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༄༅། །སྔོན་འགྔོའ་ིངག་འདྔོན་ཐར་ལམ་རབ་གསལ་ 
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། ། 

前行念诵仪轨·开显解脱道  
ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆྱེས་མཛད། 

全知麦彭仁波切著 

 
བླ་མ་མཁྱེན། ལན་གསུམ། 
喇嘛钦（三遍）               上师知（三遍） 

དལ་འབོར་རྱེད་དཀའ་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་འདྲ། ། 
丹较涅嘎额登哇囸札        暇满难得如昙花 

རྱེད་ན་དོན་ཆྱེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག ། 
涅纳敦钦叶银诺类拉        得有大义胜摩尼 

འདི་འདྲ་རྱེད་པ་ད་རྱེས་ཙམ་ཞིག་ལ། ། 
德札涅巴达瑞赞耶拉        获得如是唯此次 

དོན་ཆྱེན་གཏན་གི་འདུན་མ་མི་སྒྲུབ་པར། ། 
敦钦丹杰登玛么哲巴        未行大义永久计 

དོན་མྱེད་ཆུད་ཟར་གྱུར་པ་བདག་ཅག་ལ། ། 
敦美且囸杰巴达加拉        无义虚度我等众 

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མས་ཐུགས་རྱེས་གཟིགས། ། 
衮窍根迪喇昧特吉惹        请集三宝师悲视 

དལ་འབོར་དོན་ཡོད་བྱེད་པར་བིན་གིས་རོབས། ། 
丹较敦哟学巴辛基洛        加持暇满具实义 

དམིགས་རྐང་དང་པོའ།ོ ། 第一观修法竟 
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འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་གོག་བཞིན་གཡོ། ། 
迪虚坛加么达络银哟        诸法无常如闪电 

སོད་བཅུད་གང་ལ་བསམས་ཀྱང་འཇིག་པའི་ཆོས། ། 
诺借刚拉三匠结波秋        思维器情皆坏法 

འཆི་བར་ངྱེས་ཤིང་ནམ་འཆི་ཆ་མྱེད་ཀྱང༌། ། 
且瓦诶向南且恰美匠        定死死期无定准 

རྟག་འཛིན་སྱེམས་ཀྱིས་རང་མགོ་བསོར་ནས་སུ། ། 
达怎森基让果果内色        以常执心欺自己 

བག་མྱེད་ངང་དུ་གནས་པ་བདག་ཅག་ལ། ། 
瓦美昂德内巴达加拉        处放逸中我等众 

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མས་ཐུགས་རྱེས་གཟིགས། ། 
衮窍根迪喇昧特吉惹        请集三宝师悲视 

མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པར་བིན་གིས་རོབས། ། 
么达且瓦展巴辛基洛        加持忆念死无常 

དམིགས་རྐང་གཉིས་པའོ། ། 第二观修法竟 

 
དཀར་ནག་ལས་འབྲས་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། ། 
嘎纳类追南扬且么囸        黑白业果永不虚 

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མྱེད་པའི་ལམ་འདི་ལས། ། 
杰追勒瓦美波蓝德类        无欺因果此道中 

འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཆོས་སུ་སང༌། ། 
括当氼安迪波秋色囊       显现轮回涅槃法 

རང་བས་རང་ལ་སིན་པར་ངྱེས་ན་ཡང༌། ། 
让虚让拉门巴诶纳扬        自作必定成熟自 
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ཚུལ་བཞིན་འཇུག་ལོག་མི་ནུས་བདག་ཅག་ལ། ། 
策银借夺么尼达加拉        未能取舍我等众 

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མས་ཐུགས་རྱེས་གཟིགས། ། 
衮窍根迪喇昧特吉惹        请集三宝师悲视 

དགྱེ་སིག་བླང་དོར་བགིད་པར་བིན་གིས་རོབས༌། ། 
给德浪多杰巴辛基洛        加持断恶而行善 

དམིགས་རྐང་གསུམ་པའོ། ། 第三观修法竟 

 
བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མང་དང་ལན། ། 
若巴嘎沃德锕芒当丹        具多难忍之痛苦 

བདྱེ་བར་སང་བས་ཡིད་བསླུས་འགྱུར་བ་ཅན། ། 
得瓦囊威叶利杰瓦坚        现乐变化欺惑心 

ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། ། 
囸吉彭波塔达德锕杰        有漏诸蕴痛苦因 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་མྱེ་ཡི་འོབས་འདྲ་ཡང༌། ། 
康僧括瓦美叶奥札扬        三界轮回如火坑 

དྱེ་ལྟར་མི་ཤྱེས་ཆགས་ལན་བདག་ཅག་ལ། ། 
得达么希恰丹达加拉        不知贪此我等众 

དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་བླ་མས་ཐུགས་རྱེས་གཟིགས། ། 
衮窍根迪喇昧特吉惹        请集三宝师悲视 

ངྱེས་འབྱུང་བསམ་པ་སྱེ་བར་བིན་གིས་རོབས། ། 
诶炯桑巴洁瓦辛基洛        加持生起出离心 

དམིགས་རྐང་བཞི་པའོ། ། 第四观修法竟 
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དྱེ་ནས་ཐུན་མིན་སྔོན་འགོའ་ིསབས་འགོ་ནི།  
复次不共前行之皈依： 
 

མདུན་དུ་དཔག་བསམ་ཤིང་ཆྱེན་ཡལ་ག་ལྔའི། ། 
登德华三向钦雅嘎诶        前观五枝如意树 

དབུས་སུ་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྱེ་འཆང༌། ། 
威色喇嘛哦坚多杰强        中央莲师金刚持 

བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོས་བསོར། ། 
杰波喇嘛叶丹跨珠果        传承师尊空行绕 

མདུན་དུ་སོན་མཆོག་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས། ། 
登德敦窍迪僧桑吉南        前枝导师三时佛 

གཡས་སུ་ཉྱེ་སྲས་ཐྱེག་ཆྱེན་འཕགས་པའི་ཚོགས། ། 
耶色涅这塔钦帕波措        右近佛子大乘圣 

རྒྱབ་ཏུ་གསུང་རབ་གྱེགས་བམ་རྣམ་པ་ཅན། ། 
嘉德颂囸拉万南巴坚        后枝佛典经函卷 

གཡོན་དུ་མཆོག་བརྒྱད་ཉན་རང་དགྱེ་འདུན་དང༌། ། 
运德窍嘉年让根登当        左枝八胜声缘僧 

མཐའ་སོར་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆོས་སོང་ཚོགས་རྣམས་ཏྱེ། ། 
塔果耶希秋炯措南得        周边智慧护法众 

ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་སབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀུན། ། 
效借迪僧嘉耶坛加根        明观十方三时中 

མ་ཚང་མྱེད་པ་ཏིལ་གོང་ལྟར་གསལ་བའི། ། 
玛仓美巴德恭达萨沃        诸皈境如芝麻荚 

མདུན་དུ་རང་དང་མ་སོགས་ལྟོས་བཅས་དང༌། ། 
登德让当玛所度吉当        前观我及母亲等 
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མཁའ་ཁབ་སྱེམས་ཅན་ཀུན་གིས་གུས་བཏུད་དྱེ། ། 
跨恰森坚根基给德得        普天众生敬顶礼 

དུས་འདི་ནས་བཟུང་བང་ཆུབ་སིང་པོའ་ིབར། ། 
迪德内荣香且酿布瓦        从今直至菩提果 

ཡིད་ཆྱེས་མཆོག་གིས་སབས་སུ་འགོ་བར་བསམ། ། 
叶其窍给嘉色卓瓦三        以最诚信而皈依： 

 

ནམ་མཁའི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི། ། 
南葵内色南跨刚瓦叶        遍满虚空尽边际 

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོའ་ིཚོགས་རྣམས་དང༌། ། 
喇嘛叶丹宽珠措南当        上师本尊空行众 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ལ། ། 
桑吉秋当帕波根登拉        佛陀正法圣僧前 

