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   阿彌陀佛(頗哇觀想圖) 



 

 

 
 

 
頗哇觀想,自己是觀世音菩薩 

 



 

 阿彌陀佛與頗哇 1 

ཚགི་བདུན་གསལོ་འདེབས་ནྱི། 
蓮師祈請文 

 
ཧ ྱི༔  སོན་གྱི་བསལ་པའྱི་དང་པོ་ལ༔ 持著 ࿄࿅ 

啥 哦基 高貝 當波拉 
啥！在過去,此劫的開始時   

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 

歐金 油記 怒江燦 
在歐金國度的西北方   

དྷ་ན་ཀོ་ཤའྱི་མཚོ་གྱིང་དུ༔ 

達那 扣些 措林杜 
達那扣些湖中的島上   

པདྨ་གེ་སར་སོང་པོ་ལ༔ 

貝瑪 給薩 東波拉 
您出生在蓮花座上   

ཡ་མཚན་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརེས༔ 

亞曾 秋吉 哦住涅 
擁有最奇妙的修行成就    

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔                                 開始搖 ࿄ 

貝瑪 炯涅 謝速乍 
您以〝蓮花生〞而聞名  

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསོར༔ 

扣度 康卓 芒背郭 
被眾多空行母所圍繞   

ཁེད་ཀྱི་རེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 

切基 借速 達住記 
跟隨你的腳步,我修行   

 
 



 

2 阿彌陀佛與頗哇 

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 

津記 拉企 謝速索 
祈請降臨,賜予加持 

གནས་མཆོག་འདྱི་རུ་བྱྱིན་ཕོབ་ལ༔ 

內秋 地入 慶波拉 
請加持此殊勝的修道場    

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར༔                         

住秋 達拉 汪細固 
請賜予我四灌頂    

བགེགས་དང་ལོག་འདེན་བར་ཆད་སོལ༔              

給當 洛真 巴切索 
魔難、障礙悉消除    

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སོལ༔               

秋當 吞夢 哦住左 
請賜予共和不共的成就 
  

ཨོཾ་ཨཱཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿསྱིདྱི་ཕ་ལ་ཧཱུྂ་ཨཱ༔ 

嗡阿吽 班雜咕嚕 貝瑪陀稱昭   

班雜 薩瑪亞札 悉地帕拉 吽阿 
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བདུག་སསོ་འབུལ་བ་ནྱི། 
供香 

 

ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་ལྡན་སོས་མཆོག་དམ་པ་འདྱི།།    持著  ࿄࿅ 

促親 知登 波丘 當巴地 
無上莊嚴淨戒香    

ཏྱིང་འཛིན་སགས་དང་ཕྱག་རྒྱའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས།།   

丁今 雅當 洽結 金拉及 
咒印禪定以加持   

སངས་རྒྱས་ཞྱིང་དུ་སོས་དྱི་ངད་ལྡང་བ།། 

桑桀 欣杜 波計 昂當哇 
誠心敬奉諸佛剎 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅྱིག།                

加瓦 加措 措南 涅久企 
心香悦適佛海会 
  

ན་མཱཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བཛྲ་དྷུཔ ེ་པྲ་ཏྱིཙྪྭ་པ ཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་
ཡེ་ཨཱཱཿཧཱུྂ།།                                                 搖 ࿄࿅ 

拿瑪 沙哇 大它噶爹 班雜 都貝 巴弟札 

布札美嘎 薩目札 薩巴然那 沙瑪耶 阿吽 
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གནམ་ཆསོ་ཐུགས་ཀྱི་གཏརེ་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མའོྱི་སརོ་ལས༔ 
བད་ེཆནེ་ཞྱིང་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདནོ་ཆ་བཞུགས་ས༔ོ 

 

成就大樂淨土的儀軌 
 

深刻的虛空藏〝心意〞口傳教法之摘錄 
 

 

གུ་རུ་དྷ་ེཝ་དྷཱཀ ྱི་ནྱི༔ འོད་དཔག་མེད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་མེད་ཅྱིང་གཏོར་མ་མེད༔ 

咕嚕 迭瓦 達基尼！ 在修習阿彌陀佛成就的儀軌時,這裡不需

要供曼達或做朵瑪的供養。 

 
སྐྱབས་སེམས་ནྱི། 
皈依和發菩提心 

ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།། 

南摩 昆秋 宋當 札哇宋 
我皈依三寶和三根本   

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི།། 

加涅 南拉 加速企 
以及所有的皈依處   

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱྱིར།། 

卓昆 桑桀 拉夠企 
為了使所有的眾生能成佛    

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།།                                       

將秋 秋突 森皆多 
我生起無上的菩提心   

ལན་གསུམ། 
唸誦三次 
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ཀ་དག་ཀོང་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡྱི༔  

噶達 龍涅 除巴衣  
從本初純淨的廣闊中化現出來     

གནམ་ས་གང་བའྱི་མཆོད་པའྱི་སྱིན༔      

南薩 岡威 卻貝寸 
供養雲佈滿了整個空間和地球    

སྨན་གཏོར་རཀྟ་ལྷ་མོར་བཅས༔  

面托 惹大 拉摩切 
药物、朵瑪、惹大,以及供養天女     

ཟད་མེད་གྱུར་ཅྱིག་པ ཱུ་ཛ་ཧོ༔                 

色妹 就即 普渣吙 
願他們變為無窮無盡,普渣吙！    

                                                                       

自我的观想   

མེ་ཏོག་ཆུ་སྐྱེས་པདྨའྱི་སེང༔  

妹托 秋皆 貝妹滇 
在蓮花上是我自己(观世音菩薩)    

དེ་ནང་རང་ཉྱིད་སེམས་དཔའ་དཀར༔    

迭浪 讓尼 深巴嘎 
是白色的菩薩   

མདུན་དུ་པདྨ་ཟླ་གདན་ལ༔  

敦都 貝瑪 達店拉 
在我前面的月輪蓮花座上    

འོད་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ་མདོག་དམར༔  

哦巴 妹滾 固多瑪 
是保護者,紅色的阿彌陀佛    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་མཉམ་བཞག་སེང༔  

夏即 恰尼 亮夏滇 
一面二臂,在平等性的禪定中 
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 ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཅྱིང་ཆོས་གོས་གསོལ༔  

