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thun-trug-la-me-nel-jor
上師六座瑜伽修法

༄༅། །ན་མོ་gu་ru་མǳu་གྷོ་a་ཡ། 
na-mo-gu-ru-man-ju-ko-kha-ya
敬禮上師⽂文殊

(資糧⽥田)
 །rd9་rj;་འཆང་དབང་དཔལ་ldན་bl་མ་ཡི།       །ཞབས་kyི་པdmོར་guས་པས་yག་byས་ཏེ།  
 dho-je-chang-wang-bal-dhen-la-ma-yi    shab-gi-be-mo-gue-be-cha-che-the
 ⾦金剛持王吉祥師﹐         彼⾜足蓮下恭敬禮﹐
 །དམ་ཚJག་sོdམ་པ་དག་bེyད་rmད་byuང་ཐབས།      །rgyuད་དང་rེj་བʦuན་bl་མའི་གsuངས་བཞིན་བཤད། 
 dham-tsig-dhom-ba-dhag-che-me-jong-thab  gue-thang-je-zun-la-me-sung-shin-she
 能淨誓律妙⽅方便﹐         謹遵續義師教釋。︒
(皈依發⼼心)
 །སངས་rgyས་ཆོས་དང་ཚTགས་kyི་མཆོག་rnམས་ལ།     །byང་uབ་བར་du་བདག་ནི་skyབས་su་མཆི། 
 sang-gye-choe-thang-tsog-gi-chog-nam-la   chang-chub-bar-du-dhag-ni-gyab-su-chi
 諸佛正法以及眾中尊﹐        乃至菩提於彼我歸依。︒
 །བདག་གིས་sིbyན་སོགས་བgyིས་པའི་བསོད་ནམས་kyིས།    །འgོr་ལ་ཕན་yིར་སངས་rgyས་འgruབ་པར་ཤོག །
 dhag-gi-jin-sog-gi-be-soe-nam-gi     dro-la-pen-chir-sang-gye-drub-par-shog
 我以所修施等諸資糧﹐        為利⼀一切有情願成佛。︒
(四無量⼼心)
 །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་sdང་དང་།      །brལ་ནས་yད་པར་འཕགས་པའི་བདེ་བ་ཐོབ། 
 sem-jen-tham-je-nye-ring-chag-thang-thang   drel-ne-khye-par-phag-be-dhe-wa-thob
 於諸有情離親疏貪瞋﹐        願皆獲得殊勝⼤大安樂﹐
 །བཟོད་དཀའི་sduག་བsŋལ་rgy་མཚT་ལས་བsgrལ་ཏེ།     །ཐར་བ་དམ་པའི་བདེ་དང་འbrལ་མ་gyuར།
 soe-ge-dhu-ngel-gya-tsho-le-dre-dhe    thar-wa-dham-be-dhe-thang-dre-ma-gyur
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 救度彼等出難忍苦海﹐        願皆不離解脫最上樂。︒
(願⼼心儀軌) 
 །འgོr་kuན་srིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་sོgrལ་yིར།      །rོǳགས་པའི་byང་uབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སེམས། 
 dro-kun-si-shi-jig-ba-le-drol-chir    zog-be-chang-chub-thob-bar-dhoe-be-sem
 為救眾⽣生出有寂怖畏﹐        發起欲得圓滿菩提⼼心﹐
 །དེང་ནས་བzuང་sེt་སངས་rgyས་མ་ཐོབ་པར།      །srོག་གི་yིར་ཡང་མི་བཏང་བzuང་བར་བgyི།
 dheng-ne-zung-dhe-sang-gye-ma-thob-bar  sog-ki-chir-yang-mi-thang-zung-war-gi
 從今乃至未獲佛位間﹐        縱有命難不捨恆受持。︒
(受菩薩戒 三次)
 །bl་མ་rgyལ་བ་srས་བཅས་rnམས།        །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་du་གསོལ། 
 la-ma-gyal-wa-se-je-nam        dhag-la-gong-pa-ze-thu-sol
 諸位上師佛菩薩﹐         伏請於我作憶念﹕
 །ཇི་ltར་sོŋན་gyི་བདེ་ག ཤེགས་kyིས།        །byང་uབ་uགས་ནི་བskyེད་པ་དང་། 
 ji-dhar-ngon-ki-dhe-she-gi      chang-chub-thug-ni-gye-ba-thang
 猶如往昔諸如來﹐         菩提⼼心者令發起﹐
 །byང་uབ་སེམས་དཔའི་བslབ་པ་ལ།        །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ltར། 
 chang-chub-sem-be-lab-ba-la      dhe-dhag-rim-shin-ne-ba-dhar
 於彼菩薩諸學處﹐         如其次第⽽而安住。︒
 །བདག་kyང་འgོr་ལ་ཕན་དོན་du།         །byང་uབ་སེམས་ནི་བskyེད་བgyི་ཞིང་། 
 dhag-gyang-dro-la-phen-dhon-dhu    chang-chub-sem-ni-gye-gi-shing
 我亦為利眾⽣生故﹐         菩提⼼心者令發起﹐
 །byང་uབ་སེམས་དཔའི་བslབ་པ་ལ།        །རིམ་པ་བཞིན་du་བslབ་པར་བgyི། ། ཞེས་སོགས་གsuམ་བrོjད།

