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༄༅། །སྨན་བླའ་ིམད་ོཆོག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདུད་རིའ་ིཐིགས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

药师经王极略仪轨·甘露妙滴  

法王如意宝晋美彭措  编撰 

益西彭措堪布      译 

 

 
༄༅། །རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཅྱི་འབྱོར་བའྱི་མཆྱོད་པ་བཤམས་ལ།  
三宝所依之前，随力陈设各类供品。 

སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་ཚོགས་མཆྱོག་ལ། ། 
桑吉秋当措窍拉            诸佛正法贤圣僧 
བང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི། ། 
香且瓦德嘉森且            直至菩提我归依 

རང་གཞན་དྱོན་ནྱི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། ། 
让严敦呢囸哲穴            为欲完成自他利 

བང་ཆུབ་སྟེམས་ནྱི་བསྐྱྟེད་པར་བགྱི། ། 
香且森呢洁巴杰            今发无上菩提心 

ལན་གསུམ་སྱོགས་བརྱོད། 念三遍等 

 
སྟེམས་ཅན་བདྟེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། ། 
森坚得丹德锕抓              愿众离诸苦 

                       愿众得诸乐 
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བདྟེ་ལས་ཉམས་མྟེད་བཏང་སྱོམས་ཤྱོག ། 
得类年美党浓效              愿众乐不退 

                       愿众平等舍 

 
མཆྱོག་བདྟེན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བྱིན་རླབས་དང་། ། 
窍定嘉瓦这吉辛拉当      愿依三宝三尊谛实力 

                        诸佛菩萨海会加持力 

ཚོགས་གཉྱིས་མངའ་ཐང་ཆྱོས་དབྱིངས་དག་པའྱི་མཐུས། ། 
措尼锕汤秋央达波提      福慧圆满威权大势力 

                        清净法界难思难议力 

ཞྱིང་འདྱིར་བདྟེ་བ་ཅན་ལྟར་སྱོད་བཅུད་ཀྱི། ། 
样德得瓦坚达诺借杰      此方刹土如同极乐国 

                        依报正报庄严万德现 

སྲྱིད་ཞྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་འདྱོད་དགུས་འབྱོར་གྱུར་ཅྱིག ། 
哲伊彭措多给较杰结      世出世间心境大圆满 

                        一切所欲普皆自然成 

དྟེར་ནྱི་ཡྱིད་འྱོང་ནྱོར་བུའྱི་ཕྱོ་བྲང་དབུས། ། 
得呢叶嗡诺威颇庄威      愿此悦意摩尼宝宫中 
པད་མ་སྟེང་ཁྱིར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས། ། 
巴玛桑彻嘉瓦这吉南      诸佛菩萨安处狮莲座 
བཞུགས་ནས་གཟུངས་རྱིག་མྱོས་སྱོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི། ། 
犹内荣热木多基哲波      咒力明力胜解力幻变 
མཆྱོད་སྱིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞྱིང་སྱོད་གྱུར་ཅྱིག ། 
窍阵江促刚样效杰结      遍满供品云海悉享用 
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སྱིགས་མའྱི་མགྱོན་པྱོ་བརྟེ་ལྡན་བདྟེ་གཤྟེགས་བདུན། ། 
涅么衮波贼丹得夏登      浊世怙主具悲七如来 
ཐུབ་དབང་དམ་ཆྱོས་བང་སྟེམས་བཀའ་སྱོད་སྱོགས། ། 
特旺丹秋香森瓜朵所      释尊正法菩萨护法众 
བདག་སྱོགས་སྐྱྱོབ་ཕྱིར་མགྱོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉྟེན་དུ། ། 
达所交穴衮嘉宏您德      为救我等请作胜依怙 
སན་འདྟེན་འདྱིར་གཤྟེགས་གདན་འཛོམས་བྱིན་བརླབ་མཛོད། ། 
宣珍德夏丹宗辛拉作      于此降临集会作加持 
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཆྱོད་ཡྱོན་རྒྱ་མཚོས་མཆྱོད། ། 
沿拉嘉丹窍云江促窍      八功德水如海作供养 
འཆྱི་མྟེད་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་གྱིས་ཁྲུས་གསྱོལ་ཞྱིང་། ། 
且美德贼锦基柴所样      无死甘露妙流献沐浴 
སྲབ་འཇམ་ལྷ་ཡྱི་གྱོས་ཀྱིས་བསྟེན་བཀུར་བགྱི། ། 
扎蒋拉叶固基您格杰      轻薄柔软天衣我事奉 
བསྱོད་ནམས་ཞྱིང་དུ་བཞུགས་པར་གསྱོལ་བ་འདྟེབས། ། 
索南样德犹巴所瓦得      祈请诸尊悉住大福田 
སྱོན་པ་མཉམ་མྟེད་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྱོ་དང་། ། 
敦巴年美夏基嘉波当        无等大师释迦王 
ཆྱོས་ཀྱི་རྒྱལ་བུ་འཇམ་དཔལ་གཞྱོན་ནུའྱི་ཞབས། ། 
秋杰嘉沃蒋华云尼压        童真文殊法王子 
བཀའ་དྱིན་མཚུངས་མྟེད་མཁན་ཆྟེན་ཞྱི་འཚོ་སྱོགས། ། 
瓜珍聪美堪钦耶措所        恩德无比静命尊 
དངྱོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
乌杰喇嘛南拉香擦洛        诸传承师我敬礼 
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ཉམ་ཐག་འགྱོ་རྣམས་སྱོལ་བའྱི་ཐུགས་རྟེ་ཅན། ། 
年塔卓南卓沃特杰坚        救度苦众大悲尊 
བདྟེ་གཤྟེགས་བདུན་དང་ཐུབ་དབང་དམ་པའྱི་ཆྱོས། ། 
得夏登当特旺丹波秋        七佛释尊圣佛法 
འཇམ་དཔལ་སྐྱབས་གྱོལ་གསང་བདག་ཚངས་དབང་དང་། ། 
蒋华嘉卓桑达苍旺当        文殊师利圣救脱 