弄色 津欽 卻夠所 
穿著法衣,手持鉢    

སྐྱྱིལ་མོ་ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ༔  

即摩 鍾基 修巴拉 
莊嚴的跏趺坐姿    

གཡས་སུ་འཇྱིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དཀར༔ 

耶舒 吉天 旺丘嘎 
其右邊是白色的观世音菩薩    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་བཞྱི་ཐལ་སྦྱར་དང༔  

夏即 恰西 陶加當 
一面四臂,下 面的二臂合掌     

གཡས་གཡོན་ཕེང་བ་པདྨ་འཛིན༔   

耶原 稱哇 貝瑪津 
上面的左右二臂,各持蓮花與唸珠     

བཞེངས་པའྱི་སབས་ཀྱིས་པད་ཟླར་བཞུགས༔     

先貝 達記 邊達修 
站在月輪的蓮花座上    

གཡོན་དུ་ཕྱག་རོར་མཐུ་ཆེན་ཐོབ༔  

原都 恰多 突千透 
阿彌陀佛的左邊,是藍色的大力金剛手    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་སྐུ་མདོག་སོ༔  

夏即 恰尼 固多哦 
一面二臂    

གཡས་གཡོན་རོ་རེ་དྱིལ་བུ་འཛིན༔  

耶原 多桀 直布津 
左右二臂各持鈴鐺和權杖   
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བཞེངས་པའྱི་སབས་ཀྱིས་པད་ཟླར་བཞུགས༔  

先貝 達記 邊達修 
站在月輪的蓮花座上    

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༔  

桑桀 將秋 深巴當 
被無量的佛、菩薩     

ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་དཔག་མེད་བསོར༔   

年特 札瓊 帕妹郭 
声聞,以及阿羅漢所圍繞     

གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་གྱི༔  

措喔 宋季 涅宋季 
在三位主尊的三處    

འབྲུ་གསུམ་ལས་ནྱི་འོད་འཕོས་པས༔  

竹宋 累逆 哦愁貝 
有三個種子字,都放射出光芒     

བདེ་བ་ཅན་ནས་སྤྱན་དངས་གྱུར༔  

迭哇 欠涅 千張就 
邀請智慧尊從大樂淨土來                        

  

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་རྣམས༔  

吽 哦巴 妹記 拉措 瑪律南 
吽！阿彌陀佛的本尊聚集衆(毫無例外） 

གནས་འདྱིར་སྤྱན་འདེན་བྱྱིན་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ 

涅地 千珍 近千 哇突所 
我邀請您们降臨此聖地,請降下加持雨 

སལ་ལྡན་དད་ལྡན་བདག་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར༔  

噶店 迭店 達拉 旺丘固 
請賜予我(幸運的誠信者)殊勝的灌頂 
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ལོག་འདེན་ཚེ་ཡྱི་བར་ཆད་བསལ་དུ་གསོལ༔  

洛珍 側衣 拔切 薩都所 
請清除我的錯誤和障礙     

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའྱི་གདན་སེང་དུ༔   

那措 貝瑪 達威 店滇都 
在各種的蓮花座上    

འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔  

哦巴 妹記 拉措 修舒所 
阿彌陀佛的本尊聚集衆,請就座 

 

ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་ཞྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར༔  

吽 迭千 欣都 卻記 闊洛郭 
吽！在大樂淨土轉法輪的保護者 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས༔  

深千 南拉 大突 突桀夕 
總以慈悲眷顧著衆生    

དམ་བཅའ་ཞལ་བཞེས་འགོྲ་བའྱི་སྐྱབས་མཛད་པ༔  

淡恰 夏些 卓威 加這巴 
並下決心要拯救他們    

སྣང་མཐའ་མཉམ་བཞག་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

浪大 亮夏 哲拉 恰察洛 
我礼敬讚嘆禪定中的阿彌陀佛 
  

ཨོཾ་ཨཱཱཿམྱི་དེྷ་ཝ་ཧ ྱཱིཿ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿ ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧཱོཿ ཏྱིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏྱི་པུ་ཧོ༔  

嗡 阿米迭哇啥 班雜 薩瑪亞渣        

渣吽邦吙 替大連 阿替普吙  
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ཐུགས་ཀའྱི་ཧ ྱཱིཿལས་འོད་འཕོས་པས༔  

突給 啥累 哦愁貝 
我心中的啥字放光    

རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་སྤྱན་དངས་ནས༔ 

加哇 瑞嘎 千張涅 
邀請五方佛的眷屬    

དབང་བསྐུར་ཚེ་དཔག་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༔  

旺固 側巴 屋見就 
他們賜予灌頂,並成為阿彌陀佛的頂冠 

 

ཧཱུྃ༔ བདག་གྱིས་དྱི་ལྡན་དྱི་ཆབ་ཀྱིས༔  

吽 達基 知店 知恰記 
吽！用芳香的香水    

འོད་དཔག་སྐུ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ལོ༔  

哦巴 固拉 出所洛 
來沐浴阿彌陀佛的佛身    

ལྷ་ལ་དྱི་མ་མྱི་མངའ་ཡང༔  

拉拉 知瑪 米雅洋 
雖然佛身無污濁    

སྱིག་སྱིབ་དག་པའྱི་རེན་འབེལ་བགྱི༔  

地知 達貝 天哲季 
我做此供養,是為了淨化自己的惡業和障礙 
  

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྱི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ 

嗡 薩哇 大它嘎大 阿必些 噶大       

薩瑪亞 敍瑞耶吽 
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ཧཱུྃ༔ རས་དཀར་འཇམ་དྱི་ལྡན་པ་ཡྱིས༔  

吽 瑞嘎 將知 店巴衣 
吽！用柔軟芳香的白布    

འོད་དཔག་སྐུ་ཉྱིད་ཕྱྱི་བར་བགྱི༔  

哦巴 固尼 企哇季 
來擦乾阿彌陀佛的佛身    

སྐུ་ལ་དྱི་མ་མྱི་མངའ་ཡང༔  

固拉 知瑪 米雅洋 
雖然佛身無污濁    

སྡུག་བསལ་བལ་བའྱི་རེན་འབེལ་བགྱི༔  

都雅 札威 天哲季 
我做此供養,是為了能夠遠離受苦 
  
 