 chang-chub-sem-be-lab-ba-la     rim-ba-shin-dhu-lab-bar-gi
 於彼菩薩諸學處﹐         如其次第令修學。︒ ( 三次)
(發歡喜⼼心)
 །དེང་duས་བདག་ཚp་འbrས་bu་ཡོད།        །མི་ཡི་srིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ།
 dheng-dhue-dhag-tshe-dre-bu-yoe    mi-yi-si-ba-le-bar-thob 
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 如今此⽣生有果利﹐         善得⼈人身之利益﹐
 །དེ་རིང་སངས་rgyས་རིགས་su་skyེས།        །སངས་rgyས་srས་su་ད་gyuར་ཏོ། 
 dhe-ring-sang-gye-rig-su-gye     sang-gye-se-su-dha-gyur-dho
 今⽇日⽣生佛種姓中﹐         即是菩薩佛之⼦子。︒
 །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་kyང་།         །རིགས་དང་མuན་པའི་ལས་བrʦམས་ཏེ། 
 dha-ni-dha-ki-ji-ne-gyang      rig-thang-thun-be-le-tsam-dhe
 今後我當盡⾃自⼒力﹐         發起隨順種姓業﹐
 །skyོན་མེད་བʦuན་པའི་རིགས་འདི་ལ།        །rོག་པར་མི་འgyuར་དེ་ltར་by། 
 gyon-me-tsun-be-rig-dhi-la      nyog-bar-mi-gyur-the-dhar-cha
 於此無過淨種中﹐         不令玷污如是⾏行。︒
(觀想上師與本尊無⼆二安座前⽅方)

མduན་gyི་ནམ་མཁའ་ཡིད་འrོག་རིན་ཆེན་rི།      །u་skyེས་ཉི་zl་rgyས་པའི་དkyིལ་འཁོར་sེtང་། 
dhun-ki-nam-kha-yi-trog-rin-chen-tri    chu-gye-nyi-dha-gye-be-gyil-khor-dheng
⾯面前虛空奪意⼤大寶座﹐       蓮華⽇日⽉月圓滿輪墊上﹐
།rʦ་བའི་bl་མ་yབ་བདག་rd9་rj;་འཆང་།       །sku་མདོག་sོŋན་པོ་ཞལ་གཅིག་yག་གཉིས་kyིས། 
tsa-we-la-ma-khyab-dhag-dho-je-chang  gu-dhog-ngon-bo-shal-ji-cha-nyi-gi
根本上師遍主⾦金剛持﹐        身⾊色青藍⼀一⾯面併⼆二臂﹐
།rོdར་dིrལ་བzuང་ནས་རང་འdr་yuམ་ལ་འyuད།      །མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་རིན་ཆེན་rgyན་མང་མཛpས།
 dhor-tril-zung-ne-rang-dra-yum-la-khyue  tshan-be-si-bar-rin-chen-gyan-mang-ze
⼿手持鈴杵擁抱同相母﹐       相好赫弈身披眾寶飾﹐
།ཡིད་འrོག་lh་rǳས་གོས་kyི་ན་བཟའ་ཅན།       །drན་པ་ཙམ་gyིས་གduང་བ་kuན་སེལ་ཅིང་།
 yi-trog-lha-ze-koe-gi-na-sa-jin     tran-ba-tsam-ki-dhung-wa-kun-sel-jing
具⾜足奪意天物錦繡衣﹐        但作憶念能除諸熱惱﹐
།skyབས་མཆོག་མ་luས་འduས་པའི་བདག་ཉིད་du།      །skyིལ་kruང་uལ་gyིས་བuགས་པའི་གནས་གsuམ་du། 
gyab-chog-ma-lue-dhue-be-dhag-nyi-thu  gil-drung-tshul-ki-shug-be-ne-sum-thu
攝集無餘歸處之⾃自性。︒        雙⾜足結跏趺坐身三處。︒
།ཡི་གེ་གsuམ་མཚན་hauཾ་གི་འོད་ཟེར་gyིས།       །རང་བཞིན་གནས་ནས་bl་མ་rd9་rj;་འཆང་། 
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yi-ke-sum-tshan-hum-ki-oe-zer-ki    rang-shin-ne-ne-la-ma-dho-je-chang
標以三字吽字放光明﹐        從⾃自性處迎師⾦金剛持﹐

།ཛཿhauཾ་བཾ་ཧོཿགཉིས་su་མེད་པར་gyuར། །
za-hum-pam-ho-nyi-su-me-bar-gyur
雜吽榜霍融合成無⼆二。︒

(觀想頂禮與本尊無⼆二的上師)
གང་གི་dིrན་gyིས་བདེ་ཆེན་ཉིད།         །skད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། 
kang-ki-trin-ki-dhe-chen-nyi       ge-ji-nyi-la-char-wa-kang
由彼恩德⼤大樂性﹐         ⼀一剎那間能現起﹐
།bl་མ་རིན་ཆེན་lt་bu་ཡི།          །rd9་rj;་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འduད། །
la-ma-rin-chen-dha-pu-yi       dho-je-jen-shab-be-la-due
上師身如摩尼寶﹐         敬禮⾦金剛⾜足蓮下。︒

