得化生身 

སད་ཅགི་ཉདི་ལ་ལུས་རོྫགས་ནས། ། 
格结涅拉利作尼              刹那身圆满 

མཚན་དཔ་ེལྡན་པའ་ིལུས་ཐོབ་ཤོག ། 
灿辉丹波利托效              愿获相随好 
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མ་ིསྐྱ་ེདོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གིས། ། 
么洁多波泰聪基              因疑不往生 

ལོ་གངས་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དག་ཏུ། ། 
洛章锕吉瓦达德              于五百年中 

ནང་དརེ་བདེ་སྐྱདི་ལོངས་སོད་ལྡན། ། 
囊得得杰隆效丹              虽具乐受用 

སངས་རྒྱས་གསུང་ན་ིཐོས་ན་ཡང༌། ། 
桑吉颂呢图纳扬              听闻佛语声 

མ་ེཏོག་ཁ་ན་ིམ་ིཕྱ་ེབས། ། 
美朵卡呢么学威              然花不绽放 

སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་ཕྱི་བའ་ིསོྐྱན། ། 
桑吉压加学沃俊              延误见佛颜 

ད་ེའདྲ་བདག་ལ་མི་འབྱུང་ཤོག ། 
得札达拉么炯效              愿我无此过 

སྐྱ་ེམ་ཐག་ཏུ་མ་ེཏོག་ཕྱ།ེ ། 
洁玛塔德美朵学              往生花即开 

འོད་དཔག་མདེ་པའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག ། 
奥华美波压通效              愿见无量光 

བསོད་ནམས་སོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། ། 
索南多当怎彻基              以福力神变 

ལག་པའ་ིམཐིལ་ནས་མཆོད་པའི་སིན། ། 
拉波特尼窍波阵              手掌中放出 

བསམ་མ་ིཁབ་པར་སོས་བྱས་ནས། ། 
三么恰巴驻虚尼              不可思供云 
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སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་མཆོད་པར་ཤོག ། 
桑吉括吉窍巴效              愿供佛眷属 

ད་ེཚ་ེད་ེབཞནི་གཤེགས་པ་དེས། ། 
得才得银夏巴迪              尔时愿如来 

ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་ནས་མགོ་ལ་བཞག ། 
夏耶姜尼果拉压              展右手摸顶 

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསན་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
香且龙丹托巴效              得菩提授记 

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཐོས་ནས། ། 
囸当嘉其秋图尼              闻深广法已 

རང་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གོལ་བར་ཤོག ། 
让杰门匠卓瓦效              愿熟解自续 

སན་རས་གཟགིས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། ། 
宣瑞惹当特钦托              愿佛二长子 

རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས། ། 
嘉这特卧南尼基              观音大势至 

བྱནི་གིས་བརླབས་ཤིང་རེས་བཟུང་ཤོག ། 
辛基拉向吉荣效              加持并摄受 

ཉིན་ར་ེབཞིན་དུ་ཕོྱགས་བཅུ་ཡི། ། 
您热银德效借宜              每日中十方 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མདེ་པ། ། 
桑吉香森华美巴              无量佛菩萨 

འོད་དཔག་མདེ་པ་མཆོད་པ་དང༌། ། 
奥华美巴窍巴当              供养无量光 
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ཞིང་དེར་བལྟ་ཕྱརི་འབོྱན་པའི་ཚ།ེ ། 
样得达穴君波才              莅观彼刹时 

ད་ེདག་ཀུན་ལ་བསནེ་བཀུར་ཞིང༌། ། 
得达根拉您格样              愿承侍彼等 

ཆོས་ཀ་ིབདུད་རྩི་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
秋杰德责托巴效              获得法甘露 

རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མདེ་པ་ཡིས། ། 
怎彻托巴美巴义              以无碍神变 

མངོན་དགའ་ིཞིང་དང་དཔལ་ལྡན་ཞིང༌། ། 
温哥样当华丹样              愿上午前赴 

ལས་རབ་རོྫགས་དང་སྟུག་པོ་བཀོད། ། 
利囸作当德波果              现喜具德刹 

སྔ་དོྲ་དེ་དག་རྣམས་སུ་འགོ། ། 
锕卓得达南色卓              妙圆密严刹 

མ་ིབསོྐྱད་རིན་འབྱུང་དོན་ཡོད་གྲུབ། ། 
么交仁炯敦哟哲              不动宝生佛 

རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་ལ། ། 
南囊拉所桑吉拉              不空毗卢佛 

དབང་དང་བྱིན་རླབས་སོམ་པ་ཞུ། ། 
旺当辛拉洞巴犹              求灌顶加持 

མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་བྱས་ནས། ། 
窍巴德昧窍虚尼              受戒作广供 

དགོང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ཉདི་དུ། ། 
恭摩得瓦坚涅德              傍晚无艰难 
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དཀའ་ཚགེས་མདེ་པར་སབེ་པར་ཤོག ། 
嘎才美巴类巴效              返回极乐国 

པོ་ཊ་ལ་དང་ལྕང་ལོ་ཅན། ། 
波札拉当姜洛坚              普陀杨柳宫 

རྔ་ཡབ་གངི་དང་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ། ། 
锕雅朗当哦坚耶              邬金妙拂洲 

སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་བྱ་ེབ་བརྒྱར། ། 
哲给样康学瓦嘉              十亿化身刹 

སན་རས་གཟགིས་དང་སོྒྲལ་མ་དང༌། ། 
宣瑞惹当卓玛当              愿见观世音 

ཕྱག་རོར་པད་འབྱུང་བྱེ་བ་བརྒྱ། ། 
夏多班炯学瓦嘉              度母金刚手 

མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། ། 
加样窍巴江促窍              莲师十亿尊 

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞུ། ། 
旺当丹锕囸摩犹              奉如海供品 

མྱུར་དུ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། ། 
涅德让尼得钦样              求灌顶深教 

ཐོགས་པ་མདེ་པར་ཕྱིན་པར་ཤོག ། 
托巴美巴辛巴效              速直返自刹 

ཤུལ་ག་ིཉེ་དུ་གྲྭ་སོབ་སོགས། ། 
协杰涅德扎洛所              愿天眼明见 

ལྷ་ཡི་མགི་གིས་གསལ་བར་མཐོང༌། ། 
拉宜么给萨瓦通              生前友侍徒 
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སྲུང་སོྐྱབ་བྱནི་གིས་རོླབ་བྱདེ་ཅངི༌། ། 
忠交辛基洛学匠              加持并护佑 

འཆི་དུས་ཞིང་དེར་ཁདི་པར་ཤོག ། 
且迪样得彻巴效              亡时接彼刹 

བསལ་བཟང་འད་ིཡི་བསལ་བའ་ིཡུན། ། 
嘎让德宜嘎沃音              贤劫一大劫 

བད་ེབ་ཅན་གི་ཞག་གཅགི་ས།ེ ། 
得瓦坚杰压结得              极乐刹一日 

བསལ་བ་གངས་མདེ་འཆི་བ་མདེ། ། 
嘎瓦章美且瓦美              无数劫无死 

རྟག་ཏུ་ཞིང་དེ་འཛིན་པར་ཤོག ། 
达德样得怎巴效              愿恒住彼刹 

བྱམས་པ་ནས་བཟུང་མོས་པའི་བར། ། 
宣巴尼荣木波瓦              弥勒至胜解 

བསལ་བཟང་འད་ིཡི་སངས་རྒྱས་རྣམས། ། 
嘎让德宜桑吉南              贤劫诸佛陀 

འཇགི་རྟནེ་འད་ིན་ནམ་འབོྱན་ཚ།ེ ། 
结定德纳南君才              降临此刹时 

རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་ཀིས་འདིར་འོངས་ནས། ། 
怎彻多基德嗡尼              以神变诣此 

སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། ། 
桑吉窍匠丹秋年              供佛闻正法 

སར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ། ། 
拉扬得钦样康色              尔后愿无碍 
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ཐོགས་པ་མདེ་པར་འགོ་བར་ཤོག ། 
托巴美巴卓瓦效              返回极乐刹 

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁག་ཁགི་བརྒྱ་སོང་ཕག།། 
桑吉学瓦插彻嘉东茶        八百一十万俱胝 

བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅགི་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་ག།ི ། 
嘉借匝结桑吉样根杰        那由他佛之佛刹 

ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅགི་བསོམས་པ། ། 
云丹果巴坛加结洞巴        功德庄严皆合一 

ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལས་ཁད་འཕགས་བླ་ན་མདེ། ། 
样康根利恰帕喇纳美        愿生胜过诸刹土 

བད་ེབ་ཅན་གི་ཞིང་དེར་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
得瓦坚杰样得洁瓦效        无上殊胜极乐刹 

རནི་ཆེན་ས་གཞི་ཁོད་སོམས་ལག་མཐིལ་ལྟར། ། 
仁钦萨耶括农拉特达        珍宝大地平如掌 

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར། ། 
扬向嘉切萨样奥瑞巴        宽敞明亮光闪闪 

མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེགས་ན་སྤར་བྱདེ་པ། ། 
南纳能样得纳巴学巴        压陷抬反富弹性 

བད་ེའཇམ་ཡངས་པའ་ིཞིང་དེར་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
得蒋扬波样得洁瓦效        愿生轻滑舒适刹 

རནི་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་དཔག་བསམ་ཤངི༌། ། 
仁钦德玛利哲华三向        众宝所成如意树 

ལོ་མ་དར་ཟབ་འབས་བུ་རནི་ཆེན་བརྒྱན། ། 
洛玛达囸追沃仁钦坚        树叶锦缎珍果饰 
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ད་ེསེང་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཚགོས་སད་སན་སྒྲས། ། 
得当哲波夏措嘎年这        彼上幻鸟出妙音 

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀ་ིསྒྲ་རྣམས་སོྒྲག ། 
囸当嘉其秋杰札南卓        鸣唱深广妙法音 

ངོ་མཚར་ཆེན་པོའ་ིཞིང་དེར་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
嗡擦钦布样得洁瓦效        愿生极为稀有刹 

སོྤས་ཆུའི་ཆུ་ཀླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མང༌། ། 
富齐且龙沿拉嘉丹芒        众具八支香水河 

ད་ེབཞིན་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་ཀི་རྫངི་བུ་རྣམས། ། 
得银德贼柴杰臧沃南        如是甘露诸浴池 

རནི་ཆེན་སྣ་བདུན་ཐམེ་སས་ཕ་གུས་བསོར། ། 
仁钦纳登藤给帕给果        七宝阶梯宝砖围 

མ་ེཏོག་པདྨ་དྲ་ིཞིམ་འབས་བུ་ལྡན། ། 
美朵巴玛哲印追沃丹        芳香莲花具果实 

པདྨའི་འོད་ཟརེ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་འཕོ། ། 
巴米奥瑞华德美巴绰        莲花散射无量光 

འོད་ཟེར་རྩེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱན། ། 
奥瑞贼拉哲波桑吉坚        光端严饰化身佛 

ཡ་མཚན་ཆེན་པོའ་ིཞིང་དརེ་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
扬灿钦布样得洁瓦效        愿生极其稀奇刹 

མ་ིཁོམ་བརྒྱད་དང་ངན་སོང་སྒྲ་མི་གག ། 
么孔嘉当安松札么札        无八无暇恶趣声 

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ནད་དང་གདོན། ། 
纽蒙德锕德僧纳当敦        病魔烦恼三五毒 
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དག་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རོྩད་ལ་སོགས་པ། ། 
札当沃彭塔作拉所巴        怨敌贫乏战争等 

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་ཐོས་མ་མོྱང༌། ། 
德锕坛加样得图玛浓        彼刹未闻诸痛苦 

བད་ེབ་ཆེན་པོའ་ིཞིང་དརེ་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
得瓦钦布样得洁瓦效        愿生极其安乐刹 

བུད་མདེ་མདེ་ཅིང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད། ། 
沃美美匠锕尼洁瓦美        无有女人无胎生 

ཀུན་ཀང་མ་ེཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས། ། 
根匠美朵巴米沃尼冲        皆由莲花苞中生 

ཐམས་ཅད་སྐུ་ལུས་ཁད་མདེ་གསརེ་ག་ིམདོག།། 
坛加格利恰美色杰多        诸身无别金黄色 

དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན། ། 
沃拉泽朵拉所灿辉坚        顶髻等相随好饰 

མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་སན་ལྔ་ཀུན་ལ་མངའ། ། 
温希锕当宣锕根拉锕        五眼五通悉具足 

ཡོན་ཏན་དཔག་མདེ་ཞིང་དེར་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
云丹华美样得洁瓦效        愿生无量功德刹 

རང་བྱུང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ། 
让雄仁钦纳措压耶亢        自然众宝无量宫 

ཅ་ིའདོད་ལོངས་སོད་ཡིད་ལ་དྲན་པས་འབྱུང༌། ། 
结多隆效宜拉展比炯        所欲受用意念生 

རོྩལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གིས་གྲུབ། ། 
作哲么故故多楞基哲        无勤任运所需成 
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ང་ཁོད་མདེ་ཅིང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མདེ། ། 
锕窍美匠达德怎巴美        无有你我无我执 

གང་འདོད་མཆོད་སནི་ལག་པའ་ིམཐིལ་ནས་འབྱུང༌། ། 
刚多窍阵拉波特尼炯        所欲供云手掌生 

ཐམས་ཅད་བླ་མདེ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སོད། ། 
坛加喇美塔钦秋拉效        行持无上大乘法 

བད་ེསྐྱདི་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་དརེ་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
得杰根炯样得洁瓦效        愿生诸乐之源刹 

དྲ་ིཞིམ་རླུང་གིས་མ་ེཏོག་ཆར་ཆེན་འབབེས། ། 
哲印龙给美朵恰钦倍        香风普降妙花雨 

ཤངི་དང་ཆུ་ཀླུང་པདོྨ་ཐམས་ཅད་ལས། ། 
向当且龙巴摩坛加利        诸树河莲中恒生 

ཡིད་དུ་འོང་བའ་ིགཟུགས་སྒྲ་དྲ་ིརོ་རགེ།། 
宜德嗡沃惹札哲若热        悦意色声香味触 

ལོངས་སོད་མཆོད་པའི་སིན་ཕུང་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། ། 
隆效窍波阵彭达德炯        受用以及供云聚 

