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༄༅། །ཚིག་བདུན་གསལོ་འདབེས། 
金刚七句祈祷文  

 
ཧཱུྃཿ 
吽                          吽 

ཨ་ོརྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
哦坚耶杰呢香灿            邬金胜境西北隅 

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

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

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

འཁརོ་དུ་མཁའ་འགྲ་ོམང་པོས་བསོར༔ 
括德宽卓芒布果            空行眷属众围绕 

ཁདེ་ཀྱི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔ 
切杰吉色达哲基            我随汝尊而修持 

བྱྱིན་གྱིས་རོབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
辛基洛穴夏色所            为赐加持祈降临 

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

三遍 
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༄༅། །བཞེངས་སྐུལ་མ། 
 起驾祈请文  

 
བྱྱིན་འབེབས་ནྱི། 
降加持： 
 
ཧཱུྃ་ 
吽                          吽 
བཞེངས་ཤྱིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁའ་འགྲོའ་ིཚོགས༔ 
样谢巴玛炯内宽珠措        莲师空行请起驾 
དགོངས་ཤྱིག་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བད་ེགཤེགས་རྣམས༔ 
恭谢效借迪森得夏南        时方诸佛祈垂念 
ར་ེབཙུན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་ཐོད་ཕེང་རྩལ༔ 
杰怎钦波巴玛托创匝        至尊莲花颅鬘力 
རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའ་ིགནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
仁增宽珠内内夏色所        祈由空行刹莅临 
དབུ་སྐྲ་མཛེས་པའྱི་ཐོར་ཚུགས་ཤྱིགས་ས་ེཤྱིག༔ 
沃札载波托策谢色谢        美发顶髻颤微微 
རྱིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་མང་པ་ོསྱི་ལྱི་ལྱི༔ 
仁钦坚恰芒波色勒勒        琳琅宝饰叮当当 
དུར་ཁོད་རུས་པའྱི་རྒྱན་ཆ་ཁ་ོལ་ོལོ༔ 
德绰瑞波坚恰绰洛洛        寒林骨饰哗啷啷 
སྒྲ་དང་རོལ་མ་ོམང་པ་ོའུ་རུ་རུ༔  
札当若摩芒波额热热        种种声乐响呜呜 
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ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚགོས་ཧཱུྃ་སྒྲ་དྱི་རྱི་རྱི༔ 
耶丹拉措吽札德热热        本尊圣众吽隆隆 
མཁའ་འགྲ་ོས་ེལྔས་གར་བྱེད་ཤྱིགས་ས་ེཤྱིག༔ 
宽卓得诶嘎学谢色谢        五部空行舞翩翩 
གྱིང་ཆེན་དཔའ་བོའ་ིབ་ོབརྡུང་ཁབས་ས་ེཁབ༔ 
刚钦华悟卓洞察色察        刚钦勇士跳嚓嚓 
མ་མ་ོམཁའ་འགྲ་ོསྱིན་ལྟར་ཐྱིབས་ས་ེཐྱིབ༔ 
玛摩宽卓阵达特色特        玛姆空行云滚滚1 
ཆསོ་སོང་ས་ེབརྒྱད་ལས་བྱེད་ཁྱུགས་ས་ེཁྱུག༔ 
秋炯得嘉类学且色且        八部护法忙碌碌 
ཞུབ་ཆེན་སངོ་གྱི་སྒྲ་སད་སྱི་ལྱི་ལྱི༔ 
优钦东格札嘎色勒勒        千副铠甲鸣铮铮 
གཡས་ན་ཕ་ོརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤ་ར་ར༔ 
耶纳颇究坛加夏囸囸        父续诸尊右林林 
གཡོན་ན་མ་ོརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤ་ར་ར༔ 
运纳摩杰坛加夏囸囸        母续诸尊左林林 