བདག་དང་འགོ་དྲུག་གུས་པས་སབས་སུ་མཆི། ། 
达当卓哲给贝嘉森且        我与六道敬皈依 

 
སབས་ཡུལ་དྱེ་ལྟ་བུའི་མདུན་དུ་སྱེམས་བསྱེད་པ་ལ།  
于如是皈依境前发心： 

དགྱེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག ། 
给瓦德义涅德达             愿我速以此善根 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། ། 
滚窍森波拉措哲杰内         成就三宝圣尊众 

འགོ་བ་སྱེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། ། 
卓瓦森坚结匠玛利巴         令诸众生无一余 
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ཐམས་ཅད་དྱེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །   
坛加得叶萨拉果巴效         悉皆安置于此地 
 

ཐོག་མར་ཚད་མྱེད་བཞི་ལ་བློ་སྦྱངས་ནས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་དང་སོགས་ཅི་
རིགས་བསགས་ 
首先修四无量心：尽力念诵“愿诸众生永具安乐及安乐因……” 

 

 
༄༅། །ཚད་མེད་བཞི་ནི། 

四无量心  

སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་དང་བདྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལན་པར་གྱུར་ཅིག ། 
森坚坛加得瓦当得沃杰当丹巴杰结 
愿诸众生永具安乐及安乐因 

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། 
德锕当德锕杰杰当抓瓦杰结 
愿诸众生永离痛苦及痛苦因 

སྡུག་བསྔལ་མྱེད་པའི་བདྱེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། 
德锕美波得瓦丹巴当门抓瓦杰结 
愿诸众生不离无苦妙乐 

ཉྱེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བྲལ་བའ་ིབཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་
ཅིག ། 
涅让恰当尼当抓沃党农拉内巴杰结 
愿能安住远离亲疏贪嗔之等舍 
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དངོས་གཞི་སྱེམས་བསྱེད་པ་ནི།  
正行发心： 

ཧོ།  
吙！                        吙！ 

ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། ། 
结达迪僧嘉瓦这吉基        如三时佛及佛子 

བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་ནི་བསྱེད་པ་ལྟར། ། 
香且窍德特呢洁巴达        发起殊胜菩提心 

བདག་ཀྱང་མཁའ་ཁབ་འགོ་ཀུན་བསྒྲལ་བའི་ཕིར། ། 
达匠跨恰卓根扎雪穴        我亦为度普天众 

བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་དོ། ། 
喇美香且窍德森洁多        发起无上菩提心 

འད་ིའབུམ་བསགས།诵十万遍 

རྱེས་སུ་འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཚུལ་ཁད་པར་གི་ཚུལ་དུ། 
随后密宗果乘之殊胜发心法： 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སྱེམས་ཅན་རྣམས། ། 
达当塔耶森坚南              我与无边众 

ཡྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ། ། 
耶内桑吉银巴拉              本是正等觉 

ཡིན་པར་ཤྱེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ། ། 
银巴希波达涅德              了知如是性 

བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་དོ། ། 
香且窍德森洁多              发大菩提心 

ཞྱེས་པའང་ཅི་རིགས་བརོད་དོ། ། 
此亦尽量念诵 
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བང་ཆུབ་སྱེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆྱེ། ། 
香且森窍仁波切              菩提心妙宝 

མ་སྱེས་པ་རྣམས་སྱེ་གྱུར་ཅིག ། 
玛基巴南洁杰结              未生者当生 

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

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྱེལ་བར་ཤོག ། 
恭内恭德培瓦效              展转益增长 

 
མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་བཀོད་ལ། 
于曼茶盘中安置供堆： 

ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡啊吽                      嗡啊吽 

ཆོས་དབིངས་མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། ། 
秋央年涅秋给样康色        法界等性法身刹 

རང་སང་མ་འགགས་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཞིང༌། ། 
让囊玛嘎隆格热诶样        自现五部报身刹 

མཁའ་ཁབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རྣམས། ། 
跨恰哲给样格果巴南        遍空化身刹庄严 

ཀུན་བཟང་བདྱེ་ཆྱེན་མཆོད་པའི་སིན་དུ་འབུལ། ། 
根让得钦窍波阵德钵        普贤大乐供云献 

ཨཱོྃ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མྱེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཧཱུྃ། 
嗡囸那曼扎拉波匝美嘎萨么扎 萨帕囸纳萨玛雅阿吽 

ཞྱེས་འབུལ། 以此供养 
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༄༅། །མཎྜལ་སྔོ་བདུན་མ་ནི།  
三十七堆曼茶供  

索达吉堪布  译 

 
ཨཱོྃ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡班匝儿波么阿吽            嗡班匝儿布米阿吽 

གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆྱེན་གསྱེར་གི་ས་གཞི། 
耶南巴达巴旺钦色杰萨耶 清净本基大自在金地 

ཨཱོྃ་བཛྲ་རྱེ་ཁྱེ་ཨཱཿཧཱུྃ། 
嗡班匝儿热客阿吽             嗡班匝儿热客阿吽 

ཕི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། 
学加热括耶给果沃威色吽       外铁围山环绕 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། 
热叶嘉波热囸              中央吽ཧཱུྃ变须弥山王 

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གིང༌། 
夏利帕波    洛瞻沃朗     东胜身洲 南瞻部洲 

ནུབ་བ་ལང་སོད། བང་སྒྲ་མི་སན། 
呢瓦朗效    香札么年     西牛货洲 北俱卢洲 

ལུས་དང་ལུས་འཕགས། 
利当利帕                       身洲及胜身洲 

རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།   
锕雅当锕雅沿                   拂洲及妙拂洲 

གཡོ་ལན་དང་ལམ་མཆོག་འགོ། 
哟丹当蓝窍卓                 行洲及胜道行洲 
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སྒྲ་མི་སན་དང་སྒྲ་མི་སན་གི་ཟླ། 
札么年当札么年杰达       恶音洲及恶音对洲 

རིན་པོ་ཆྱེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང༌། 
仁波其热卧 华三杰向          珍宝山 如意树 

འདོད་འཇོའ་ིབ། མ་རོས་པའི་ལོ་ཏོག 
多旧瓦   玛目波洛朵          如意牛 自然稻 

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆྱེ།  ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྱེ། 
括洛仁波切  诺沃仁波切      金轮宝 如意宝 

བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆྱེ།  བློན་པོ་རིན་པོ་ཆྱེ། 
怎摩仁波切  伦波仁波切      玉女宝 大臣宝 

གང་པོ་རིན་པོ་ཆྱེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆྱེ། 
朗波仁波切  达窍仁波切      大象宝 绀马宝 

དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆྱེ། གཏྱེར་ཆྱེན་པོའ་ིབུམ་པ། 
玛魂仁波切  得钦布翁巴     将军宝 宝藏瓶 

སྱེག་པ་མ། ཕྱེང་བ་མ། 
嘎巴玛 创瓦玛                    嬉女 鬘女 

གླུ་མ། གར་མ། 
勒玛 嘎玛                         歌女 舞女 

མྱེ་ཏོག་མ། བདུག་སོས་མ། 
美朵玛 德布玛                    花女 香女 

སང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ། 
囊萨玛 哲恰玛                  灯女 涂香女 

ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆྱེའི་གདུགས། 
涅玛达瓦 仁波其德             日月 珍宝伞 
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ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། 
效类南巴嘉沃江灿                   尊胜幢 

ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མྱེད་པ་འདི་ཉིད་ 
དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ 
ལ་དབུལ་བར་བགིའོ། ། 
拉当弥 环较彭森措巴 玛仓瓦美巴德涅 珍坚匝
瓦当杰巴吉波 华丹喇嘛丹巴南拉 沃瓦杰奥 
将此等无不圆满之人天受用供养 

大恩具德诸根本及传承殊胜上师 

ཐུགས་རྱེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞྱེས་སུ་གསོལ། 
བཞྱེས་ནས་བིན་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ། ། 
特吉卓沃敦德义色所 义内辛基拉德所 
恳祈为利众生悲纳受   受已赐予胜加持 