བུད་མདེ་མདེ་ཀང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའ་ིཚོགས། ། 
沃美美匠哲波拉姆措        虽无女人众化身 

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དུ་མས་རྟག་ཏུ་མཆོད། ། 
窍波拉姆德昧达德窍        供养天女恒时供 

འདུག་པར་འདོད་ཚ་ེརིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ། 
德巴多才仁钦压耶亢        欲安住时无量宫 

ཉལ་བར་འདོད་ཚ་ེརིན་ཆེན་ཁ་ིབཟང་སེང༌། ། 
氼瓦多才仁钦彻让当        欲睡眠时妙宝座 



290 

དར་ཟབ་དུ་མའ་ིམལ་སན་སྔས་དང་བཅས། ། 
达囸德咪玛丹诶当吉        具众锦缎被垫枕 

བྱ་དང་ལོན་ཤངི་ཆུ་ཀླུང་རོལ་མོ་སོགས། ། 
夏当均香且龙若摩所        鸟树河流乐器等 

ཐོས་པར་འདོད་ཚ་ེསན་པའ་ིཆོས་སྒྲ་སོྒྲག ། 
图巴多才年波秋札卓        欲闻时出妙法音 

མ་ིའདོད་ཚ་ེན་རྣ་བར་སྒྲ་མི་གག ། 
么多才纳纳瓦札么札        不欲之时即不闻 

བདུད་རྩིའ་ིརྫིང་བུ་ཆུ་ཀླུང་ད་ེརྣམས་ཀང༌། ། 
德贼臧沃且龙得南匠        彼等甘露池溪流 

དོྲ་གང་གང་འདོད་དེ་ལ་ད་ེལྟར་འབྱུང༌། ། 
卓章刚多得拉得达炯        冷暖适度随所欲 

ཡིད་བཞནི་འགྲུབ་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱ་ེབར་ཤོག ། 
宜银哲波样得洁瓦效        愿生如意所成刹 

ཞིང་དེར་རོྫགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ། ། 
样得作波桑吉奥华美        彼刹阿弥陀佛尊 

བསལ་པ་གངས་མདེ་མྱ་ངན་མ་ིའདའ་བཞུགས། ། 
嘎巴章美氼安门达犹        住无数劫不涅槃 

ད་ེསདི་དེ་ཡི་ཞབས་འབིང་བྱེད་པར་ཤོག ། 
得哲得宜压状学巴效        愿于此间承侍彼 

ནམ་ཞགི་འོད་དཔག་མདེ་ད་ེཞི་བར་གཤེགས། ། 
南耶奥华美得耶瓦夏        一旦弥陀趣涅槃 

བསལ་པ་གངྒཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱེ་མ་སདེ། ། 
嘎巴冈格龙格学玛涅        二恒河沙数劫中 
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གཉིས་ཀི་བར་དུ་བསན་པ་གནས་པའི་ཚ།ེ ། 
尼杰瓦德丹巴尼波才        教法住世之期间 

རྒྱལ་ཚབ་སན་རས་གཟགིས་དང་མ་ིའབལ་ཞིང༌། ། 
嘉擦宣瑞惹当门抓样        不离补处观世音 

ད་ེཡི་ཡུན་ལ་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག ། 
得宜音拉丹秋怎巴效        愿于期间持正法 

སོད་ལ་དམ་ཆོས་ནུབ་པའི་ཐོ་རངས་ལ། ། 
桌拉丹秋呢波托让拉        黄昏法没次黎明 

སན་རས་གཟགིས་ད་ེམངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ། 
宣瑞惹得温巴桑吉尼        观音现前成正觉 

སངས་རྒྱས་འོད་ཟརེ་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་ཡི། ། 
桑吉奥瑞根尼帕巴宜        尔后彼佛名号为 

དཔལ་བརྩགེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱར་གྱུར་པའི་ཚ།ེ ། 
华贼嘉波义夏杰波才        胜光妙聚王如来 

ཞལ་བལྟ་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན་པར་ཤོག ། 
压达窍匠丹秋年巴效        愿供奉彼闻正法 

སྐུ་ཚ་ེབསལ་པ་བྱ་ེབ་ཁག་ཁགི་ན།ི ། 
格才嘎巴学瓦插彻呢        寿量九百六十万 

འབུམ་ཕག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞུགས་པའི་ཚ།ེ ། 
迸茶各借匝哲犹波才        俱胝那由他劫久 

རྟག་ཏུ་ཞབས་འབིང་བསེན་བཀུར་བྱདེ་པ་དང༌། ། 
达德压状您格学巴当        愿恒恭敬承侍彼 

མ་ིབརདེ་གཟུངས་ཀིས་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག ། 
么杰荣基丹秋怎巴效        不忘总持受持法 
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མྱ་ངན་འདས་ནས་དེ་ཡི་བསན་པ་ན།ི ། 
氼安迪尼得宜丹巴呢        涅槃之后彼教法 

བསལ་པ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱ་ེབ་ཕག།། 
嘎巴东秀哲当学瓦茶        住世六亿三十万 

འབུམ་ཕག་གསུམ་གནས་ད་ེཚ་ེཆོས་འཛིན་ཅངི༌། ། 
迸茶僧尼得才秋怎匠        俱胝劫间持正法 

མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དང་རྟག་ཏུ་མ་ིའབལ་ཤོག ། 
特钦托当达德门抓效        愿恒不离大势至 

ད་ེནས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ད་ེསངས་རྒྱས་ནས། ། 
得尼特钦托得桑吉尼        大势至现前成佛 

ད་ེབཞིན་གཤགེས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ན།ི ། 
得银夏巴囸德丹巴呢        尔后彼佛名号为 

ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་བརྩགེས་པའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། ། 
云丹诺沃贼波嘉波杰        坚德宝聚王如来 

སྐུ་ཚ་ེབསན་པ་སན་རས་གཟིགས་དང་མཉམ། ། 
格才丹巴宣瑞惹当年        寿量教法等观音 

སངས་རྒྱས་ད་ེཡི་རྟག་ཏུ་ཞབས་འབིང་བྱདེ། ། 
桑吉得宜达德压状学        愿于期间恒承侍 

མཆོད་པས་མཆོད་ཅངི་དམ་ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཤོག ། 
窍比窍匠丹秋根怎效        供品供养持诸法 

ད་ེནས་བདག་ག་ིཚ་ེད་ེབརེས་མ་ཐག ། 
得尼达格才得即玛塔        愿我寿命尽立即 

ཞིང་ཁམས་དེའམ་དག་པའི་ཞིང་གཞན་དུ། ། 
样康得盎达波样沿德        于彼刹或他净刹 
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བླ་མདེ་རོྫགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
喇美作波桑吉托巴效        获得无上正等觉 

རོྫགས་སངས་རྒྱས་ནས་ཚ་ེདཔག་མདེ་པ་ལྟར། ། 
作桑吉尼才华美巴达        成佛后如无量光 

མཚན་ཐོས་ཙམ་གསི་འགོ་ཀུན་སྨིན་ཅངི་གོལ། ། 
灿图赞基卓根门匠卓        仅闻名号熟解众 

སྤྲུལ་པ་གངས་མདེ་འགོ་བ་འདྲནེ་པ་སོགས། ། 
哲巴章美卓瓦珍巴所        化身无数引众生 

འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འགོ་དོན་དཔག་མདེ་ཤོག ། 
巴美楞哲卓敦华美效        无勤任运利有情 

ད་ེབཞིན་གཤགེས་པའ་ིཚ་ེདང་བསོད་ནམས་དང། ། 
得银夏波才当索南当        善逝寿量及福德 

ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་གཟི་བརདི་ཚད་མདེ་པ། ། 
云丹耶希惹节擦美巴        德智威光皆无量 

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མདེ༌། ། 
秋格囊瓦塔耶奥华美        法身无量光佛陀 

ཚ་ེདང་ཡེ་།ཤེས་དཔག་མདེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ། 
才当耶希华美炯丹迪        寿智无量出有坏 

གང་ཞགི་ཁོད་ཀ་ིམཚན་ནི་སུས་འཛིན་པ། ། 
刚耶窍杰灿呢瑟怎巴        何人持诵您名号 

སོྔན་གི་ལས་ཀ་ིརྣམ་སྨནི་མ་གཏོགས་པ། ། 
温杰利杰南门玛朵巴        除非往昔业异熟 

མ་ེཆུ་དུག་མཚནོ་གནོད་སིན་སནི་པོ་སོགས། ། 
美且德存诺因震波所        水火毒兵夜罗刹 
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འཇགིས་པ་ཀུན་ལས་སོྐྱབ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། ། 
结巴根利交巴特比颂        佛说诸畏皆可救 

བདག་ན་ིཁདེ་ཀ་ིམཚན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ་བས། ། 
达呢切杰灿怎香擦威        我持佛号顶礼您 

འཇགིས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ། ། 
结当德锕根利嘉匝所        祈救一切怖畏苦 

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་བྱིན་གིས་རོླབས། ། 
札西彭森措巴辛基洛        吉祥圆满祈加持 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརསེ་པའ་ིབྱནི་རླབས་དང༌། ། 
桑吉格僧尼波辛拉当        愿以佛所获三身 

ཆོས་ཉདི་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱནི་རླབས་དང༌། ། 
秋涅门杰定波辛拉当        法性不变真实谛 

དག་ེའདུན་མི་ཕྱདེ་འདུན་པའི་བྱནི་རླབས་ཀིས། ། 
根登么学登波辛拉基        僧众不退之加持 

ཇ་ིལྟར་སོྨན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
结达门蓝达银哲巴效        成就所发之大愿 
 
 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
衮窍僧拉香擦洛                顶礼三宝 

 
成愿咒： 

 

ཏདྱཐཱ། ཉྩནི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ིསྭཱ་ཧཱ།  
达雅塔 班赞哲雅阿哇波达呢娑哈 
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དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
衮窍僧拉香擦洛                顶礼三宝 

 
增倍咒： 

 

ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲ་ིཡེ། ན་མཿསུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་ཨུཏྟ་མ་ཤྲ་ིཡེ་སྭཱ་ཧཱ།  
纳摩曼则西日耶、纳美色西日耶、 

纳玛额达玛西日耶娑哈 
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༄༅། །མ་ིཕམ་རནི་པོ་ཆའེ་ིབད་ེཆནེ་ཞངི་ག་ི 
སོྨན་ལམ་བཞུགས་སོ། ། 

麦彭仁波切极乐愿文 
བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱ་ེབར་འདོད་པ་རྣམས་ཀསི།  བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱ་ེབའ་ིརྒྱུ་བཞའི་ིདོན་ཉམས་ 
ལནེ་ན།ི  སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ་ཀ་ིསྐུ་ལ་རེྩ་གཅགི་ཏུ་དམིགས་ཏ།ེ ཉནི་རརེ་མཚན་ལན་ 
བདུན་སོགས་བརོད་ནས།  
欲往生极乐而修持四因1者，当专一明观无量光佛法像、日诵圣号

七遍等，而后： 

འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མདེ་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
珍巴奥华美巴恭色所        导师无量光垂念 

རྒྱལ་བ་ཁདེ་ཀ་ིཐུགས་བསྐྱདེ་ཇ་ིབཞིན་དུ། ། 
嘉瓦切杰特洁结银德        如您所发菩提心 

བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱདེ་ད།ེ ། 
喇美香且窍德森洁得        我发无上胜觉心 

དག་ེབའ་ིརྩ་བ་ཇ་ིསེད་བགིས་པ་རྣམས། ། 
给沃匝瓦结涅基巴南        所造一切诸善根 

ནུབ་ཕོྱགས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ། ། 
呢效得瓦坚杰样康色        西方极乐刹土中 

རྒྱལ་མཆོག་ཁདེ་ཀ་ིདྲུང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཀང༌། ། 
嘉窍切杰仲德基尼匠        生于胜王汝之前 

རླབས་ཆེན་རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་སོད་པ་ཀུན། ། 
拉钦嘉沃这杰效巴根        一切广大佛子行 

ཡོངས་སུ་རོྫགས་པའི་སད་དུ་བསོྔ་བགདི་ན། ། 
永色作波拉德欧杰纳        为欲圆满而回向 
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ཚ་ེའད་ིའཕོས་མ་ཐག་ཏུ་དག་པའི་ཞིང༌། ། 
才德扑玛塔德达波样        此生命终于净土 

བད་ེབ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་དང༌། ། 
得瓦坚德贼得洁瓦当        刹那化生极乐界 

འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མདེ་ཀིས་ལུང་བསན་ནས། ། 
珍巴奥华美基龙丹尼        导师弥陀授记已 

རོྫགས་སྨིན་སང་བ་མཐའ་རུ་ཕྱནི་པར་ཤོག ། 
作门样瓦塔热辛巴效        圆熟净德愿究竟2 

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མདེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
桑吉奥华美拉所瓦得        祈祷如来无量光 

བདག་གིས་བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་སམེས་བསྐྱདེ་ནས། ། 
达给喇美香且森洁尼        我发无上菩提心 

དག་ེརྩ་མཐའ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་མཆོག་ཏུ། ། 
给匝塔达得钦样窍德        一切善根皆回向 

སྐྱ་ེཕྱིར་བསོྔ་ན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རོླབས། ། 
洁穴欧纳哲巴辛基洛        成就往生祈加持 
 
དཿིམིང་པས་སོ། ། 
麦彭仁波切著 
 

 

注： 

1、往生四因：明观福田、积资净障、发菩提心、发清净愿。 

2、圆熟净三德：总括菩萨一切行处，谓圆满六度、成熟有

情相续、清净成佛刹土。 

 

2000年11月索达吉堪布译于喇荣 
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༄༅། །བད་ེཆནེ་སོན་ལམ་བསྡུས་པ་ནྷི། ། 
摄略极乐愿文 