(觀想頂禮本尊的眷屬)
༈  ཨ�་བཅོམ་ldན་དཔའ་བ9འ�་དབང་yuག་ལ་yག་འཚལ་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-jom-dhen-ba-woe-wang-chug-la-chag-tshel-hum-hum-pe
嗡敬禮薄伽梵勇⼠士⾃自在吽吽呸！
ཨ�་བskལ་པ་ཆེན་པ9འ�་མེ་དང་མཉམ་པའི་འོད་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-gel-ba-chen-bo-me-thang-nyam-be-oe-hum-hum-pe
嗡光明等同⼤大劫⽕火吽吽呸！
ཨ�་རལ་པའི་ཅོད་པཎ་མི་བཟད་པ་དང་ldན་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-rel-be-joe-ben-mi-se-ba-thang-dhen-hum-hum-pe
嗡具⾜足無盡發髻吽吽呸！
ཨ�་མཆེ་བ་rnམ་པར་གཙJག་པ་འཇིགས་པའི་ཞལ་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-che-wa-nam-bar-zig-ba-jig-be-shel-hum-hum-pe
嗡切齒怖畏⾯面吽吽呸！
ཨ�་sོtང་rག་yག་ནི་འབར་བའི་འོད་ཟེར་ཅན་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
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om-dhong-trag-chag-ni-bar-be-oe-ser-jen-hum-hum-pe
嗡千⼿手具⾜足熾盛光明吽吽呸！
ཨ�་དgr་st་ཞག་གདེངས་མduང་དང་ཁ་ཊཾ་འཛJན་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-dra-da-shag-dheng-dhung-thang-kha-dram-zin-hum-hum-pe
嗡執斧揚索槍與喀張嘎吽吽呸！
ཨ�་stག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་འཛJན་པ་ཅན་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-dag-ki-bag-be-na-sa-zin-ba-jen-hum-hum-pe
嗡具⾜足虎⽪皮衣吽吽呸！
ཨ�་sku་ཆེད་duད་ཀ་བགེགས་མཐར་མཛད་ལ་འduད་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-gu-che-thue-ga-geg-thar-ze-la-dhue-hum-hum-pe
嗡敬禮煙⾊色⼤大身斷除障礙吽吽呸！
ཨ�་བཅོམ་ldན་འདས་མ་rd9་rj;་ཕག་མོ་ལ་yག་འཚལ་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-jom-dhen-dhe-ma-dho-je-pag-mo-la-chag-tshel-hum-hum-pe
嗡敬禮薄伽梵母⾦金剛亥母吽吽呸！
ཨ�་འཕགས་མ་རིག་མའི་དབང་yuག་ཁམས་གsuམ་gyིས་མི་uབ་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-pag-ma-rig-me-wang-chug-kam-sum-ki-mi-thub-hum-hum-pe
嗡聖母明妃⾃自在三界無能勝吽吽呸！
ཨ�་འbyuང་པ9འ�་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་rd9་rj;་ཆེན་པོས་འཇོམས་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-jong-boe-jig-ba-tham-je-dho-je-chen-boe-jom-hum-hum-pe
嗡⼤大⾦金剛摧壞⼀一切部多怖畏吽吽呸！
ཨ�་rd9་rj;་གདན་བuགས་གཞན་gyི་མི་uབ་དབང་bེyད་spyན་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-dho-je-dhen-shug-shan-ki-mi-thub-wang-che-jen-hum-hum-pe
嗡住⾦金剛座他無能勝具懷攝眼吽吽呸！
ཨ�་གtuམ་མ9་r9་མ9འ�་གzuགས་kyིས་ཚངས་པ་sེkམ་པར་མཛད་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-dhum-mo-tro-moe-sug-ki-tshang-ba-gem-bar-ze-hum-hum-pe
嗡猛利母忿怒母形令梵天⼲干涸吽吽呸！
ཨ�་བduད་rnམས་skrག་ཅིང་sེkམ་པས་གཞན་gyི་yོགས་ལས་rgyལ་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
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om-dhue-nam-drag-jing-gem-be-shan-ki-chog-le-gyel-hum-hum-pe
嗡諸魔恐懼棝竭戰勝他⽅方吽吽呸！
ཨ�་rmuགས་bེyད་རེངས་bེyད་rmོངས་bེyད་kuན་ལས་rnམ་པར་rgyལ་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-mug-che-reng-che-mong-che-kun-le-nam-bar-gyel-hum-hum-pe
嗡普勝能惛能僵能愚吽吽呸！
ཨ�་rd9་rj;་ཕག་མ9་sby�ར་bེyད་འདོད་དབང་མ་ལ་འduད་huཾ་hauཾ་ཕཊ།
om-dho-je-pag-mo-jor-che-dhoe-wang-ma-la-dhue-hum-hum-pe
嗡敬禮⾦金剛亥母⼤大和合欲⾃自在母吽吽呸！

(供養曼達拉)
།བདག་པོས་བzuང་དང་མ་བzuང་དང་།        །དངོས་བཤམས་ཡིད་kyི་spruལ་པ་ལས། 
dhag-boe-sung-thang-ma-sung-thang    ngoe-sham-yi-gi-drul-ba-le
⾃自所攝持與未攝﹐         實設以及意變化﹐
།byuང་བ་yི་ནང་གསང་བ་ཡི།         །sn་ཚTགས་མཆོད་sིprན་rgy་མཚTས་མཆོད། 
jong-wa-chi-nang-sang-wa-yi      na-tshog-choe-drin-gya-tsho-choe
所⽣生外內與秘密﹐         種種供雲⼤大海獻。︒
།བདག་གཞན་luས་ངག་ཡིད་གsuམ་ལོངས་sོpyད་duས་གsuམ་དགེ་ཚTགས་བཅས།     །རིན་ཆེན་མ�ལ་བཟང་པོ་kuན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚTགས་བཅས་པ། 
dhag-shan-lue-ngag-yi-sum-long-joe-dhue-sum-ge-tshog-je   rin-chen-man-drel-sang-bo-kun-sang-choe-be-tshog-je-ba
⾃自他身語意三受⽤用三世善資糧﹐          以及微妙寶曼荼羅普賢供養聚﹐
།bl9་ཡ�ས་blངས་ནས་bl་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གsuམ་ལ་འbuལ།        །uགས་rེjའི་དབང་གིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་bིyན་gyིས་བrlབ་tu་གསོལ། །
lo-yi-lang-ne-la-ma-yi-dham-kun-chog-sum-la-pul     thug-je-wang-ki-she-ne-dhag-la-jin-kyi-lab-dhu-sol
以⼼心攝取奉獻上師本尊併三寶﹐          伏請悲憫納受於我垂賜諸加持。︒
ཨི་དཾ་gu་ru་རtn་མནl་ཀཾནིry་ཏ་ཡ་མི།
yi-dham-ku-ru-man-drel-ratna-ta-ya-mi
伊當古魯惹那曼荼羅剛尼雅達雅彌