ས་གཞི་སོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མྱེ་ཏོག་བཀྲམ། ། 
萨耶布其协向美朵章        涂香鲜花遍大地 

རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། ། 
热囸朗耶涅迪坚巴德        须弥四洲日月饰 

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏྱེ་ཕུལ་བ་ཡིས། ། 
桑吉样德么得颇瓦义        观想佛刹作供养 

འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སོད་པར་ཤོག ། 
卓根南达样拉效巴效        愿诸众生行佛刹 

ཏྲཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མྱེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡྱེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ། 
章 格热囸纳曼札拉 波匝美嘎萨么札 

萨帕囸纳 萨玛耶阿吽 
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加诵回向偈： 

མཉྱེས་བྱེད་་མནྜལ་བཟང་པོ་འདི་འབུལ་བས།། 
尼学曼扎让波德波位        供妙曼扎令佛喜 
བང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་།། 
香且蓝拉瓦恰门炯样        菩提道障永不起 
དུས་གསུམ་བདྱེ་གཤྱེགས་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང་། ། 
迪森得夏恭巴多巴当        证悟三世佛密意 
སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང་། 
哲波门彻耶瓦门尼向        不迷三有不住寂 
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགོ་རྣམས་གོལ་བར་ཤོག ། 
南跨当年波卓南卓瓦效     遍空众生愿解脱 
 

 

རོར་སྱེམས་བསོམ་བཟླས་ནི། 
念修金刚萨埵： 

ཨ།  
啊                           啊 

བདག་གི་སི་གཙུག་པད་ཟླའི་གདན་སྱེང་དུ། ། 
达格学泽巴迪丹当德        自顶莲月之垫上 

དཔལ་ལན་རོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་ཟླ་བའི་མདོག ། 
华丹多杰森华达沃多        月色金刚萨埵尊 

རོ་རྱེ་དྲིལ་འཛིན་སྱེམས་མ་ཡུམ་དང་འཁྱུད། ། 
多杰哲怎凝玛阴当砌        执持铃杵拥慢母 

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རོགས་རོ་རྱེའི་སིལ་ཀྲུང་བཞུགས། ། 
隆给其作多吉杰仲犹        金刚跏趺报身装 
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ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྱེང་ཧཱུྃ་ལ་ཡིག་བརྒྱས་བསོར། ། 
特嘎达当吽拉叶基果        心月上吽ཧཱུྃ百字绕 

བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་སིག་སྒྲིབ་དག་པར་གྱུར། ། 
德泽锦瓦德哲达巴杰        降甘露流净罪障 

སབོས་བཞ་ིཚང་པའ་ིས་ོནས་བདུད་རྩ་ིའབྱེབས་སྦྱོང་ག་ིདམིགས་པར་བཅས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། 
以具足四力，随着观想降下甘露净除罪障而诵百字明： 

ཨཱོྃ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭྱེ་ནོ་པ། ཏིཥྛ་དྲྲྀ་ཌོ་མྱེ་བྷ་ཝ།
 

སུ་ཏོཥོ་མྱེ་བྷ་ཝ། སུ་པོཥོ་མྱེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀོ་མྱེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིད་ིམྱེ་པྲ་ཡཙྪ། 
སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མྱེ། ཙིཏྲཾ་ཤ་ིཡྲཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་
ག་ཏ། བཛྲ་མ་མྱེ་མུཉྩ། བཛྲི་བྷ་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 
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༄༅། །བརྔོད་མེད་དྔོན་ག་ིབཤགས་པ་ནི། 
无诠义忏  

 

未受密法灌顶禁阅 

 

ཨཱོྃ། 
嗡                          嗡  

ཡྱེ་ཤྱེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། ། 
耶希格窍让银金括呢        自性坛城胜智身 
ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། ། 
达吉银德驻巴么锕扬        虽如满月无戏论 
ཐུགས་རྱེ་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སོམས་མཛད་པ། ། 
特杰涅萨奥银农匝巴        悲如日光平等行 
འདིར་གཤྱེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། 
德夏达拉恭向犹色所        祈垂念我临此住  
བརོད་མྱེད་ཤྱེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། ། 
交美希囸么哟秋杰格        不动法身无诠慧 
བདྱེ་ཆྱེན་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ། ། 
得钦隆效作格热诶作        大乐报身五部尊 

ཐུགས་རྱེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆྱེར་རོལ་པ་ཡི། ། 
特杰塔葵嘉切若巴耶        悲巧方便广游舞 

ཞི་ཁོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
耶绰哲波格拉香擦洛        寂猛幻化身前礼 

དངོས་སུ་འབོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། ། 
乌色较当叶基南哲波        真实财物及意幻 
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ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མྱེད་མཆོད་སིན་གིས། ། 
根德让波喇美窍阵基        普贤无上之供云 

མཁའ་དབིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆྱེར་ཡོངས་བཀོད་དྱེ། ། 
跨央南达嘉且永果得        清净广大严虚空 

ཕི་ནང་གསང་བའི་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་བའི་བྷ་ག་ལ། ། 
根德让摩桑沃巴嘎拉        普贤佛母秘密界 

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབམས་མ་ལུས་ཀུན། ། 
嘉沃金括囸绛玛利根        如来浩瀚诸坛城 

འདུ་འབྲལ་མྱེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས། ། 
登抓美波昂德若杰贝        无合离中以一味 

གཉིས་མྱེད་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱིས་མཉྱེས་གྱུར་ཅིག ། 
尼美向且森基尼杰结        无二觉心愿欢喜 

སྱེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབིངས་ནམ་མཁའ་ཆྱེ། ། 
森杰让银秋央南跨切        心性法界大虚空 

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡྱེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༌། ། 
秋南南达耶内奥萨样        诸法清净本光明 

རྣལ་འབོར་ཉིད་དབིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པ། ། 
南较涅央玛三类迪巴        瑜伽境界超言思 

མཉམ་ཉིད་བང་ཆུབ་སྱེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། ། 
年涅向且森拉达德德        等性觉心恒顶礼 

ཀུན་བཟང་རོགས་ཆྱེན་ཡྱེ་ནས་བརལ་བ་ལ། ། 
根让作钦耶内达瓦拉        普贤大圆本周遍 
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ཕི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། ། 
穴囊桑瓦果波金括呢        外内密严此坛城 

སང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིདབིངས། ། 
囊哲南达拉当拉姆央        现有清净男女尊 

འབྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རོགས་རྣམས། ། 
炯当炯杰雅阴楞作南        大种种生佛父母 

གསང་ཆྱེན་རབ་དགྱེས་གཟུངས་ཆྱེན་བདག་ཉིད་མ། ། 
桑钦囸基荣钦达涅玛        大密极喜手印母 

མཁའ་དབིངས་ཀོང་ཡངས་པད་མར་འཁིལ་པ་ལ། ། 
跨央隆扬巴玛且巴拉        虚空广界莲花旋 

གཉིས་མྱེད་ཐིག་ལྱེ་ཆྱེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༌། ། 
尼美特雷钦波奥萨样        无二光明大明点 

མ་བཅོས་སོས་མྱེད་བང་ཆུབ་སིང་པོའ་ིསྐུ། ། 
玛旧驻美香且酿布格        无改离戏觉藏身 

ཅིར་ཡང་སང་བ་བདྱེ་ཆྱེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། ། 
杰扬囊瓦得钦雍仲拉        显现大乐永恒尊 

འདུ་འབྲལ་མྱེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། ། 
登抓美巴桑沃金括德        无合离密此坛城 

བདག་ཉིད་ཆྱེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། ། 
达涅钦波热锕雅阴当        至尊五部佛父母 

བང་སྱེམས་ལྕམ་དྲལ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའ་ིཚོགས། ། 
香森建札绰卧绰木措        菩萨兄妹忿怒众 
རོ་རྱེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྱེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག ། 
多杰拉姆措杰措杰达        金刚天女众主尊 
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རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆྱེན་ཁོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། ། 
热锕华钦绰嘉雅阴借        五部黑嘎十怒王 