བར་སྣང་ཐམས་ཅད་དར་གདུགས་ལྷབས་ས་ེལྷབ༔ 
瓦囊坛加达德拉色拉        遍空幡盖飘扬扬 
དྱི་ཞྱིམ་སོས་ཀྱི་ངད་ལྡང་ཐུ་ལུ་ལུ༔ 
哲印布杰锕荡特勒勒        馥郁馨香泛盈盈 
མཁའ་འགྲ་ོགསང་བའྱི་བརྡ་སད་དྱི་རྱི་རྱི༔ 
宽卓桑沃搭嘎德热热        空行密语咿呀呀 
གྱིང་ཆེན་དཔའ་བོའ་ིབཤུག་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ 
刚钦华务修勒杰热热        刚钦哨歌荡悠悠 
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ཧཱུྃ་གྱི་སྣང་གླུ་མང་པ་ོདྱི་རྱི་རྱི༔ 
吽格囊勒芒波德热热        众吽高歌震隆隆 
ཕཊ་ཀྱི་བརྡ་སད་དག་པ་ོསངས་ས་ེསང་༔ 
啪杰搭嘎札波桑色桑        猛啪表语铿锵锵 
བདག་དང་འགྲ་ོདྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ 
达当卓哲森坚坛加拉        祈于我及六道众 
ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ལ་གནས་འདྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
特吉惹拉内德夏色所        大悲观照莅此处 
གནས་འདྱིར་ཐུགས་རེས་དགོངས་ཏ་ེགཤེགས་ནས་ཀང་༔ 
内德特吉恭得夏内匠        大悲垂念临此已 
བདག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སྱིང་པ་ོམ་ཐོབ་བར༔  
达给香且酿波玛托瓦        于我未证菩提间 
བགེགས་དང་ལོག་འདེན་བར་ཆད་འདུལ་བ་དང་༔ 
嘎当洛珍瓦恰德瓦当        祈除魔害邪引障 
མཆོག་དང་ཐུན་མངོ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ 
窍当腾蒙乌哲匝德所        赐予胜共诸悉地 
འཁརོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚ་ོལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ 
括瓦德锕杰江措类扎德所    令度轮回之苦海

 
 

༄༅། །གསལོ་འདབེས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་མ༔ 
上师三身祈祷文  

 
ཨ་ེམ་ཧོ༔ 
哎玛吙                      哎玛吙！ 
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སསོ་བལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ༔ 
驻抓秋杰央杰样康色        离戏法界刹土中 

ཆསོ་ཉྱིད་དུས་གསུམ་ས་ེའགག་མེད་པའྱི་ངང་༔ 
秋涅迪僧洁嘎美波昂        法性三时无生灭 

བྱ་བལ་ལྷུན་རོགས་བད་ེབ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ༔ 
夏抓楞作得瓦钦布格        离作自圆大乐身 

ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་ཐུགས་ར་ེཕགོས་རྱིས་མེད༔ 
南跨银德特杰效瑞美        无偏大悲如虚空 

བླ་མ་ཆསོ་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
喇嘛秋杰格拉所瓦得        祈祷上师之法身 

ཨ་ོརྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
哦坚巴玛炯内拉所瓦得      祈祷邬金莲花生 

བད་ེཆནེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ༔ 
得钦楞基哲波样康色        大乐任成刹土中 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི༔ 
格颂特当云丹陈类杰        身语意及德事业 

ཡ་ེཤེས་ལྔ་ལྡན་བད་ེབར་གཤེགས་པའྱི་སྐུ༔ 
耶希锕丹得瓦夏波格        具此五智善逝身 

ཐུགས་རེའྱི་བྱ་ེབག་སྣ་ཚོགས་ས་ོསོར་སོན༔ 
特吉学抓纳措所所敦        种种大悲别别现 

བླ་མ་ལོངས་སོད་རགོས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
喇嘛隆效作格拉所瓦得      祈祷上师受用身 

ཨ་ོརྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
哦坚巴玛炯内拉所瓦得      祈祷邬金莲花生 
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མྱི་མཇེད་འཇྱིག་རེན་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ༔ 
么节结定达波样康色        娑婆世界本净刹 