ཧཱུྃ༔ ན་བཟའ་མཛེས་ལྡན་ངུར་སྨྱིག་འདྱི༔ 

吽 那薩 哲店 哦米地 
吽！用此華麗莊嚴的僧衣    

རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བར་བགྱི༔ 

加威 固拉 所哇季 
來為阿彌陀佛穿衣裳    

སྐུ་ལ་བསྱིལ་བ་མྱི་མངའ་ཡང༔  

固拉 夕哇 米雅洋 
雖然佛身是不會受到寒冷的    

བཀྲག་མདངས་འཕེལ་བའྱི་རེན་འབེལ་བགྱི༔  

乍當 佩威 天哲季 
我做此供養,是為了營造有利的條件,來增加光輝 

 

ཧཱུྃ༔ རྱིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་མཛེས་པ་འདྱི༔  

吽 仁千 見恰 這巴地 
吽！用莊嚴的珍宝飾物    
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རྒྱལ་སྲས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ༔  

加色 尼記 固拉所 
我為二位菩薩穿衣裳    

སྐུ་ལ་རྒྱན་གསོལ་མྱི་མངའ་ཡང༔  

固拉 見所 米雅洋 
雖然佛身是無需裝飾的     

གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བའྱི་རེན་འབེལ་བགྱི༔       

夕吉 切威 天哲季 
我做此供養,是為了營造有利的條件,有更大的光輝 
  
 

ཧཱུྃ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཞལ་བསྱིལ་འདྱི༔  

吽 言拉 結店 夏夕地 
吽！這杯水具有八种的功德     

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཞལ་དུ་འབུལ༔    

加哇 色切 夏都布 
我供養給征服者及其继承人     

ཞལ་ལ་སྐྱེམས་པ་མྱི་མངའ་ཡང༔     

夏拉 兼巴 米雅洋 
雖然佛身是不会口渴的    

སྡུག་བསལ་བལ་བའྱི་རེན་འབེལ་བགྱི༔  

都雅 渣威 天哲季 
我做此供養,是為了能夠遠離受苦 
  
 

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་ཞབས་དྱི་དག་བྱའྱི་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 夏知 達加企 
吽！為了清洗阿彌陀佛的双脚     

ཞབས་བསྱིལ་དྱི་ལྡན་འདྱི་འབུལ་ན༔   

夏敘 知店 地布那 
用此芳香的香水    
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བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱིས་ཞབས་བསྱིལ་སེར་མོར་བསྐྱེད༔  

深記 夏敘 色摩皆 
观想它是黃色的供水天女    

ཞབས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔  

夏拉 覺巴 布哇季 
我來清洗您高貴的双脚    

 

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་སྤྱན་གཟྱིགས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 千夕 結貝企 
吽！為了使阿彌陀佛的視覺怡悅    

མེ་ཏོག་མཛེས་པ་འབུལ་བ་ན༔  

妹托 這巴 布哇那 
用美麗的花朵來供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱིས་པུཥ ེ་དཀར་མོར་བསྐྱེད༔  

深記 普貝 嘎摩皆 
观想它是白色的供花天女     

སྤྱན་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔  

千拉 覺巴 布哇季  
我供養給您高貴的眼睛    

 

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་ཤངས་མཆོག་དགེས་པའྱི་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 香丘 結貝企 
吽！為了使阿彌陀佛的鼻子怡悅   
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དྱི་ཞྱིམ་བདུག་སོས་འབུལ་བ་ན༔  

知薰 都貝 布哇那 
用此甜美芳香的薰香來供養     

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང་༔     

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身     

སེམས་ཀྱིས་དྷཱུ་པེ་སོན་མོར་བསྐྱེད༔  

深記 都貝 哦摩皆 
观想它是藍色的〝薰香〞供養天女     

ཤངས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔       

香拉 覺巴 布哇季 
我供養給您高貴的鼻子    

 

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་ཕྱག་མཆོག་རྒྱས་པའྱི་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 恰丘 結貝企 
吽！為了使阿彌陀佛的双手怡悅     

མར་མེ་གསལ་བ་འབུལ་བ་ན༔    

瑪妹 薩哇 布哇那 
用此明燈的供養     

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱིས་དྷཱྱི་པཾ་དམར་མོར་བསེྐྱད༔  

深記 地旁 瑪摩皆 
观想它是紅色的供燈天女    

ཕྱག་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔  

恰拉 覺巴 布哇季 
我供養給您高貴的双手    
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ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་སྐུ་ལུས་བཀྲག་རྒྱས་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 固律 乍結企 
吽！為了增加阿彌陀佛的光彩    

དྱི་ཆབ་དྱི་ལྡན་འབུལ་བ་ན༔           

知恰 知店 布哇那 
用香水來供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང་༔ 

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱིས་གནེ་ལྗང་མོར་བསེྐྱད༔ 

深記 根迭 將摩皆 
观想它是綠色的〝塗香〞供養天女     

སྐུ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔        

固拉 覺巴 布哇季 
我來給您高貴的佛身塗香    

 

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་སྐུ་བཀྲག་འདོན་པའྱི་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 固乍 敦貝企 
吽！為了帶來阿彌陀佛的光彩     

ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་འབུལ་བ་ན༔        

夏色 若丘 布哇那 
用美味的食物供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱིས་ནཻ་ཝྱི་དེ་སེར་མོར་བསེྐྱད༔  

深記 內問迭 色摩皆 
观想它是黃色的供養天女      
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ལྗགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔  

嫁拉 覺巴 布哇季 
我供養給您高貴的舌頭    

 

ཧཱུྃ༔ འོད་དཔག་སྙན་མཆོག་རྒྱས་པའྱི་ཕྱྱིར༔  

吽 哦巴 年丘 結貝企 
吽！為了使阿彌陀佛的耳朵怡悅    

རོལ་མོ་སྙན་ལ་འབུལ་བ་ན༔  

若摩 年拉 布哇那 
用音樂來供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང་༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱིས་ཤབྡ་སེར་མོར་བསྐྱེད༔  

深記 夏達 色摩皆 
观想它是黃色〝音樂〞的供養天女      

སྙན་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔  

年拉 覺巴 布哇季 
我供養給您高貴的耳朵    

 