གནས་དང་ཡུལ་གི་ཕག་རྒྱ་སོ་མ་བཞི། ། 
内当耶杰夏嘉果玛耶        处境手印四护门 

ཡྱེ་ཤྱེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་རྣམས༌། ། 
耶希哲波拉措芒波南        智慧幻化本尊众 

མ་ལྟར་བམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། ། 
玛达宣向章达洞拉所        慈如母情如姊等 

ལྱེགས་ཉྱེས་སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྱེས་གཅོད་པའི༌། ། 
拉尼当怎丹策吉皎波        分辨善恶究誓言 

ཕི་ནང་མཁའ་འགོ་རྣལ་འབོར་མ་ཡི་ཚོགས། ། 
穴囊宽卓南较玛叶措        外内空行瑜伽母 

དཔང་གྱུར་རོ་རྱེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
黄杰多杰单坚恭色所        为证祈念密誓者 
ཐུགས་རྱེའི་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་གིས། ། 
特吉洞措南较达加给        悲裔我等瑜伽者 

འགོ་བའི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་བསྱེད་དྱེ། ། 
卓沃敦德香且森洁得        为众生发菩提心 

བླ་མྱེད་གོ་འཕང་བགོད་པར་བ་བའི་ཕིར། ། 
喇美果旁卓巴夏沃穴        为趋无上菩提果 

བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའ་ིའདུལ་ཁིམས་དང༌། ། 
丹巴江措所苏德诚当        教海别别之律仪 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སོམ་པའི་མཆོག  ། 
格颂特当年哟洞波窍        身语意及等分戒 
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འདའ་ཀ་རོ་རྱེ་དམ་ཚིག་གཏན་གི་གཉྱེར། ། 
达嘎多杰丹策丹杰捏        临终究竟密誓者 

སི་དང་ཁད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། ། 
学当恰巴拉波丹策南        总别殊胜诸誓言 

སྔ་ཕིར་མནོས་ཤིང་གཉྱེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། ། 
锕学努向捏德昧所擦        先后得受所求戒 

ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགིད་དོ། ། 
音德么洞达瓦么杰多        恒久不舍不违越 

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལོག་སྱེམས་མ་མཆིས་ཀྱང༌། ། 
敦类果样夺森玛其匠        虽无颠倒退转心 

གཟོད་བ་ལོང་ཡོད་སམ་པའི་ལྱེ་ལོ་ཡིས། ། 
若夏隆哟念波雷洛义        思闲方行之懈怠 

ཀོང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌། ། 
隆德玛杰匝协琼瓦当        未曾开悟妙力微 

ཤྱེས་བཞིན་མི་ལན་བག་མྱེད་དབང་གྱུར་ཏྱེ། ། 
希银么丹瓦美旺杰得        不具正知放逸转 

བསོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྱེན་སྒྲུབ་གཡྱེལ་ལ་སོགས། ། 
贡拉么尊您哲耶拉所        不勤依修散乱等 

རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ། ། 
匝瓦格颂特杰丹策拉        根本身语意誓言 

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ནི། ། 
措当玛措玛热旺给呢        觉未觉察无明牵 

སོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏྱེ། ། 
敦波瓜当丹类嘎杰得        违本师教及誓言 
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རྣལ་འབོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། ། 
纳较刚耶丹策年巴当        瑜伽行者破誓言 

སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཕད་པར་མི་བ་ཞྱེས། ། 
嘎结赞扬茶巴么夏义        刹那亦莫值遇彼 

བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དྱེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏྱེ། ། 
瓜类雄扬得达玛郊得        经中所说然未行 

གསང་སོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། ། 
桑果窍威耶萨嘎瓦当        密门错乱难区分 

མངོན་ཤྱེས་ཆུང་བས་སོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏྱེ། ། 
温希琼威俊坚玛多得        神通微薄不知过 

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲྱེས་ཉམས་པ་བསང་བ་དང༌། ། 
年当措这年巴刚瓦当        与破誓会作酬补 

ཉམས་དང་སོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། ། 
年当诺门南拉秋夏当        破誓非器前说法 

ཉམས་ལ་མི་འཛེམས་ཉམས་པའི་སོན་ལ་སོགས། ། 
年拉门赠年波俊拉所        不警破誓失患等 

ཉམས་དང་འགོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དྱེ་དག་གི ། 
年当卓向年巴得达格        依破誓者则沾染 

ཉམས་གིབ་སོན་གིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། ། 
年哲俊基固巴杰多擦        彼等破誓晦气患 

ཚེ་འདིའི་རྱེན་དང་ཡུན་གི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས། ། 
才迪锦当音杰哲杰南        今生违缘究竟障 

རང་གནོང་འགོད་པའི་སྱེམས་ཀྱིས་མཐོལ་བཤགས་ན། ། 
让浓郊波森基托夏纳        自愧悔心发露忏 
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བམས་པའི་ཐུགས་རྱེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། ། 
宣波特吉达拉恭内匠        以慈悲心垂念我 

གཉིས་མྱེད་དབིངས་ལས་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དྱེ། ། 
尼美央类门杰达果得        置我不变无二界 

མི་དམིགས་བཏང་སོམས་ངང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། ། 
么么荡农昂德犹内匠        安住无缘平等中 

གཉིས་མྱེད་དོན་གི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། 
尼美敦杰苍巴匝德所        祈赐无二义梵净 
དོན་དམ་དམིགས་མྱེད་སོས་ལས་འདས་པ་ལས། ། 
敦丹么美驻类迪巴类        胜义无缘离戏论 

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། ། 
南多刚扬么巴门杰得        不缘任何分别念 

ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གི་དབང་གིས་ནི། ། 
根坐杰玛赞杰旺给呢        世俗如幻境界中 

ནོངས་པ་མཆིས་ན་རང་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། ། 
浓巴其纳让浓若巴所        若有过失祈宽恕 
 

ཞྱེས་བཤགས་པའི་རྒྱུད་དྲི་མ་མྱེད་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོལས། ཡྱེ་ཤྱེས་ལྷ་དང་འཁོན་གཅུགས་ 
བཤགས་པའི་ལྱེའུ་བཞི་པ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ། ། 
节选自《忏悔续无垢王》中第四章“智慧尊与忏悔嗔恨”。 
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༈ རྔོ་ར་ེསེམས་དཔའི་གསང་བ་ད་ིམེད་ལས༔ 
བཤགས་པའ་ིསིང་པྔོ་སྦྱངས་པའ་ིརྒྱལ་པྔོ་ནི༔ 

金刚萨埵秘密无垢中 
忏悔精华净化王  

索达吉堪布      译 

未受密法灌顶者禁阅 

 

ཨཱཱོྃཿ 
嗡                         嗡 

གཞི་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་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་རོ་རྱེ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས༔ 
多杰森华多杰得银夏      金刚萨埵金刚如来尊 

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

བདག་ལ་བརྩྱེར་དགོངས་ཡྱེ་ཤྱེས་སན་གིས་གཟིགས༔ 
达拉泽恭耶希宣基惹      慈悯垂念慧眼观照吾 

 

ཨཱཿ 
啊                         阿 

གདོད་ནས་མ་སྱེས་ཡྱེ་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང་༔ 
多内玛基耶内南达匠      虽原无生本来即清净 

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

དག་ཆྱེན་ཆོས་དབིངས་ཡུམ་གི་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་བའི་བདག་པོས་རོ་རྱེའི་དམ་བསྒྲགས་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་གི༔ 
格颂特桑萨玛雅崩杰      身语意密十万三昧耶 

དམ་ལས་ཉམས་ཤིང་ཚིག་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་ཞིང་འགོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ 
囸德浓样郊贝托洛夏      以大惭愧悔心发露忏 

 