ཐུགས་ར་ེཆེན་པོས་འགྲ་ོབའྱི་དནོ་ལ་བྱོན༔ 
特杰钦布卓沃敦拉迅        大悲利众故驾临 

གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲ་ོདོན་མཛད༔ 
刚拉刚德塔基卓敦匝        随机应化度群生 

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ 
迪当玛迅达达迪僧杰        入于过现未三时 

བླ་མ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
喇嘛哲波格拉所瓦得        祈祷上师之化身 

ཨ་ོརྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
哦坚巴玛炯内拉所瓦得      祈祷邬金莲花生 

 
༄༅། །གསལོ་འདབེས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་མ་བཞུགས་སོ། ། 

意愿速疾成就祈祷文  
 

ཨ་ེམ་ཧ༔ོ 
哎玛吙                      哎玛吙！ 

མཚ་ོདབུས་ག་ེསར་པདྨའྱི་སོང་པ་ོལ༔ 
措威给萨巴么东波拉        海心莲茎花蕊上  

སྐུ་ལྔ་ཡ་ེཤསེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ལྷ༔ 
格锕耶希楞杰哲波拉        五身智慧任成尊1 

རང་བྱུང་ཆེན་པ་ོཔདྨ་ཡབ་ཡུམ་ནྱི༔  
让雄钦波巴玛雅阴呢        自生莲师佛父母  
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མཁའ་འགྲོའ་ིསྱིན་ཕུང་འཁྱིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 
宽珠阵彭彻拉所瓦得        空行云聚前祈祷  

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རོབས༔ 
桑巴涅德哲巴辛基洛        加持意愿速成就 
ལས་ངན་སོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་མཐུས་བསེད་པའྱི༔ 
类安效波南门提洁波        造作恶业异熟致 
ནད་གདོན་བར་ཆད་དམག་འཁྲུག་མུ་ག་ེསོགས༔ 
纳敦瓦恰玛彻么给所        病魔饥障战争等 
ཁདོ་ཞལ་དན་པའྱི་མོད་ལ་ཟད་བྱེད་པའྱི༔ 
窍压展波摩拉囸学波        念您尊颜即得除   
ཞལ་བཞེས་སྱིང་ནས་བསྐུལ་ལ་ོཨ་ོརྒྱན་རེ༔ 
压义酿内格洛哦坚杰        请践此诺莲师尊 
བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རོབས༔ 
桑巴涅德哲巴辛基洛        加持意愿速成就 
དད་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་གཏོང་ལ་གམོས་པ་དང་༔ 
达当策诚洞拉共巴当        修习信心施舍戒 
ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་ཁེལ་ཡོད་ང་ོཚ་ཤེས༔ 
图贝杰卓拆哟欧擦希        知惭有愧具多闻 
ཤསེ་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ནརོ་བདུན་པོ༔ 
希囸彭森措波诺登波        及圆满智七圣财2 

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་ཞུགས་ནས༔ 
森坚根杰杰拉让犹内        自入诸有情相续 
འཇྱིག་རེན་བད་ེསྱིད་ལྡན་པར་དབུགས་འབྱྱིན་མཛོད༔ 
结定得杰丹巴沃金作        慰藉世间满喜乐 
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བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རོབས༔ 
桑巴涅德哲巴辛基洛        加持意愿速成就 
གང་ལ་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདོད་རེན༔ 
刚拉纳当德锕门多锦        疾病痛苦不欲缘 
འབྱུང་པོའ་ིགདནོ་དང་རྒྱལ་པོའ་ིཆད་པ་དང་༔ 
炯布敦当嘉布恰巴当        魑魅魔障及王难 
མ་ེཆུ་གཅན་གཟན་ལམ་འཕང་འཇྱིགས་པ་ཆེ༔ 
美且坚冉蓝创结巴切        水火猛兽险途怖 
ཚ་ེཡྱི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའྱི་གནས་སབས་ཀུན༔ 
才叶帕塔德波内嘎根        乃及寿终等时际 
སབས་དང་ར་ེས་གཞན་དུ་མ་མཆྱིས་པས༔ 
嘉当热萨沿德玛其贝        无余皈头指望处 
ཐུགས་རེས་ཟུང་ཞྱིག་གུ་རུ་ཨ་ོརྒྱན་ར༔ེ 
特吉荣耶格热哦坚杰        恳祈莲师悲摄受 
བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རོབས༔ 
桑巴涅德哲巴辛基洛        加持意愿速成就 
 