                        秘密主等我敬礼 

རྒྱལ་ཆྟེན་གནྱོད་སྱིན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
嘉钦诺因南拉香擦洛        大梵帝释四天王 

                        药叉神众我悉礼 

བདྟེ་གཤྟེགས་སྲས་བཅས་བཞུགས་པའྱི་ཕྱོགས་དྟེ་དང་། ། 
得夏这吉犹波效得当        诸佛菩萨所住方 
ཉན་ཐྱོས་རང་རྒྱལ་སྱོབ་དང་མྱི་སྱོབ་སྟེ། ། 
年图让嘉洛当么洛得        二乘有学及无学 
སྐུག་གཟུགས་གྟེགས་བམ་མཆྱོད་རྟེན་ལ་སྱོགས་པ། ། 
格惹拉万窍定拉所巴        身像经塔等应礼 
ཕག་བར་འྱོས་པ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
夏夏务巴根拉香擦洛        一切所有我皆礼 
 
བྟེ་བྲགས་ཏུ་བདྟེ་གཤྟེགས་བརྒྱད་དང་དམ་ཆྱོས་བང་སྟེམས་བཀའ་སྱོད་རྣམས་ལ་
ཚིགས་བཅད་ལྷུག་གང་རུང་གྱིས་ཕག་འཚལ་ཅྱི་ནུས་བརྱོད། 
分别敬礼八佛、正法、菩萨、护法，由偈颂长行随宜，随己力能而诵。

（例如： 

 

 



 

5 

༼བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལྟེགས་པར་ཡྱོངས་བསགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་
པྱོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 灿
拉巴永扎华杰嘉波拉 香擦洛 窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，善名称吉祥王

如来。 
ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་རྱིན་པྱོ་ཆྟེ་དང་ཟླ་བ་དང་པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་
གཟྱི་བརྱིད་ས་དབངས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་
མཆྱིའྱོ། ། 
炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 仁
波切当达瓦当 巴美囸德坚巴 葵巴惹节札样杰
嘉波拉 香擦洛 窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，宝月智严光音

自在王如来。 
ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་གསྟེར་བཟང་དྱི་མྟེད་རྱིན་ཆྟེན་སང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་
ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
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炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 色
让哲美 仁钦囊瓦 德犹哲巴拉 香擦洛 窍多 嘉
森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，金色宝光妙行

成就如来。 
ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་མྟེད་མཆྱོག་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 氼
安美窍华拉 香擦洛 窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，无忧最胜吉祥

