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【炉香赞】

炉香乍爇　法界蒙熏

诸佛海会　悉遥闻　随处结祥云

诚意方殷　诸佛现全身

南无香云盖菩萨摩诃萨（三称）

【三皈依】

南无皈依佛　皈依法　皈依僧（三称）

【发菩提心】

我今发心　不为自求　人天福报　声闻缘觉　乃至权乘　

诸位菩萨　唯依最上乘　发菩提心　愿与法界众生　

一时同得　阿耨多罗三藐三菩提

【四弘誓愿】

众生无边誓愿度　烦恼无尽誓愿断

法门无量誓愿学　佛道无上誓愿成

【归命本师】

南无本师释迦牟尼佛（三称）

【开经偈】

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义
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“圆满法藏．佛典汉译”
现行译文凡例

v 1 . 1

2 0 2 0 年 1 0 月 2 2 日

壹、通则

一、读者与译文类型界定

本翻译计划所设定的目标读者为一般信众，而非学术界。在考证与

文字的运用方面，固然会尽力参考文献学、佛学研究等相关学科的研究

取径与成果，但因本计划所着眼者，在于尽可能的正确传达佛法义理，

促进经文的可流通性，因此容有未能兼顾前述学科研究目的与学科规范

之处，个中有所取舍，在所难免。望识者谅察。

二、关于译文品质

1.“信达雅兼备”是人们对于各领域翻译成果的理想期待，但在实

务上，本计划所公告的译文是以“信实”和“通达”为务，至于“典雅”

的目标，则有待译文公告后，广征诸家见解，再逐渐修润，方能更趋近

理想。

2. 在线版公告后，仅以“暂行电子版”的形式流通，仍非定稿。

三、关于格式

1. 译文标有 [sic.] 注记处，表示该处存疑、待考，或有讹误，但仍

依原文录入。

2. 凡遇有［］符号处，表示在［］内的文字乃原文所无，但为便利

读者理解与行文流畅，由译者或编辑部补上。至于转写为现代书面语的

版本当中，则不另行标注。

四、藏文原典選用與版本校勘

1. 本计划选用原典为德格木刻版的《甘珠尔》与《丹珠尔》，汉
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藏对照本的藏文版本来源，系根据德格木刻版的图文件，经计算机运

算，进行文字辨识 (OCR) 后所输出的藏文文本文件。计算机档案来源为

https://github.com/Esukhia/derge-kangyur。

2. 版本校勘方面，汉藏对照本的藏文部分，遇有 <> 符号并以上标

方式注记处，表示该处在不同刻版间存在着差异。校勘对照本的依据，

是以中国藏学中心出版的《中华大藏经》校勘本为主。校勘仍容有未尽

理想之处，凡遇未及校勘之处，则由译者或编辑部另于脚注中附带说明。

3. 为避免造成在脚注中存在过多的版本校勘说明，因此读者若欲

详知版本间的差异，请径行参考 <> 内的校勘文字，拟不于经文中另行

说明。

贰、关于翻译《甘珠尔》（佛说部）

一、《甘珠尔》的译文，以传统佛经语文体呈现，并另行制作现代

语文体版本，俾令不同阅读偏好的读者自行择其所好。

二、《甘珠尔》的名相、一般词汇使用与表述形式方面，以尽可能

承继、沿用汉文大藏经中既有的古译为原则，亦即：译词以正确表

达藏文原意为前提，但在译词的选用方面，则对照藏文原典文本与

既有汉译古本，尽可能准用或参考古代汉译本的表述方式。

叁、关于将佛经语文体改写为现代语文体

一、 关于既有语汇的使用，采用保留原译的原则。

1. 凡遇惯用语、成语或类似成语的陈述句处，在保留原状不至于造

成读者阅读障碍的前提下，不硬性改写为现代语体文，以免反而造成文

句生涩拗口。

2. 凡遇境界名称、非专有名词的术语等缺乏具体文献左证者，或为

孤例者，则保留原译，不进行改写。

二、 为令行文畅达，若遇同段文字的主词重复时，将酌情删除重

复处；若遇文句顺序需更动，以令文义表述符合汉文使用习惯者，

或者需添加主词以凸显文义时亦同。
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圣般若波罗蜜多二十五门大乘经