索达吉堪布  译 
ཨླེ་མ་ཧོ༔   
哎玛吙！                    哎玛吙！ 
ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔ 
嗡擦桑吉囊瓦塔耶当        奇哉佛陀无量光 
གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོ་དང་༔ 
耶色郊卧特杰钦波当        右侧至尊观世音 
གཡོན་དུ་སླེམས་དཔའ་མཐུ་ཆླེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔ 
运德森华特钦托南拉        左侧勇识大势至 
སངས་རྒྱས་བང་སླེམས་དཔག་མླེད་འཁོར་གྷིས་བསྐོར༔ 
桑吉香森华美括基果        无量诸佛菩萨绕 
བདླེ་སྷིད་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་ཡྷི༔ 
得杰嗡擦华德美巴宜        稀有无量之安乐 
བདླེ་བ་ཅན་ཞླེས་བ་བའྷི་ཞྷིང་ཁམས་དླེར༔ 
得瓦坚义夏沃样康得        名为极乐彼世界 
བདག་ནྷི་འདྷི་ནས་ཚ་ེའཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔ 
达呢德尼才扑杰玛塔        祈愿我等命终时 
སླེ་བ་གཞན་གྷིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔ 
洁瓦沿基瓦玛窍巴热        不隔他世即往生 
དླེ་རུ་སླེས་ནས་སྣང་མཐའྷི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔ 
得热基尼囊提压通效        面见彼佛阿弥陀 
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དླེ་སྐད་བདག་གྷིས་སོན་ལམ་བཏབ་པ་འདྷི༔ 
得嘎达给门蓝达巴德        如是我发之此愿 
ཕོགས་བཅུའྷི་སངས་རྒྱས་བང་སླེམས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས༔ 
效吉桑吉香森坛加基        祈祷十方佛菩萨 
གླེགས་མླེད་འགྲུབ་པར་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 
嘎美哲巴辛基拉德所        加持无碍得实现 
 

ཏདྱ་ཐཱ༔ པཉྩནྷི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་ད་ནྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ 
达雅塔 班赞哲雅阿哇波达呢娑哈 

 
 
 
ཞསེ་པ་འད་ིན་ིསྤྲུལ་སྐུ་མ་ིའགྱུར་རོ་ར་ེདགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གསརེ་འཕྱང་གི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའ་ི 
ཚསེ་བདུན་ལ་གཙ་ོའཁོར་རྣམས་ཀིས་ཞལ་གཟགིས་བའ་ིཚ་ེསངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ 
ཀསི་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ། །      ། ། 
此文乃门杰多吉活佛十三岁时，于藏历火鸡年四月初七日亲见本

尊主眷之际，无量光佛亲宣。 
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 ༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའྷི་སོན་ལམ་གྷི་རྒྱལ་པོ། ། 
   普 贤 行 愿 品（发愿） 

 
འདས་པའྷི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྷི། ། 
迪波桑吉南当效借叶        我随一切如来学 

འཇྷིག་རྟླེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། ། 
结定达纳刚犹窍巴杰        修习普贤圆满行 

གང་ཡང་མ་བོན་དླེ་དག་རབ་མྱུར་བར། ། 
刚扬玛迅得达囸涅瓦        供养过去诸如来 

བསམ་རྫོགས་བང་ཆུབ་རྷིམ་པར་སངས་རྒྱས་སོྤྱན། ། 
三作香且仁巴桑吉迅        及与现在十方佛 

ཕོགས་བཅུ་ག་ལའྷི་ཞྷིང་རྣམས་ཇྷི་སླེད་པ། ། 
效借嘎勒样南结涅巴        未来一切天人师 

དླེ་དག་རྒྱ་ཆླེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། ། 
得达嘉切永色达巴杰        一切意乐皆圆满 

བང་ཆུབ་ཤྷིང་དབང་དྲུང་གཤླེགས་རྒྱལ་བ་དང༌། ། 
香且向旺仲夏嘉瓦当        我愿普随三世学 

སངས་རྒྱས་སས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག ། 
桑吉这基囸德刚瓦效        速得成就大菩提 

ཕོགས་བཅུའྷི་སླེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇྷི་སླེད་པ། ། 
效吉森坚刚南结涅巴        所有十方一切刹 

དླེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མླེད་བདླེ་བར་གྱུར། ། 
得达达德纳美得瓦杰        广大清净妙庄严  
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འགྲོ་བ་ཀུན་གྷི་ཆོས་ཀྷི་དོན་རྣམས་ནྷི། ། 
卓瓦根杰秋杰敦南呢        众会围绕诸如来 

མཐུན་པར་གྱུར་ཅྷིང་རླེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
腾巴杰匠热瓦昂哲巴效      悉在菩提树王下 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་པ་དག་ནྷི་བདག་སོྤྱད་ཅྷིང༌། ། 
香且效巴达呢达效匠        十方所有诸众生 

འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སླེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། ། 
卓瓦根德洁瓦展巴杰        愿离忧患常安乐 

ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་འཆྷི་འཕོ་སླེ་བ་ན། ། 
才囸根德且颇洁瓦纳        获得甚深正法利 

རྟག་ཏུ་བདག་ནྷི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག ། 
达德达呢囸德炯瓦效        灭除烦恼尽无余 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྷི་རླེས་སུ་སོབ་གྱུར་ཏླེ། ། 
嘉瓦根杰吉色洛杰得        我为菩提修行时 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
让波效巴永色作学匠        一切趣中成宿命 

ཚུལ་ཁྷིམས་སོྤྱད་པ་དྲྷི་མླེད་ཡོངས་དག་པ། ། 
策诚效巴哲美永达巴        常得出家修净戒 

རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སོན་མླེད་སོྤྱད་པར་ཤོག ། 
达德玛年俊美效巴效        无垢无破无穿漏 

ལྷ་ཡྷི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྷིན་སྐད། ། 
拉叶嘎当勒当诺因嘎        天龙夜叉鸠槃荼 

གྲུལ་བུམ་དག་དང་མྷི་ཡྷི་སྐད་རྣམས་དང༌། ། 
哲翁达当么叶嘎南当        乃至人与非人等 
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འགྲོ་བ་ཀུན་གྷི་ས་རྣམས་ཇྷི་ཙམ་པར། ། 
卓瓦根杰札南结赞巴        所有一切众生语 

ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གྷིས་ཆོས་བསན་ཏོ། ། 
坛加嘎德达给秋丹多        悉以诸音而说法 

དླེས་ཤྷིང་ཕ་རོལ་ཕྷིན་ལ་རབ་བརོན་ཏླེ། ། 
迪向帕若辛拉囸尊得        勤修清净波罗蜜 

བང་ཆུབ་སླེམས་ནྷི་ནམ་ཡང་བརླེད་མ་གྱུར། ། 
香且森呢南扬杰玛杰        恒不忘失菩提心 

སྷིག་པ་གང་རྣམས་སྷིབ་པར་གྱུར་པ་དག ། 
德巴刚南哲巴杰巴达        灭除障垢无有余 

དླེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བང་བར་ཤོག ། 
得达玛利永色香瓦效        一切妙行皆成就 

ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྷི་ལས་རྣམས་ལས། ། 
利当纽蒙德杰利南利        于诸惑业及魔境 

གྲོལ་ཞྷིང་འཇྷིག་རྟླེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང༌། ། 
卓样结定卓瓦南色扬        世间道中得解脱 

ཇྷི་ལྟར་པདྨོ་ཆུས་མྷི་ཆགས་པ་བཞྷིན། ། 
结达巴摩其么恰巴银        犹如莲华不著水 

ཉྷི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མླེད་ལྟར་སྤྱད། ། 
涅达南跨托巴美达夏        亦如日月不住空 

ཞྷིང་གྷི་ཁྱོན་དང་ཕོགས་རྣམས་ཅྷི་ཙམ་པར། ། 
样格群当效南结赞巴        悉除一切恶道苦 

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞྷི་བར་བླེད། ། 
安松德锕囸德耶瓦学        等与一切群生乐 
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བདླེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅྷིང༌། ། 
得瓦达拉卓瓦根果匠        如是经于刹尘劫 

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྷི་ཕན་པར་སྤྱད། ། 
卓瓦坛加拉呢潘巴夏        十方利益恒无尽 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
香且效巴永色作学匠        我常随顺诸众生 

སླེམས་ཅན་དག་གྷི་སོྤྱད་དང་མཐུན་པར་འཇུག ། 
森坚达格效当腾巴借        尽于未来一切劫 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པ་དག་ནྷི་རབ་སོན་ཅྷིང༌། ། 
让波效巴达呢囸敦匠        恒修普贤广大行 

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སོྤྱད་པར་གྱུར། ། 
玛嗡嘎巴根德效巴杰        圆满无上大菩提 

བདག་གྷི་སོྤྱད་དང་མཚུངས་པར་གང་སོྤྱད་པ། ། 
达格效当聪巴刚效巴        所有与我同行者 

དླེ་དག་དང་ནྷི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག ། 
得达当呢达德卓巴效        于一切处同集会 

ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནྷི་སླེམས་ཀྷིས་ཀང༌། ། 
利当锕南当呢森基匠        身口意业皆同等 

སོྤྱད་པ་དག་དང་སོན་ལམ་གཅྷིག་ཏུ་སྤྱད། ། 
效巴达当门蓝结德夏        一切行愿同修学 

བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའྷི་གྲོགས་པོ་དག ། 
达拉潘巴多波卓波达        所有益我善知识 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པ་རབ་ཏུ་སོན་པ་རྣམས། ། 
让波效巴囸德敦巴南        为我显示普贤行 
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དླེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་ཕད་པར་ཤོག ། 
得达当扬达德茶巴效        常愿与我同集会 

དླེ་དག་བདག་གྷིས་ནམ་ཡང་ཡྷིད་མྷི་དབྱུང༌། །  
得达达给南扬叶么永        于我常生欢喜心 

སངས་རྒྱས་སས་ཀྷིས་བསྐོར་བའྷི་མགོན་པོ་རྣམས། ། 
桑吉这基果沃衮波南        愿常面见诸如来 

མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གྷིས་རྒྱལ་བ་བལྟ། ། 
温森达德达给嘉瓦达        及诸佛子众围绕 

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་སོ་བར། ། 
玛嗡嘎巴根德么交瓦        于彼皆兴广大供 

དླེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆླེར་བགྷི། ། 
得达拉扬窍巴嘉切杰        尽未来劫无疲厌 

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྷི་དམ་པའྷི་ཆོས་འཛིན་ཅྷིང༌། ། 
嘉瓦南杰丹波秋怎匠        愿持诸佛微妙法 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བླེད། ། 
香且效巴根德囊瓦学        光显一切菩提行 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པ་རྣམ་པར་སོང་བ་ཡང༌། ། 
让波效巴南巴永瓦扬        究竟清净普贤道 

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྷི། ། 
玛嗡嘎巴根德夏巴杰        尽未来劫常修习 

སྷིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། ། 
哲巴坛加德扬括瓦纳        我于一切诸有中 

བསོད་ནམས་ཡླེ་ཤླེས་དག་ནྷི་མྷི་ཟད་བརླེས། ། 
索南耶希达呢么囸尼        所修福智恒无尽 
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ཐབས་དང་ཤླེས་རབ་ཏྷིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང༌། ། 
塔当希囸当怎南塔当        定慧方便及解脱 

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྷི་མྷི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། ། 
云丹根杰么囸作德杰        获诸无尽功德藏 

རྡུལ་གཅྷིག་སླེང་ན་རྡུལ་སླེད་ཞྷིང་རྣམས་ཏླེ། ། 
德结当纳德涅样南得        一尘中有尘数刹 

ཞྷིང་དླེར་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། ། 
样得三基么恰桑吉南        一一刹有难思佛 

སངས་རྒྱས་སས་ཀྷི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། ། 
桑吉这杰威纳犹巴拉        一一佛处众会中 

བང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སོྤྱད་ཅྷིང་བལྟ་བར་བགྷི། ། 
香且夏巴效匠达瓦杰        我见恒演菩提行 

དླེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སུ་ཡང༌། ། 
得达玛利坛加效色扬        普尽十方诸刹海 

སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སླེད་ཀྷི། ། 
札赞群拉迪僧擦涅杰        一一毛端三世海 

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ་ོཞྷིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ། 
桑吉江措样南江措当        佛海及与国土海 

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་སོྤྱད་ཅྷིང་རབ་ཏུ་འཇུག ། 
嘎巴江措效匠囸德借        我遍修行经劫海 

གསུང་གཅྷིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚའོྷི་ས་སྐད་ཀྷིས། ། 
颂结沿拉江促札嘎基        一切如来语清净 

རྒྱལ་བ་ཀུན་དབངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། ། 
嘉瓦根样沿拉南达巴        一言具众音声海 
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འགྲོ་བ་ཀུན་གྷི་བསམ་པ་ཇྷི་བཞྷིན་དབངས། ། 
卓瓦根杰三巴结银样        随诸众生意乐音 

སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྷི། ། 
桑吉颂拉达德借巴杰        一一流佛辩才海 

དུས་གསུམ་གཤླེགས་པའྷི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག ། 
迪僧夏波嘉瓦坛加达        三世一切诸如来 

འཁོར་ལོའ་ིཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡྷི། ། 
括路策南囸德果瓦叶        于彼无尽语言海 

དླེ་དག་གྷི་ཡང་གསུང་དབངས་མྷི་ཟད་ལ། ། 
得达格扬颂样么囸拉        恒转理趣妙法轮 

བོླ་ཡྷི་སོབས་ཀྷིས་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འཇུག ། 
洛叶多基达匠囸德借        我深智力普能入 

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང༌། ། 
玛嗡嘎巴坛加借巴扬        我能深入于未来 

སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་གྷིས་བདག་ཀང་འཇུག་པར་བགྷི། ། 
嘎结结给达匠借巴杰        尽一切劫为一念 

གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དླེ་དག ། 
刚扬嘎巴迪僧擦得达        三世所有一切劫 