如来。 
ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་བསགས་རྒྱ་མཚོའྱི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 秋
扎江促样拉 香擦洛 窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，法海雷音如来。 

ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་
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པའྱི་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་རྒྱ་མཚོ་མཆྱོག་གྱི་བླྱོས་རྣམ་པར་རྱོལ་པ་མངྱོན་པར་
མཁྟེན་པའྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 秋
江措窍格露 南巴若巴 温巴钦波嘉波拉 香擦洛 
窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，法海胜慧游戏

神通如来。 
ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྻའྱི་འྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑吉 曼
杰喇贝哲叶 奥杰嘉波拉 香擦洛 窍多嘉森且奥 
顶礼供养归依，世尊、应供、正等正觉，药师琉璃光王

如来。 
ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
སྱོན་པ་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྟེ་བཞྱིན་གཤྟེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ། 
མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
敦巴炯丹迪 得银夏巴 札炯巴 扬达巴 作波桑
吉 华嘉瓦 夏迦特巴拉 香擦洛 窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，本师、世尊、应供、正等正觉，释迦牟

尼如来。 
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ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
མ་རྱིག་མུན་སྟེལ་སྱོན་མྟེ་མཆྱོག ། 
玛热门色准美窍            破无明暗最胜灯 
སྡུག་བསྔལ་ནད་སྟེལ་སྨན་གྱི་ཕུལ། ། 
德锕纳色曼杰颇            除苦恼病稀有药 
དམ་ཆྱོས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
丹秋衮窍坛加拉            一切殊胜妙法宝 
ཕག་འཚལ་མཆྱོད་ཅྱིང་སྐྱབས་སུ་མཆྱི། ། 
香擦窍匠嘉森且            礼敬供养我归依 

    ལན་བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 

 
བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའ་སྟེམས་དཔའ་ཆྟེན་པྱོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་
སྐྱབས་གྱོལ་དང་ཕག་ན་རྱོ་རྟེ་ལ་སྱོགས་པ་བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའྱི་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
香且森华森华钦波 帕巴蒋华当嘉卓当夏纳多杰
拉所巴 香且森慧措坛加拉 香擦洛 窍多 嘉森
且奥 
顶礼供养归依，文殊师利、救脱、金刚手等一切菩萨摩

诃萨众。 
བདུན་སྱོགས་བརྱོད། 念七遍等 
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ཚངས་པ་དང་ལྷའྱི་དབང་པྱོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྒྱལ་པྱོ་ཆྟེན་པྱོ་བཞྱི་དང་གནྱོད་
སྱིན་གྱི་སྟེ་དཔྱོན་ཆྟེན་པྱོ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སྱོགས་པ་དམ་པའྱི་ཆྱོས་སྐྱྱོང་བའྱི་
ལྷའྱི་དགྟེ་བསྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །མཆྱོད་དྱོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྱོ། ། 
苍巴当勒旺波嘉辛当嘉波钦波耶当 诺因杰得魂
钦波借尼拉所巴 丹波秋炯沃勒给您坛加拉 香
擦洛 窍多 嘉森且奥 
顶礼供养归依，梵王、帝释、四大天王，十二药叉等众，

诸天近事护法尊神。 
ལན་གསུམ་སྱོགས་བརྱོད། 念三遍等 

དྟེང་འདྱིར་འཕགས་ཚོགས་དྟེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
当德帕措得达坛加拉        现今海会圣众前 
མཆྱོད་ཡྱོན་བྱུག་པ་མྟེ་ཏྱོག་བདུག་སྱོས་དང༌། ། 
窍云协巴美朵德富当        普遍供养微妙物 

                        涂香烧香功德水 

མར་མྟེ་ཞལ་ཟས་སྱིལ་སན་རྱོལ་མྱོའ་ིཚོགས། ། 
玛美压瑞色年若木措        鲜花灯明丰饶食 

                        铙钹鼓磬妙音乐 

གདུགས་དང་མཛེས་པའྱི་བ་དན་ལ་སྱོགས་པ། ། 
德当贼波瓦丹拉所巴        伞盖庄严幡幢悬 

                        清净妙衣甘甜果 

དངྱོས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འབྱོར་པའྱི་མཆྱོད་པ་དང༌། ། 
乌色结达较波窍巴当        随力圆满供实物 