题　解

佛陀在须弥山顶诸天夜居处，与诸大比丘、菩萨、诸天、非人鬼神

等共处之时，透过二十五法，向以秘密主金刚手菩萨为首的大众宣说此

一般若波罗蜜多的口诀教授。

原经并无跋文，也不属于传统所谓《十七部母子般若经》（ཡུབ་སྲས་  

བཅུ་བདུན）之一。根据负责执行德格大藏经编纂工作的徐钦．楚臣仁钦

（ཞུ་ཆེན་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཆེན་རིན་ཆེན། 1697-1774）考证，本经是由班智达无垢友

（Vimalamitra, circa 8 th）所整理的（དག་པར་མཛད），其序分情节可见于

桑耶寺“遍净转绕殿”（བསམ་ཡས་དགེ་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་ཁང）上方壁面的绘画中；我

们可据此推测，在 18 世纪编纂德格版大藏经时，藏地的学者们是认同

本经属于“前译时期译作”的。徐钦亦指出，本经并未收入蔡巴噶举版

本《甘珠尔》（ཚལ་བ་བཀའ་འགྱུར）的“般若部”，而是收入蔡巴版大藏经

的“十万怛特罗部”（རྒྱུད་འབུམ）之中。此外，从本经所列闻法眷属的身

分以及经文中出现专属密宗的词汇（如：“大焰”[འབར་བ་ཆེན་པོ]）等证

据加以考虑，本经很可能系属密宗经典。
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圣般若波罗蜜多二十五门大乘经
现代语体版

༄༅༅། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  ། ཨཱརྱ་པཉྩ་བི        ་ཀ་པྲ        ་ར་མི་ཏཱ་མུ་ཁ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་        ། 

梵语：Āryapañcaviṃśatikaprajñāpāramitāmukhanāmamahāyānasūtra.

བོད་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིྱན་པའི་སོྒ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

མདོ། 

藏译： 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgo nyi shu rtsa 

lnga pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo/

汉译：圣般若波罗蜜多二十五门大乘经

顶礼一切佛菩萨。

如是我闻，一时，世尊在须弥山顶、一切天人夜间的居所，

与百千万亿菩萨共会一处。所有的天人、天子、阿修罗、风神、

迦楼罗、龙、夜叉、紧那罗、罗剎以及持明咒者 1，还有极为广

大众多的魑魅魍魉、颠倒的导师、毕舍遮、有形鬼母、无形鬼

母等大众围绕在世尊身旁，［他们］全都聚集于这处广达五百

由旬的道场之中。［此外也有］一千二百五十位比丘围绕着［世

༄༅༅། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  ། ཨཱརྱ་པཉྩ་བི ངྴ་ཏི་ ཀ་པྲ ཛྙཱ་པཱ་ ར་མི་ཏཱ་མུ་ཁ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ ས ཱུ་ཏྲ །  

 
梵語：Āryapañcaviṃśatikaprajñāpāramitāmukanāmamahāyānasūtra. 
 
བོད་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།  

藏譯：'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgo nyi shu rtsa lnga pa theg pa chen 
po’i mdo/ 
漢譯：聖般若波羅蜜多二十五門大乘經 

 
〔F 143b6〕སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །  
頂禮一切佛菩薩。 

 
〔F 143b6〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རི་རབ་ཀི་ཟོམ་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་མོའི་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་དང། ལྷའི་བུ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། རླུང་ལྷ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། 

ཀླུ་དང་། གནོད་སིན་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། སིན་པོ་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་ཐམས་ཅད་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། ལོག་འདེན་དང་། ཤ་ཟ་དང་། སྣང་བ་དང་། མི་སྣང་བའི་

མ་མོའི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དཔག་ཚད་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ཤ་སྟག་དང་། དགེ་སོང་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུས་བསྐོར་ཅངི་མདུན་དུ་བདར་ནས་