(與本尊無⼆二的上師融入⾃自⼼心，與⾃自⼼心成為無⼆二)
།duས་གsuམ་yོགས་བcuའི་བདེ་ག ཤེགས་མ་luས་པ།     །གང་འduལ་ཇི་བཞིན་ŋuར་sིmག་rnམ་རོལ་gyིས། 
dhue-sum-chog-jue-dhe-sheg-ma-lue-ba   kang-dhul-ji-shin-ngur-mig-nam-rol-ki
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⼗十⽅方三世如來盡無餘﹐       隨機調伏⽰示著袈裟相﹐
།grངས་མེད་ཞིང་du་rgyལ་བའི་མཛད་པ་ཅན།      །bl་མ་རིན་པ9་ཆ;་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
trang-me-shing-thu-gyel-we-ze-ba-jen   la-ma-rin-bo-che-la-sol-wa-dheb
無數剎中成辦佛事業﹐       ⼤大寶上師尊前我祈請。︒

།rd9་rj;་འཆང་གིས་blོ་དམན་བསམ་པའི་ངོར།       །རབ་འbyམས་rgyལ་བའི་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་ལས།
dho-je-chang-ki-lo-men-sam-be-ngor    rab-cham-gyel-we-khor-lo-tha-dhag-le 
超勝無量⼀一切勝者輪﹐       劣慧⼼心前最上⼤大福⽥田﹐
།lhག་པའི་ཞིང་གི་དམ་པར་ལེགས་བsŋགས་པའི།     །bl་མ་རིན་པ9་ཆ;་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
lhag-be-shing-ki-dham-bar-le-ngag-be   la-ma-rin-bo-che-la-sol-wa-dheb
⼤大⾦金剛持如是善贊之﹐       ⼤大寶上師尊前我祈請。︒
།མཆོག་དང་uན་མོང་དངོས་gruབ་མ་luས་kuན།      །མགོན་yོད་uལ་བཞིན་བsེtན་པའི་rེjས་འgོr་བར། 
chog-thang-thun-mong-ngoe-drub-ma-lue-kun gon-khyoe-tshul-shin-dhen-be-je-dro-war
殊勝共同悉地盡無餘﹐       皆賴如理依⽌止怙主⽣生﹐
།མཐོང་ནས་luས་དང་srོག་kyང་ཡོངས་གཏང་དེ།      །yོད་མཉེས་ཁོ་ན་sgruབ་པར་bིyན་gyིས་rlོབས། 
thong-ne-lue-thang-sog-kyang-yong-dhang-the khyoe-nye-kho-na-drub-bar-jin-ki-lob
⾒見已縱⼰己⽣生命亦當捨﹐        惟願怙主歡喜求加持。︒

(成為無⼆二)
།དེ་ltར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་bl་མ་མཆོག       །རང་གི་sིpy་བ9འ�་གʦuག་tu་ས་མ་ཛཿ      །slར་ཡང་དgyེས་བཞིན་རང་དང་རོ་གཅིག་gyuར། 
dhe-dhar-sol-wa-dhab-be-la-ma-chog    rang-ki-ji-boe-tsug-dhu-sa-ma-za   lar-yang-gye-shin-rang-thang-ro-jig-gyur
如是啟請殊勝上師尊﹐       降臨⾃自身頂上薩麻雜﹐      復次歡喜與我成⼀一味。︒

（頂部⽩白⾊色 ཨ� 喉部紅⾊色 ཨ 胸部藍⾊色 hau）ཾ
(保持佛慢，永不分離)

བདག་ཉིད་rd9་rj;་སེམས་དཔའི་ང་rgyལ་gyིས།       །lhན་skyེས་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་rd9་rj;་དང་། 
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dhag-nyi-dho-je-sem-be-nga-gyel-ki    lhan-gye-dhe-chen-sang-we-dho-je-thang
⾃自具⾦金剛薩埵之佛慢﹐        詮表俱⽣生⼤大樂密⾦金剛﹐
།རང་བཞིན་sོprས་brལ་གསང་པའི་ག ་ཡི།       །མཚTན་bེyད་བzuང་ནས་བཅོམ་ldན་འདས་མར་འyuད། 
rang-shin-droe-drel-sang-we-gan-dra-yi   tshon-che-sung-ne-jom-dhen-dhe-mar-khyue
及表離⾃自性戲秘密鈴﹐       雙⼿手握持抱薄伽梵母。︒

།བདག་གི་luས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་sོpyད་དང་།      །duས་གsuམ་དགེ་ཚTགས་uང་པ9་ཅ�་མཆིས་པ། 
dhag-ki-lue-thang-the-shin-long-joe-thang  thue-sum-ge-tshog-phung-bo-ji-chi-ba
⾃自之身體如是受⽤用物﹐       三世善資糧聚盡所有﹐
།མར་gyuར་སེམས་ཅན་kuན་gyི་དོན་gyི་yིར།       །དེང་ནས་འཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་བར་by། 
mar-gyur-sem-jen-kun-ki-dhon-ki-chir   theng-ne-phang-ba-me-bar-dhang-war-cha
為利⼀一切母親有情故﹐       ⾃自今⽇日起無吝當施捨。︒