ཧཱུྃ༔ ཚེ་དཔག་སྐུ་ཉྱིད་རྒྱས་པའྱི་ཕྱྱིར༔ 

吽 側巴 固尼 結貝企 

吽！為了使阿彌陀佛的身體怡悅    

རྱིག་མ་རྒྱན་ལྡན་འདྱི་འབུལ་ན༔  

瑞瑪 見店 地布那 
用智慧明妃來供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身              
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སེམས་ཀྱིས་རྱིག་མ་མཛེས་པར་བསེྐྱད༔  

深記 瑞瑪 這巴皆 
观想它是美麗的智慧明妃    

སྐུ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི༔  

固拉 覺巴 布哇季 
我供養給您高貴的身體    
 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨར  ཾ། པཱདཾ། པུཥ །ེ དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀ།ེ གནེ། ནཻ་ཝྱི་དེ། ཤབྡ་མུ་ད་ཨཱཱཿཧཱུྃ༔ 

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 杜貝 阿洛給 

根迭 內温迭 夏達 目渣阿吽(供養咒) 

 

ཧཱུྃ༔    བཀྲ་ཤྱིས་གཙོ་བོ་རྫས་བརྒྱད་དེ༔ 

吽! 札西 措喔 這皆迭 
吽!最勝吉祥此八物 
(宝鏡、乳酪、吉祥草、木瓜、白螺、牛黄、黄丹、白芥子) 

གཙོ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཡུངས་ཀར་སོགས༔ 

措丘 加波 永嘎所 
最勝王者白芥等 

བདག་གྱིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

達基 拉拉 卻巴布 
我供養諸尊前 

ཚོགས་གཉྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ 

措尼 永速 作巴修 
願圓滿福慧二資糧  

མངྒ་ལཾ་ཨརྠ་སྱིདྱི་ཧཱུྃ༔                                       ࿄࿅ 

芒嘎浪 阿它 悉地吽 
 

ཧཱུྃ༔    བཀྲ་ཤྱིས་གཙོ་བོ་རགས་བརྒྱད་དེ༔ 

吽! 札西 措喔 大結迭 
吽! 最勝吉祥此八誌(宝傘,宝幢,宝瓶,蓮花,金魚,白螺,金輪,吉祥結) 
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གཙོ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བུམ་པ་སོགས༔             

措丘 加波 笨巴所 
最勝王者宝瓶等 

བདག་གྱིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

達基 拉拉 卻巴布 
我供養諸尊前 

སེམས་ཅན་ཚོགས་གཉྱིས་རྫོགས་པར་ཤོག༔ 

深千 措尼 作巴修 
願圓滿有情二資糧  

མདྒ་ལཾ་ཀུ་མྦྷ་ཧཱུྃ༔ ࿄࿅ 

芒嘎浪 昆巴吽 
 

ཧཱུྃ༔ འདོད་ཡོན་རྩ་བ་རྱིན་ཆེན་བདུན༔  

吽! 迭原 札哇 仁千敦 
吽! 根本妙慾七珍寶   

(輪王七宝：金輪宝,摩尼寶,后妃宝,大臣宝,馬宝,將軍宝) 

གཙོ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ནོར་བུ་སོགས༔ 

措丘 加波 諾布所     
最勝王者摩尼宝等 
 

བདག་གྱིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

達基 拉拉 卻巴布 
我供養諸尊前 

བདག་ནྱི་ཚོགས་གཉྱིས་རྫོགས་པར་ཤོག༔ 

達逆 措尼 作巴修 
願我圓滿二資糧  

ཨོཾ་མ་ཎྱི་རཏྣ་ཧཱུྃ༔ ࿅࿄ 

嗡 瑪尼 惹那吽 
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ཧཱུྃ༔    ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་རྱི་རབ་གྱིང༔ 

吽! 昆記 措喔 瑞惹林 
吽!一切之最,須彌山  

རྱི་རབ་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་བཅས༔ 

瑞惹 林西 林稱切 
須彌四洲及小洲 

བདག་གྱིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

達基 拉拉 卻巴布 
我供養諸尊前 

ཚོགས་གཉྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ 

措尼 永舒 作巴修 
願悉圓滿二資糧 

ཨོཾ་རཏྣ་མཎྜལ་ཧཱུྃ༔ ࿅࿄ 

嗡 惹那 曼達拉 吽 
 

ཧཱུྃ༔ བདག་གྱིས་སྐྱབས་གནས་ཚེ་དཔག་ལ༔  

吽 達基 加涅 側巴拉 
吽！向阿彌它優,我皈依的來源     

བདུད་རྩྱིའྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ན༔       

都資 覺巴 布哇那 
做甘露的供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 它瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩྱིའྱི་ལྷ་མོར་བསེྐྱད༔  

深記 都資 拉摩皆 
观想它是甘露的供養天女    
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ཚེ་དཔག་ཁེད་ལ་འབུལ་བ་ན༔  

側巴 切拉 布哇那 
當我供養您時,喔！阿彌它優    

ཐུགས་རེས་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ༔  

突桀 達先 湯切拉 
出於您對他人和我的慈悲心    

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ༔  

丘吞 哦助 察都所 
請賜予殊勝和共同的成就     

  

ཧཱུྃ༔ བདག་གྱིས་སྐྱབས་གནས་འོད་དཔག་ལ༔  

吽 達基 加涅 哦巴拉 
吽！向阿彌它優,我皈依的來源     

གཏོར་མའྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ན༔       

托妹 覺巴 布哇那 
我做朵瑪的供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོར་བསེྐྱད༔  

深記 迭原 拉摩皆 
观想它是慾望的供養天女    

འོད་དཔག་ཁེད་ལ་འབུལ་བ་ན༔  

哦巴 切拉 布哇那 
當我供養您時,喔！阿彌陀佛    

ཐུགས་རེས་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ༔  

突桀 達先 湯切拉 
出於您對他人和我的慈悲心    
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མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ༔  

丘吞 哦助 察都所 
請賜予殊勝和共同的成就      

                                                              