ཆོས་སྟོན་ཏོ། །  

如是我聞：一時，世尊在須彌山頂諸天夜居處，與無量百千萬億菩薩俱。爾時一

切諸天、天子、阿修羅、風神、迦樓羅、龍、夜叉、緊那羅、羅剎、持明咒者1，

及諸部多、邪師、畢舍遮、有形無形鬼母大眾等，極多甚廣，悉皆集會於此五百

由旬道場；亦有比丘千二百五十人，周匝圍遶，列坐於前。［世尊］即為說法。 

 
〔F 144a1〕དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རོ་རེ་རོ་རེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐརོ་ཅངི་། རིག་པའི་ཚོགས་དང་། 

ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕིན་ནས། བར་སྣང་ལས་

བབས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ཏེ། བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང།  

爾時金剛手菩薩摩訶薩為一切金剛部大眾圍遶，復為明者眾2、手印眾及多俱胝

持明咒者周匝圍遶，往詣世尊所，從空中下，禮世尊足，遶佛三匝，卻坐一面。 

 
〔F 144a3〕དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རོ་རེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པ་ོཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་

ངའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ས་ོཡིན་ནོ། །  

爾時世尊告大祕密主金剛手曰：「祕密主！此等二十五法，是我之般若波羅蜜多

門。 

 

 
1 持明咒者：原文寫做 རིག་སྔགས་འཆང。由於本經的聞法大眾與《大日經》胎藏曼荼羅相近，是以此處

所稱持明咒者，疑為胎藏曼荼羅金剛部院中的「持明仙」。待考。 
2 明者眾：原文寫做 རིག་པའི་ཚོགས，準確意義待考，應係指持密咒的修行人。 

༄༅༅། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  ། ཨཱརྱ་པཉྩ་བི ངྴ་ཏི་ ཀ་པྲ ཛྙཱ་པཱ་ ར་མི་ཏཱ་མུ་ཁ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ ས ཱུ་ཏྲ །  

 
梵語：Āryapañcaviṃśatikaprajñāpāramitāmukanāmamahāyānasūtra. 
 
བོད་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།  

藏譯：'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgo nyi shu rtsa lnga pa theg pa chen 
po’i mdo/ 
漢譯：聖般若波羅蜜多二十五門大乘經 

 
〔F 143b6〕སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །  
頂禮一切佛菩薩。 

 
〔F 143b6〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རི་རབ་ཀི་ཟོམ་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་མོའི་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་དང། ལྷའི་བུ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། རླུང་ལྷ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། 

ཀླུ་དང་། གནོད་སིན་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། སིན་པོ་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་ཐམས་ཅད་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། ལོག་འདེན་དང་། ཤ་ཟ་དང་། སྣང་བ་དང་། མི་སྣང་བའི་

མ་མོའི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དཔག་ཚད་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ཤ་སྟག་དང་། དགེ་སོང་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུས་བསྐོར་ཅངི་མདུན་དུ་བདར་ནས་

ཆོས་སྟོན་ཏ།ོ །  

如是我聞：一時，世尊在須彌山頂諸天夜居處，與無量百千萬億菩薩俱。爾時一

切諸天、天子、阿修羅、風神、迦樓羅、龍、夜叉、緊那羅、羅剎、持明咒者1，

及諸部多、邪師、畢舍遮、有形無形鬼母大眾等，極多甚廣，悉皆集會於此五百

由旬道場；亦有比丘千二百五十人，周匝圍遶，列坐於前。［世尊］即為說法。 

 
〔F 144a1〕དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རོ་རེ་རོ་རེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐརོ་ཅངི་། རིག་པའི་ཚོགས་དང་། 

ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕིན་ནས། བར་སྣང་ལས་

བབས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ཏེ། བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང།  

爾時金剛手菩薩摩訶薩為一切金剛部大眾圍遶，復為明者眾2、手印眾及多俱胝

持明咒者周匝圍遶，往詣世尊所，從空中下，禮世尊足，遶佛三匝，卻坐一面。 

 
〔F 144a3〕དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རོ་རེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པ་ོཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་

ངའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ས་ོཡིན་ནོ། །  

爾時世尊告大祕密主金剛手曰：「祕密主！此等二十五法，是我之般若波羅蜜多

門。 

 