(別解脫戒、︑菩薩戒、︑⾦金剛三昧耶)
ས9་ས�ར་ཐར་པའི་ltuང་བ་sེd་lŋ་ལས། 
so-sor-thar-be-dhung-wa-dhe-nga-le
別解脫之五篇墮罪中﹐
།ཕམ་པ་བཞི་དང་lhག་མ་བcu་གsuམ་དང༌།     །spང་ltuང་suམ་cu་འབའ་ཞིག་དgu་བcu་དང༌།
pam-ba-shi-thang-lhag-ma-ju-sum-thang   bang-dhung-sum-ju-ba-shig-gu-ju-thang 
四種他勝與⼗十三僧殘﹐          三⼗十捨墮及九⼗十單墮﹐
།སོར་བཤགས་བཞི་དང་ཉེས་byས་བrgy་བcu་གཉིས།    །གཞན་ཡང་གཞིས་བsduས་ltuང་སོགས་spང་བར་བgyི། 
so-shag-shi-thang-nye-che-gya-ju-nyi   shan-yang-shi-dhue-dhung-sog-bang-war-gi
四種別悔百⼗十⼆二惡作﹐          其餘事攝墮等應斷除。︒
།བདག་བsོtད་༡གཞན་sོmད་ཆོས་ནོར་མི་sེtར་༢ཞིང༌།   །བཤགས་༣kyང་མི་ཉན་ཐེག་ཆེན་sོpང་༤བ་དང༌། 
dhag-dhoe-shan-moe-choe-nor-mi-dher-shing  shag-gyang-mi-nyan-theg-chen-bang-wa-thang
⾃自贊毀他不施法或財﹐         不聽悔謝捨棄⼤大乘教﹐
།དཀོན་མཆོག་དཀོར་༥འrོག་ཆོས་sོpང་༦ŋuར་sིmrག་༧འrོག   །མཚམས་མེད་༨lŋ་དང་ལོག་༩lt་gོrང་སོགས་༡༠འཇོམས། 
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gon-chog-gor-trog-choe-bong-ngur-mig-trog  tsham-me-nga-thang-log-dha-trong-sog-jom
奪三寶財謗法奪袈裟﹐         五無間與邪⾒見壞村等﹐
།མ་sbyངས་sོtང་ཉིད་༡༡བstན་དང་rོǳགས་byང་༡༢ldོག    །སོ་ཐར་༡༣sོpང་དང་ཉན་༡༤sོmད་ཟབ་བrǳuན་༡༥smr། 
ma-jang-dhong-nyi-dhen-thang-zog-jang-dhog  so-thar-bong-thang-nyan-moe-zab-zun-ma
⽰示空性於未熟退菩提﹐         捨別解脫謗聲聞妄語﹐
།མཆོག་གsuམ་༡༦དཀོར་ལེན་rིམས་༡༧ངན་འཆའ་སེམས་༡༨གཏོང༌།   །ཉེས་༡དམིགས་མི་བlt་sོpyད་འདོད་མ་༢ལོག་དང༌། 
chog-sum-gor-len-trim-ngan-cha-sem-dhong  nye-mig-mi-dha-joe-dhoe-ma-log-thang
取三寶財製惡戒捨⼼心。︒          不視為過欲⾏行不遮退﹐
།དགའ་མgu་༣ངོ་ཚ་rེལ་མེད་kuན་དkིrས་༤བཞི།     །ཚང་དགོས་བcu་druག་མི་དགོས་ལོག་lt་དང༌། 
ga-gu-ngo-tsha-trel-me-kun-dri-shi   tshang-goe-ju-trug-mi-goe-log-dha-thang
歡喜無有慚愧具四種﹐         ⼗十六須全邪⾒見與捨⼼心﹐
།སེམས་འདོར་གཉིས་བཅས་rʦ་ltuང་བཅོ་བrgyད་བsruང་། །
sem-dhor-nyi-je-tsa-dhung-jo-gye-sung
不須防護⼗十八根本墮。︒

