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༄༅། ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇྡོམས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའ་ིགཟུངས་བཞུགས་སྡོ། ། 
摧破金刚陀罗尼经 

 
༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།  
嘉嘎嘎德（梵语：） 班匝波达囸纳玛达囸讷 
བོད་སྐད་དུ། རོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གཟུངས།  
沃嘎德（藏语：） 多杰南巴炯巴义夏沃荣 
汉语：摧破金刚陀罗尼经 
 
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
桑吉当香且森华坛加拉香擦洛 
顶礼一切佛菩萨！ 
 
འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།  
德嘎达给图巴迪结纳 
如是我闻：一时 
བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རྗེ་ལ་བཞུགས་ཏྗེ།  
炯丹迪多杰拉犹得 
薄伽梵安住金刚三摩地。 
སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་ལག་ན་རོ་རྗེའི་ལུས་ཐམས་ཅད་རོ་རྗེར་བྱིན་གིས་
བརླབས་ནས་རོ་རྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ།  
桑吉杰提拉纳多吉利坛加多杰辛基拉内多吉当
诶怎拉浓巴犹所 
以佛威力，加持金刚手全身为金刚已，（金刚手）入定

于金刚三摩地。 
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དྗེ་ནས་ལག་ན་རོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐུ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀི་བྱིན་གིས་བརླབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་
ཀི་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀིས་རོ་རྗེ་ཁོ་བོ་ལས་བྱུང་བ་རོ་རྗེ་སིང་པོ་རབ་ཏུ་སྨྲས་
ཏྗེ།  
得内拉纳多吉桑吉坛加杰特当桑吉坛加杰辛基
拉当 香且森华坛加杰辛基拉基 多杰绰卧类雄
瓦 多杰酿波囸德昧得 
尔后，金刚手承诸佛威力及一切佛菩萨之加持，广宣金

刚忿怒所生之金刚密咒： 
མི་ཆོད་པ། མི་ཤིགས་པ། བདྗེན་པ། སྲ་བ། བརྟན་པ།  
么窍巴 么谢巴 定巴 札瓦 丹巴 
不断 不坏 谛实 坚硬 稳固 
ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་མྗེད་པ།  
坛加德托巴美巴            于一切中无障碍 
ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཕམ་པ།  
坛加德玛旁巴              一切无有能胜者 
སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བྱྗེད་པ།  
森坚坛加扎巴学巴          能令一切有情惧 
སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིལ་བར་བྱྗེད་པ།  
森坚坛加杰瓦学巴          亦能折服诸有情 
རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱྗེད་པ།  
热锕坛加皎巴学巴          能断一切诸明咒 
རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གནོན་པར་བྱྗེད་པ།  
热锕坛加伦巴学巴          亦能镇伏诸明咒 
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ལས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱྗེད་པ།  
类坛加炯巴学巴            能摧破诸一切业 
གཞན་གི་ལས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱྗེད་པ།  
严杰类坛加结巴学巴        能予毁坏诸他业 
གདོན་ཐམས་ཅད་རླག་པར་བྱྗེད་པ།  
敦坛加拉巴学巴            能粉碎诸一切魔 
གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་བྱྗེད་པ།  
敦坛加类塔瓦学巴          能解脱于一切魔 
འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་བྱྗེད་པ།  
炯波坛加各巴学巴          能予勾招诸部多 
རིག་སྔགས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ། ། 
热锕杰类坛加学德借巴     令诸明咒起作用 
མ་གྲུབ་པ་རྣམས་གྲུབ་པར་བྱྗེད་པ།  
玛哲巴南哲巴学巴          未成就众令成就 
གྲུབ་པ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱྗེད་པ།  
哲巴南且么囸瓦学巴        成就者令不唐捐 
འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སིན་པ།  
多巴坛加囸德因巴          博施一切诸所欲 
སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ། ཞི་བ། རྒྱས་པ།  
森坚坛加忠瓦 耶瓦 吉巴 
能护佑一切诸有情、息灾、增益 
སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེངས་པར་བྱྗེད་པ།  
森坚坛加让巴学巴 
能令一切有情僵化、昏聩 
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རྨུགས་པར་བྱྗེད་པའི་གསང་སྔགས་ཀི་མཐུ་ཆྗེན་པོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་
མཐུས་ལག་ན་རོ་རྗེས་རབ་ཏུ་སྨྲས་སོ། ། 
么巴学波桑锕杰特钦波德 桑吉杰提拉纳多吉囸
德昧所 
如此大力密咒，金刚手承佛威神而广宣之： 
 
ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡྗེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སྗེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡྗེ། ཏདྱ་ཐཱ། 
ཨཱོྃ་ཏྲུ་ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲོ་ཊ་ཡ་ཏྲོ་ཊ་ཡ། སྥུ་ཊ་སྥུ་ཊ། སོ་ཊ་ཡ་སོ་ཊ་ཡ། གྷཱུརྞ་གྷཱུརྞ། གྷཱུརྞཱ་
པ་ཡ་གྷཱུརྞཱ་པ་ཡ། སརྦ་སཏྭཱ་ནི། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། སཾ་བོ་དྷ་ཡ་སཾ་བོ་དྷ་ཡ། བྷྲ་མ་
བྷྲ་མ། སཾ་བྷྲཱ་མ་ཡ་སཾ་བྷྲཱ་མ་ཡ། སརྦ་བྷཱུ་ཏཱ་ནི། ཀུ་ཊ་ཀུ་ཊ། སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ་སཾ་ཀུ་ཊ་
ཡ། སརྦ་ ཤ་ཏྲུ་ནཾ། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ་སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིདྱཱ་བཛྲ་བཛྲ། 
སོ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊྚ་ཧཱ་
ས་ནཱི་ལ་བཛྲ་སུ་བཛྲ་ཡྗེ་སྭཱ་ཧཱ། ཧྗེ་ཕུལླུ་ནི་རུ་ཕུལླུ། གིཧྞ་ཀུལླུ། མི་ལི་ཙུལླུ། 
ཀུ་རུ་ཀུལླུ། བཛྲ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ། མ་ཊ་མ་
ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན་པྲ་མོ་ཊ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙ་ར་ནི་ཙ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་
ས་ར། མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙིནྡ་ཙིནྡ། བིནྡ་བིནྡ། མ་ཧཱ་ཀི་ལི་ཀི་
ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཀོ་དྷ་ཀོ་དྷ་བཛྲ་ཀི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། ཙཎྜ་
ཀི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏྲཱ་ས་ཡ་ཏྲཱ་ས་ཡ། བཛྲ་ཀི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧ་ར་ཧ་ར། 
བཛྲ་དྷ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། པྲ་ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བཉྫ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཏི་སི་ར་
བཛྲ། ཤྲུ་ཏིསི་ར་བཛྲ། པྲ་ཏིསི་ར་བཛྲ། མ་ཧཱ་བཛྲ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་
གྷ་བཛྲ། ཨྗེ་ཧྗེ་ཧི་བཛྲ། ཤི་གཾ་བཛྲ་དྷ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་
རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལ་མཱ་ཝརྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ན་མཿས་
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མནྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལ་མ་ཝརྟ་ཡ། མ་ཧཱ་བ་ལྗེ། ཀ་ཏ་བྗེ། ཏ་ཏ་ལྗེ། ཨ་ཙ་
ལྗེ། མཎྜ་ལ་མཱ་ཡྗེ། ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལྗེ། བྗེ་ག་ར་ཎ། ཨ་ཛི་ཏྗེ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། 
ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། ཏིངྒ་ལྗེ། ད་ཧ་ད་ཧ། ཏྗེ་ཛོ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བནྡྷ་བནྡྷ། མ་ཧཱ་བ་
ལྗེ། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛྭ་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡྗེ། 
མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སྗེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡྗེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨཱོྃ་ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ། མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ། དྷུ་ན་
དྷུ་ན་བཛྲ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ། དྷ་ར་དྷ་ར་བཛྲ། དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ་
བཛྲ། དཱ་རུ་ཎ་དཱ་རུ་ཎ་བཛྲ། ཙིནྡ་ཙིནྡ་བཛྲ། བིནྡ་བིནྡ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ན་མཤྩཎྜ་
བཛྲ་ཀོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏྗེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།  
纳摩囸纳札雅雅 纳玛赞札班匝巴纳耶 玛哈雅
甲色那巴达耶 达雅塔 嗡哲扎哲扎 卓扎雅卓扎
雅 萨坡扎萨坡扎 萨婆扎雅萨婆扎雅 格纳格纳 
格纳巴雅格纳巴雅 萨儿瓦萨埵呢 波达雅波达雅 
桑波达雅桑波达雅 抓玛抓玛 桑抓玛雅桑抓玛
雅 萨儿瓦波达呢 哥扎哥扎 桑哥扎雅桑哥扎雅 
萨儿瓦夏哲囊 噶扎噶扎 桑噶扎雅桑噶扎雅 萨