སྐད་ཅྷིག་ཆ་ཤས་ཀྷིས་ནྷི་ཞུགས་པར་སྤྱད། ། 
嘎结恰希基呢犹巴夏        为一念际我皆入 

དུས་གསུམ་གཤླེགས་པ་མྷི་ཡྷི་སླེངླེ་གང༌། །  
迪僧夏巴么叶桑给刚        我于一念见三世 

དླེ་དག་སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་ལ་བདག་གྷིས་བལྟ། ། 
得达嘎结结拉达给达        所有一切人师子 
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རྟག་ཏུ་དླེ་དག་གྷི་ནྷི་སོྤྱད་ཡུལ་ལ། ། 
达德得达格呢效耶拉        亦常入佛境界中 

སྒྱུ་མར་གྱུར་པའྷི་རྣམ་ཐར་སོབས་ཀྷིས་འཇུག ། 
杰玛杰波南塔多基借        如幻解脱及威力 

གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གྷི་ཞྷིང་བཀོད་པ། ། 
刚扬迪僧达格样果巴        于一毛端极微中 

དླེ་དག་རྡུལ་གཅྷིག་སླེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། ། 
得达德结当德温巴哲        出现三世庄严刹 

དླེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། ། 
得达玛利效南坛加德        十方尘刹诸毛端 

རྒྱལ་བ་དག་གྷི་ཞྷིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག ། 
嘉瓦达格样南果拉借        我皆深入而严净 

གང་ཡང་མ་བོན་འཇྷིག་རྟླེན་སོན་མ་རྣམས། ། 
刚扬玛迅结定准玛南        所有未来照世灯 

བང་ཆུབ་རྷིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། ། 
香且仁巴苍嘉括洛果        成道转法悟群有 

མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞྷི་མཐའ་སོན། ། 
氼安迪巴囸德耶塔敦        究竟佛事示涅槃 

མགོན་པོ་ཀུན་གྷི་དྲུང་དུ་བདག་མཆྷིའོ། ། 
衮波根杰仲德达且奥        我皆往诣而亲近 

ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའྷི་རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་རྣམས་དང༌། ། 
根德涅沃怎彻多南当        速疾周遍神通力 

ཀུན་ནས་སོ་ཡྷི་ཐླེག་པའྷི་སོབས་དག་དང༌། ། 
根尼果叶塔波多达当        普门遍入大乘力 
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ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སོྤྱད་པའྷི་སོབས་རྣམས་དང༌། ། 
根德云丹效波多南当        智行普修功德力 

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བམས་པ་དག་གྷི་སོབས། ། 
根德恰巴宣巴达格多        威神普覆大慈力 

ཀུན་ནས་དགླེ་བའྷི་བསོད་ནམས་སོབས་དག་དང༌། ། 
根尼给沃索南多达当        遍净庄严胜福力 

ཆགས་པ་མླེད་པར་གྱུར་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་སོབས། ། 
恰巴美巴杰波耶希多        无著无依智慧力 

ཤླེས་རབ་ཐབས་དང་ཏྷིང་འཛིན་སོབས་དག་གྷིས། ། 
希囸塔当当怎多达给        定慧方便威神力 

བང་ཆུབ་སོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བླེད། ། 
香且多南扬达哲巴学        普能积集菩提力 

ལས་ཀྷི་སོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
利杰多南永色达学匠        清净一切善业力 

ཉོན་མོངས་སོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་བླེད། ། 
纽蒙多南根德炯巴学        摧灭一切烦恼力 

བདུད་ཀྷི་སོབས་རྣམས་སོབས་མླེད་རབ་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
德杰多南多美囸学匠        降伏一切诸魔力 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པའྷི་སོབས་ནྷི་རྫོགས་པར་བགྷི། ། 
让波效波多呢作巴杰        圆满普贤诸行力 

ཞྷིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
样南江措南巴达学匠        普能严净诸刹海 

སླེམས་ཅན་རྒྱ་མཚ་ོདག་ནྷི་རྣམ་པར་སོལ། ། 
森坚江措达呢南巴卓        解脱一切众生海 
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ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
秋南江措囸德通学匠        善能分别诸法海 

ཡླེ་ཤླེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བླེད། ། 
耶希江措囸德多巴学        能甚深入智慧海 

སོྤྱད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
效巴江措南巴达学匠        普能清净诸行海 

སོན་ལམ་རྒྱ་མཚ་ོཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བླེད། ། 
门蓝江措永色作巴学        圆满一切诸愿海 

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ་ོརབ་ཏུ་མཆོད་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
桑吉江措囸德窍学匠        亲近供养诸佛海 

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་མྷི་སོ་སྤྱད་པར་བགྷི། ། 
嘎巴江措么交夏巴杰        修行无倦经劫海 

གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤླེགས་པའྷི་རྒྱལ་བ་ཡྷི། ། 
刚扬迪僧夏波嘉瓦叶        三世一切诸如来 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་པའྷི་སོན་ལམ་བླེ་བྲག་རྣམས། ། 
香且效波门蓝学抓南        最胜菩提诸行愿 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པས་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། ། 
让波效比香且桑吉尼        我皆供养圆满修 

དླེ་ཀུན་བདག་གྷིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྷི། ། 
得根达给玛利作巴杰        以普贤行悟菩提 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྷི་སས་ཀྷི་ཐུ་བོ་པ། ། 
嘉瓦根杰这杰特卧巴        一切如来有长子 

གང་གྷི་མྷིང་ནྷི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞླེས་བ། ། 
刚格芒呢根德让义夏        彼名号曰普贤尊 
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མཁས་པ་དླེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའྷི་ཕྷིར། ། 
葵巴得当聪巴夏波穴        我今回向诸善根 

དགླེ་བ་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། ། 
给瓦德达坛加囸德噢        愿诸智行悉同彼 

ལུས་དང་ངག་དང་ཡྷིད་ཀང་རྣམ་དག་ཅྷིང༌། ། 
利当锕当叶匠南达匠        愿身口意恒清净 

སོྤྱད་པ་རྣམ་དག་ཞྷིང་རྣམས་ཡོངས་དག་པ། ། 
效巴南达样南永达巴        诸行刹土亦复然 

བསྔོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅྷི་འདྲ་བ། ། 
噢瓦让波葵巴结札瓦        如是智慧号普贤 

དླེ་འདྲར་བདག་ཀང་དླེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག ། 
得札达匠得当聪巴效        愿我与彼皆同等 

ཀུན་ནས་དགླེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའྷི་ཕྷིར། ། 
根尼给瓦让波夏波穴        我为遍净普贤行 

འཇམ་དཔལ་གྷི་ནྷི་སོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྷི། ། 
蒋华杰呢门蓝夏巴杰        文殊师利诸大愿 

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་སོ་བར། ། 
玛嗡嘎巴根德么交瓦        满彼事业尽无余 

དླེ་ཡྷི་བ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྷི། ། 
得叶夏瓦玛利作巴杰        未来际劫恒无倦 

སོྤྱད་པ་དག་ནྷི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅྷིག ། 
效巴达呢擦哟玛杰结        我所修行无有量 

ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཚད་བཟུང་མླེད་པར་ཤོག ། 
云丹南匠擦荣美巴效        获得无量诸功德 



311 

སོྤྱད་པ་ཚད་མླེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀང༌། ། 
效巴擦美巴拉尼尼匠        安住无量诸行中 

དླེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྷི། ། 
得达彻巴坛加擦瓦杰        了达一切神通力 

ནམ་མཁའྷི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇྷི་ཙམ་པར། ། 
南葵塔特杰巴结赞巴        文殊师利勇猛智 

སླེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དླེ་བཞྷིན་ཏླེ། ། 
森坚玛利塔扬得银得        普贤慧行亦复然 

ཇྷི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། ། 
结赞利当纽蒙塔杰巴        我今回向诸善根 

བདག་གྷི་སོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དླེ་ཙམ་མོ། ། 
达格门蓝塔扬得赞摩        随彼一切常修学 

གང་ཡང་ཕོགས་བཅུའྷི་ཞྷིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། ། 
刚扬效吉样南塔耶巴        三世诸佛所称叹 

རྷིན་ཆླེན་བརྒྱན་ཏླེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། ། 
仁钦坚得嘉瓦南拉颇        如是最胜诸大愿 

ལྷ་དང་མྷི་ཡྷི་བདླེ་བའྷི་མཆོག་རྣམས་ཀང༌། ། 
拉当么叶得沃窍南匠        我今回向诸善根 

ཞྷིང་གྷི་རྡུལ་སླེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། ། 
样格德涅嘎巴颇瓦威        为得普贤殊胜行 

གང་གྷིས་བསྔོ་བའྷི་རྒྱལ་པོ་འདྷི་ཐོས་ནས། ། 
刚给噢沃嘉波德图尼        愿我临欲命终时 

བང་ཆུབ་མཆོག་གྷི་རླེས་སུ་རབ་མོས་ཤྷིང༌། ། 
香且窍格吉色囸木向        尽除一切诸障碍 
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ལན་ཅྷིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསླེད་པ་ན། ། 
蓝结赞扬达巴洁巴纳        面见彼佛阿弥陀 

བསོད་ནམས་དམ་པའྷི་མཆོག་ཏུ་འདྷི་འགྱུར་རོ། ། 
索南丹波窍德德杰若        即得往生安乐刹 

གང་གྷིས་བཟང་སོྤྱད་སོན་ལམ་འདྷི་བཏབ་པས། ། 
刚给让效门蓝德达比        我既往生彼国已 

དླེས་ནྷི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སོང་བར་འགྱུར། ། 
迪呢安松坛加崩瓦杰        现前成就此大愿 

དླེས་ནྷི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སངས་པ་ཡྷིན། ། 
迪呢卓波安巴邦巴银        一切圆满尽无余 

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དླེ་ཡང་དླེས་མྱུར་མཐོང༌། ། 
囊瓦塔耶得扬迪涅通        利乐一切众生界 

དླེ་དག་རླེད་པ་རབ་རླེད་བདླེ་བར་འཚ།ོ ། 
得达涅巴囸涅得瓦措        彼佛众会咸清净 

མྷི་ཚ་ེའདྷིར་ཡང་དླེ་དག་ལླེགས་པར་འོང༌། ། 
么才德扬得达拉巴嗡        我时于胜莲华生 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དླེ་ཡང་ཅྷི་འདྲ་བར། ། 
根德让波得扬结札瓦        亲睹如来无量光 

དླེ་དག་རྷིང་པོར་མྷི་ཐོགས་དླེ་བཞྷིན་འགྱུར། ། 
得达让波么托得银杰        现前授我菩提记 

མཚམས་མླེད་ལྔ་པོ་དག་གྷི་སྷིག་པ་རྣམས། ། 
灿美锕波达格德巴南        蒙彼如来授记已 

གང་གྷིས་མྷི་ཤླེས་དབང་གྷིས་བས་པ་དག ། 
刚给么希旺给虚巴达        化身无数百俱胝 
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དླེ་ཡྷིས་བཟང་པོ་སོྤྱད་པ་འདྷི་བརོད་ན། ། 
得义让波效巴德交纳        智力广大遍十方 

མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བང་བར་འགྱུར། ། 
涅德玛利永色香瓦杰        普利一切众生界 

ཡླེ་ཤླེས་དང་ནྷི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང༌། ། 
耶希当呢惹当灿南当        乃至虚空世界尽 

རྷིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། ། 
热当卡多南当丹巴杰        众生及业烦恼尽 

བདུད་དང་མུ་སླེགས་མང་པོས་དླེ་མྷི་ཐུབ། ། 
德当么得芒布得么特        如是一切无尽时 

འཇྷིག་རྟླེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། ། 
结定僧波根纳昂窍巴杰      我愿究竟恒无尽 

བང་ཆུབ་ཤྷིང་དབང་དྲུང་དུ་དླེ་མྱུར་འགྲོ། ། 
香且向旺仲德得涅卓        十方所有无边刹 

སོང་ནས་སླེམས་ཅན་ཕན་ཕྷིར་དླེར་འདུག་སླེ། ། 
松尼森坚潘穴得德得        庄严众宝供如来 

བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། ། 
香且桑吉括洛囸德果        最胜安乐施天人 

བདུད་རྣམས་སླེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། ། 
德南得当吉巴坛加德        经一切刹微尘劫 

གང་ཡང་བཟང་པོ་སོྤྱད་པའྷི་སོན་ལམ་འདྷི། ། 
刚扬让波效波门蓝德        若人于此胜愿王 

འཆང་བ་དང་ནྷི་སོན་ཏམ་ཀོག་ན་ཡང༌། ། 
强瓦当呢敦丹洛纳扬        一经于耳能生信 
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དླེ་ཡྷི་རྣམ་པར་སྷིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱླེན། ། 
得叶南巴门巴昂桑吉钦      求胜菩提心渴仰 

བང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉྷི་མ་བླེད་ཅྷིག ། 
香且窍拉松涅玛学结        获胜功德过于彼 

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇྷི་ལྟར་མཁྱླེན་པ་དང༌། ། 
蒋华华悟结达钦巴当        即常远离恶知识 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དླེ་ཡང་དླེ་བཞྷིན་དླེ། ། 
根德让波得扬得银得        永离一切诸恶道 

དླེ་དག་ཀུན་གྷི་རླེས་སུ་བདག་སོབ་ཕྷིར། ། 
得达根杰吉色达洛穴        速见如来无量光 

དགླེ་བ་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། ། 
给瓦德达坛加囸德噢        具此普贤最胜愿 

དུས་གསུམ་གཤླེགས་པའྷི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས། ། 
迪僧夏波嘉瓦坛加基        此人善得胜寿命 

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དླེས། ། 
噢瓦刚拉窍德锕巴迪        此人善来人中生 

བདག་གྷི་དགླེ་བའྷི་ར་བ་འདྷི་ཀུན་ཀང༌། ། 
达格给沃匝瓦德根匠        此人不久当成就 

བཟང་པོ་སོྤྱད་ཕྷིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྷི། ། 
让波效穴囸德噢瓦杰        如彼普贤菩萨行 