ས་ཏྭ༔ 
萨埵                      萨埵 

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

ལས་ཀྱི་གཉྱེར་འཛིན་རོ་རྱེ་མཁའ་འགོ་ཡི༔ 
类杰捏怎多杰宽卓叶      已成事业监察管制者 

བཀའ་ཡི་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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འདི་ཕིའི་སྒྲིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆྱེན་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་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡྱེ་ནས་རོ་རྱེ་ཆྱེ༔ 
多波嘉波耶内多杰切      欲妙之王本来大金刚 

དམིགས་སུ་མྱེད་ཅིང་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་ཡྱེ་རོགས་རིག་པའི་ཀོང་༔ 
根德让波耶作热波龙      普贤如来本圆觉性界 

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

 

 
ར་ོརྱེ་སྱེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲ་ིམྱེད་ལས༔ བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རོ་རྱེའི་སིང་པོ་རོགས་
སཱོཿ 
金刚萨埵秘密无垢中忏悔之王金刚精华终。 
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ཐུན་མཐར། 
诵咒后： 

མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤྱེས་རོངས་པ་ཡིས། ། 
衮波达呢么希蒙巴义        怙主！我以无知痴 

དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། ། 
丹策类呢嘎样年              违越失誓言 

བླ་མ་མགོན་པོས་སབས་མཛོད་ཅིག ། 
喇嘛衮布嘉作结              祈愿师怙救 

གཙོ་བོ་རོ་རྱེ་འཛིན་པ་སྱེ། ། 
作卧多杰怎巴得              主尊金刚持 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའ་ིབདག་ཉིད་ཅན། ། 
特杰钦布达涅坚              大悲本性尊 

འགོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སབས་མཆི། ། 
卓沃作拉达嘉且              众主我皈依 
 

བདག་དང་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་ག་ིདམ་ 
ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལ་ོབཤགས་ས་ོསིག་སྒྲིབ་ཉྱེས་ལྟུང་དྲ་ིམའ་ིཚོགས་ 
ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རོ་རྱེ་ 
སྱེམས་དཔའ་ིཞལ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དག་ 
པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གནང་བ་བིན་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་དང་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ 
ཅད་ར་ོརྱེ་སྱེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཡིག་དྲུག་བཟླ། 
达当 森坚坛加杰 格颂特 匝瓦当 烟拉各 丹策 
年巴 坛加 托洛 夏所 
我与一切有情发露忏悔所失坏之一切身语意根本、支

分誓言， 
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德者 尼冬 哲咪措 坛加 向样达巴 匝德所 
祈愿令所有业障、堕罪垢染悉皆清净。 

噫 所瓦达贝 多杰森慧 压内 
以此祈祷而观想金刚萨埵亲言赐予 

热杰沃 窍杰 丹策年恰 坛加 达巴印诺 
“善男子，汝所失坏之一切誓言皆已清净。” 

噫 囊瓦辛内 让拉腾贝 让当森坚 坛加 
后融入自身，自己与一切有情 

多杰森慧格 杰巴 桑拉（耶哲达） 
变成金刚萨埵身，诵六字心咒： 

མཐར། ཨཱོྃ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ། 
嗡班匝儿萨埵吽 

 

最后回向： 

དགྱེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག ། 
给瓦德义涅德达            我今速以此善根 

རོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། ། 
多杰森华哲杰内            成就金刚萨埵尊 

འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། ། 
卓瓦结匠玛利巴            芸芸众生无一余 

དྱེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། 
得宜萨拉果巴效            悉皆安置彼果位 

 
发愿： 

བདག་དང་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། 
达当森坚坛加杰            祈愿我与诸有情 
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དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཀུན་དག་ཅིང༌། ། 
丹策年恰根达匠            失坏誓言皆清净 

འདི་ནས་བང་ཆུབ་སིང་པོའ་ིབར། ། 
德内香且酿布瓦            从今乃至菩提果 

དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པར་ཤོག ། 
丹策南巴达巴效            三昧耶戒悉清净 

ཅྱེས་སོགས་སོན་ལམ་གདབ་བོ།  
以此等发愿 

 

བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ནི།  
上师瑜伽： 

ཨྱེ་མ་ཧོ། 
哎玛吙！                   哎玛吙！ 

རང་སང་དག་པ་རབ་འབམས་ཞིང་ཁམས་སུ། ། 
让囊达巴冉绛样康色        浩瀚自现净土中 

རང་ལུས་རོ་རྱེ་རྣལ་འབོར་མར་གསལ་བའི། ། 
让利多杰南较玛萨沃        自观金刚瑜伽母 

སི་བོར་ཆུ་སྱེས་འདབ་སོང་ཉི་ཟླའི་སྱེང༌། ། 
学卧且基达东涅迪当        顶千瓣莲日月上 

སབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྱེ་འཆང༌། ། 
嘉内根迪哦坚多杰强        皈处总集莲师尊 

དཀར་དམར་ཞི་འཛུམ་རོ་རྱེ་ཐོད་བུམ་བསམས། ། 
嘎玛耶增多杰托翁南        白红文持杵颅瓶 

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རོགས་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ་དང་འཁིལ། ། 
隆给其作措嘉阴当彻        报身装拥措嘉母 
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སྐུ་ལ་རང་བྱུང་རྒྱུད་སྱེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རོགས། ། 
格拉让雄杰迪金括作        身圆自生续坛城 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཁའ་འགོ་དམ་ཅན་བཅས། ། 
匝杰喇嘛宽卓单坚吉        上师空行及护法 

ཏིལ་གི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་དུ་བཞུགས། ། 
德杰恭沃学瓦银德犹        安住如开芝麻荚 

རྔ་ཡབ་གིང་ནས་དྱེ་འདྲའི་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། ། 
锕雅朗内得辄耶希巴        妙拂洲中智慧尊 

ཆར་ལྟར་བབ་པ་བསོམ་པའི་རྟྱེན་ལ་ཐིམ། ། 
恰达瓦巴贡波定拉腾        如雨降临融修依 

 
ཧཱཱུྃཿ  
吽                          吽 

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གི་ནུབ་བང་མཚམས༔ 
哦坚耶杰呢香灿            邬金胜境西北隅 

པད་མ་གྱེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 
巴玛给萨东波拉            莲花蕊茎之座上 

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

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞྱེས་སུ་གགས༔ 
巴玛炯内义色札            世称名号莲花生 

འཁོར་དུ་མཁའ་འགོ་མང་པོས་བསོར༔ 
括德宽卓芒布果            空行眷属众围绕 
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ཁྱེད་ཀྱི་རྱེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔ 
切杰吉色达哲基            我随汝尊而修持 

བིན་གིས་རོབས་ཕིར་གཤྱེགས་སུ་གསོལ༔ 
辛基洛穴夏色所            为赐加持祈降临 

གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྃ༔ 
格热巴玛色德吽            格热巴玛色德吽 
 

ཚིག་བདུན་གསོལ་འདྱེབས་བདུན་ནམ་གསུམ་བརོད་པས་སན་དྲངས་ལ་བསིམས་ནས་
ཡན་ལག་བདུན་པ་བ་བ་ནི། 
诵此七句祈祷文七遍或三遍而迎请上师融入，随后作七支供： 

 

ཧོ།  
吙！                        吙！ 

རྡུལ་སྱེད་ལུས་བཏུད་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
德涅利德给贝香擦洛        微尘数身敬顶礼 

སང་སྲིད་གཞིར་བཞྱེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་མཆོད། ། 
囊哲耶样根让窍贝窍        现有基现普贤供 

ཚེ་རབས་ནས་བསགས་སིག་ལྟུང་ཅི་མཆིས་བཤགས། ། 
才囸内萨德动结其夏        忏悔诸世积堕罪 

འཁོར་འདས་དགྱེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་རྱེས་ཡི་རང༌། ། 
括迪给措根拉吉叶让        随喜轮涅诸善聚 

འགོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་རོ་རྱེའི་སྐུར་བཞུགས་ནས། ། 
卓康结哲多吉格犹内        金刚身住尽有界 