ཕྱོགས་བཅུར་བདག་པྱོས་ཡྱོངས་སུ་མ་བཟུང་བའྱི། ། 
效借达布永色玛荣沃        又供十方无主摄 
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ལྷ་མྱིའྱི་ཡྱོ་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀུན་དང༌། ། 
拉弥哟夏彭森措根当        人天上妙诸资具 
གཟུངས་དང་རྱིག་པའྱི་མཐུ་དང་མྱོས་སྱོབས་ཀྱིས། ། 
荣当热波特当木多基        咒力明力胜解力 
བསྐྱྟེད་པའྱི་མཆྱོད་སྱིན་བཟང་པྱོ་སྱོད་པ་ཡྱི། ། 
洁波窍阵让波效巴叶        所现殊妙供品云 
སྨྱོན་ལམ་ལས་བྱུང་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་པ། ། 
门蓝类雄江措坛加巴        此等一切供养具 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའ་ིམཆྱོད་པའྱི་སྱིན་ཕུང་གྱིས། ། 
根德让布窍波阵彭给        咸依普贤行愿法 

                        普贤供云遍充满 

ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཀླས་རྒྱས་པར་བཀང་སྟེ་འབུལ། ། 
南葵塔利吉巴刚得钵        无边虚空作献供 
བདག་གྱིས་ཐྱོག་མྟེད་དུས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། ། 
达给托美迪内达迪瓦        无始以来至今生 
ཉྱོན་མྱོངས་དབང་གྱིས་བགྱི་འྱོས་མ་བགྱིས་ཤྱིང༌། ། 
纽蒙旺给杰务玛基向        恒随烦恼业力转 

                        应作不作作非作 

མྱི་འྱོས་ལས་བགྱིས་སྱིག་ལྟུང་ཅྱི་བསགས་པ། ། 
么务类基德动结萨巴        造集一切诸罪堕 
གནྱོང་ཞྱིང་འགྱོད་པས་ཡང་དག་བཤགས་པར་བགྱི། ། 
浓样郊贝扬达夏巴杰        今于诸佛圣众前 

                        悉皆惭愧追悔忏 
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འཕགས་དང་སྱོ་སྱོའ་ིསྐྱྟེ་བྱོའ་ིདགྟེ་བ་ནྱི། ། 
帕当所苏洁务给瓦呢        圣者凡夫三世积 
དུས་གསུམ་བསགས་ལ་རྟེས་སུ་ཡྱི་རང་ངྱོ༌། ། 
迪森萨拉吉色叶让欧        世出世善皆随喜 
ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
效借犹波嘉瓦坛加拉        十方所有世间灯 

                        成就无上菩提者 

ཆྱོས་འཁྱོར་བླ་ན་མྟེད་པར་བསྱོར་བར་བསྐུལ། ། 
秋括喇纳美巴果瓦格        我今一切皆劝请 

                        转于无上妙法轮 

འཇྱིག་རྟེན་སྱོན་མྟེ་མྱ་ངན་འདའ་བཞྟེད་པ། ། 
结定准美氼安达耶巴        诸佛若欲示涅槃 

                        我悉至诚而劝请 

དྟེ་ཀུན་མྱ་ངན་མྱི་འདའ་བཞུགས་གསྱོལ་འདྟེབས། ། 
得根氼安么达犹所得        为利一切众生界 

                        愿久住世莫涅槃 

འདྱིས་མཚོན་དགྟེ་ཀུན་བདག་གཞན་མ་ལུས་པས། ། 
迪存给根达严玛利贝        此修所表一切善 

                        悉皆摄集而回向 

བླ་མྟེད་བང་ཆུབ་མངྱོན་བྟེད་རྒྱུར་བསྔྱོའ ྱོ། ། 
喇美香且温学杰噢奥        尽虚空界一切众 

                        无余皆证大菩提 
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དྟེང་འདྱིར་མདྱོ་སྟེའྱི་ཆྱོ་ག་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། ། 
当德多迪窍嘎结银德        现今依奉经仪轨 
རྒྱལ་བ་འཁྱོར་བཅས་ཕག་འཚལ་མཆྱོད་སྱོགས་མཐུས། ། 
嘉瓦括吉香擦窍所提        礼敬供养诸佛会 