ཧཱུྃ༔ བདག་གྱིས་སྐྱབས་གནས་འོད་དཔག་ལ༔  

吽 達基 加涅 哦巴拉 
吽！向阿彌它優,我皈依的來源     

རཀྟའྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ན༔             

惹貼 覺巴 布哇那 
做惹大(血)的供養    

བདག་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་པོ་ཡང༔  

達逆 大瑪 律波洋 
而且用我的凡夫身    

སེམས་ཀྱི་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོར་བསེྐྱད༔  

深記 覺貝 拉摩皆 
观想它是供養天女    

འོད་དཔག་ཁེད་ལ་འབུལ་བ་ན༔  

哦巴 切拉 布哇那 
當我供養您時,喔！阿彌陀佛    

ཐུགས་རེས་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ༔  

突桀 達先 湯切拉 
出於您對他人和我的慈悲心    

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ༔  

丘吞 哦助 察都所 
請賜予殊勝和共同的成就     

ཨོཾ་བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལྱིངྟ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧྱི༔    

嗡 班雜 班雜 安利大 巴令大 惹大 卡讓

卡嘻  
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讚嘆 

ཨོཾ༔ རོ་རེའྱི་སྐུ་ནྱི་སྐུ་ཡྱི་མཆོག༔  

嗡 多桀 固逆 固衣丘 
嗡！最殊勝身是金剛身     

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་འགྲན་དུ་མེད༔  

昌當 加近 珍都妹 
就連帝釋天和大梵天王也無法比擬     

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་མངའ་བའྱི༔            

南卡 大布 固雅威 
向您,虛空的承載者    

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

卻記 固拉 恰察特 
我礼敬讚嘆您的法身    

 

ཨཱཱཿ རོ་རེའྱི་གསུང་ནྱི་གསུང་གྱི་མཆོག༔  

阿 多桀 宋逆 宋基丘 
阿！最殊勝的言語是金剛語    

ཆེ་བ་འབྲུག་གྱིས་དོ་ཟླ་མེད༔  

切哇 助基 多達妹 
最響亮的雷聲    

སྙན་པ་གླུ་མས་དོ་ཟླ་མེད༔  

年巴 盧妹 多達妹 
和悠揚的歌手都無法與之匹敵    

ཐུགས་རེའྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཡྱི༔  

突桀 千季 夕巴衣 
向您,以慈眼環顧一切者    

ལོངས་སོྤྱད་རོྫགས་སྐུར་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

龍覺 作固 恰察特 
我礼敬讚嘆您的報身    
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ཧཱུྃ༔ རོ་རེའྱི་ཐུགས་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག༔  

吽 多桀 突逆 突記丘 
吽！最殊勝的心是金剛意    

འགོྲ་བའྱི་དོན་ལ་ངེས་པར་གཟྱིགས༔  

卓威 敦拉 念巴夕 
真正看顧並造福眾生    

ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱྱིན་ཐུགས་ཀྱིས་ཀང༔  

昌巴 加近 突記將 
甚至是帝釋天和大梵天王的心    

དོ་ཟླ་མེད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཅན༔  

多達 妹貝 噶尊千 
也無法與您的慈愛相比擬    

སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

除貝 固拉 恰察特 
我礼敬讚嘆您的化身    

 
懺悔 

ཨོཾ༔ བདག་ནྱི་མ་རྱིག་དབང་གྱུར་པས༔  

嗡 達逆 瑪瑞 旺就貝 
嗡！在〝不知覺〞的控制下    

འོད་དཔག་ཐུགས་དང་གང་འགལ་བ༔  

哦巴 突當 岡嘎哇 
無論做了任何違背阿彌陀佛意願的事情 

བཤགས་བགྱི་བཛྲ་སཏྟྭ་ཧཱུྃ༔  

夏季 班雜 薩埵吽 
我皆懺悔,金剛薩埵吽    
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ཨོཾ༔ སྐུ་ཡྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔  

嗡 固衣 淡資 亮巴夏 
嗡！我懺悔身體上,三昧耶的違犯 

ཁེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

切記 固拉 恰察特 
我礼敬讚嘆您的証悟身 
  

 

ཨཱཱཿ གསུང་གྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔  

阿 宋基 淡资 亮巴夏 
阿！懺悔言語上,三昧耶的違犯 

ཁེད་ཀྱི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

切記 宋拉 恰察特 
我礼敬讚嘆您的証悟語 
  

 

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔  

吽 突記 淡资 亮巴夏 
吽！懺悔心意上,三昧耶的違犯 

ཁེད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔  

切記 突拉 恰察特 
我礼敬讚嘆您的証悟意 
  

ཨོཾ་ཧ ྱཱིཿས ་ཧཱ༔ བཛྲ་སཏྟྭ་ཨོཾ༔ བཛྲ་སཏྟྭ་ཨཱཱཿ བཛྲ་སཏྟྭ་ཧཱུྃ༔  

嗡啥所哈 班雜薩埵嗡 班雜薩埵阿     

班雜薩埵吽 
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祈請文 

ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔  

唉瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 大耶當 
奇妙哉！不可思議的阿彌陀佛 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས༔  

突桀 千波 突千 托拉所 
观世音菩薩、大力金剛手和其他 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་ཐམས་ཅད་ལ༔  

桑桀 將深 巴妹 湯切拉 
向所有無量的佛和菩薩 

རྩེ་གཅྱིག་གུས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས༔  

側即 古貝 深記 所哇迭 
我一心虔誠、恭敬地祈求 

བདག་ལ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ༔  

達拉 丘基 哦助 察都所 
請賜予殊勝的成就 

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས༔  

浪哇 大耶 助巴 近記洛 
加持我獲得阿彌陀佛的果位 
  

 
དེ་ནས་རྩ་སགས་འབྱིང་པོ་ནྱི༔ ཨོཾ་ཨཱ་མྱི་དྷ་ེཝ་ཧ ྱཱིཿ ཡང་བསྡུས་ཧ ྱཱིཿ བསང་ཆོག་པ་ཡྱིན༔  
在此之後,唸誦中等長度的咒語：嗡阿米迭哇啥,也可以單獨唸誦

啥字, 因為這是咒語極短的版本。 

 