bl་མར་བrས་༡sོmད་བslབ་byར་yད་༢གསོད་bེyད།    །spuན་ལ་skyོན་༣བrོjད་འgོr་ལ་byམས་པ་༤sོpང༌། 
la-ma-nye-moe-lab-cha-khye-soe-che   buen-la-gyon-joe-dro-la-cham-ba-bong
輕毀上師蔑視諸學處﹐         說同學過於眾⽣生捨慈﹐
།sོmན་འjuག་སེམས་གཏོང་མདོ་sŋགས་ཆོས་ལ་༦sོmད།    །མ་sིmན་གསང་sོgrག་རང་གི་uང་པོར་༨བrས། 
mon-jug-sem-dhong-dho-nga-choe-la-moe  ma-min-sang-dro-rang-ki-pung-bor-nye
捨願⾏行⼼心毀謗顯密法﹐         泄密未熟及輕毀⾃自蘊﹐
།sོtང་པ་ཉིད་༩sོpང་གduག་ཅན་མཛའ་བོར་༡༠བsེtན།    །lt་བ་མ་༡༡drན་དད་ldན་སེམས་suན་༡༢འbིyན། 
dhong-ba-nyi-bong-dhug-jen-za-wor-dhen  dha-wa-ma-dren-dhe-dhen-sem-su-jin
捨棄空性親附具毒者﹐         不憶正⾒見破滅具信⼼心﹐
།དམ་ཚJག་མི་༡༣བsེtན་buད་མེད་sོmད་༡༤པ་sེt།     །rʦ་ltuང་བcu་བཞི་srོག་དང་བsོdས་ཏེ་བsruང༌།
dham-tshig-mi-dhen-pue-me-moe-ba-dhe  tsa-dhung-ju-shi-sog-thang-dhoe-dhe-sung
不依三昧耶及謗婦女﹐         捨命防護⼗十四根本墮。︒
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།ཡན་ལག་rʦ་བཞི་ཆང་དང་by་མིན་sོpང་།     །དམ་པའི་མགོན་བsེtན་་gོrགས་ལ་བsེན་བkuར་by། 
yen-la-tsa-shi-chang-thang-cha-min-bong  dham-be-gon-dhen-trog-la-nyen-gur-cha
⽀支分斷四根本酒非作﹐         依⽌止正⼠士怙主承事友﹐
།དགེ་བcu་skyོང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་ལས་ldོག་rgyu།     །བrས་དང་འགོམ་spངས་དམ་ཚJག་མ་luས་བsruང་།
ge-ju-gyong-shing-theg-chen-le-dhog-gyu  nye-thang-gom-bang-dham-tshig-ma-lue-sung
守護⼗十善及退⼤大乘因﹐         輕視跨越應斷護諸誓。︒

མཚན་ཉིད་མི་ldན་yག་rgyར་བsེtན་༡དང་འdu་ཤེས་གsuམ་brལ་sོམས་༢འjuག་bེyད། 
tshan-nyi-mi-dhen-chag-gya-dhen-thang-dhu-she-sum-trel-nyom-jug-je
依⽌止⼿手印不具相﹐ 遠離三想作等入﹐
།snོད་མི་ruང་ལ་གསང་rǳས་༣sོtན་དང་ཚTགས་འཁོར་duས་su་འཐབ་༤rོʦད་bེyད།
noe-mi-rung-la-sang-ze-dhon-thang-tshog-khor-due-su-thab-tsoe-che
於諸非器⽰示密物﹐ 修會輪時興⾾鬥諍﹐
།དད་པས་འdིr་ལ་ལན་ལོག་༥འདེབས་དང་ཉན་ཐོས་ནང་du་ཞག་༦བduན་གནས།
dhe-be-dri-la-len-log-dheb-thang-nyan-thoe-nang-thu-shag-dhuen-ne
倒答具信諸疑問﹐ 聲聞之中住七⽇日﹐
།ཡང་དག་མིན་ཡང་rnལ་འbོyར་པར་༧rlོམ་དད་པ་མེད་ལ་དམ་ཆོས་༨sོtན།
yang-dhag-min-yang-nel-jor-bar-lom-dhe-ba-me-la-dham-choe-dhon
非實⾃自詡瑜伽師﹐ 於無信者⽰示正法﹐
།བsེན་སོགས་མ་དག་དkyིལ་འཁོར་ལས་༩འjuག་དགོས་མེད་སོར་byང་བslབ་ལས་༡༠འདས།
nyen-sog-ma-dhag-gyil-khor-le-jug-goe-me-sor-chang-lab-le-dhe
承事未淨⽽而入壇﹐ 無需違越下⼆二學﹐
།bl་མ་lŋ་བcuའི་skབས་དང་འགལ་བའི་sོbམ་པོ་rnམས་kyང་uལ་བཞིན་བsruང་། 
la-ma-nga-jue-gab-thang-gel-we-bom-bo-nam-gyang-tshul-shin-sung
違犯《事師五⼗十頌》﹐ 諸墮罪者如理護。︒
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གཡོན་པའི་kuན་sོpyད་མི་བrས་༡མཆོད།     །མཚན་ldན་མིན་ལ་sོས་འjuག་༢spང༌། 
yon-be-kun-joe-mi-nye-choe    tshan-dhen-min-la-nyoe-jug-bang
左之遍⾏行不輕供﹐           於非具相捨等入﹐
།sོbyར་ཚp་lt་དང་འbrལ་མི་༣by།      །ཆགས་ལམ་ལ་མོས་འgyuར་མེད་༤by། 
jor-tshe-dha-thang-dre-mi-cha    chag-lam-la-moe-gyur-me-cha
合時不應離正⾒見﹐           勝解貪道不轉變﹐

།yག་rgy་rnམ་གཉིས་༥འདོར་མི་by།      །yི་ནང་ཐབས་ལ་གཙ¸་བ¹ར་༦འབད། 
chag-gya-nam-nyi-dhor-mi-cha    chi-nang-thab-la-tso-wor-be
不可捨棄⼆二種印﹐           主修外內⼆二⽅方便﹐
།kund་མི་འbིyན་ཚངས་sོpyད་༧བsེtན།      །byང་སེམས་ལེན་ཚp་skyuག་bོr་spང་། །
kun-dha-mi-jin-tshang-joe-dhen    chang-sem-len-tshe-kyug-tro-bang
不出君陀依梵⾏行﹐           取菩提⼼心斷厭惡。︒