                        此行具足妙势力 

བདྟེ་གཤྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱོན་ལམ་གང་བཏབ་དང༌། ། 
得夏南基门蓝刚达当        故我祈请圣垂慈 

                        诸佛本愿胜果实 

རྒྱལ་སྲས་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་བཞྟེས་དང༌། ། 
嘉这擦玛南杰压义当        具量菩萨允诺事 
ཆྱོས་སྐྱྱོང་སྲུང་མས་ཐུགས་དམ་གང་བཅས་པ། ། 
秋炯忠昧特丹刚吉巴        护法善神坚誓言 
བདག་ཅག་རྣམས་ལ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ། ། 
达加南拉哲巴匝德所        垂赐我等得成就 
ཐུབ་བསན་དར་ཞྱིང་བསན་འཛིན་ཞབས་པད་བརན། ། 
特丹达样丹增压巴丹        惟愿圣教常兴盛 

                        持教诸师恒住世 

མྱི་བདག་ཆྱོས་ལྡན་འབངས་རྣམས་དགྟེ་ལ་འཁྱོལ། ། 
么达秋丹棒南给拉括        君王有道民向善 
འགྱོ་ཀུན་བདྟེ་སྐྱྱིད་འཕྟེལ་ཞྱིང་ཆྱོས་ལ་མྱོས། ། 
卓根得杰培样秋拉木        众生安乐胜解法 
ནད་གདྱོན་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྱོད་རྒྱུན་ཆད་དྟེ། ། 
纳敦沃篷塔作锦恰得        贫穷鬼病斗诤息 
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བམས་པའྱི་སྟེམས་ལྡན་ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱས། ། 
宣波森丹秋当札西吉        心慈正法吉祥增 
 
སྱིབ་བང་ཚོགས་རྱོགས་བང་ཆྟེན་མྱུར་ཐྱོབ་ཤྱོག ། 
哲香措作香钦涅托效        断除障碍资粮圆 

                        群生速证大菩提 

བདྟེ་གཤྟེགས་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱྟེད་དང༌། ། 
得夏这吉根杰特洁当        惟愿常随诸圣学 

                        一切诸佛菩萨众 

མཛད་པ་སྨྱོན་ལམ་མཁྟེན་བརྟེ་ནུས་པའྱི་ཚུལ། ། 
匝巴门蓝钦贼尼波策        发心事业广大愿 

                        大智大悲大神力 

བླ་མྟེད་ཡྟེ་ཤྟེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇྱི་འད་བ། ། 
喇美耶希杰彻结札瓦        无上本智幻变事 
དྟེ་འད་ཁྱོ་ནར་བདག་ཀང་འགྱུར་བར་ཤྱོག ། 
得札括纳达匠杰瓦效        愿我悉能成如是 
 
སྔགས་བཟླས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་བདྟེ་བར་གཤྟེགས་པ་བརྒྱད་འཁྱོར་དང་བཅས་
པའྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏྟེ་སྐུའྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་འྱོད་ཟྟེར་བདུད་
རྱིའྱི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མྟེད་པ་བྱུང་ནས་བདག་དང་སྱིན་བདག་ལ་ཐྱིམ་པས་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ་ལ། 
锕迪波锦基得瓦夏巴嘉括当吉波特丹杰杰格得
给恰坛加内奥热德贼南巴华德美巴雄内达当因
达拉腾贝辛基拉巴桑拉 
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由诵咒缘，劝动八佛及其眷属誓愿起用，从身分一切处

出现无量甘露光明，融入我及施主而作加持。如是观想。 
 
ཨཱོྃ་ན་མྱོ་བྷ་ག་ཝ་ཏྟེ། བྷཻ་ཥ་ཛེ་གུ་རུ་བཻཌཱུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་
ཏྟེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨཱོྃ་བྷཻ་ཥ་ཛེ་བྷཻ་ཥ་ཛེ། མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛེ། བྷཻ་ཥ་ཛེ་རཱ་
ཛཱ་ས་མུདྒ་ཏྟེ་སྭཱ་ཧཱ།  
嗡纳摩巴嘎哇得 贝喀匝耶格热贝哲雅 扎巴囸
匝雅 达塔嘎达雅 阿哈得桑雅桑波达雅 达雅塔 
嗡贝喀匝耶贝喀匝耶 玛哈贝喀匝耶 贝喀匝耶 
囸匝萨么嘎得娑哈 
 