ཨོཾ་ཨཱ་མྱི་དེྷ་ཝ་ཧ ྱཱིཿ 

嗡 阿米迭哇啥 
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ཨ་ཨཱ་ ཨྱི་ཨཱྱི་ ཨུ་ཨ ཱུ་ རྲྀ་རཱྲྀ་ ལྲྀ་ལཱྲྀ་ ཨེ་ཨཻ ་ཨོ་ཨཽ་ ཨཾ་ཨཱཱཿ 
阿阿 衣衣 烏烏 日日 立立 喂喂 歐歐 昂阿 
 

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བ་མ། 
ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧཀྵ། 
喀卡嘎噶雅 擦叉雜雜娘 札察渣渣納 大他

答達納 爸帕琶把瑪 亞辣拉哇 夏卡薩哈甲 
 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔  བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བ་བ༔   
སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བ་བ༔  ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བ་བ༔  སུ་པོ་ཥོ་མེ་བ་བ༔  སརྦ་སྱིདྱི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔  
སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  ཙཏིྟཾ་ཤྱི་ཡཱཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱོཿ  བ་ག་ཝཱན༔  སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་
ཏ༔  ཧ ྱི་ད་ཡ༔  བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔  བཛྲི་བ་བ༔  མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྟྭ་ཨཱཱཿ༔ ࿄࿅ 
 

嗡  班雜薩埵薩瑪亞  馬奴巴拉亞  班雜薩埵迭諾

巴 低叉枝朶美巴哇  速多卡尤妹巴哇  阿奴拉朶

妹巴哇  速波卡又妹巴哇  沙哇悉地 妹巴牙札  

沙哇嘎瑪   速札美  自當西里樣  咕嚕吽  哈哈哈

哈 荷  般嘎問   沙哇大他 嘎他  啥答亞  班雜瑪妹

免札  边茲巴哇  瑪哈 沙瑪亞  沙埵阿 
 

〈唸誦母音、子音、咒語三次〉 

 
 

ༀ་ཡེ་དྷར  ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བ་བཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ་ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནྱི་རོ་དྷ་
ཨེ་ཝཾ་ཝཱ་དྱི་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཎཱཿཡེ་ས ་ཧཱ༔ ࿄࿅ 

嗡 耶答瑪 荷圖札巴哇 荷敦爹肯 大它嘎都 

哈雅哇 德爹肯札 唷你若答 俄網巴第 馬哈 

夏瑪納耶 梭哈 
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ཨོཾ་བཛྲ་ཨརཱ  ཾ༔ པཱདཾ༔ པུཥ ༔ེ དྷུཔེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནེ༔ ནཻ་ཝྱི་ད ༔ ཤབྟ༔ པྲཏྱིཙྪ༔  
ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

嗡 班雜 阿岡 巴當 普貝 杜貝 阿洛給 

根迭 內温迭 夏達 帕替札耶 所哈 
 

ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་ཞྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལ་བསོར༔ 

吽 迭千 欣都 卻記 闊拉扣 
吽！在大樂淨土,法輪轉動     

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས༔    

深千 南拉 大突 突桀夕 
恆常以愛和慈悲觀看衆生 

དམ་བཅའྱི་ཞལ་བཞེས་འགོ་བའྱི་སྐྱབས་མཛད་པ༔ 

淡切 夏些 卓威 加這巴 
誓言要給予衆生保護    

སྣང་མཐའ་མཉམ་བཞག་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད༔ 

浪大 亮夏 這拉 恰察特 
我礼敬讚嘆禪定中的阿彌陀佛 
  

 
〔也可以略过長壽修法,跳到第34頁的融入〕 

 
དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཚ་ེསྒྲུབ་ནྱི༔ 
為了召喚生命能量和成就長壽,可以继续修下去： 

 

ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད་མགོན་ནྱི༔  

吽 瓊店 哦巴 妹滾逆 
吽！尊貴的保護者阿彌陀佛    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་སྐུ་མདོག་དམར༔  

夏即 恰尼 固多瑪 
一面二臂,身紅色    
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ཕྱག་གཉྱིས་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔ 

恰尼 亮夏 弄色南 
安住在平等性的禪定中,手持鉢     

ཞབས་གཉྱིས་རོ་རེའྱི་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔     

夏尼 多桀 即春修 
跏趺坐的金剛姿式    

སྤྲུལ་པའྱི་ལྷ་མོ་མགོགས་མ་ལྔས༔  

除貝 拉摩 久瑪念 
五位化現的迅捷天女    

ཚེ་བུམ་འཛིན་ཅྱིང་མདའ་དར་གཡབ༔  

側笨 津欽 達達亞 
持著不朽的宝瓶,揮動長壽箭    

འབྱུང་བའྱི་བཅུད་བསྡུས་ལྷུང་བཟེད་ཐྱིམ༔    

炯威 曲都 弄色聽 
收集元素的本質,融入托鉢中 

ལྷུང་བཟེད་ཚེ་ཡྱི་བདུད་རྩྱིས་བསངས༔  

弄色 側衣 都资康 
鉢中充滿不朽的甘露    

དེ་ནས་རང་ལ་ཐྱིམ་པར་གྱུར༔  

迭涅 讓拉 聽巴就 
然後,甘露融入了我    

 
ཧཱུྃ༔ མདའ་དར་ཤར་དུ་གཡུག་པའྱི་ཚེ༔  

吽 達達 夏都 幽貝側 
吽！當長壽箭搖向東方時     

རླུང་གྱི་བཅུད་རྣམས་འདུས་པ་ལས༔     

弄基 曲南 都巴累 
風的本質被收集起來了   
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འཇའ་ཚོན་ལྗང་གུའྱི་འོད་དུ་འབར༔  