བདག་ནྷི་འཆྷི་བའྷི་དུས་བླེད་གྱུར་པ་ན། ། 
达呢且沃迪学杰巴纳        往昔由无智慧力 

སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནྷི་ཕྷིར་བསལ་ཏླེ། ། 
哲巴坛加达呢穴萨得        所造极恶五无间 
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མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དླེ་མཐོང་ནས། ། 
温森囊瓦塔耶得通尼        诵此普贤大愿王 

བདླེ་བ་ཅན་གྷི་ཞྷིང་དླེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། ། 
得瓦坚杰样得囸德卓        一念速疾皆消灭 

དླེར་སོང་ནས་ནྷི་སོན་ལམ་འདྷི་དག་ཀང༌། ། 
得松尼呢门蓝德达匠        族姓种类及容色 

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག ། 
坛加玛利温德杰瓦效        相好智慧咸圆满 

དླེ་དག་མ་ལུས་བདག་གྷིས་ཡོངས་སུ་བཀང༌། །    
得达玛利达给永色刚        诸魔外道不能摧 

འཇྷིག་རྟླེན་ཇྷི་སྷིད་སླེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྷི། ། 
结定结哲森坚潘巴杰        堪为三界所应供 

རྒྱལ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་བཟང་ཞྷིང་དགའ་བ་དླེར། ། 
嘉沃金括让样嘎瓦得        速诣菩提大树王 

པདྨོ་དམ་པ་ཤྷིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སླེས། ། 
巴摩丹巴欣德贼利基        坐已降伏诸魔众 

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། ། 
囊瓦塔耶嘉威温森德        成等正觉转法轮 

ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་གྷིས་དླེར་ཐོབ་ཤོག ། 
龙丹巴扬达给得托效        普利一切诸含识 

དླེར་ནྷི་བདག་གྷིས་ལུང་བསན་རབ་ཐོབ་ནས། ། 
得呢达给龙丹囸托尼        若人于此普贤愿 

སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བླེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡྷིས། ། 
哲巴芒波学瓦茶嘉义        读诵受持及演说 
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བོླ་ཡྷི་སོབས་ཀྷིས་ཕོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང༌། ། 
洛叶多基效借南色扬        果报唯佛能证知 

སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྷི། ། 
森坚南拉潘巴芒波杰        决定获胜菩提道 

བཟང་པོ་སོྤྱད་པའྷི་སོན་ལམ་བཏོན་པ་ཡྷི། ། 
让波效波门蓝敦巴叶        若人诵此普贤愿 

དགླེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྷིས་ཅྷི་བསགས་པ། ། 
给瓦炯囸达给结萨巴        我说少分之善根 

དླེས་ནྷི་འགྲོ་བའྷི་སོན་ལམ་དགླེ་བ་རྣམས། ། 
迪呢卓沃门蓝给瓦南        一念一切悉皆圆 

སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་གྷིས་ཐམས་ཅད་འབོར་བར་ཤོག ། 
嘎结结给坛加较瓦效        成就众生清净愿 

གང་ཡང་བཟང་པོ་སོྤྱད་པ་འདྷི་བསྔོས་པས། ། 
刚扬让波效巴德乌比        我此普贤殊胜行 

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དླེས། ། 
索南塔耶丹巴刚托迪        无边胜福皆回向 

འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོར་བྷིང་བ་རྣམས། ། 
卓瓦德锕且卧向瓦南        普愿沉溺诸众生 

འོད་དཔག་མླེད་པའྷི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
奥华美波尼囸托巴效        速往无量光佛刹 

སོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདྷི་དག་མཆོག་གྷི་གཙ།ོ ། 
门蓝嘉波德达窍格作 
མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
塔耶卓瓦根拉潘学匠 
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ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའྷི་གཞུང་གྲུབ་སླེ། ། 
根德让布坚波永哲得 
ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སོང་བར་ཤོག །  ། ། 
安松尼南玛利东瓦效 
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའྷི་སོན་ལམ་གྷི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །《普贤行愿品》终 
རྒྱ་གར་གྷི་མཁན་པ་ོཛ་ིན་མྷི་ཏ་དང༌།  སུ་རླེན་པོ་དྷི་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡླེ་ཡླེ་ཤླེས་སླེ་ལ་སོགས་ 
པས་བསྒྱུར་ཞྷིང་ལོ་ཆླེན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ཞུས་ཆླེན་མཛད་པའོ། །    ། །  
 

 

༄༅། །སོན་ལམ་འགྲུབ་པའྷི་བདླེན་ཚིག  
成就所愿誓言 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརླེས་པའྷི་བྷིན་རླབས་དང༌། ། 
桑吉格僧尼波辛拉当      以佛所获三身之加持 

ཆོས་ཉྷིད་མྷི་འགྱུར་བདླེན་པའྷི་བྷིན་རླབས་དང༌། ། 
秋涅门杰定波辛拉当      法性不变真谛之加持 

དགླེ་འདུན་མྷི་ཕླེད་འདུན་པའྷི་བྷིན་རླབས་ཀྷིས། ། 
根登么学登波辛拉基      僧众不退意乐之加持 

ཇྷི་ལྟར་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
结达噢瓦门蓝哲巴效      如是回向发愿悉成就 
 

༄༅། །སོན་ལམ་འགྲུབ་པའྷི་གཟུངས་ནྷི།  
成就所愿咒 

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྷི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་ད་ནྷི་སྭཱ་ཧཱ།  
达雅塔 班赞哲雅 阿哇波达呢娑哈 
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༄༅། །སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའྷི་ཡང་སྷིང་ 
   ཀུན་བཟང་ཞྷིང་གྷི་ཉྷི་མ་བཞུགས། ། 
愿海精髓·普贤刹之杲日 

བགྲང་ཡས་ཚོགས་ཟུང་དཔལ་གྷིས་བསྐྲུན་པའྷི་སྐུ། ། 
章耶措荣华基震波格      无边二资功德所成身 

ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ལྡན་པ་ཚངས་དབངས་གསུང༌། ། 
沿拉哲借丹巴苍样颂      具足六十支分梵音语 

སོབས་བཅུའྷི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ནས་རྫོགས་པའྷི་ཐུགས། ། 
多吉云丹根尼作波特      十力功德周遍圆满意 

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡྷི་ལྷ་མཆོག་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
特旺拉叶拉窍恭色所      天中胜天仁王祈垂念 

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྷིས་ཆླེས་ཆླེར་མནར་བའྷི་ཚོགས། ། 
德锕僧基其切纳沃措      佛以广大慈悲近摄受 

གང་གྷིས་བརླེ་ཆླེན་ཐུགས་རླེས་ཉླེ་བར་བཟུང༌། ། 
刚给贼钦特吉涅瓦荣      极剧三苦摧残之众生 

དོན་གཉྷིས་འདོད་པ་ཡྷིད་བཞྷིན་འཇོ་བའྷི་ཕྷིར། ། 
敦尼多巴叶银郊沃穴      为欲二利所愿如意成 

བླ་མླེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསླེད་ལྟར། ། 
喇美香且窍德特洁达      而发无上殊胜菩提心 

བདག་ཀང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་མ་སོང་བར། ། 
达匠跨年卓根玛东瓦      我亦乃至等空众生尽 

རང་དོན་ཞྷི་བདླེའྷི་དཔལ་ལ་མྷི་ཆགས་པར། ། 
让敦耶迪华拉么恰巴      不贪自利寂乐之享受 
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གཞན་ཕན་ལྷག་པའྷི་བསམ་སོྤྱད་རྒྱན་བཞྷིན་བསླེན། ། 
沿潘拉波三效坚银定      依于利他如饰胜意行 

འཇུག་པར་བའོ་སྷིད་པའྷི་གྲོང་ཁྱླེར་ལ། ། 
借巴夏奥哲波仲切拉      从而趣入三有之大城 

སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡབ་གཅྷིག་མཁྱླེན་པའྷི་གཏླེར། ། 
洁瓦根德雅结钦波得      所有生世慧藏唯一父 

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་དགླེས་བཞྷིན་རླེས་སུ་བཟུང༌། ། 
蒋华华悟基银吉色荣      文殊勇士欢喜而摄受 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསོན་ལམ་ལས་བསན་པའྷི། ། 
根德让布门蓝利丹波      由从普贤行愿品所说 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་པ་རྒྱ་མཚ་ོམཐར་ཕྷིན་ཤོག ། 
香且效巴江措塔辛效      如海菩萨行愿皆圆满 

མ་འོངས་རྣམ་འདྲླེན་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དྲུག ། 
玛嗡南珍各嘉各借哲      未来导师九百九十六 

ཞྷིང་འདྷིར་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའྷི་ཚུལ་སོན་ཚ།ེ ། 
样德温苍嘉沃策敦才      于此刹中示现成佛时 

རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲྷིང་ཉླེར་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ། 
达德压状涅尼窍德杰      恒时随行愿成胜弟子 

རླབས་ཆླེན་ཕྷིན་ལས་སླེལ་བའྷི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག ། 
拉钦陈利贝沃特托效      愿获广弘事业威猛力 

བཟང་ངན་ལས་ཀྷིས་འབྲླེལ་བའྷི་སླེམས་ཅན་རྣམས། ། 
让安利基这沃森坚南      一切贤劣业系众有情 

ཚ་ེའདྷི་འཕོས་ཚ་ེབདླེ་ཆླེན་ཞྷིང་དུ་སླེས། ། 
才德扑才得钦样德基      此生命终往生极乐刹 
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འོད་མཚན་སོང་འབར་གསུང་གྷིས་ལུང་བསན་ཐོབ། ། 
奥灿东巴颂给龙丹托      获得无量光佛语授记 

མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་པའྷི་རལ་ཆླེན་རྫོགས་པར་ཤོག ། 
钦贼尼波匝钦作巴效      智悲力之威势愿圆满 

དྲྷི་མླེད་རྒྱལ་བསན་དར་ཞྷིང་ཡུན་དུ་གནས། ། 
哲美嘉丹达样音德尼      无垢圣教兴盛常住世 

རྷིས་མླེད་འགྲོ་རྣམས་ཕན་བདླེའྷི་དཔལ་གྷིས་འཚ།ོ ། 
瑞美卓南潘迪华基措      无偏众生享受胜利乐 

དུས་ཀུན་ཡྷིད་ལ་སོན་པ་འདྷི་ཁོ་ན། ། 
迪根叶拉门巴德括纳      意中所愿恒时唯有此 

མཐུན་འགྱུར་གསུང་གྷི་དབུགས་དབྱུང་དླེང་འདྷིར་སོལ། ། 
腾杰颂格沃永当德作      祈赐谛语加持成办之 

བཀྲ་ཤྷིས་གང་ཞྷིག་ཕུན་ཚགོས་སླེ་བཞྷིའྷི་གཏླེར། ། 
札西刚耶彭措得伊得      祈愿一切众生生存因 

མ་ལུས་སླེ་དགུའྷི་ཉླེར་འཚའོྷི་གསོས་སུ་སྷིན། ། 
玛利洁给涅促苏色门      圆满四德宝藏皆成就1 

མྷི་ཤྷིས་རྒུད་པ་བཙལ་ཀང་མྷི་རླེད་པའྷི། ། 
么西格巴匝匠么涅波      遍寻不得违逆与衰败 

དགླེ་ལླེགས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །  ། ། 
给拉囊威萨僧恰巴效      善妙光照三地增吉祥 

 
ཅླེས་ཡུལ་དབུས་རོ་རླེ་གདན་བང་ཆུབ་ཤྷིང་གྷིས་བརྒྱན་པ།  དླེ་བཞྷིན་གཤླེགས་པའྷི་ཁྷི་དྲུང་ 
དུ་ངག་དབང་བོླ་གྲོས་མཚུངས་མླེད་ཀྷིས་སྨྲས་པ་དླེ་བཞྷིན་དུ་འགྲུབ་པར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ 
རྣམས་ཀྷིས་བྷིན་གྷིས་བརླབ་ཏུ་གསལོ།  ས་ཕབ་འཁོར་ལོ་ལས་གུས་སབོ་བསོད་དར་རྒྱས་ 
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ནས་དླེ་ལྟར་སོན་བཞྷིན་ཡྷི་གླེར་བཀོད་པ་དགླེའོ།  །རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྷི་ལྕགས་རྟ་ཟླ་ 
༩་ཚསེ་༡༠་ལ།  སྤྱྷི་ལོ་༡༩༩༠་ཟླ་༡༡་པའྷི་ཚསེ་༢༩་ལའོ། །  ། ། 
如是于中土金刚座，菩提树庄严之世尊法座前，阿旺洛珠宗美所

言，愿诸佛菩萨加持如是成就。弟子索达吉由录音整理成文，并

亦如是发愿。善矣！铁马年九月十日 （1990.11.29） 

 

注： 

1、四德宝藏：谓财富、妙欲、胜法、解脱。前二者为世间

安乐之因与果，后二者为出世安乐之因果。  

2000年11月索达吉堪布译于喇荣 
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༈ སྔ་འགྱུར་བསན་པ་རྒྱས་པའྷི་སོན་ལམ་ཆསོ་རྒྱལ་ 
དགླེས་པའྷི་ཞལ་ལུང་ཞླེས་བ་བ། ། 

前译教法兴盛之愿文·法王欣悦教言 
全知麦彭仁波切著 

益西彭措堪布译 

དླེ་ཡང་དུས་ཀྷི་ཐ་མར་ར་གསུམ་ལྷ་ཡྷི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་བསན་པའྷི་སྷིང་པོ་རྷིན་པོ་ཆླེ་
རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྷིག་སམ་དུ་ལན་གཅྷིག་ཙམ་མོས་པ་ཡང་བསོད་ནམས་ཚད་མླེད་པ་དང་ལྡན་
ཅྷིང༌།  རྒྱལ་བའྷི་སས་ཀྷི་སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའྷི་ཆོས་དང་ 
ཆོས་ཀྷི་སྷིང་པ་ོཟབ་མོའ་ིཐླེག་པ་དང་འཕད་ནས་འཛནི་སོང་སླེལ་བས་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ 
ཅད་མཁྱླེན་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་ལ་རླེག་པར་འགྱུར་བའྷི་དགོས་པ་ཡོད་པས།  སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྷིས་ 
དུས་དང༌།  ཁྱད་པར་ཚགོས་མང་གྷི་སྐབས་སུ་འདྷི་ལྟར་སོན་ལམ་གདབ་པར་བ་སླེ། 
于末法之时，仅仅一次诚心敦请三根本圣尊，祈愿教法精华如意