儿瓦波雅班匝班匝 萨婆扎雅班匝班匝 嘎扎班匝
班匝 玛扎班匝班匝 玛塔班匝班匝 阿扎哈萨呢
拉班匝 色班匝耶娑哈 嘿破讷 呢热破讷 格哈
纳格讷 么勒则讷 格热格讷 班匝博匝雅雅娑哈 
格勒格拉雅娑哈 嘎扎嘎扎 玛扎玛扎 囸扎囸扎 
摩扎那抓摩扎那雅娑哈 匝囸呢匝囸 哈囸哈囸 
萨囸萨囸 玛囸雅 班匝博达囸纳雅娑哈 层达层
达 本达本达 玛哈格勒格拉雅娑哈 班达班达 
卓达卓达 班匝格勒格拉雅娑哈 泽热泽热 赞札
格勒格拉雅娑哈 札萨雅札萨雅 班匝格勒格拉
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雅娑哈 哈囸哈囸 班匝达囸雅娑哈 抓哈囸抓哈
囸 班匝抓班杂那雅娑哈 玛德特囸班匝 西德特
囸班匝 抓德特囸班匝 玛哈班匝 阿抓德哈达班
匝 阿摩噶班匝 哎哈雅合班匝 西噶让班匝达囸
雅娑哈 达囸达囸 德热德热 德热德热 萨儿瓦班
匝格拉玛哇达雅娑哈 阿么嘎玛囸雅啪德 纳美萨
曼达班匝囊 萨儿瓦班匝格拉玛哇达雅 玛哈巴雷 
嘎达贝 达达雷 阿匝雷 曼扎拉玛耶 阿德班匝 
玛哈巴雷 备嘎囸钠 阿泽得 作拉作拉 德遮德
遮 当嘎雷 达哈达哈 得作巴德 德勒德勒 班达
班达 玛哈巴雷 班匝昂哥夏作拉雅娑哈 纳摩囸
纳札雅雅 纳玛赞札班匝巴纳耶 玛哈雅甲色那
巴达耶 达雅塔 嗡哈囸哈囸班匝 玛塔玛塔班匝 
德那德那班匝 达哈达哈班匝 巴匝巴匝班匝 达
囸达囸班匝 达囸雅达囸雅班匝 达热纳达热纳
班匝 层达层达班匝 本达本达班匝吽啪德 纳玛
赞札班匝卓达雅 喝勒喝勒 迪叉迪叉 班达班达 
哈纳哈纳 阿玛热得吽啪德 
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བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། ། 
达当森坚坛加杰            我与一切有情之 

སིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བྱས་ནས། ། 
德巴坛加香虚内            一切罪过清净已 
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་མྗེད་པར་བྱྗེད། ། 
德锕坛加美巴学            一切痛苦令空无 
རྒྱུད་དོ་ཅོག་གི་རྩ་བ་སྗེ། ། 
杰多皎格匝瓦得            一切续部之根本 
དཔལ་ཀུན་གིས་ནི་ལྗེགས་པར་བརྒྱན། ། 
华根基呢拉巴坚            诸嘿日嘎而庄严 
སྗེམས་ཅན་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང༌། ། 
森坚旺波年巴当            有情根门若衰损 
ཚེ་ཟད་པ་དང་ཚེ་ཉམས་དང༌། ། 
才囸巴当才年当            寿数已尽寿命衰 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་མིན་གང་ཆགས་དང༌། ། 
彭森措门刚恰当            出现任何不圆满 
ལྷ་རྣམས་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པ་དང༌། ། 
拉南嘉基效巴当            诸天神众亦背弃 
མཛའ་སྡུག་སྗེ་བོ་སང་བ་དང༌། ། 
匝德洁卧当瓦当            亲友众人起嗔恨 
བྲན་བཟའ་ལ་སོགས་གཙེས་པ་དང༌། ། 
撰囸拉所贼巴当            家人仆从等损害 
ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་མ་ཡིན་དང༌། ། 
潘层腾巴玛银当            相互之间不和睦 
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ནོར་འགིབ་པས་ནི་གནོད་པ་དང༌། ། 
诺哲贝呢诺巴当            财富衰减而损害 
མྱ་ངན་ངལ་ལས་གནོད་པ་དང༌། ། 
氼安锕类诺巴当            忧戚疲惫及损害 
འཇིགས་པ་དང་ནི་ཕོངས་པ་དང༌། ། 
结巴当呢篷巴当            诸怖畏与众贫困 
གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བྱད་སྗེམས་དང༌། ། 
囸当杰嘎夏等当            曜及星宿之诅咒 
མི་བཟད་གདོན་གིས་ཉྗེན་པ་དང༌། ། 
么囸敦基碾巴当            恶毒魔祟相逼迫 
མྱ་ངན་ངལ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། ། 
氼安锕类雄瓦叶            忧戚疲累所导致 
རི་ལམ་སིག་པ་མཐོང་ན་ཡང༌། ། 
么蓝德巴通纳扬            梦中得见诸罪相 
དྗེས་ནི་རབ་བཀྲུས་གཙང་མ་ཡིས། ། 
迪呢囸这臧玛义            以此沐浴做清洁 
མདོ་སྗེ་དམ་པ་མཉན་པར་བྱ། ། 
多得丹巴年巴夏            而当听闻妙经藏 
གང་དག་ཡིད་དགྗེ་སྗེམས་དང་ཞིང༌། ། 
刚达叶给森当样            以诸善心意以及 
གཙང་མའི་གོས་ཀིས་རབ་བརྒྱན་ཏྗེ། ། 
臧么固基囸坚得            洁净衣物而严饰 
ཟབ་མོ་སངས་རྒྱས་སོད་ཡུལ་བ། ། 
囸摩桑吉效耶瓦            若闻甚深佛行境 
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མདོ་སྗེ་འདི་ནི་ཉན་བྱྗེད་ན། ། 
多得德呢年学纳            如是妙法此经部 
མདོ་སྗེ་འདི་ཡི་གཟི་བརིད་ཀིས། ། 
多得德叶惹节基            以此经部之威德 
སྲོག་ཆགས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། ། 
卓恰达呢坛加杰            一切含灵诸众生 
མི་བཟད་པ་ཡི་ནད་རྣམས་ཀང༌། ། 
么囸巴叶纳南匠            诸般难忍之病疾 
དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བལྟ། ། 
得达坛加耶瓦达            彼等一切即息灭 
ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕྗེལ་བར་འགྱུར། ། 
才当索南培瓦杰            寿命福德得增长 
སིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་ཐར། ། 
德巴根类南巴塔            一切罪过获解脱 
ནོར་བུ་ཡུངས་ཀར་དུར་བ་དང༌། ། 
诺沃雍嘎德瓦当            宝珠白芥百节草 
རིན་ཆྗེན་ར་མྗེད་ཙནྡན་བཅས། ། 
仁钦玛美赞但吉            无瑕珍宝及旃檀 
ཤྗེལ་དང་རོ་རྗེ་མྗེ་ཏོག་དང༌། ། 
协当多杰美朵当            水晶金刚杵花水 
ཆུ་ཡིས་གསྗེར་རམ་ཡང་ན་ནི། ། 
且义色然扬纳呢            盛满金瓶彼之中 
དངུལ་གི་བུམ་པ་དག་ཀང་རུང༌། ། 
额杰翁巴达匠荣            抑或银瓶等亦可 
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གཙང་མའི་གོས་ཀིས་དཀི་ཞིང་དགང༌། ། 
臧么固基遮样刚            复以洁净绸布裹 
ལན་གངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། ། 
蓝章涅协匝结甘            念诵二十一遍者 
ཡང་ན་ལན་གངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། ། 
扬纳蓝章嘉匝嘉            抑或一百零八遍 
རོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་བཟླས་ནས་ནི། ། 
多杰南炯迪内呢            摧破金刚咒语已 
རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་གིས་ཤིག ། 
嘉波达德柴基谢            国王常用做沐浴 
རོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རོགས་སོ། ། 
摧破金刚陀罗尼经竟。 
 
རྒྱ་གར་གི་མཁན་པ་ོཛ་ིན་མི་ཏྲ་དང་དཱ་ན་ཤི་ལ་དང་། བོད་ཀི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེས་
བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏྗེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ། 
印度堪布则那莫扎、达那些拉与藏地译师僧人智慧军翻译并讲闻抉择。 