ཨ་ོརྒྱན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 
哦坚仁波切拉所瓦得       祈祷邬金大宝尊 

འགལ་རེན་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། ། 
嘎锦瓦恰门炯样            违缘障碍皆不生 

མཐུན་རེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་། ། 
腾锦桑巴哲巴当            顺缘意乐悉圆满 

མཆོག་དང་ཐུན་མངོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
窍当腾蒙乌哲作            祈赐胜共诸悉地  
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༈ འཇམ་དཔལ་དམར་སརེ་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའ་ི 
རྒྱུན་ཁེར་སངི་པ་ོཤསེ་རབ་ཡ་ེཤསེ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ ། 
红黄文殊成就一切事业 

                 ——随诵精要妙慧本智 

 

全知麦彭仁波切  造 

 

འཇམ་དཔལ་དམར་སརེ་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱརོ་ཉུང་ངུར་བཅུད་
དྱིལ་ཏ་ེཉམས་སུ་བླང་བར་འདདོ་པས།  
此红黄文殊成就一切事业之日常瑜伽精要略轨，欲实修之， སབས་སེམས་ཚགོས་བསགས་སྔནོ་དུ་སོང་ནས།  
先行皈依、发心、积资： 

 

 

皈依： 

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

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

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

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

ལན་གསུམ། 三遍 
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发心： 

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

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

ཡྱིན་པར་ཤསེ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ། ། 
银巴希波达涅德            了知如是性 

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསདེ་ད།ོ ། 
香且窍德森洁多            发大菩提心 

ལན་གསུམ། 三遍 

 
七支供： 

ཧ༔ོ 
吙                         吙 
རྡ་ོར་ེ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༔ 
迪森犹拉香擦洛          三时住世具德佛 
མཆོག་གསུམ་བསེན་པའྱི་ཞྱིང་གྱུར་ལ༔ 
窍森定波样杰拉          所依福田三宝前 
གཉྱིས་མེད་ཡྱིད་ཀྱིས་སབས་སུ་མཆྱི༔ 
尼美叶杰嘉森且          以无二心而皈依 
དངོས་འབྱོར་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའྱི༔ 
乌较叶基南哲波          真实受用意幻化 
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དག་པའྱི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ 
达波窍巴义色所          清净供养请享用 
དངོས་གྲུབ་ཆུ་བ་ོགཅོད་པའྱི་གེགས༔ 
乌哲且卧皎波嘎          阻断成就河流障 
ཉསེ་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ 
尼虚玛利夏巴杰          一切恶作皆忏悔 
ཕགོས་བཅུར་་འཁརོ་གསུམ་དག་པའྱི་ཆོས༔ 
效借括森达波秋          十方三轮清净法 
མ་ཆགས་སོད་ལ་རསེ་ཡྱི་རང༔ 
玛恰效拉吉叶让          无贪享用皆随喜 
དག་པ་མཐའ་བཞྱི་དྱི་མ་མེད༔ 
达巴塔耶哲玛美          清净四边无垢染 
རགོས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསདེ་ད༔ོ 
作波香且森洁多          发起圆满菩提心 
བད་ེགཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ 
得夏旺秀森坚拉          善逝自在众生前 
དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ 
故巴森穴利钵洛          为三必要而供身 
ཚ་ེརབས་བགྲང་བའྱི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ 
才囸章沃类南根          累世所积诸善业 
བསྡུས་ད་ེབྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ 
迪得香且钦波噢          总摄回向大菩提 



12 

ཨཱཿ  
啊                       啊 
ཆསོ་ཀུན་འདོ་གསལ་ཀ་ནས་དག་པའྱི་ངང་། ། 
秋根奥萨嘎内达波昂    明观诸法光明本净中 