སོ་ཐར་byང་སེམས་rd9་rj;་ཐེག་པ་ཡི།          །rnམ་དག་བཅས་པའི་བslབ་པ་r་མོ་ལས། 
so-thar-chang-sem-dho-je-theg-ba-yi      nam-dhag-je-be-lab-ba-tra-mo-le
別解脫與菩薩⾦金剛乘﹐         清淨佛製微細諸學處﹐
།rmི་ལམ་du་ཡང་འདའ་བར་མི་bེyད་པར།         །rgyལ་བའི་བཀའ་བཞིན་བདག་གིས་བsgruབ་པར་by། །
mi-lam-thu-yang-dha-war-mi-che-bar     gyal-we-ga-shin-dhag-ki-drub-bar-cha
下至夢中亦不作違越﹐         如勝者教我當盡⼒力⾏行。︒
།ཐེག་པ་གsuམ་དང་rgyuད་sེd་བཞིས་བsduས་པའི།        །luང་དང་rོtགས་པའི་དམ་ཆོས་མ་luས་པ། 
theg-ba-sum-thang-gyue-dhe-shi-dhue-be    lung-thang-dhog-be-dham-choe-ma-lue-ba
三乘以及四續部所攝﹐         教證正法⼀一切悉無餘﹐
།rgyལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལེགས་བzuང་sེt།        །གང་འཚམས་ཐབས་kyིས་འgོrབ་ཡོངས་su་sོgrལ། 
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gyal-we-gong-ba-ji-shin-le-sung-dhe      kang-tsham-thab-gi-dro-wa-yong-su-drol
謹遵勝者密意善守持。︒         契機⽅方便解脫眾有情。︒