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་དུ་གསོལ། ། 
囸吉秋杰括洛果德所        请转深广妙法轮 
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དགྱེ་ཚོགས་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕིར་བསྔོ། ། 
给措玛利桑吉托穴欧        善资回向为成佛 
 

གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། 祈祷： 
ནུབ་ཕོགས་ཨོ་རྒྱན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། ། 
呢效哦坚旺格颇庄德        西方邬金自在宫 

བདྱེ་གཤྱེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་བ་སྱེ། ། 
得夏格颂特杰哲瓦得        善逝身语意化身 

འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འགོ་བའི་དོན་ལ་བོན། ། 
瞻威朗德卓沃敦拉迅        为利众生降赡洲 

རིག་འཛིན་མཁའ་འགོ་མང་པོའ་ིའཁོར་གིས་བསོར། ། 
仁增宽卓芒布括基果        持明空行众围绕 

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས། ། 
巴玛炯内杰拉措拉所瓦得    祈祷莲师之尊众 

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས། ། 
哦坚巴玛炯内拉所瓦得      祈祷邬金莲花生 

བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བིན་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ། ། 
达拉旺格辛基拉德所        祈赐灌顶加持吾 
 

ཞྱེས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་འོད་ཟྱེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་
གིས་སི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བིན་གིས་བརབས་པར་བསམ། གཞན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་དང་
ཡི་དམ་གང་ཡང་རུང་བ་དབྱེར་མྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ལ་དཔྱེར་མཚོན་ན་རྟ་མགིན་
ལྟ་བུ་ལ་ངོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་ཆྱེན་པ་ོལ་རྣམ་པ་རྟ་མགིན་དུ་གསལ་བཏབ་ལ།  
以强烈信解恭敬心猛励祈祷，观想光芒甘露流由经顶上赐予灌顶加持。 

此外，莲师与任意本尊无别之上师瑜伽：以马头明王为例，本体为

邬金莲花生大师，形象观为马头明王…… 
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ཐུན་མཐར་དབང་བཞི་ལྱེན་པ་ནི། 
结座受四灌顶： 

བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡི་གྱེ་འབྲུ་གསུམ་ལས། ། 
喇么内僧叶给哲僧类        上师三处三字中 

འོད་ཟྱེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་ནས་སུ། ། 
奥热嘎玛唐僧雄内色        放白红蓝三光芒 

རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་བིན་གིས་བརབས། ། 
让格内僧腾贝辛基拉        融自三处作加持 

སླར་ཡང་བླ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་དུ་ཞུ། ། 
拉扬喇嘛括吉奥德犹        复师及眷化为光 

ཚངས་པའི་ལམ་ནས་སིང་གི་ཐིག་ལྱེར་ཐིམ། ། 
苍波蓝内酿格特雷腾        经梵穴融心明点 

བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སྱེམས་དབྱེར་མྱེད་པ། ། 
喇么特当让森耶美巴        师意自心成无别 

སྱེམས་ཉིད་གཉུག་མ་ཆོས་སྐུའི་ངང་བཞག་པས། ། 
森涅涅玛秋给昂压贝        安住心性本法身 

སྒྲིབ་པ་བཞི་དག་དབང་བཞིའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐོབ། ། 
哲巴耶达旺伊耶希托        净四障获四灌智 

ལམ་བཞི་འབོངས་ཤིང་སྐུ་བཞི་མངོན་གྱུར་པའི། ། 
蓝耶炯向格伊温杰波        纯熟四道现四身 

བིན་རབས་དབང་བསྐུར་མ་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར། ། 
辛拉旺格玛利托巴杰        尽得灌顶及加持 

 
ཅྱེས་བསམས་ལ། 如是观想 
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ཨཱོྃ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྃ། 
嗡阿吽班匝儿格热巴玛色德吽 

ཅི་རིགས་བགང་མཐར། 尽量念诵 
མཐར་སོན་ལམ་གདབ། 最后发愿： 
སྱེ་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་མྱེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོད་ཅིང་། ། 
抓美秋杰华拉隆效匠        恒时享用胜法乐 

ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་ནས། ། 
萨当蓝杰云丹囸作内        圆满地道功德已 

རོ་རྱེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ། 
多杰强格果旁涅托效        唯愿速得金刚持 

སོགས་སོན་ལམ་གདབ་པར་བའོ། ། 
以此等发愿 

སྔནོ་འགོའ་ིངག་འདོན་འད་ིན་ིམ་ིཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་བསྱེབས་པ་དགྱེ་ལྱེགས་འཕྱེལ། 
此前行念诵仪轨，麦彭蒋华吉巴撰写，增上善妙！ 

སྱེ་ཞིང་སྱེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། ། 
洁样洁瓦达呢坛加德        愿我生生世世中 

རིགས་བཟང་བློ་གསལ་ང་རྒྱལ་མྱེད་པ་དང་། ། 
热让洛萨锕嘉美巴当        族贵聪慧无我慢 

སིང་རྱེ་ཆྱེ་ཞིང་བླ་མ་ལ་གུས་ལན། ། 
酿杰切样喇嘛拉给丹        具足大悲敬上师 

དཔལ་ལན་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤོག ། 
华丹喇么丹策拉内效        安住具德师誓言 
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༄༅།།གནས་བསྟན་ཕྱག་མཆྔོད་བསྡུས་པ། 
十六罗汉礼供略轨 

 
ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནྱེ་ཡྱེ།  
纳摩夏迦牟尼耶！ 
 
བསན་པའི་བདག་པོ་གསྱེར་མདོག་ཅན།། 
丹波达波色多坚            教主金身者 
ཤཱཀྱའི་ཏོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
夏基朵拉香擦洛            顶礼释迦尊 
བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟྱེན་པ་དང་།། 
喇么格才定巴当            祈师身寿固 
བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
丹巴基巴匝德所            教法令兴盛 
ཤཱ་རིའི་བུ་སོགས་ཉན་ཐོས་ནི།། 
夏瑞沃所年图呢            舍利子声闻 
མཆོག་ཆྱེན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
窍钦嘉拉香擦洛            八尊前顶礼 
བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟྱེན་པ་དང་།། 
喇么格才定巴当            祈师身寿固 
བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
丹巴基巴匝德所            教法令兴盛 
འཕགས་པའི་གནས་བསན་བཅུ་དྲུག་དང་།། 
帕波内丹借哲当            十六圣长老 
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དག་བཅོམ་ཁི་དང་དྲུག་སོང་ལ།། 
札炯彻当哲东拉            万六千罗汉 
གསོལ་བ་འདྱེབས་སོ་ཐུགས་རྱེས་གཟིགས།། 
所瓦得所特吉惹            祈请悲观照 
རར་ཏཱ་ལ་ཧ་ཤང་དང་།། 
达玛达拉哈香当            达玛达哈香 
རྒྱལ་ཆྱེན་བཞི་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། 
嘉钦耶拉香擦洛            顶礼四天王 
བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟྱེན་པ་དང་།། 
喇么格才定巴当            祈师身寿固 
བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། 
丹巴基巴匝德所            教法令兴盛 
བདག་གི་ལུས་རྟྱེན་འདི་ཉིད་ལ།། 
达格利定德涅拉            愿我于此身 
ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་ནས་ཀྱང།། 
策诚帕若辛内匠            圆满戒律度 
འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འགོད་པར་ཤོག ། 
卓瓦坛加果巴效            普度诸众生 
སྦྱང་བའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་བྱུང་ནས།། 
样沃云丹颇雄内            精持头陀行 
འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ལྟར་གྱུར་ཅིག ། 
帕巴奥忠达杰结            愿如圣迦叶 
རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྦྱར་བའོ། 
乔美仁波切撰 
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དཔལ་ལན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་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་བདྱེ་སིད་འབྱུང་བ་ཡིས། ། 
跨年永拉得杰炯瓦义      等同虚空众生获安乐 བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་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 
 
 
 
བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདྱེབས། ། 
喇嘛格康让瓦所瓦得        祈祷上师身健体安康 
མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདྱེབས། ། 
窍德格才让瓦所瓦得        祈祷上师身寿恒绵长 
ཕིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདྱེབས། ། 
陈利达样吉巴所瓦得        祈祷事业繁荣且兴旺 
བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མྱེད་པར་བིན་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ། ། 
喇嘛当抓瓦美巴辛基拉德所 恒时不离师尊赐加持 
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༄༅། །བསྟན་རྒྱས་སྔོན་ལམ། 
佛教兴盛愿文  

法王如意宝  造 

 

༄༅། །གངས་མྱེད་བསལ་པ་མང་པོའ་ིགོང་རོལ་ནས། ། 
章美嘎巴芒布恭若内      由从无量无边大劫前 
སིང་རྱེའི་ཐུགས་བསྱེད་དྲག་པོ་ཁུར་བཞྱེས་ཏྱེ། ། 
酿吉特洁札波克义得      发起猛厉悲心勇承当 
རྩོད་ལན་མུན་པའི་ཞིང་འདི་ཡོངས་བཟུང་བ། ། 
作丹门波样德永荣瓦      普摄具诤暗冥此刹土 
སོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
敦窍特波旺波恭色所      祈请胜师能仁王垂念 
གང་གི་ཐྱེག་མཆོག་སིང་པོའ་ིརིང་ལུགས་ནི། ། 
刚格塔窍酿布让勒呢      汝之胜乘精华诸芳规 
བསིལ་ལན་ཁ་བའི་ལོངས་འདིར་དར་བ་ལ། ། 
色丹卡沃炯德达瓦拉      兴盛于此清凉雪域中 
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཅྱེས་ཡོངས་གགས་པའི། ། 
哲杰向达嘉吉永札波      共称修传八大车轨之 
བསན་དང་བསན་འཛིན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
丹当丹增雄塔吉杰结      教及持教师愿兴诸方 
རྒྱལ་བསན་སི་དང་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ། ། 
嘉丹学当囊杰哟嘎森      佛教外及内续三瑜伽 
ཁད་པར་འོད་གསལ་རོ་རྱེ་སིང་པོའ་ིསྲོལ། ། 
恰巴奥萨多杰酿布拙      尤其光明金刚藏法规 
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འཛིན་སོང་སྱེལ་བའི་ལམ་བཟང་ཟླ་མྱེད་པ། ། 
怎炯贝沃蓝让达美巴      无比持护增上之妙道 
མཚོ་སྱེས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
措基嘉沃丹巴吉杰结      祈愿莲师如来教法兴 
དྲི་མྱེད་བསླབ་པ་གསུམ་གིས་རྒྱུད་བསམས་ཤིང༌། ། 
哲美拉巴森基杰当向      无垢三学严守自相续 
ཐུབ་དབང་སན་གཟིགས་སྒྲོལ་མ་མི་གཡོ་བ། ། 
特旺宣惹卓玛么哟瓦      释迦观音度母不动佛 
མི་ཕྱེད་གཏན་གི་སབས་སུ་ཉྱེར་བསྱེན་པའི། ། 
么学丹杰嘉色涅定波      依止永恒不变此皈处 
ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
郊卧瓜丹丹巴吉杰结      愿阿底峡噶当教法兴 
ཁད་པར་ཨ་ཏི་ཤ་ཡི་རིང་ལུགས་མཆོག ། 
恰巴阿德夏叶让勒窍      尤其无垢讲修而受持 
བཤད་སྒྲུབ་དྲི་མ་མྱེད་པས་འཛིན་མཁས་ཤིང༌། ། 
夏哲哲玛美贝怎葵向      阿底峡尊妙宗之智者 
འདུལ་འཛིན་གཙང་མས་ནོར་འཛིན་འགྱེངས་ནུས་པའི། ། 
德怎臧昧诺怎刚尼波      及持净戒大德遍大地 
རི་བོ་དགྱེ་ལན་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
热卧给丹丹巴吉杰结      祈愿噶丹一脉教法兴 
འཇམ་དཔལ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེམས་དཔའི་ཐུགས་རྱེའི་གར། ། 
蒋华耶希森慧特吉嘎      文殊智慧勇识大悲舞 
གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་ཐུགས་དགོངས་སིང་པོའ་ིམཐིལ། ། 
恭玛南诶特恭酿布特      五位祖师密意大悲中 
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ཀྱྱཻ་རོར་ལམ་འབྲས་ཉམས་ལྱེན་གཙོར་བྱེད་པའི། ། 
嗟多蓝追年临佐学波      主修喜金刚之道果法 
དཔལ་ལན་ས་སའི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
华丹萨基丹巴吉杰结      祈愿具德萨迦教法兴 
གྲུབ་ཆྱེན་ན་རོ་པ་དང་མྱེ་ཏི་བའི། ། 
哲钦纳若巴当美哲沃      大成就者那若麦哲巴 
བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐབས་ལམ་ཆོས་དྲུག་དང༌། ། 
杰波瓜拙塔蓝秋哲当      口授传承方便道六法 
གོལ་ལམ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་ཉམས་བཞྱེས་པའི། ། 
卓蓝夏嘉钦波年义波      及大手印解脱道实修 
འགོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
卓衮瓜杰丹巴吉杰结      祈愿众怙噶举教法兴 
གཞན་ཡང་ཞི་བྱེད་ཤངས་པ་ཇོ་ནང་དང༌། ། 
严扬耶学向巴郊囊当      复次息结香巴觉囊派 
བསྱེན་སྒྲུབ་ལ་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི། ། 
您哲拉所瑞色玛恰波      及依修等悉皆无偏之 
རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཇི་སྱེད་ཀུན། ། 
南达嘉沃丹巴结涅根      一切清净佛陀之教法 
སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་ཡོངས་སུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
哲波塔扬永色吉杰结      祈愿乃至有际咸兴盛 
མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བིན་རབས་དང༌། ། 
窍森匝森忠么辛拉当      三宝三根护法之加持 
ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན་རྟྱེན་འབྲྱེལ་མཐུས། ། 
秋涅南达秋坚定这提      法性清净有法缘起力 
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བདག་གི་ཡིད་ལ་སོན་པའི་རྱེ་འབྲས་ཀུན། ། 
达格叶拉门波热追根      祈祷我心希冀诸愿望 
མ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ། 
玛利永色哲巴匝德所      悉皆无余圆满得成就 
ཞྱེས་དམ་པའི་སྱེས་ཆྱེན་སྱེ་དགྱེ་བཀྲ་ཤིས་ར་ོརྱེས་བསྐུལ་བ་ལ་རྱེན་བས་ཏྱེ་ངག་དབང་ 
བླ་ོགོས་མཚུངས་མྱེད་པས་སྨྲས་པའོ། །    ། ། 
此乃以胜者大士德格扎西多吉劝请为缘，阿旺罗珠聪美所宣。 
 
རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་ཆྱེན་མཛོད། ། 
嘉瓦根杰桑钦作            诸佛大密藏 
བླ་མྱེད་མཆོག་གི་བསན་པ་འདི། ། 
喇美窍格丹巴德            无上此圣教 
ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཞིན། ། 
结达跨拉涅夏银            如日丽晴空 
རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤོག ། 
嘉康永拉达吉效            愿兴遍国土 
 

སོན་པ་འཇིག་རྟྱེན་ཁམས་སུ་བོན་པ་དང་། ། 
敦巴结定康色迅巴当        导师兴出于世间 
བསན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། ། 
丹巴涅奥银德萨瓦当        开显如日光教法 
བསན་འཛིན་དཔོན་སློབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡི། ། 
丹增魂洛达样吉巴叶        持教师徒广兴盛 
བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
丹巴音让内波札西效        圣教久住愿吉祥 
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༄༅། །སྔོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའ་ིཡང་སིང་ཀུན་བཟང་ 
 ཞིང་ག་ིཉི་མ་བཞུགས། ། 

愿海精髓·普贤刹之杲日  

བགང་ཡས་ཚོགས་ཟུང་དཔལ་གིས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། ། 
章耶措荣华基震波格      无边二资功德所成身 

ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ལན་པ་ཚངས་དབངས་གསུང༌། ། 
沿拉哲借丹巴苍样颂      具足六十支分梵音语 

སོབས་བཅུའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ནས་རོགས་པའི་ཐུགས། ། 
多吉云丹根内作波特      十力功德周遍圆满意 

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་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་གིས་ཆྱེས་ཆྱེར་མནར་བའི་ཚོགས། ། 
德锕僧基其切纳沃措      佛以广大慈悲近摄受 

གང་གིས་བརྩྱེ་ཆྱེན་ཐུགས་རྱེས་ཉྱེ་བར་བཟུང༌། ། 
刚给泽钦特吉涅瓦荣      极剧三苦摧残之众生 

དོན་གཉིས་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བའི་ཕིར། ། 
敦尼多巴叶银郊沃穴      为欲二利所愿如意成 

བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྱེད་ལྟར། ། 
喇美香且窍德特洁达      而发无上殊胜菩提心 

བདག་ཀྱང་མཁའ་མཉམ་འགོ་ཀུན་མ་སོང་བར། ། 
达匠跨年卓根玛东瓦      我亦乃至等空众生尽 

རང་དོན་ཞི་བདྱེའི་དཔལ་ལ་མི་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་པའི་བསམ་སོད་རྒྱན་བཞིན་བསྱེན། ། 
沿潘拉波三效坚银定      依于利他如饰胜意行 

འཇུག་པར་བའོ་སྲིད་པའི་གོང་ཁྱེར་ལ། ། 
借巴夏奥哲波仲切拉      从而趣入三有之大城 

སྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡབ་གཅིག་མཁྱེན་པའི་གཏྱེར། ། 
洁瓦根德雅结钦波得      所有生世慧藏唯一父 

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་དགྱེས་བཞིན་རྱེས་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་པའི། ། 
根德让布门蓝类丹波      由从普贤行愿品所说 

བང་ཆུབ་སོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕིན་ཤོག ། 
香且效巴江措塔辛效      如海菩萨行愿皆圆满 

མ་འོངས་རྣམ་འདྲྱེན་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དྲུག ། 
玛嗡南珍各嘉各借哲      未来导师九百九十六 

ཞིང་འདིར་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སོན་ཚེ། ། 
样德温苍嘉沃策敦才      于此刹中示现成佛时 

རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲང་ཉྱེར་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ། 
达德压状涅内窍德杰      恒时随行愿成胜弟子 

རབས་ཆྱེན་ཕིན་ལས་སྱེལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག ། 
拉钦陈类贝沃特托效      愿获广弘事业威猛力 

བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲྱེལ་བའི་སྱེམས་ཅན་རྣམས། ། 
让安类基这沃森坚南      一切贤劣业系众有情 

ཚེ་འདི་འཕོས་ཚེ་བདྱེ་ཆྱེན་ཞིང་དུ་སྱེས། ། 
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་གིས་ལུང་བསན་ཐོབ། ། 
奥灿东巴颂给龙丹托      获得无量光佛语授记 

མཁྱེན་བརྩྱེ་ནུས་པའི་རྩལ་ཆྱེན་རོགས་པར་ཤོག ། 
钦泽尼波匝钦作巴效      智悲力之威势愿圆满 

དྲི་མྱེད་རྒྱལ་བསན་དར་ཞིང་ཡུན་དུ་གནས། ། 
哲美嘉丹达样音德内      无垢圣教兴盛常住世 

རིས་མྱེད་འགོ་རྣམས་ཕན་བདྱེའི་དཔལ་གིས་འཚོ། ། 
瑞美卓南潘迪华基措      无偏众生享受胜利乐 

དུས་ཀུན་ཡིད་ལ་སོན་པ་འདི་ཁོ་ན། ། 
迪根叶拉门巴德括纳      意中所愿恒时唯有此 

མཐུན་འགྱུར་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་དྱེང་འདིར་སྩོལ། ། 
腾杰颂格沃永当德作      祈赐谛语加持成办之 

བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕུན་ཚོགས་སྱེ་བཞིའི་གཏྱེར། ། 
札西刚耶彭措得伊得      祈愿一切众生生存因 

མ་ལུས་སྱེ་དགུའི་ཉྱེར་འཚོའི་གསོས་སུ་སིན། ། 
玛利洁给涅促苏色门      圆满四德宝藏皆成就1 

མི་ཤིས་རྒུད་པ་བཙལ་ཀྱང་མི་རྱེད་པའི། ། 
么西格巴匝匠么涅波      遍寻不得违逆与衰败 

དགྱེ་ལྱེགས་སང་བས་ས་གསུམ་ཁབ་པར་ཤོག །  ། ། 
给拉囊威萨僧恰巴效      善妙光照三地增吉祥 
 

ཅྱེས་ཡུལ་དབུས་ར་ོརྱེ་གདན་བང་ཆུབ་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ཁི་
དྲུང་དུ་ངག་དབང་བླ་ོགོས་མཚུངས་མྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་རྒྱལ་བ་
སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་བིན་གིས་བརབ་ཏུ་གསོལ། སྒྲ་ཕབ་འཁོར་ལོ་ལས་གུས་སློབ་
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བསོད་དར་རྒྱས་ནས་དྱེ་ལྟར་སོན་བཞིན་ཡི་གྱེར་བཀོད་པ་དགྱེའོ། །རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་
པའི་ལྕགས་རྟ་ཟླ་༩ཚེས༡༠ལ། སི་ལོ༡༩༩༠ཟླ༡༡པའི་ཚེས༢༩ལའོ། །    ། ། 
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） 

 

2000年11月索达吉堪布译于喇荣 

 
༄༅། །སྔོན་ལམ་འགྲུབ་པའ་ིབདེན་ཚིག  

成就所愿誓言 
སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྱེས་པའི་བིན་རབས་དང༌། ། 
桑吉格僧尼波辛拉当      以佛所获三身之加持 

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདྱེན་པའི་བིན་རབས་དང༌། ། 
秋涅门杰定波辛拉当      法性不变真谛之加持 

དགྱེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བིན་རབས་ཀྱིས། ། 
根登么学登波辛拉基      僧众不退意乐之加持 

ཇི་ལྟར་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
结达欧瓦门蓝哲巴效      如是回向发愿悉成就 

 

༄༅། །སྔོན་ལམ་འགྲུབ་པའ་ིགཟུངས་ནི།  
成就所愿咒 

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།  
达雅塔 班赞哲雅 阿哇波达呢娑哈 
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བསླབ་པ་གསུམ་ལན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་ཡི། ། 
拉巴僧丹厄么怎巴叶      具足三学披奉坏色衣 

འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་འདིར་ཡོངས་གང་ཞིང༌། ། 
迪波措基内德永刚样      众会僧伽此处遍充满 

རྟག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བ་བས་སྲིད་མཐའི་བར། ། 
达德夏哲夏威哲提瓦      讲修事业恒遍有边际 

ཐུབ་བསན་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 
特丹雄塔吉波札西效      教法增盛诸方愿吉祥 

 
 

ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདི་ཧཱུྃ༔ 
嗡啊吽 班匝格热巴玛色德吽

  
 

༅། །རྒྱལ་ཀུན་འཕིན་ལས་བྱེད་པོ་ཉྱེ་སྲས་བརྒྱད། ། 
嘉根陈类学波涅这嘉     行持诸佛事业八近子  
སྔོན་སངས་རྒྱས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་སོད་ལ་སློབ། ། 
温桑吉匠嘉这效拉洛     昔已成佛示学佛子行 
འགོ་ཀུན་ཕན་བདྱེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཉྱེན། ། 
卓根潘得玛利炯沃您     众生一切利乐生源怙 
གསོལ་འདྱེབས་བིན་གིས་རོབས་ཤིག་སྲས་མཆོག་བརྒྱད། ། 
所得辛基洛谢这窍嘉     祈祷八大菩萨赐加持 
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