ལྷུན་གྲུབ་ཀུན་སྣང་སྱིང་ར་ེཆནེ་པོའ་ིགདངས། ། 
楞哲根囊酿杰钦布当    任运自成普现大悲相 
དྱིཿཡྱིག་དམར་སེར་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཤར། ། 
德耶玛色奥杰彭波夏    起现红黄德 དྱིཿ 字之光蕴 
འདོ་འཕོས་འཕགས་མཆདོ་འགྲ་ོབའྱི་སྒྲྱིབ་གཉྱིས་སྦྱངས། ། 
奥触帕窍卓沃哲尼样    放光供圣净众之二障 
སྣདོ་བཅུད་རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁརོ་ཆནེ་པོར་སད། ། 
诺借南达金括钦波萨    器情觉醒为大净坛城 
ཚུར་འདུས་ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉྱིད་སད་ཅྱིག་གྱིས། ། 
策迪永杰达涅嘎结给    回摄自己刹那举体变 
འཇམ་དཔལ་རྡ་ོར་ེཞལ་གཅྱིག་ཕག་བཞྱི་པ། ། 
蒋华多杰压结夏耶巴    一面四臂文殊金刚尊 
གུར་གུམ་མདངས་ཅན་མཚན་དཔེའྱི་ལང་ཚ་ོརྒྱས། ། 
各庚当坚灿必朗措吉    藏红花色相好韶华丰 
གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཤེས་རབ་རལ་གྲྱི་འཕར། ། 
宜杰当布希囸囸哲夏    右上手挥智慧之宝剑 
གཡོན་གྱི་དང་པོས་ཨུཏྤལ་བཞད་པའྱི་སངེ་། ། 
运杰当布额巴压波当    左上手持绽放青莲上 
ཤསེ་རབ་ཕར་ཕྱིན་གེགས་བམ་ལྡན་པ་བསྣམས། ། 
希囸帕辛拉万丹巴南    所承般若波罗蜜经函 
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འགོ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུ་འཛིན། ། 
奥玛尼基塔希达夜怎    下二手持方便智弓箭 
དར་དང་རྱིན་ཆེན་མ་ེཏོག་རྒྱན་གྱིས་སས། ། 
达当仁钦美朵坚基这    绫罗珍宝鲜花而为饰 
སྣ་ཚགོས་འདོ་ཟརེ་མུ་མཐའ་མེད་པར་འཕ།ོ ། 
纳措奥热么塔美巴绰    放射无边种种之光芒 
ཏྱིལ་གྱི་གངོ་བུ་ཕ་ེབ་ལྟ་བུ་ཡྱི། ། 
德杰恭沃学瓦达沃叶    犹如芝麻荚开相状之 
རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཚགོས་དབུས་ན། ། 
冉绛匝森嘉沃措威纳    浩瀚佛三根本众中央 
མཛེས་པའྱི་ཞབས་གཉྱིས་རྡ་ོར་ེསྱིལ་ཀྲུང་གྱིས། ། 
贼波压尼多杰杰仲给    妍妙二足金刚跏趺式 
འདབ་སངོ་ཆུ་སསེ་བཞད་པའྱི་ག་ེསར་དབུས། ། 
达东且基压波给萨威    盛开千瓣莲花之蕊心 
དྱི་མདེ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའྱི་གདན་ལ་རོལ། ། 
哲美达瓦吉波丹拉若    无垢满月垫上自在住 
སྐུ་ཡྱི་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་ར་ེརེར་ཡང་། ། 
格叶瓦必孔沃热热扬    其身一一毛孔之中亦 
མ་ལུས་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པ་སནོ་མཛད་པའྱི། ། 
玛利样格果巴敦匝波    示现一切佛刹之庄严 
སྣང་སངོ་མཁའ་ཁབ་མཁའ་ཡྱི་རྡ་ོརའེྱི་སྐུ། ། 
囊东跨恰跨叶多吉格    现空遍空虚空金刚身 
སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཡྱི་ཚུལ་བཞྱིན་གསལ། ། 
杰玛且达加叶策银萨    观如幻化水月彩虹般 
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གདདོ་ནས་དམ་ཚགི་ཡ་ེཤསེ་གཉྱིས་སུ་མདེ། ། 
多内丹策耶希尼色美    誓言尊与智尊本无二 