宝兴盛，亦具无量福德，且佛子宏愿圆满之后，能于生生世世值

遇佛法乃至甚深密乘，并受持、护持、弘扬正法，速得遍知智

慧，具此等必要故，诸位善缘者，应当经常尤其于大众聚会时如

是发愿。 

ན་མོ། 
纳摩                      南无 

ཕོགས་བཅུའྷི་བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་སས་དང་བཅས། ། 
效吉得瓦夏巴这当吉      祈祷十方善逝及佛子 

ཁྱད་པར་མཉམ་མླེད་ཤཱཀའྷི་རྒྱལ་པོ་དང༌། ། 
恰巴年美夏基嘉波当      尤其无与伦比释迦佛 

རྒྱལ་སས་བརྒྱད་དང་གནས་བརྟན་འཕགས་པའྷི་ཚགོས། ། 
嘉这嘉当尼丹帕波措      八大菩萨十六圣尊众 

མཁྱླེན་བརླེའྷི་བདག་ཉྷིད་མཆོག་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
钦贼达涅窍南恭色所      智悲尊主胜众作垂念 
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ཕན་བདླེའྷི་འབྱུང་གནས་བསན་པ་རྷིན་པོ་ཆླེ། ། 
潘迪炯尼丹巴仁波切      利乐源泉教法如意宝 

སོན་དང་སླེམས་དཔའ་འཕགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྷིས། ། 
敦当森华帕巴窍南基      殊胜本师勇士诸圣众 

ཡང་ཡང་དཀའ་བས་བཙལ་ཞྷིང་བརྣག་པའྷི་དོན། ། 
扬扬嘎威匝样纳波敦      历尽千辛万苦求觅义 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

མཁན་སོབ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའྷི་ལོ་པཎ་དང༌། ། 
堪洛秋嘉哲波洛班当      师君堪布应化译智者 

བཀའ་གཏླེར་རྷིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཡྷི་དམ་ལྷ། ། 
瓜得仁增杰巴叶丹拉      教藏持明传承诸本尊 

མ་མགོན་གཟའ་རོར་རྒྱུད་གསུམ་དྲླེགས་པའྷི་ཚགོས། ། 
玛衮囸多杰僧扎波措      三续玛衮三大护法众 

སྔ་འགྱུར་ར་གསུམ་ལྷ་ཚགོས་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
锕杰匝僧拉措恭色所      前译三根本众请垂念 

ཐུབ་བསན་མདོ་དང་སྔགས་ཀྷི་ཚུལ་མཐའ་དག ། 
特丹多当锕杰策塔达      佛陀一切显宗密宗法 

གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བརླེ་བས་དྲངས་གྱུར་པ། ། 
岗坚炯色贼威彰杰巴      以慈悯心引入雪域境 

ཆླེས་ཆླེར་སླེལ་བའྷི་རོ་རླེའྷི་དམ་དགོངས་ནས། ། 
其切贝沃多吉丹恭尼      广弘金刚誓言忆念已 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བའྷི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རླེ། ། 
效迪嘉沃格颂特多杰      遍时空佛身语意金刚 

རྷིགས་གསུམ་སླེམས་དཔའྷི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་ཡྷིས། ། 
热僧森慧杰彻若摩义      三部勇士幻化游舞力 

གངས་ཅན་ཕན་བདླེའྷི་ཉྷི་མ་གསལ་བར་མཛད། ། 
岗坚潘迪涅玛萨瓦匝      从而明现雪域利乐日 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་ཆླེན་པོའ་ིཚགོས། ། 
嘉当嘉这帕巴钦布措      佛与佛子诸大圣者众 

བསམ་བཞྷིན་སྤྲུལ་པའྷི་ཟློས་གར་ཉླེར་བཟུང་ནས། ། 
三银哲波度嘎涅荣尼      随意幻化住于游舞相 

དྲྷི་མླེད་རྒྱལ་བསན་ནོར་བུའྷི་རྒྱལ་མཚན་སླེང༌། ། 
哲美嘉丹诺威江灿章      树起无垢佛教之宝幢 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

ཐུན་མོང་ཐུན་མྷིན་གཞུང་ཀུན་རང་དབང་གྷིས། ། 
腾蒙腾门永根让旺给      一切共同不共诸教典 

མ་ནོར་བསྒྱུར་ཞུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྷིས། ། 
玛诺杰伊丹拉帕巴义      自在无误翻译校定故 

གངས་ལྗོངས་སྣང་བའྷི་སོ་ཆླེན་ཐོག་མར་ཕླེས། ། 
岗炯囊沃果钦托玛虚      首启雪域照耀之大门 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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སྐལ་བཟང་གདུལ་བས་མདོ་དང་སྔགས་ཀྷི་ཚུལ། ། 
嘎让德虚多当锕杰策      善缘所化众生实修持 

ཉམས་སུ་ལླེན་ལ་གཞན་དྲྷིང་མྷི་འཇོག་པར། ། 
年色临拉沿仗门郊巴      显密法义无需随他转 

བཀའ་དང་དགོངས་པ་འགྲླེལ་བའྷི་གཞུང་ཀུན་རྫོགས། ། 
瓜当恭巴这沃永根作      经及注疏诸论皆圆满 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

བདླེན་གསུང་བཀའ་ཡྷི་རྒྱ་མཚ་ོཆླེན་པོ་ལ། ། 
定颂瓜叶江措钦波拉      谛语佛教经典大海中 

ཟབ་མོའ་ིཆོས་གཏླེར་ནོར་བུས་མངོན་པར་མཛེས། ། 
囸木秋得诺未温巴贼      庄严甚深法藏如意宝 

མདོ་དང་སྔགས་ཀྷི་ལམ་བཟང་ཟུང་དུ་འབྲླེལ། ། 
多当锕杰蓝让荣德这      显宗密宗汇融之妙道 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

རད་བྱུང་ཟ་ཧོར་མཁན་པོའ་ིསོྤྱད་པ་དང༌། ། 
玛雄囸霍堪布效巴当      希奇萨霍堪布之行为 

མཚུངས་མླེད་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་ཡྷི་ལྟ་བ་གཉྷིས། ། 
聪美华丹勒叶达瓦尼      无比具德龙树之见二 

ཟུང་འབྲླེལ་བརྒྱུད་པའྷི་བཀའ་སོལ་ཕག་རྒྱས་བཏབ། ། 
荣这杰波瓜拙夏吉达      钦定双融传承之教规 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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ཟབ་མོ་ནང་རྒྱུད་སླེ་གསུམ་དགོངས་པའྷི་བཅུད། ། 
囸摩囊杰得僧恭波借      甚深内续三部密意髓 

ཐུན་མྷིན་མན་ངག་གསང་བའྷི་ལམ་མཆོག་ནས། ། 
腾门曼锕桑沃蓝窍尼      依靠不共窍诀胜密道 

འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་གཤླེགས་པའྷི་ངོ་མཚར་འབར། ། 
加利秋格夏波嗡擦巴      成就虹身法身极希奇 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

རབ་འབམས་ཞྷི་ཁོའ་ིཁྱབ་བདག་སྒྲུབ་སླེ་བརྒྱད། ། 
冉绛耶触恰达哲得嘉      浩翰寂猛遍主八修部 

བཀའ་བབ་རྷིག་འཛིན་སོ་སོའ་ིདགོངས་བཅུད་དང༌། ། 
瓜瓦仁增所苏恭借当      秉承持明各自心要法 

ཀུན་འདུས་པད་མའྷི་བཀའ་སོལ་གཅྷིག་ཏུ་འཁྱྷིལ། ། 
根迪巴米瓜拙结德且      总集汇于莲师一教规 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཐླེག་པ་ཆླེ། ། 
杰当追沃桑锕塔巴切      因果显宗密宗广大乘 

ཚང་ལ་མ་ནོར་རྷིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའྷི་ལུང༌། ། 
仓拉玛诺仁增杰波龙      圆满无误持明传承教 

ཌཱ་ཀྷིའྷི་ཞལ་གྷི་དྲོད་རླངས་ཐོ་ལླེ་བ། ། 
札给压杰桌朗托雷瓦      空行加持暖气未消散 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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རོ་རླེ་འཆང་གྷི་དགོངས་དོན་བདུད་རྷིའྷི་བཅུད། ། 
多杰强格恭敦德贼借      金刚持之密意甘露要 

མཁས་གྲུབ་བླེ་བའྷི་ཞལ་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད། ། 
葵哲学沃压尼年德杰      无数智成口耳相传授1 

རྟོག་གླེ་ངན་པའྷི་རང་བཟོས་མ་བསད་པ། ། 
多给安波让如玛拉巴      未被恶劣寻思臆造染 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

གསླེར་ཞྷིང་ནོར་བུའྷི་སས་པའྷི་ཡོན་གྷིས་ཀང༌། ། 
色样诺威这波云基匠      严宝黄金为偿作勾召 

མྷི་འགུགས་དབྷིངས་ཀྷི་མཁའ་འགྲོའ་ིཐུགས་མཛོད་ཆོས། ། 
门各央杰宽珠特作秋      无法得之空行心藏法 

བརླེ་བས་རླེས་འཇུག་སྐལ་བ་ཁོ་ནར་བཀྲམ། ། 
贼威吉借嘎瓦括纳章      慈悯唯传随学具缘者 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པའྷི་ཡླེ་ཤླེས་ལ། ། 
噢卧嘎尼达波耶希拉      本体本来清净智慧中 

རང་བཞྷིན་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་གདངས་ཤར་བས། ། 
让银楞基哲波当夏威      显现自性自成力现故 

བླུན་སོམ་སླེམས་ལས་འདས་པའྷི་རྫོགས་པ་ཆླེ། ། 
棱贡森利迪波作巴切      超离盲修心之大圆满 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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ཡོད་མླེད་ཕོགས་རླེར་ཞླེན་པའྷི་དམྷིགས་གཏད་ཞྷིག ། 
哟美效热印波么达耶      远离偏袒耽著有无缘 

མཐར་འཛིན་ལྟ་བའྷི་འཛིན་སངས་དྲུང་ནས་ཕྱུང༌། ། 
塔怎达沃怎当仲尼兄      彻底根除边见执著法 

གཞྷི་ལམ་འབྲས་བུ་སྣང་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག ། 
耶蓝追沃囊东荣德借      基道果三现空皆双运 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྷི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་དོན། ། 
迪僧嘉沃恭巴塔特敦      三世佛陀究竟之意趣 

ཟབ་ཞྷི་སོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། ། 
囸耶驻抓奥萨迪玛虚      深寂离戏光明无为法 

རྷིག་སོང་མྷི་ཤྷིགས་རོ་རླེ་གྲུབ་པའྷི་མཐའ། ། 
热东么谢多杰哲波塔      觉空不坏金刚之宗派 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གྷི་སྷིན་འཁྷིགས་ཤྷིང༌། ། 
芒德图巴龙格阵彻向      多闻教法浓云极密布 

ཕ་རོལ་རོལ་འཇོམས་རྷིག་པའྷི་གོག་ཕླེང་འབར། ། 
帕若果炯热波络创巴      摧毁邪道正理闪电现 

མན་ངག་གནད་ཀྷི་བདུད་རྷི་སྷིང་ལ་སྷིམ། ། 
曼锕纳杰德责酿拉僧      窍诀精要甘露融入心 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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རད་བྱུང་ཨ་ཏྷི་ཡོ་གའྷི་གསླེང་ལམ་ནས། ། 
玛雄阿德哟哥桑蓝尼      经胜阿底约嘎之捷径 

མ་ལུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྷི་ཡླེ་ཤླེས་སྐུ། ། 
玛利嘉瓦根杰耶希格      成就一切佛陀智慧身 

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རོ་རླེར་རབ་བསྒྲུབས་པ། ། 
恰达蒋华多杰囸哲巴      遍主胜妙文殊金刚尊 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

ཡང་དག་ཚད་མ་གསུམ་གྷི་ང་རོ་ཡྷིས། ། 
扬达擦玛僧杰锕若义      依靠真实三量大吼声 

ལྟ་དམན་རྷི་དྭགས་ཚགོས་རྣམས་སྐྲག་མཛད་པ། ། 
达曼热达措南扎匝巴      令住劣见群兽皆惊怖 

ཐླེག་མཆོག་སླེང་གླེའྷི་ས་དབངས་ས་གསུམ་ཁྱབ། ། 
塔窍桑给札样萨僧恰      胜乘狮子妙音遍三地 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

རྒྱལ་བསན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྷི་གོས་བཟང་རླེར། ། 
嘉丹永色作波固让贼      佛法圆满妙衣之顶端 

འོད་གསལ་རོ་རླེ་སྷིང་པོའ་ིཏོག་མཛེས་པ། ། 
奥萨多杰酿布朵贼巴      光明金刚藏之顶珠严 

ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྷི་རྒྱལ་མཚན་མཐོ། ། 
效利南巴嘉沃江灿托      胜伏诸方佛幢高耸竖 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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བདག་སོགས་དླེང་ནས་འགྲོ་བ་ཇྷི་སྷིད་དུ། ། 
达所当尼卓瓦结哲德      我等今至众生未空际 

བསན་དང་བསན་པའྷི་སྷིང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། ། 
丹当丹波酿波永作巴      一切圆满教法及精华 

མཁའ་ཁྱབ་ཞྷིང་དུ་འཛིན་སོང་སླེལ་བ་ཡྷིས། ། 
跨恰样德怎炯贝瓦义      于遍虚空刹中持护增 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

མདོར་ན་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའྷི་རྣམ་ཐར་གྷིས། ། 
多纳葵怎哲波南塔基      总之依于贤智圣事迹 