 
1 持明咒者：原文寫做 རིག་སྔགས་འཆང。由於本經的聞法大眾與《大日經》胎藏曼荼羅相近，是以此處

所稱持明咒者，疑為胎藏曼荼羅金剛部院中的「持明仙」。待考。 
2 明者眾：原文寫做 རིག་པའི་ཚོགས，準確意義待考，應係指持密咒的修行人。 

༄༅༅། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  ། ཨཱརྱ་པཉྩ་བི ངྴ་ཏི་ ཀ་པྲ ཛྙཱ་པཱ་ ར་མི་ཏཱ་མུ་ཁ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ ས ཱུ་ཏྲ །  

 
梵語：Āryapañcaviṃśatikaprajñāpāramitāmukanāmamahāyānasūtra. 
 
བོད་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།  

藏譯：'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgo nyi shu rtsa lnga pa theg pa chen 
po’i mdo/ 
漢譯：聖般若波羅蜜多二十五門大乘經 

 
〔F 143b6〕སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །  
頂禮一切佛菩薩。 

 
〔F 143b6〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རི་རབ་ཀི་ཟོམ་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་མོའི་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་དང། ལྷའི་བུ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། རླུང་ལྷ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། 

ཀླུ་དང་། གནོད་སིན་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། སིན་པོ་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་ཐམས་ཅད་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། ལོག་འདེན་དང་། ཤ་ཟ་དང་། སྣང་བ་དང་། མི་སྣང་བའི་

མ་མོའི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དཔག་ཚད་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ཤ་སྟག་དང་། དགེ་སོང་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུས་བསྐོར་ཅངི་མདུན་དུ་བདར་ནས་

ཆོས་སྟོན་ཏོ། །  

如是我聞：一時，世尊在須彌山頂諸天夜居處，與無量百千萬億菩薩俱。爾時一

切諸天、天子、阿修羅、風神、迦樓羅、龍、夜叉、緊那羅、羅剎、持明咒者1，

及諸部多、邪師、畢舍遮、有形無形鬼母大眾等，極多甚廣，悉皆集會於此五百

由旬道場；亦有比丘千二百五十人，周匝圍遶，列坐於前。［世尊］即為說法。 

 
〔F 144a1〕དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རོ་རེ་རོ་རེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐརོ་ཅངི་། རིག་པའི་ཚོགས་དང་། 

ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕིན་ནས། བར་སྣང་ལས་

བབས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ཏེ། བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང།  

爾時金剛手菩薩摩訶薩為一切金剛部大眾圍遶，復為明者眾2、手印眾及多俱胝

持明咒者周匝圍遶，往詣世尊所，從空中下，禮世尊足，遶佛三匝，卻坐一面。 

 
〔F 144a3〕དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རོ་རེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པ་ོཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་

ངའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ས་ོཡིན་ནོ། །  

爾時世尊告大祕密主金剛手曰：「祕密主！此等二十五法，是我之般若波羅蜜多

門。 

 

 
1 持明咒者：原文寫做 རིག་སྔགས་འཆང。由於本經的聞法大眾與《大日經》胎藏曼荼羅相近，是以此處

所稱持明咒者，疑為胎藏曼荼羅金剛部院中的「持明仙」。待考。 
2 明者眾：原文寫做 རིག་པའི་ཚོགས，準確意義待考，應係指持密咒的修行人。 
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尊］，位列前方。随后，［世尊］开始说法。

金刚手菩萨摩诃萨身边围绕着一切金刚部大众，而一切明

者大众 2、手印大众、数以千万计的持明咒者们，也重重环绕着

他。［他们］纷纷前往世尊所在之处，从天而降，以头顶礼世

尊的双足，并转绕世尊三圈后，便退坐于一旁。

接着，世尊向大秘密主金刚手开示道：“秘密主！这

二十五法，是我的般若波罗多之门。

“顶礼一切佛、菩萨。

嗡（Oṃ），菩提心金刚是般若波罗蜜多门；

嗡，普贤行是般若波罗蜜多门；

嗡，如意宝是般若波罗蜜多门；

嗡，无灭是般若波罗蜜多门；

嗡，当生是般若波罗蜜多门；

嗡，一切识是般若波罗蜜多门；

嗡，大焰 3 法性是般若波罗蜜多门；

嗡，精进是般若波罗蜜多门；

嗡，遍行一切是般若波罗蜜多门；

嗡，金刚一切坚固 4 心是般若波罗蜜多门；

嗡，一切如来是般若波罗蜜多门；
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嗡，自性清净之清净法性智是般若波罗蜜多门；