 
ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། 
于如是明观者（作供赞）： 

ཧཱུྃ།  
吽                        吽 
དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏ།ེ ། 
乌色较当叶基南哲得      真实财物意幻化 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོབླ་མདེ་མཆདོ་སྱིན་གྱིས། ། 
根德让波喇美窍阵基      无上普贤之供云 
མཁའ་དབྱྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བཀོད་ད།ེ ། 
跨央南达嘉钦永果得      遍布广大净空界 
ཕྱི་ནང་གསང་བའྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚསོ་མཆདོ། ། 
学囊桑沃窍巴江促窍      献外内密如海供 

 
ཨཱཱོྃ་ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྱི་ས་པ་རྱི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་
རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧཿོ 
嗡啊雅曼则西日 萨巴热哇囸 班匝阿岗巴当 
必贝德贝 阿洛给甘得内沃得 夏达玛哈 班杂
阿么达 囸达巴朗达 玛哈色卡波匝吙 
 
ཞསེ་མཆདོ་ཅྱིང་བསདོ་པ་ནྱི། 
如是作供赞 
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ཨཱཱོྃ།  
嗡                        嗡 
རྡ་ོར་ེརྣནོ་པ་ོསྡུག་བསྔལ་གཅདོ། ། 
多杰伦波德锕皎          锐利金刚断痛苦 
ཤསེ་རབ་ཡ་ེཤསེ་སྐུ་ཅན་ཏ།ེ ། 
希囸耶希格坚得          妙慧本智为身尊 
ཡ་ེཤསེ་སྐུ་ཅན་གསུང་དབང་ཕྱུག ། 
耶希格坚颂旺秀          智慧身尊语自在 
འགྲ་ོབ་སྱིན་བྱེད་ཁདོ་ལ་འདུད། ། 
卓瓦门学窍拉德          敬礼成熟众生您 
 

ད་ེནས་བཟླས་པ་ནྱི།  
接着念： 

ཐུགས་ཀར་པདྨ་དཀར་པོའ་ིདབུས། ། 
特嘎巴玛嘎布威          心间白莲之中央 
དྱི་མདེ་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་སེང་། ། 
哲美达沃金括当          无垢皎月轮面上 
དྱིཿཡྱིག་དམར་སེར་ལམ་མ་ེབ། ། 
德耶玛色蓝美瓦          红黄德 དྱིཿ 字光灿灿 

ད་ེམཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕེང་བས་བསརོ། ། 
得塔锕杰创威果          周匝咒鬘而环绕 
འདོ་འཕོས་འཁརོ་འདས་སྣང་སྱིད་ཀུན། ། 
奥触括迪囊哲根          放光轮涅诸现有 
རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སུ། ། 
让雄锕杰札当色          自然密咒声调中 
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ཡོམ་ཡོམ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཉྱིད་དུ་ཤར། ། 
永永谢谢涅德夏          现为晃晃悠悠相 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་མྱི་ཕེད་པ། ། 
格颂特森么学巴          觉醒身语意无别 
རང་བྱུང་ཡ་ེཤསེ་འཁརོ་ལརོ་སད། ། 
让雄耶希括洛萨          自然本智坛城轮 
འཇམ་དཔལ་རྡ་ོར་ེགྲུབ་པར་གྱུར། ། 
蒋华多杰哲巴杰          成就文殊金刚尊 