加增 將古 哦都拔 
放出綠色調的彩虹    

དེ་དབུས་རླུང་གྱི་ལྷ་མོ་ནྱི༔  

迭屋 弄基 拉摩逆 
在其中心的〝風的天女〞   

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་མདའ་དར་ལྗང༔  

夏即 恰尼 達達將 
一面二臂,持著一支綠色的長壽箭     

བུམ་པ་འཛིན་ཏེ་གར་ཁྱུག་ཁྱུག༔     

笨巴 津貼 嘎啾啾 
以狂歡的姿勢拿著花瓶    

ལྗང་འོད་འབར་བའྱི་བོ་ཁྱིག་ཁྱིག༔  

將哦 拔威 卓資資 
閃著熾盛的綠光,完美地跳舞    

མདའ་དར་ལོྷ་རུ་གཡུགས་པའྱི་ཚེ༔  

達達 洛如 幽貝側 
當長壽箭搖向南方時    

མེ་ཡྱི་བཅུད་རྣམས་འདུས་པ་ལས༔  

妹衣 曲南 都巴累 
火的本質被收集起來了    

འཇའ་ཚོན་དམར་པོ་འོད་དུ་འབར༔ 

加增 瑪波 哦都拔  
放出紅色調的彩虹    

དེ་དབུས་མེ་ཡྱི་ལྷ་མོ་ནྱི༔  

迭屋 妹衣 拉摩逆 
在其中心的〝火的天女〞    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་མདའ་དར་དམར༔  

夏即 恰尼 達達瑪 
一面二臂,持著一支紅色的長壽箭   
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བུམ་པ་འཛིན་ཏེ་གར་ཁྱུག་ཁྱུག༔   

笨巴 津貼 嘎啾啾 
以狂歡的姿勢拿著花瓶    

དམར་འོད་འབར་བའྱི་བོ་ཁྱིག་ཁྱིག༔  

瑪哦 拔威 卓資資 
閃著熾盛的紅光,完美地跳舞    

མདའ་དར་ནུབ་ཏུ་གཡུགས་པའྱི་ཚེ༔  

達達 奴突 幽貝側 
當長壽箭搖向西方時    

ལྕགས་ཀྱི་བཅུད་རྣམས་འདུས་པ་ལས༔  

恰記 曲南 都巴累 
鉄的本質被收集起來了    

འཇའ་ཚོན་དཀར་པོ་འོད་དུ་འབར༔  

加增 嘎波 哦都拔 
放出白色調的彩虹    

དེ་དབུས་ལྕགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ནྱི༔  

迭屋 恰記 拉摩逆 
在其中心的〝鉄的天女〞   

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་མདའ་དར་དཀར༔  

夏即 恰尼 達達嘎 
一面二臂,持著一支白色的長壽箭 

བུམ་པ་འཛིན་ཏེ་གར་ཁྱུག་ཁྱུག༔  

笨巴 津貼 嘎啾啾 
以狂歡的姿勢拿著花瓶     

དཀར་འོད་འབར་བའྱི་བོ་ཁྱིག་ཁྱིག༔  

嘎哦 拔威 卓資資 
閃著熾盛的白光,完美地跳舞    
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མདའ་དར་བྱང་དུ་གཡུགས་པའྱི་ཚེ༔  

達達 將都 幽貝側 
當長壽箭搖向南方時    

ཆུ་ཡྱི་བཅུད་རྣམས་འདུས་པ་ལས༔  

丘衣 曲南 都巴累 
水的本質被收集起來了    

འཇའ་ཚོན་སོན་པོ་འོད་དུ་འབར༔  

加增 哦波 哦都拔 
放出藍色調的彩虹     

དེ་དབུས་ཆུ་ཡྱི་ལྷ་མོ་ནྱི༔  

迭屋 丘衣 拉摩逆 
在其中心的〝水的天女〞    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་མདའ་དར་སོ༔  

夏即 恰尼 達達哦 
一面二臂,持著一支藍色的長壽箭     

བུམ་པ་འཛིན་ཏེ་གར་ཁྱུག་ཁྱུག༔     

笨巴 津貼 嘎啾啾 
以狂歡的姿勢拿著花瓶    

དཀར་འོད་འབར་བའྱི་བོ་ཁྱིག་ཁྱིག༔  

哦歐 拔威 卓資資 
閃著熾盛的藍光,完美地跳舞    

 
མདའ་དར་སེང་དུ་གཡུགས་པའྱི་ཚེ༔  

達達 滇都 幽貝側 
當長壽箭搖向天空時    

ས་ཡྱི་བཅུད་རྣམས་འདུས་པ་ལས༔ 

薩衣 曲南 都巴累 
土的本質被收集起來了    
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འཇའ་ཚོན་སེར་པོ་འོད་དུ་འབར༔  

加增 色波 哦都拔 
放出黃色調的彩虹    

དེ་དབུས་ས་ཡྱི་ལྷ་མོ་ནྱི༔  

迭屋 薩衣 拉摩逆 
在其中心的〝土的天女〞    

ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་མདར་དར་སེར༔  

夏即 恰尼 達達色 
一面二臂,持著一支黃色的長壽箭     

བུམ་པ་འཛིན་ཏེ་གར་ཁྱུག་ཁྱུག༔     

笨巴 津貼 嘎啾啾 
以狂歡的姿勢拿著花瓶    

སེར་འོད་འབར་བའྱི་བོ་ཁྱིག་ཁྱིག༔  

色哦 拔威 卓資資 
閃著熾盛的黃光,完美地跳舞     

  

ཕྱོགས་བཞྱི་སེང་གྱི་ལྷ་མོ་ལྔས༔  

丘西 滇基 拉摩念 
願〝四方和上方〞的五位天女     

འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྱི་བཀྲག་བསྡུས་ལ༔     

炯哇 雅衣 乍都拉 
收集五元素的本質    

བདག་གྱི་བཀྲག་མདངས་རྒྱས་པར་མཛོད༔  

達基 乍當 結巴奏 
增加我皮膚的光澤    

 

ཕྱོགས་བཞྱི་སེང་གྱི་ལྷ་མོ་ལྔས༔  

丘西 滇基 拉摩念 
願〝四方和上方〞的五位天女 
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འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྱི་ཚེ་བསྡུས་ལ༔  

炯哇 雅衣 側都拉 
收集五元素的活力    

བདག་གྱི་ཚེ་འདྱི་བརན་པར་མཛོད༔  

達基 側地 天巴奏 
穩定我的壽命    

 

ཕྱོགས་བཞྱི་སེང་གྱི་ལྷ་མོ་ལྔས༔  

丘西 滇基 拉摩念 
願〝四方和上方〞的五位天女     

འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྱི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔     