རྒྱལ་བསན་སླེལ་བའྷི་ཕྷིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་པའྷི། ། 
嘉丹贝沃陈利跨恰波      弘法事业周遍虚空界 

བསན་འཛིན་དམ་པས་ས་སླེང་ཡོངས་གང་ནས། ། 
丹增丹比萨当永刚尼      持教大德遍布世间界 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའྷི་སྐུ་ཚ་ེརབ་བརྟན་ཅྷིང༌། ། 
华丹喇米格才囸丹匠      具德上师长久住世间 

བསན་པའྷི་སྷིན་བདག་མངའ་ཐང་དར་བ་ཡྷིས། ། 
丹波因达锕汤达瓦义      教法施主福禄极广茂 

ཆོས་སྷིད་མྷི་ནུབ་ནོར་བུའྷི་རྒྱལ་མཚན་སླེངས། ། 
秋哲么呢诺威江灿章      高擎法政不衰之宝幢 

མཚ་ོསླེས་རྒྱལ་བའྷི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲生大师教法兴 
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ཅླེས་ རྒྱལ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྷི་ ངོ་ བོ་ དཔལ་ ལྡན་ སངས་ རྒྱས་ པད་ མ་ སླེས་ འཆྷི་ མླེད་ མཚརོ་ 

འཁྲུངས་ རྒྱལ་ བའྷི་ བསན་ པ་ སྔ་ འགྱུར་ རྷིང་ མ་ ཞླེས་ གྲགས་ པ་ འདྷི་ ནྷི་ རྒྱལ་ བསན་ ཡོངས་ སུ་ 

རོགས་ པའྷི་ ཕྷི་ མོ་ ཡྷིན་ ཅྷིང་ ཟབ་ གནད་ ཆླེ་ བ་ དུ་ མའྷི་ ཁྱད་ ཆོས་ དང༌།  ལྟ་ སོམ་ རྣམ་ པར་ དག་ པ་ 

རྒྱལ་ བ་ དགླེས་ པའྷི་ ལམ་ བཟང་ མ་ ནོར་ བ་ ཡྷིན་ པ་ འདྷི་ ངོ་ ཤླེས་ ནས་ ནོར་ བུ་ རྷིན་ པོ་ ཆླེ་ བྷི་ དོར་ 

བས་ ཏླེ་ རྒྱལ་ མཚན་ གྷི་ རླེ་ ལ་ མཆོད་ པ་ བཞྷིན་ དུ་ གང་ ཟག་ སྐལ་ བ་ དང་ ལྡན་ པ་ རྣམས་ ཀྷིས་ 

འཆད་ རོད་ རོམ་ གསུམ་ གྷི་ ཕྷིན་ ལས་ རླབས་ པོ་ ཆླེས་ ཕོགས་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ དར་ ཞྷིང་ རྒྱས་ པར་ 

མཛད་ པའྷི་ ཐུགས་ ཁུར་ བཞླེས་ པ་ དང༌།  དླེ་ ལྟ་ བུའྷི་ བཞླེད་ པ་ ཡྷིད་ བཞྷིན་ དུ་ འགྲུབ་ པའྷི་ རྟླེན་ 

འབྲླེལ་ སོན་ ཚགི་ ཏུ་ རྷིང་ བསན་ ལ་ ལྷག་ བསམ་ རྣམ་ པར་ དཀར་ བ་ མྷི་ ཕམ་ འཇམ་ དབངས་ རྣམ་ 

རྒྱལ་ རྒྱ་ མཚསོ་ གནས་ དུས་ རྟླེན་ འབྲླེལ་ དགླེ་ བར་ གུང་ ཐུན་ ལ་ ཤར་ མར་ བྲྷིས་ པ་ དགླེ་ ལླེགས་ 

འཕླེལ། །  ། ། 
诸佛之本体具德如来莲花生大师诞生于无生湖，所谓前译宁玛教

法即是圆满一切佛法之根本；具有众多优越深要之特法，且见修

清净，佛陀所喜之无误妙道。认清此点后如拭摩尼宝并将其供于

胜幢顶上般，诸位具缘者担负讲辩著之广大事业并兴盛于诸方之

重任，如意成就所愿之此缘起愿词，乃为于旧教有殊胜纯净意乐

之麦彭嘉扬南嘉嘉措于圣地吉时缘起贤妙午座时，不假思索，径

直书出。贤善增长！ 

注：1、智成：智者和成就者。 
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༄༅། །ཚ་ེརབས་རླེས་འཛནི་སོན་ལམ། ། 
生生世世摄受愿文 
法王如意宝晋美彭措  著 

益西彭措堪布        译 

དུས་གསུམ་གཤླེགས་པའྷི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །  
迪僧夏波嘉瓦坛加根      三世一切善逝诸如来 

རང་ངོར་བཤླེས་གཉླེན་མཆོག་གྷི་སྐུར་སྣང་བ། ། 
让噢希您窍格格囊瓦      自前显现殊胜善知识 

བཀའ་དྲྷིན་མཚུངས་བྲལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྷི་གཏླེར། ། 
瓜珍聪抓云丹江促得      无比胜恩功德大海藏 

ཡྷིད་བཞྷིན་ནོར་བུ་ཁྱླེད་ལ་གསོལ་བ་འདླེབས། །  
叶银诺沃切拉所瓦得      祈祷于您上师如意宝 

ཁྱླེད་ཀྷིས་འགྲོ་འདུལ་ཐབས་མཁས་སོྤྱད་པ་ནྷི། །  
切基卓德塔葵效巴呢      您度众生善巧方便行 

རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཇྷི་ལྟར་བསན་བས་ཀང༌། །  
南巴纳措结达丹虚匠      无论显现何种之形象 

སྐད་ཅྷིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མྷི་སླེ་བར། །  
嘎结赞扬洛达么洁瓦      乃至刹那邪见亦不生 

ཇྷི་མཛད་ལླེགས་པར་མཐོང་བར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། ། 
结匝拉巴通瓦辛基洛      一切所作见善求加持 

གང་གྷིས་བརླེ་བར་གདམས་པའྷི་གསུང་བཟང་ལས། ། 
刚给贼瓦丹波颂让利      师您慈悯教诲之善说 

ཚགི་ཟུར་ཙམ་ཡང་འགོངས་པར་མྷི་བླེད་ཅྷིང༌། ། 
策热赞扬供巴么学匠      只言片语亦不作违越 
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བུམ་པ་གང་བོའ་ིཚུལ་གྷིས་བྷིན་རླབས་ཀུན། ། 
翁巴刚序策基辛拉根      犹如倾注宝瓶诸加持 

མ་ལུས་བདག་གྷི་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བར་ཤོག ། 
玛利达格杰拉颇瓦效      愿悉无余融入我相续 

མགོན་ཁྱོད་དག་དང་མ་དག་ཞྷིང་རྣམས་སུ། ། 
衮窍达当玛达样南色      怙主您于净秽刹土中 

སྣ་ཚགོས་སྤྲུལ་བའྷི་རོལ་གར་ངོམ་པའྷི་ཚ།ེ ། 
纳措哲沃若嘎温波才      示现各种幻化戏舞时 

བདག་ཀང་ཁྱོད་ཀྷི་ཞབས་འབྲང་མཆོག་གྱུར་ནས། ། 
达匠窍杰压庄窍杰尼      愿我幸能成您胜随从 

བང་ཆུབ་སོྤྱད་ལ་མཉམ་དུ་འཇུག་པར་ཤོག ། 
香且效拉年德借巴效      同时趣入菩提萨埵行 

ནམ་ཞྷིག་རང་སྣང་དག་པའྷི་ཞྷིང་མཆོག་ཏུ། ། 
南耶让囊达波样窍德      何时自现清净刹土中 

རླེ་ཁྱོད་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའྷི་ཚུལ་སོན་ཚ།ེ །  
杰窍温苍嘉沃策敦才      至尊显现获得正觉果 

བདག་ཀང་འདུས་པ་དང་པོའ་ིགྲལ་འཁོད་དླེ། །  
达匠迪巴当布扎括得      吾亦随从最初得安置 

ཕྷིན་ལས་སླེལ་བའྷི་བླེད་པོ་མཆོག་ཏུ་སོན། །  
陈利贝沃学波窍德门      愿成增盛殊胜事业者 

མདོར་ན་ད་ནས་སླེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །  
多纳达尼洁瓦坛加德      总之从今乃至世世中 

སབས་གཅྷིག་དམ་པ་ཁྱླེད་དང་མྷི་འབྲལ་ཞྷིང༌། ། 
嘉结丹巴切当门抓样      与您依怙圣者不分离 
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བང་ཆུབ་ཐོབ་ཀང་རྷིགས་ཀྷི་བདག་པོ་རུ། ། 
香且托匠热杰达波热      既获菩提亦成种姓主 

གྱུར་ནས་འགྲོ་ཁམས་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག ། 
杰尼卓康冬尼哲巴效      祈愿灭尽六道轮回城 

 
ཚ་ེགང་འགྲོགས་པའྷི་བུ་མཆོག་རྷིག་གྲོལ་གྷིས།  ། ཚ་ེགཅྷིག་ཉམས་སུ་ལླེན་པའྷི་ཆོས་སྐལ་དུ། ། 
ཚ་ེརབས་རླེས་འཛནི་སོན་ལམ་འབྲྷི་དགོས་ཞླེས།  །ཚ་ེམཐར་འཁྱོལ་བའྷི་རན་བུར་བསྐུལ་བས་ 
ཀང༌།  །རབ་བརྷིད་ཤ་ཡྷི་སླེར་ཁ་དཔངས་མཐོ་ཞྷིང༌།  །རབ་དཀར་ཚིལ་གྷི་ཐྷིགས་པ་འབུམ་ 
དུ་བརལ།  །རབ་མཛསེ་རྒྱན་གྷིས་ལླེགས་པར་བཀླུབས་བས་ན། །རབ་སན་གཏམ་ལ་ཟད་མཐའ་ 
མླེད་མོད་ཀང།  །བཅུད་མླེད་ཟས་མང་ཕོ་བའྷི་གཤླེད་དུ་གྱུར། །གོས་མླེད་ལྷགས་པས་སོར་མོ་ 
དམ་པོར་འཁྱུད།  །བཤླེས་མླེད་ས་མཐར་འཁྱམས་པས་ཡྷིད་སོ་ནས། །དོན་མླེད་སྨྲ་བ་མང་པོ་ 
བཞག་ན་སམ།  །ཞླེས་གྲང་ངར་གྷིས་ཧ་ཅང་གདུངས་ནས་སརོ་མོ་རྣམས་ཀང་གུམ་པོར་གྱུར་ 
ཚ་ེངག་དབང་བོླ་གྲོས་མཚུངས་མླེད་པས་བྲྷིས་པའོ། །འདྷི་ཡང་རྷི་བོ་རླེ་ལྔ་ནས་སོ། །    ། ། 
此文于清凉五台山，应金刚弟子日珠堪布诚心恳求，造一上师如

意宝生生世世摄受之愿文，阿旺洛珠宗美即刻任运而作。 
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༄༅། །ཞབས་བརྟན་གསལོ་འདླེབས་འཆྷི་མླེད་གྲུབ་པའྷི་ 
བདུད་རྷི་བཞུགས། ། 

法王如意宝住世祈祷文 

      ──无死成就甘露 
 

པདྨའྷི་ཐུགས་སས་རོ་རླེ་བདུད་འཇོམས་ཀྷི། ། 
巴米特这多杰登炯杰     莲师心子金刚降魔尊 

སྤྲུལ་པའྷི་རྣམ་རོལ་ལས་རབ་གྷིང་པའྷི་གར། ། 
哲波南若利囸朗波嘎     化现列绕朗巴游舞身 

མང་ཐོས་ལུང་དང་རྷིགས་པའྷི་དཔལ་གྷིས་ཕྱུག ། 
芒图龙当热波华基秀     多闻教证功德悉圆满 

འཇ༵ྃ ྷིགས་མ༵ྃ ླེད་ཕུན༵་ཚ༵ྃ ོགས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
晋美彭措压拉所瓦得     晋美彭措足下诚祈祷 

སྐུ་ཚ་ེབསྐལ་པ་རྒྱ་མཚརོ་ཞབས་བརྟན་ནས། ། 
格才嘎巴嘉措压丹尼     如海劫中身寿永坚固 

བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་གྱུར་ཅྷིག ། 
夏哲丹巴雄塔吉杰结     祈愿讲修教法遍诸方 

ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའྷི་བྷིན་རླབས་སྷིང་ལ་ཞུགས། ། 
特杰恭波辛拉酿拉犹     意传密意加持入心间 

ཐུགས་ཡྷིད་གཅྷིག་ཏུ་འདྲླེས་པར་བྷིན་གྷིས་རོླབས། །  ། ། 
特叶结德这巴辛基洛     心意融合一味祈加持 
 

ཞླེས་པ་ནྷི་རྟོགས་པའྷི་དབང་ཕྱུག་ཆླེན་པོ་ཀར་ཆོས་འཕླེལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ། ། 
此为大恩上师嘎秋仁波切所造 
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༄༅། །ཞབས་བརྟན་སོན་ཚིག་བྷིན་བརྒྱའྷི་གཏླེར་ཆླེན་ 
ཞླེས་བ་བ་བཞུགས། ། 

门措上师住世祈祷文 

           ─加持大宝藏 

 
ཨོཾ་སྭ་སྷི། 
嗡所德                    愿吉祥！ 

ཡླེ་སོང་གདོད་མའྷི་རང་རལ་འགག་མླེད་དུ། ། 
耶东多咪让匝嘎美德      本初空界自力无灭相 

ལྷུན་འགྲུབ་རོལ་སྐུའྷི་མཛེས་པ་འབུམ་སོ་བའྷི། ། 
楞哲若给贼巴迸拙沃      任显无量游舞庄严身 

ར་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚའོྷི་འཕྷིན་ལས་ཀྷིས། ། 
匝僧嘉瓦江促陈利基      佛三根本如海事业力 