ཨཱཱོྃ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྱིཿ 
嗡阿囸巴匝纳德 

 
སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོའབྲུ་བདུན་པ། །བཟླས་པའྱི་སནོ་དང་བལ་བ་ནྱི། །ཏྱིང་འཛནི་གཡ་ོ
མེད་གཟརེ་བཏབ་ས།ེ །བརྒྱ་སངོ་ཁྱི་འབུམ་རགས་སྦྱར་བཟླ། །ཐུན་མཐར་མཆདོ་བསདོ་
དངསོ་གྲུབ་བླང་། །བསྡུ་ལྡང་དག་ེབསྔ་ོཤྱིས་བརདོ་བྱ། །ད་ེནས་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་
ཆདེ། །བུམ་ཅན་རླུང་གྱི་ཚུལ་དང་བསྟུན། །ས་ོབསྡུའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི། །ཀུན་
འབྱུང་ནརོ་བུའྱི་ལས་ཚགོས་སུ། །བསན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞག་བདུན་སགོས། །རགས་དང་
སྦྱར་ལ་ཉམས་སུ་བླངས། །ད་ེནས་རབ་འབྱམས་ལས་ཀྱི་ཚགོས། །ཇྱི་སད་བསན་པ་
བཞྱིན་དུ་བྱ། །ས་མ་ཡ། ཨྱི་ཐྱི། རྒྱ།  
བཀའ་གཏརེ་ཟབ་མོའ་ིརྒྱུད་ལུང་གྱི་རྱིམ་པ་ལས་མན་ངག་སྱིང་པ་ོདྱིལ་ཏ་ེརབ་ཚསེ་
ལྕགས་འབྲུག་དབ་ོཟླའྱི་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་དབང་གྱི་དུས་སུ་འཇམ་དཔལ་དགེས་པའྱི་རང་
མདངས་མཚ་ོབྱུང་བཞད་པའྱི་ག་ེསར་ཞསེ་འབོད་པས་ཤར་མར་བྱིས་པ་དག་ེལགེས་
མཆགོ་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག ། མངྒ་ལ།ཾ ། 

咒中王者七字咒，远离念诵之过患， 

不动等持印持诵，百千十万取验相。 

座末供赞取悉地，摄起回向吉祥偈。 
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后为自成诸事业，依照宝瓶气修法， 

  观想射收次第者，《普生珍宝羯摩集》， 

如其所说七日等，结合验相而实修。 

尔后当如诸浩瀚，羯摩集言而行持。 

萨玛雅！额特！嘉！ 

藏历铁龙年二月二十一日怀业时，称为文殊欢喜自相莲绽蕊者，

由甚深教藏之续文次第中归纳窍诀精华径直而书，愿成圆满善妙

之因。芒嘎朗！ 

 

 

附：座末后行 

 

ཧཱུྃ།  
吽                        吽 
དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏ།ེ ། 
乌色较当叶基南哲得      真实财物意幻化 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོབླ་མདེ་མཆདོ་སྱིན་གྱིས། ། 
根德让波喇美窍阵基      无上普贤之供云 
མཁའ་དབྱྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བཀོད་ད།ེ ། 
跨央南达嘉钦永果得      遍布广大净空界 
ཕྱི་ནང་གསང་བའྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚསོ་མཆདོ། ། 
学囊桑沃窍巴江促窍      献外内密如海供 

 
ཨཱཱོྃ་ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྱི་ས་པ་རྱི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་
རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧཿོ 
嗡啊雅曼则西日 萨巴热哇囸 班匝阿岗巴当 
必贝德贝 阿洛给甘得内沃得 夏达玛哈 班杂
阿么达 囸达巴朗达 玛哈色卡波匝吙 
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ཞསེ་མཆདོ་ཅྱིང་བསདོ་པ་ནྱི། 
如是作供赞 

 