嗡，净治业是般若波罗蜜多门；

嗡，决定妙害具金刚之『泮咤』（phaṭ）字是般若波罗蜜多门；

嗡，欲贪清净是般若波罗蜜多门；

嗡，迅疾金刚是般若波罗蜜多门；

嗡，『吽』（hūm）行于一切是般若波罗蜜多门；

嗡，『酰唎』（hrīh）是般若波罗蜜多门；

嗡，『阿』（a）字门是般若波罗蜜多门；

嗡，般若波罗蜜多是般若波罗蜜多门；

嗡，『暗缚吽』（am va hūm）是般若波罗蜜多门；

嗡，『伊』（e）是般若波罗蜜多门；

嗡，一切如来最胜身是般若波罗蜜多门；

嗡，一切如来清净语是般若波罗蜜多门；

嗡，一切如来意金刚是般若波罗蜜多门。”

世尊给予此番开示后，金刚手菩萨摩诃萨及一切眷属大众，

天、人、阿修罗、乾闼婆等世间大众皆大欢喜，咸皆称扬赞叹

世尊所言。

圣般若波罗蜜多二十五门大乘经

［跋］依厘订后之新字改定并抉择
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注释

1　持明咒者：原文写做 རིག་སྔགས་འཆང。由于本经的闻法大众与《大日经》胎藏

曼荼罗相近，是以此处所称持明咒者，疑为胎藏曼荼罗金刚部院中的“持明

仙”。待考。

2　明者大众：原文写做 རིག་པའི་ཚོགས，准确意义待考，应系指持密咒的修行人。

3　大焰：原文写做 འབར་བ་ཆེན་པོ。经查，在《甘珠尔大藏经》所收录的显宗经典中，

仅见“大焰如来”（དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབར་བ་ཆེན་པོ）一词，出于大隋北印度三

藏阇那崛译《五千五百佛名神呪除障灭罪经》（CBETA, T14, no. 443, 德
格版《甘珠尔》（Vol. 66, BDRC ID: W4CZ5369），余经载有“大焰”一词者，

皆系密法经典，多归入十万怛特罗部。

4　一切坚固：原文写做 ཐམས་ཅད་བརྟན་པ，此词于《甘珠尔大藏经》中较为罕见，

其义待考。
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           【七佛灭罪真言】（三遍）

离婆离婆地　求诃求诃帝　陀罗尼帝　尼诃啰帝　毗黎你帝　

摩诃伽帝　真陵干帝　娑婆诃

       【补阙真言】（三遍）

南无喝啰怛那哆啰夜耶　佉啰佉啰　俱住俱住　摩啰摩啰　

虎啰　吽　贺贺　苏怛拏　吽　泼抹拏　娑婆诃

【三皈依】

自皈依佛　当愿众生　体解大道　发无上心（问讯）

自皈依法　当愿众生　深入经藏　智慧如海（问讯）

自皈依僧　当愿众生　统领大众　一切无碍（问讯）

【回向文】

（一）

愿以此功德　普及于一切

我等与众生　皆共成佛道

（二）

愿以此功德　庄严佛净土

上报四重恩　下济三途苦

若有见闻者　悉发菩提心

尽此一报身　同生极乐国
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（三）

文殊师利勇猛智　普贤慧行亦复然

我今回向诸善根　随彼一切常修学

三世诸佛所称叹　如是最胜诸大愿

我今回向诸善根　为得普贤殊胜行

我此普贤殊胜行　无边胜福皆回向

普愿沉溺诸众生　速往无量光佛剎
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