དགླེ་ལླེགས་བྷིན་ཆླེན་ཕོབས་པའྷི་ཤྷིས་པ་སོལ། ། 
给拉辛钦颇波西巴作      垂赐善妙吉祥大加持 

མུ་༵མ༵ྃ ླེད་སྷིད་མཚརོ་ལྷུང་བའྷི་ཉམ་ཐག་འགྲོར། ། 
么美哲措隆沃年塔卓      堕落无边有海煎熬众 

དག་པའྷི་ཡ༵ྃ ླེ་ ཤ༵ྃ ླེས་སྣང་བ་མཆོག་སོལ་ཞྷིང༌། ། 
达波耶希囊瓦窍作样      赐予清净智慧胜光明 

མཚ་ོབྱུང་ལྷ་མོ་དགླེས་པའྷི་སན་འགྱུར་སོང༌། ། 
措雄拉姆基波年杰东      海生天女喜悦妙音海 

སོག་མཁས་རླེ་བཙུན་མ་ལ་གསོལ་བ་འདླེབས། ། 
卓葵杰怎玛拉所瓦得      善演至尊空行诚祈祷 
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སྐུ་ཚ་ེམྷི་འགྱུར་རོ་རླེའྷི་གཤྷིས་སུ་བརྟན། ། 
格才门杰多吉西色丹      身寿不变坚固金刚性 

འཕྷིན་ལས་མཛད་པས་ཕོགས་ཀྷི་འཁོར་ལོར་ཁྱབ། ། 
陈利匝比效杰括洛恰      弘化事业周遍诸方隅 

ཉླེར་འབྲླེལ་མཆོད་ཡོན་དམ་ཚགི་གཙང་མ་ཡྷིས། ། 
涅这窍云丹策臧玛义      结缘福施誓言清净力1 

བསན་འགྲོའ་ིཕན་བདླེ་རྷིང་དུ་སོང་གྱུར་ཅྷིག ། 
丹珠潘得让德炯杰结      众生教法利乐愿永护 

སབས་གནས་རྒྱལ་བའྷི་ཐུགས་བསླེད་ཟབ་མོ་དང༌། ། 
嘉尼嘉沃特洁囸摩当      皈境世尊发心圣谛力 

མཐུ་ལྡན་བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའྷི་ནུས་མཐུའྷི་སོབས། ། 
特丹丹忠江促尼提多      如海具势护法威猛力 

གཡོ་མླེད་ལྷག་བསམ་བདླེན་པའྷི་རླེ་སོན་ལས། ། 
哟美拉三定波热门利      不变意乐真实祝愿力 

འདོད་དོན་འགྲུབ་པའྷི་དགླེ་མཚན་འབར་གྱུར་ཅྷིག །   ། ། 
多敦哲波给灿巴杰结      加持所愿成就妙相增 
 

ཅླེས་པ་འདྷི་ནྷི་རླེ་བཙུན་མ་མྷི་འགྱུར་དཔལ་སོན་གྷི་ཡང་སྤྲུལ། མུ་མླེད་ཡླེ་ཤླེས་མཚ་ོམོའ་ིབརྟན་ 
བཞུགས་སོན་ཚགི་འདྷི་འདྲ་ཞྷིག་དགོས་ཞླེས།  ༧ རྒྱལ་དབང་པདྨའྷི་གདུང་འཚབོ་མཁན་ 
རྷིན་པ་ོཆླེ་འཇྷིགས་མླེད་ཕུན་ཚགོས་ཀྷི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌།  དད་དམ་དགླེ་བ་སླེར་ས་དུ་མ་ 
ཞྷིག་ནས་བསྐུལ་ངོར།  ཤཱཀའྷི་དགླེ་སོང་བསན་འཛནི་རྒྱ་མཚསོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྷི་ 
ཟླ་༧་ཚསེ་༡༦་ཕྷི་ལོ་༢༠༠༠་ཟླ་༩་ཚསེ་༡༤་ཉྷིན་ད་རམ་ས་ལ་ཐླེག་ཆླེན་ཆོས་གྷིང་དུ་བྲྷིས་པ་དགླེ་ 
ལླེགས་འཕླེལ། །  ། །  
 

 

注：1、福施：福田与施主。 
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上师祈祷文  
 

སྤྱན་རས་གཟྷིགས་དབང་ཐུགས་རླེའྷི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། ། 
宣瑞惹旺特吉杰彻嘎      观音菩萨大悲幻化舞 
གངས་ལྗོངས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྷི་སབས་མགོན་མཆོག ། 
岗炯卓瓦永杰嘉衮窍      雪域一切众生胜怙主 
མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་མངའ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྷི། ། 
钦贼尼锕丹增嘉措宜      具智悲力丹增嘉措尊 
སྐུ་ཚ་ེམྷི་འགྱུར་ཡུན་དུ་འཚ་ོབཞླེས་གསོལ། ། 
格才门杰音德措义所      祈祷身寿不变恒安住 
བསླུ་མླེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྷི་བདླེན་མཐུ་ཡྷིས། ། 
乐美衮窍僧杰定特义      依靠无欺三宝谛实力 
གང་གྷི་ཕྷིན་ལས་ཕོགས་བཅུར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། ། 
刚格陈利效究根德吉      尊者事业十方遍增盛 
བཞླེད་དོན་མཐའ་དག་གླེགས་མླེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ། ། 
耶敦塔达嘎美涅德哲      一切所愿无碍速成就 
ས་གསུམ་དབང་དུ་བླེད་པའྷི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །    ། ། 
萨僧旺德学波华托效      愿获驾驭三地自在德 
 
ཅླེས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྷི་ལྕགས་རྟ་ལོའ་ིཟླ༥ཚསེ༢༥ལ། ༧གོང་ས་སབས་མགོན་ཆླེན་ 
པོའ་ིགསླེར་ཞལ་མངོན་མཇལ་འོང་སྐབས་ཨ་བ་ལ་ཀྵ་ཾཀ་རས་སྨྲས་པ་དླེ་དླེ་བཞྷིན་དུ་འགྲུབ་ 
པར་གྱུར་ཅྷིག །     ། ། 

 
 



339 

༄༅། །བཀྲ་ཤྷིས། ། 
 吉 祥 偈 

བདག་ནྷི་འདྷི་ནས་ཚ་ེརབས་ཐམས་ཅད་དུ། ། 
达呢德尼才囸坛加德      愿我从今乃至世世中 

བླ་མ་ལྷག་པའྷི་ལྷ་ཡྷིས་རླེས་སུ་བཟུང༌། ། 
喇嘛拉波拉义吉色荣      上师殊胜本尊予摄受 

བསབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚའོྷི་གཏླེར་ལ་དབང༌། ། 
拉僧云丹江促得拉旺      三学功德海藏得自在 

བསན་འགྲོའ་ིདོན་ཆླེན་འབད་མླེད་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
丹珠敦钦巴美哲巴效      易成弘法利生大事业 
ཅླེས་རབ་རྒྱལ་མླེ་སག་ཟླ་དྲུག་པའྷི་ཚེས་བཞྷི་ལ་དགླེ་འདུན་པ་སོང་ཕག་གཅྷིག་གྷི་སྤྱན་སྔར་ 
བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པའྷི་སྐབས་སུ།  ༧ ངག་དབང་བོླ་གྲོས་མཚུངས་མླེད་པས་ 
སྨྲས་པ་དླེ་དླེ་བཞྷིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྷིག །   ། ། 
第十六胜生丙寅年六月四日于一千僧众前发菩提心时，阿旺洛珠

聪美所言。愿如是成就。 
 

རོ་རླེ་སོབ་དཔོན་ཞབས་བརྟན་བཞླེད་པ་འགྲུབ། ། 
多杰洛魂压丹耶巴哲      金刚上师住世所愿成 

དགླེ་འདུན་སླེ་འཕླེལ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་དར། ། 
根登得培夏哲丹巴达      僧团兴旺讲修教法盛 

འཁོར་སོབ་སྷིན་བདག་མངའ་ཐང་འབོར་བ་རྒྱས། ། 
括洛因达锕汤较瓦吉      眷属施主财福皆圆满 

བསན་པ་ཡུན་རྷིང་གནས་པའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
丹巴音让尼波札西效      教法长久住世愿吉祥 

དྷཱྷིཿམྷིང་པས་སོ། །麦彭仁波切著 
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བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲྷིག་འཛིན་པ་ཡྷི། ། 
拉巴僧丹厄么怎巴叶      具足三学披奉坏色衣 

འདུས་པའྷི་ཚོགས་ཀྷིས་གནས་འདྷིར་ཡོངས་གང་ཞྷིང༌། ། 
迪波措基尼德永刚样      众会僧伽此处遍充满 

རྟག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བ་བས་སྷིད་མཐའྷི་བར། ། 
达德夏哲夏威哲提瓦      讲修事业恒遍有边际 

ཐུབ་བསན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
特丹雄塔吉波札西效      教法增盛诸方愿吉祥 

 
ར་བརྒྱུད་བླ་མའྷི་བྷིན་རླབས་སྷིང་ལ་ཞུགས། ། 
匝杰喇米辛拉酿拉犹      本传上师加持入心间 

ཡྷི་དམ་ལྷ་ཡྷིས་རླེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ། 
叶丹拉义吉荣乌哲托      本尊摄受获得众悉地 

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲྷིབ་བཞྷིན་འགྲོགས། ། 
宽卓单坚利当哲银卓      空行护法如影相伴随 

གང་བསམ་ལྷུན་གྷིས་འགྲུབ་པའྷི་བཀྲ་ཤྷིས་ཤོག ། 
刚三楞基哲波札西效      所欲任运成就愿吉祥 

དྷིཿམྷིང་པས་སོ། །麦彭仁波切著 
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全知麦彭降措之修法仪轨 
——珍宝库藏 

 

法王如意宝晋美彭措  著 

索达吉堪布仁波切    译 

 
初者外修法： 

 

啊 

於前虚空密布虹明点，光蕴极白童云帐幕中， 

圆月按压莲华之垫上，百部遍主虹身金刚尊， 

胜伏十万旭日之威光，灿燃千光红黄青春者， 

一面二臂持执宝剑函，双足半趺圆满报身饰， 

双运无二乐性作明母，其持邬波罗花之弓箭， 

装束如同佛父红美身，无量眷属护神三根本， 

皆为观想明灿大等性。 

 
尽力念诵祈祷文： 

玛沃桑给钦囸酿拉夏        心显文殊师利智 

根德让布门蓝南巴样        勤学普贤行愿义 

这吉嘉沃陈利怎匝巴        持佛佛子事业者 

蒋样喇么压拉所瓦得        祈祷文殊上师足 

 
又尽力念心咒： 

嗡阿囸巴扎纳德 
次后：  

上师眷属喜融光，由从自顶入心中， 

消尽浊身成光身，心意无别本性啊。 

如是于超意本性中入定，一切显现为上师之本性，而回向善根也。 
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二者内修法： 

皈依三宝集上师，发心为利诸有情。 

自性光明中刹那，自观虹身金刚尊， 

身色红泽报身饰，持执宝剑及卷函， 

莲月之上跏趺坐，心间月上德咒围， 

发光圣供除众翳，收回已得二悉地。 
尽力念心咒： 

嗡阿囸巴扎纳德 
自尊显现入本界，又起后得幻尊身， 

为得佛果善回向，自成二利愿吉祥。 
 

三密修者： 

自己观想虹身金刚尊，不动身势毗卢七法坐， 

明观身中三脉及四轮，尤其中脉如箭许之中， 

充满性觉明点总持咒，倏尔扩大遍于虚空边， 

动静器情皆入中脉内，均成无边圣尊密咒法， 

 间或次第收之消于光，此乃缘持脉之瑜伽也。 

观想精血中脉连脐下，由经二鼻外除垢气时， 

一切病魔罪障消于空，吸气之时轮涅诸精华， 

诸佛菩萨三密之功德，皆成瑞物手帜及文字， 

圣尊之相而入中脉内，此乃缘持细风之瑜伽。 

经鼻之风接触脐位火，此火烧燃火焰如针许， 

经中脉道触于顶上吭，降下甘露充满喉心轮， 

降至脐位此时火更增，火焰盛燃吭降甘露续， 

如同雨霖充满诸脉轮，生起喜空无二之胜见， 

又复空乐白红二明点，由顶脐处而来心间合， 

变成五光明点拇指许，复次渐细消于光明中， 

安住无缘边解之性中，此乃修持明点之瑜伽。 
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四极密修法： 
 

今生中阴二种之修法，初者修持上师瑜伽后， 

具足三种坐势三视势，风觉不动直定之见中， 

专注空中所现性觉点，修习圆力四相成光身。 

二者五大次入光明中，隐没粗细分别现五光， 

了知本体光明子母合，光明融入措布时诸现， 

皆成五佛安住即解脱，措布融入智慧现朗布， 

了知自现之故得解脱，彼智亦入任运八门相， 

安住自解获得法身王，复次显现转世中阴时， 

唯敬忆念上师即解脱，此乃一切教言之究竟。 
此仪轨于自寿二十左右时，于自意中无勤显现，然未造文字，弃

置彼者，此后其消于法界。自寿三十七岁二月十三日时，又复意

中现出以前之义时，吾阿旺罗珠宗美当即善述，曲巴堪布笔录。

愿增吉祥。 

结语偈： 

一切如海显密之修法，摄为修行方便此深法， 

乃为文殊上师之加持，融入吾心之力而显现。 

直接叙述成就二饶益，若解间接暗示隐义要， 

则此圆满雪域八大宗，所有甚深修法之要义。 

诸语执为相违寻思者，盲修傲慢伪装成就者， 

若见此法其心难生喜。具信明智净戒精勤者， 

若修此法必定能获得，一切共同殊胜之悉地。 

远离名闻利养之诸垢，觉性海中所现摩尼藏。 

切莫舍弃此法诸密友！ 
此偈亦欲为他稍得之利故，吾阿旺罗珠宗美自述。善也。 

 

此修法仪轨，译于全知麦彭仁波切圆寂八十五周年（藏历

1912．4．29——1997．4．29)暨喇荣汉族四众弟子第三次举

行纪念灯供法会之前夕。。 