(迴向)
འདི་ལས་འོངས་པའི་rnམ་དཀར་དགེ་བའི་མuས།        །ཚp་རབས་kuན་tu་rd9་rj;་འཆང་དབང་གིས། 
dhi-le-ong-be-nam-gar-ge-we-thue      tshe-rab-kun-dhu-dho-je-chang-wang-ki
如是所⽣生潔⽩白善根⼒力﹐         ⼀一切⽣生中永不作違越﹐
།བཅས་པའི་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར།       །རིམ་གཉིས་ལམ་gyི་རིམ་པ་མཐར་yིན་ཤོག །
je-be-tsham-le-nam-yang-mi-dha-war     rim-nyi-lam-kyi-rim-ba-thar-chin-shog
⾦金剛持王製戒諸界限﹐         ⼆二次第道次第願究竟。︒
མདོར་ན་འདིས་མཚTན་rnམ་དཀར་དགེ་བའི་ཚTགས།    །ཇི་sེད་བསགས་པ་དེ་ཡིས་myuར་du་བདག 
dhor-na-dhi-tshon-nam-gar-ge-we-tshog   ji-nye-sag-ba-the-yi-nyur-thu-dhag
總之以此所表盡所有﹐         已積⽩白善聚⼒力我速疾﹐
།ནོར་buའི་བང་མཛTད་ཤm་ལར་skyེས་ནས།     །bl་མེད་ལམ་gyི་རིམ་པ་མཐར་yིན་ཤོག 
nor-pue-bang-zoe-sham-ba-lar-gye-ne   la-me-lam-ki-rim-ba-thar-chin-shog
往⽣生摩尼寶藏⾹香拔拉﹐         無上道之次第願究竟。︒
།skyེ་བ་kuན་tu་ཡང་དག་bl་མ་དང༌།      །འbrལ་མེད་ཆོས་kyི་དཔལ་ལ་ལོངས་sོpyད་ཅིང༌། 
gye-wa-kun-dhu-yang-dhag-la-ma-thang   drel-med-choe-kyi-bel-la-long-joe-jing
⼀一切⽣生中與諸清淨師﹐         永不乖離受⽤用法吉祥﹐
།ས་དང་ལམ་gyི་ཡོན་ཏན་རབ་rོǳགས་ནས།     །rd9་rj;་འཆང་གི་གོ་འཕང་myuར་འཐོབ་ཤོག ། །
sa-thang-lam-ki-yon-dhen-rab-zog-ne   dho-je-chang-ki-ko-pang-nyur-thob-shog
地道功德完全圓滿已﹐         ⾦金剛持位速疾願獲得。︒
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六座略軌：
དཀོན་མཆོག་གsuམ་ལ་sིང་ནས་skyབས་su་མཆི།   །འgོr་kuན་གduང་བsgrལ་གཏན་བདེར་འགོད་པར་by། 
gon-chog-sum-la-nying-ne-gyab-su-chi dro-gun-dhung-drel-dhen-dher-goe-bar-cha
我今至诚归依三宝尊，    救众⽣生苦置于究竟乐，
།འདི་slད་rོǳགས་byང་འཐོབ་yིར་byང་uབ་སེམས།   །བskyེད་ནས་rgyལ་srས་sོpyད་ལ་བslབ་པར་བgyི། 
dhi-le-zog-chang-thob-chir-chang-chub-sem  gye-ne-gyel-se-joe-la-lab-bar-gyi
由此缘故为获⼤大菩提，    发菩提⼼心学习佛⼦子⾏行。︒
།མduན་gyི་ནམ་མཁར་rི་པད་ཉི་zlའི་sེtང༌།    །rʦ་བའི་bl་མ་yབ་བདག་rd9་rj;་འཆང༌། 
dhun-gyi-nam-khar-tri-be-nyi-dhe-dheng  tsa-we-la-ma-khyab-dhag-dho-je-chang
⾯面前空中座莲⽇日⽉月上，    根本上师遍主⾦金刚持，
།sku་མདོག་sོŋན་པ9་rd�ར་dིrལ་བzuང་ནས་ནི།    །དbིyངས་yuག་མར་འyuད་lhན་skyེས་བདེ་བས་རོལ། 
gu-dhog-ngon-bo-dho-dril-zung-ne-ni  ying-chug-mar-khyue-lhan-gye-dhe-we-rol
其身青⾊色持铃杵拥抱，    界⾃自在妃俱⽣生乐为嬉。︒
།གནས་གsuམ་ཡི་གེ་གsuམ་མཚན་hauཾ་འོད་kyིས།  །ཡེ་ཤེས་པ་rnམས་spyན་drངས་རོ་གཅིག་gyuར། 
ne-sum-yi-ke-sum-tshan-hum-oe-kyi   ye-she-ba-nam-jen-trang-ro-jig-kyur
三处标以三字吽放光，    召请诸智慧尊成⼀一味。︒
།rd9་rj;་ཅན་ཞབས་པdmོར་yག་འཚལ་ལོ།   །yི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་sིprན་rgy་མཚTས་མཆོད། 
dho-je-jen-shab-be-mor-chag-tshel-lo  chi-nang-sang-we-choe-drin-gya-tsho-choe
敬礼具⾜足⾦金刚⾜足莲下，    供养外内秘密供云海，
།རི་gིlང་རིན་ཆེན་གཏེར་buམ་ཉི་zl་སོགས།    །bl་མེད་kuན་tu་བཟང་པ9འ�་མཆོད་པ་འbuལ། 
ri-ling-rin-chen-dher-bum-nyi-dha-sog  la-me-gun-dhu-zang-boe-choe-ba-pul
山洲珍宝藏瓶⽇日⽉月等，    奉献无上普贤⼤大供养。︒
།མཆོག་དང་uན་མོང་དངོས་gruབ་མ་luས་kuན།    །མགོན་yོད་uལ་བཞིན་བsེtན་པའི་rེjས་འgོr་བར། 
chog-dhang-thun-mong-ngoe-trub-ma-lus-kun gon-khyoe-tshul-shin-dhen-be-je-dro-war
殊胜共同无余诸悉地，    皆赖如理依⽌止怙主⽣生，
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།མཐོང་ནས་luས་དང་srོག་kyང་ཡོངས་བཏང་sེt།   །yོད་མཉེས་ཁོ་ན་sgruབ་པར་bིyན་gyིས་rlོབས།
thong-ne-lue-thang-sog-gyang-yong-dhang-dhe khyoe-nye-kho-na-drub-bar-jin-gyi-lob
由见此理身命亦愿舍，    唯令师尊欢喜求加持。︒
།དེ་ltར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་sིpy་བོར་bོyན།    །རང་ལ་ཐིམ་པས་དbེyར་མེད་རོ་གཅིག་gyuར། 
de-dhar-sol-wa-dhab-be-ji-wor-jon   rang-la-thim-be-yer-me-ro-jig-gyur
如是启请上师降顶上，    融入⾃自身无别成⼀一味，
།བདག་ཉིད་rd9་rj;་སེམས་དཔའ་བཅོམ་ldན་མར།   །rོdར་dིrལ་བzuང་འyuད་lhན་skyེས་བདེ་བས་རོལ། 
dhag-nyi-dho-je-sem-ba-jom-dhen-mar  dhor-dril-zung-khyue-lhan-gye-dhe-we-rol
⾃自成⾦金刚萨埵持铃杵，    拥抱佛母俱⽣生乐为嬉。︒
།གནས་luས་ལོངས་sོpyད་duས་གsuམ་དགེ་ཚTགས་rnམས།  །མ་rnམས་དོན་du་ཕངས་མེད་བཏང་བར་by། 
ne-lue-long-joe-thue-sum-ge-tshog-nam  ma-nam-thon-thu-pang-me-dhang-war-cha
处身受⽤用三世诸善根，    为利诸母无吝悉施舍。︒
།སོ་ཐར་byང་སེམས་གསང་sŋགས་rnམ་གsuམ་gyི།   །བཅས་མཚམས་srོག་གི་yིར་ཡང་འདོར་མི་by། 
so-thar-chang-sem-sang-ngag-nam-sum-kyi  je-tsham-sog-ki-chir-yang-dhor-mi-cha
别解脱与菩萨密咒戒，    终有命难不踰其制限。︒
།ཐེག་གsuམ་rgyuད་sེd་བཞིས་བsduས་luང་rོtགས་ཆོས།   །ལེགས་བzuང་ཐབས་kyིས་འgོr་བ་ཡོངས་su་sོgrལ། 
theg-sum-gyue-dhe-shi-dhue-lung-dhog-choe leg-sung-thab-gyi-dro-wa-yong-su-drol
三乘四续所摄教证法，    善作受持⽅方便度众⽣生。︒
།དགེ་འདིས་duས་གsuམ་བདེ་ག ཤེགས་srས་བཅས་kyི།   །མཛད་sོmན་འgruབ་དང་དམ་ཆོས་འཛJན་yིར་བsོŋ། 
ge-dhi-thue-sum-dhe-sheg-se-je-gyi  ze-mon-drub-thang-tham-choe-zin-chir-ngo
此善回向三世佛菩萨，    ⾏行愿成办住持佛正法，
།མཆོག་གsuམ་bིyན་rlབས་rེtན་འbེrལ་མི་བsluའི་མuས།   །ལེགས་sོmན་འgruབ་ནས་སངས་rgyས་myuར་ཐོབ་ཤོག །
chog-sum-jin-lab-dhen-drel-mi-lue-thue leg-mon-drub-ne-sang-gye-nyur-thob-shog
三宝加持无欺缘起⼒力，    善愿圆成速疾获佛位。︒

uན་druག་bl་མའི་rnལ་འbོyར།

14