ཨཱཱོྃ།  
嗡                        嗡 
རྡ་ོར་ེརྣནོ་པ་ོསྡུག་བསྔལ་གཅདོ། ། 
多杰伦波德锕皎          锐利金刚断痛苦 
ཤསེ་རབ་ཡ་ེཤསེ་སྐུ་ཅན་ཏ།ེ ། 
希囸耶希格坚得          妙慧本智为身尊 
ཡ་ེཤསེ་སྐུ་ཅན་གསུང་དབང་ཕྱུག ། 
耶希格坚颂旺秀          智慧身尊语自在 
འགྲ་ོབ་སྱིན་བྱེད་ཁདོ་ལ་འདུད། ། 
卓瓦门学窍拉德          敬礼成熟众生您 

 
དངསོ་གྲུབ་བླང་བ་ནྱི།  
取悉地： 

ཧྱིཿ  
舍                        舍 
འཇྱིགས་པ་བརྒྱད་སོབ་ཞྱི་བའྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །  
结巴嘉交耶沃乌哲作    赐救八难息业之悉地 
འབྱོར་བ་དྲུག་ལྡན་རྒྱས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
较瓦哲丹吉波乌哲作    赐六圆满增业之悉地 
མསོ་པ་རྣམ་བཞྱི་དབང་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
木巴南耶旺格乌哲作    赐四敬信怀业之悉地 
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དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅདོ་དག་པོའ་ིདངོས་གྲུབ་སྩོལ། །  
札嘎擦皎札布乌哲作    赐伏敌魔诛业之悉地 
ལས་བཞྱི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
类耶楞基哲波乌哲作    赐四事业自成之悉地 
མཆོག་དང་ཐུན་མངོ་གཉྱིས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། 
窍当腾蒙尼杰乌哲作    祈赐殊胜共同二悉地 

གུ་རུ་ད་ེཝ་ཌཱ་ཀྱི་ནྱི་ཀ་ཡ་སྱིདྱི་ཨཱཱོྃ། ཝཀྐ་སྱིདྱི་ཨཿ ཙིཏྟ་སྱིདྱི་ཧཱུྃ།  
སརྦ་སྱིདྱི་ཧྱི། 

格热得哇札格呢 嘎雅色德嗡 哇嘎色德阿 
泽达色德吽 萨瓦色德舍 

 
བསྡུ་ལྡང་ནྱི། 
收摄与起现： 

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།  
吽吽吽                   吽吽吽 
སྣདོ་བཅུད་ལྷར་སྣང་གཉུག་མའྱི་དབྱྱིངས་སུ་ཐྱིམ། ། 
诺借拉囊涅么央色腾    器情所现本尊融法界 
སར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའྱི་ལྷར་སྐུར་ལྡང་། །  
拉扬荣借杰么拉格荡    复起双运幻化本尊身 
 
སོན་ལམ་ནྱི།  
发愿： 

བད་ེགཤེགས་སས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བསེད་དང་། ། 
得夏这吉根杰特洁当      诸佛菩萨之发心 
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མཛད་པ་སོན་ལམ་མཁེན་བརྩ་ེནུས་པའྱི་ཚུལ། ། 
匝巴门蓝钦贼尼波策      智悲力愿事业相 
བླ་མེད་ཡ་ེཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅྱི་འད་བ། ། 
喇美耶希杰彻结札瓦      无上智慧所幻化 
ད་ེའད་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག ། 
得札括纳达所杰瓦效      唯愿我等成如是 
 
བཀྲ་ཤྱིས་ནྱི་མ་ེཏགོ་འཐརོ་ལ། 
颂吉祥： 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའྱི་བྱྱིན་རབས་སྱིང་ལ་ཞུགས། ། 
匝杰喇么辛拉酿拉犹     本传上师加持入心间 

ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱིས་རེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ། 
叶丹拉义吉荣乌哲托     本尊摄受获得众悉地 

མཁའ་འགྲ་ོདམ་ཅན་ལུས་དང་གྲྱིབ་བཞྱིན་འགྲོགས། ། 
宽卓单坚利当哲银卓     空行护法如影相伴随 

གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག  ། 
刚三楞基哲波札西效     所欲任运成就愿吉祥 

 
ཅེས་སོགས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའ།ོ། 
以此等为后行 
 

 
 

如意心宝编译室 

2021 年 4 月 