ཞྟེས་ཅྱི་ནུས་བཟླ༑ སྱོ་ན་གཟུངས་རྱིང་ཡང་གང་མང་བཟླས་མཐར། 
随力诵咒。若愿意，长咒也随宜多诵。之后念诵： 

 

 

 

 

 

མཆྱོད་པའྱི་ཡྱོ་བད་མ་འབྱོར་ཉམས་པ་སྱོགས། །  
窍波哟夏玛较年巴所        供物不周及有失 
ནྱོངས་པ་གང་མཆྱིས་བཟྱོད་པར་བཞྟེས་ནས་ཀང་། ། 
浓巴刚其若巴义内匠        随有何过乞容恕 
བཅྱོམ་ལྡན་འཁྱོར་བཅས་རང་རང་ཞྱིང་ཁམས་སུ། ། 
炯丹括吉让让样康色        世尊眷属回刹土 
གཤྟེགས་ཏྟེ་སར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ། ། 
夏得拉扬君巴匝德所        再请大悲还降临 
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བསྱོད་ནམས་འདྟེ་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་གཟྱིགས་པ་ཉྱིད། ། 
索南得义坛加惹巴涅        此福愿得一切智 
ཐྱོབ་ནས་ཉྟེས་པའྱི་དག་རྣམས་ཕམ་བྟེད་ཅྱིང་། ། 
托内尼波札南旁学匠        摧灭一切过失敌 
སྐྱྟེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་རྦ་ཀླྱོང་འཁྲུགས་པ་ཡྱི། ། 
洁嘎纳其瓦龙彻巴叶        从老病死苦波涌 
སྲྱིད་པའྱི་མཚོ་ལས་འགྱོ་བ་སྱོལ་བར་ཤྱོག ། 
哲波措类卓瓦卓瓦效        大有海中度有情 
བདྟེ་གཤྟེགས་བརྒྱད་དང་དྟེས་གསུངས་དམ་པའྱི་ཆྱོས། ། 
得夏嘉当迪颂丹波秋        八佛圣法持法众 
དྟེ་འཛིན་འཕགས་པའྱི་དགྟེ་འདུན་བཅས་པ་ལ། ། 
得怎帕波根登吉巴拉        尽其所有妙瑞相 
རྨད་བྱུང་དགྟེ་མཚན་ཇྱི་སྟེད་མཆྱིས་པ་དྟེས། ། 
玛雄给灿结涅其巴迪        有寂广大诸善聚 
སྲྱིད་ཞྱིའྱི་ལྟེགས་ཚོགས་རྒྱས་པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤྱོག ། 
哲伊拉措吉波札西效        圆满吉祥普降集 

 
ཅྟེས་མདྱོ་ཆྱོག་གྱི་སྱིང་པྱོའ་ིགནད་འདུ་བར་བས་ཏྟེ། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཁྱོ་ནགྱོ་རྱིམ་
བསྟེབས་ཏྟེ་ངག་དབང་བླྱོ་གྱོས་མཚུངས་མྟེད་ཀྱིས་སྟེལ་བས་འགྱོ་ཀུན་སྨན་གྱི་བླ་མའྱི་གྱོ་
འཕང་འཐྱོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །དགྟེའྱོ། །    ། ། 
此番会集大经仪轨要中扼要，唯一依诸位上师言教次第编集，由阿旺洛

珠聪美合集。此善愿一切众生咸得药师佛果位。善哉！ 
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大恩上师圣者法王如意宝，对药师经仪轨的精华

扼要再作摄集，依诸传承上师的教言编集了《药师经

王极略仪轨·甘露妙滴》，我本人现已翻译圆满。 
此仪轨篇幅虽短，但内容完备，且加持力极大，

是消除种种衰恼的灵丹妙药，尤其适合琐事繁多的现

代人念修。 
若能将其定为日课，或在每月初八、十五、三十

等吉日如法念修，在遣除现世灾难、疾病、穷困及实

现善愿等的方面，定会发生不可思议的效力。 
——益西彭措堪布 


