
世界和平祈愿文】 

ཞི་བདེའི་(◌ོན་ཚ,ག། 

世界和平祈愿文 

World Peace Prayer 

བ/་མེད་མཆོག་ག2མ་3་མཚ4འ5་6གས་བ8◌དེ་དང།། 

无欺三宝如海之发心， 

By the ocean-like aspiration of unfailing Triple Gems, 

བདག་སོགས་:མ་དཀར་བསགས་པའི་>◌ེན་འ?◌ལེ་ལས།། 

及与吾等所积善业力， 

Conjoined with the force of merits accumulated by oneself and others, 

Aས་ངན་འBང་བཞིའི་བCལ་བ་རབ་ཞི་ནས།། 

祈愿噩运年代凶兆息， 

We pray that inauspicious omens of this unlucky time may be pacified， 

འཚD་མེད་འཛམ་F◌ིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག། 

远离灾害世间祥和景！ 

Free of disasters with sceneries of peace and auspiciousness in the world! 

རབ་འIམ་3་མཚ4འ5་J◌་ིགKགས་པད་འBང་L◌ེ།། 

诸佛海会总集莲师尊， 

Union of the ocean assemblies of all Buddhas, Guru Padmasambhava， 

བདག་སོགས་མགོན་མེད་8◌ེ་འMN་སOམས་ཅན་ལ།། 

慈悲吾等无怙众有情， 

Have compassion on myself and all sentient beings without a protector， 

Q◌ི་ཡི་འRག་S◌ོད་T◌ེན་ངན་Uང་Vར་འWབས།། 

外现炮火纷争凶险相， 

When external appearances of cannon-fire, strife and deadly danger arises, 

འཚD་མེད་འཛམ་F◌ིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག། 

祈愿世间无难现太平！ 



We pray that the world be freed of all calamities and may peace ensue! 

6གས་L◌ེ་མ6་X◌ོབས་གཅིག་བYས་གསང་བའི་བདག། 

悲心密集怙主金刚手， 

Compassionate Lord of Secrets, Vajrapani, 

བདག་སོགས་8བས་མེད་8◌་ེའMN་སOམས་ཅན་ལ།། 

悲悯吾等无依诸众生， 

Take pity on myself and all sentient beings without any support, 

ནང་གི་འRག་S◌ོད་ནད་གདོན་མེ་Vར་འབར།། 

内现庸扰恼怒似烈火， 

Inner self-afflicted kleshas like blazing fire, 

འཚD་མེད་སེམས་Z◌་ིཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག། 

祈愿内心无忧度清明！ 

We pray that the mind be freed of worries and dwell in pure clarity! 

མ[◌ེན་གཉིས་]◌ོགས་པའི་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་དIངས།། 

圆满二智殊胜圣文殊， 

Sublime, exalted Manjushri who has perfected the two wisdoms, 
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བདག་སོགས་Aས་ངན་`◌ིགས་མའི་སེམས་ཅན་ལ།། 

怜我浊劫恶世可悲众， 

Sympathize with the beings worthy of compassion in this impure eon and evil 

times， 

གསང་བའི་འRག་S◌ོད་:མ་>◌ོག་དM་a་ཤར།། 

密敌呈现妄乱执著念， 

On the secret level, enemies appear as the discursive confusion of attached 

thoughts, 

འཚD་མེད་ཞི་བདེའི་གནས་bགས་>◌ོགས་པར་ཤོག། 

祈愿了悟和平真谛中！ 

We pray for realization amidst the ultimate truth of peace! 



`◌ིང་L◌ེའི་རང་གKགས་འཕགས་པ་Jན་རས་གཟགིས།། 

本性大悲绍圣观自在， 

With the basic nature of great compassion, holy Avalokiteshvara, 

Yག་བdལ་eན་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་f་[◌ེད།། 

息尽痛苦犹如如意宝， 

Eradicating sufferings completely like the Wish-fulfilling Jewel, 

བདག་སོགས་དད་པའི་S◌་ེགཅིག་གསོལ་འདེབས་ན།། 

吾等如若虔诚作祈请， 

If I and others pray sincerely, 

Aས་ངན་འBང་འRག་ནད་Z◌ི་བCལ་བ་X◌ོང་།། 

灾难刀兵恶劫则灭空， 

Catastrophes, wars and the negative eon will be emptied and cleared away, 

འཚD་མེད་འཛ,མ་F◌ིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག། 

祈愿不闻灾害遍福音！ 

We pray not to hear of mishaps or harm, may only sounds of fortune pervade! 

ཞི་བདེའི་(◌ོན་ཚ,ག་འདི་gལ་མིང་འཛ,ན་པ་Wལ་h◌ིམས་3་མཚi་ནས༢༠༡༢ལNའm་་བོད་n་༡༠ཚDས་༢༢ཐN་རOངས་Aས་Z◌་ིCབས་ལ་ངེས་འBང་ཞིག་གི་T◌ེན་ 

Iས་དེ་p་མ་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་བ་qག་r་བཏབ་པའི་མ6་ལས་Bང་བ་ཡིན་ནོ།། 

此和平祈愿文乃慈成加参仁波切二零一二年十二月伍日黎明时分出离心骤增为所缘，猛力祈祷
上师本尊 

之感应！ 

This peace prayer was the spiritual response received when Rinpoche prayed fervently to the Guru 
out of a sudden surge of renunciation mind on 5th December 2012 