炯哇 雅衣 曲都拉 
收集五元素的本質    

བདག་གྱི་ཚེ་བཅུད་རྒྱས་པར་མཛོད༔  

達基 側曲 結巴奏 
增加我生命的精髓    

ཕྱོགས་བཞྱི་སེང་གྱི་ལྷ་མོ་ལྔས༔  

丘西 滇基 拉摩念 
願〝四方和上方〞的五位天女     

འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྱི་འོད་བསྡུས་ལ༔     

炯哇 雅衣 哦都拉 
收集五元素的光芒    

བདག་གྱི་འོད་ནྱི་རྒྱས་པར་མཛོད༔  

達基 哦尼 結巴奏 
增加我的光輝    

 

ཏད་ཐཱ༔ ཌཱ་ཀྱི་ནྱི་ཧ་རྱི་ནྱི་ས༔ མ་མ་ཨཱ་ཡཱུཿསྱིདྱི་ཕ་ལ་པུཥ ྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་ས ་ཧཱ༔  

迭亞他 達基尼 哈瑞尼薩 瑪瑪 阿幽悉地 

帕拉 普需聽 咕嚕耶所哈 
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ཨེ་མ་ཧོ༔ རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔  

唉瑪荷 作貝 桑桀 浪哇 他耶當 
奇妙哉！向完全証悟的阿彌陀佛     

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དང་ནྱི༔    

突桀 千波 突千 托當逆 
观世音菩薩、大力金剛手,以及    

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་རྣམས་ལ༔  

桑桀 將深 巴都 妹南拉 
無數的佛和菩薩衆     

བདག་གྱིས་གུས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བསོད༔ 

達基 古貝 深記 恰察特 
我以虔誠的恭敬心,來礼拜和讚嘆     

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡྱི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔    

所哇 迭所 側衣 哦助措 
我懇求您,請賜予我長壽的成就    

  
 

དང་པོ་རྩ་སགས་རྒྱས་པ་ནྱི༔ ཨོཾ་ཨཱཱཿཧཱུྃ་ཨ་མྱི་དྷ་ེཝ་ཨཱ་ཡུ་སྱིདྱི་ཧ༔ཾ  

ཨོཾ་བཾ་ས ་ཧཱ༔ བ་ཾགཉྱིས་ནྱི༔ གང་འདོད་གཅྱིག་ནྱི་བཟླས་པས་ཆགོ༔  

這是根本咒語的精緻的版本:嗡阿吽阿米迭哇阿優悉地吽,唸誦嗡

鐘所哈或只是鐘。 
 

ཨོཾ་ཨཱཱཿཧཱུྃ་ཨ་མྱི་དྷེ་ཝ་ཨཱ་ཡུ་སྱིདྱི་ཧཾ༔ 
  

嗡阿吽 阿米迭哇 阿優悉地吽 
 

ཨོཾ་བཾ་ས ་ཧཱ༔ 
  

嗡鐘 所哈 
 

བཾ 
 

鐘 
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融入,在空性中禪修 

དེ་ནས་མདུན་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས༔  

迭涅 敦季 瓊店迭 
在此之後,我面前的尊貴者 

འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐྱིམ༔  

哦都 修涅 讓拉聽 
融入光中,光再融入了我 

རང་ལུས་ནམ་མཁའྱི་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔  

讓律 南給 加增塔 
我的身體就像天空中的彩虹 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུར་སྣང་བ༔  

瓊店 迭記 固浪哇 
出現為尊貴的佛身 

གསལ་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་གྱུར༔  

薩東 宋都 就巴就 
轉化為〝光明和空性〞的合一 
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བད་ེསྨནོ་བསྡུས་པ། 
往生極樂世界祈請文 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔  ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔   

埃瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 他也當   
稀有哉!不可思議的阿彌陀佛    

གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང༔                

也速 久喔 突桀 千波當 
右邊是观世音菩薩    

གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔      

原都 深巴 突千 托南拉 
左邊是大力金剛手    

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་གྱིས་བསོར༔  

桑桀 將深 巴妹 闊記扣 
諸佛菩薩眷屬衆圍繞    

བདེ་སྐྱྱིད་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱི༔             

迭記 哦札 巴杜 妹巴衣 
無量的大樂不可思議    

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་དེར༔           

迭哇 千些 嫁威 欣康迭 
稱為〝迭哇欠〞的淨土    

བདག་གཞན་འདྱི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔        

達先 弟涅 側頗 就瑪他 
願〝我和他人〞臨終將死時     

སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔            

皆哇 先記 巴瑪 卻巴如 
沒有〝再被生於其他地方〞的阻礙   
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དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའྱི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔          

迭如 皆涅 浪貼 夏通修 
得以面見阿彌陀佛    

དེ་སད་བདག་གྱིས་སོྨན་ལམ་བཏབ་པ་འདྱི༔          

迭給 達吉 夢浪 大巴弟 
藉由此祈求的力量   

ཕྱོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔  

秋曲 桑桀 將深 湯切記 
願十方的諸佛菩薩 

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔     

給妹 助巴 近記 拉杜所 
賜予加持,所願皆成無障礙 
 

ཏད་ཐཱ༔ པཉྩ་དྱི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡ་ས ་ཧཱ༔ 

地亞它 班雜椎亞 阿哇菩達 那亞所哈 

 
བདེ་ཆེན་ཞྱིང་སྒྲུབ་འདོན་ཆ་འདྱི། །གཏེར་བོན་ར་ཱག་ཨ་ས་ེཡྱིས། །གཏེར་སོན་དགོངས་པ་རྫོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། །གནམ་ཆོས་གཞུང་ནས་བཏུས་ཏེ་བསྱིགས། །ཉེ་གནས་ཀུན་དགས་ཡྱི་གེར་བཀདོ། །ཉེས་འགལ་མཆྱིས་
ན་ལྷ་ལ་བཤགས། །དགེ་བས་འབེལ་ཐགོ་འགྲོ་བ་ཀུན།། བདེ་ཆེན་ཞྱིང་དུ་སེྐྱ་ཕྱྱིར་བསོ།། །། 
  

為了要滿足掘藏師〝明珠多桀〞的証悟願望,寶藏部長〝惹嘎阿

斯耶〞依據天藏法(南丘)的文本,準備了“成就大樂淨土”的儀

式,由侍者昆嘎所書寫的。若有過錯則對本尊懺悔,願以此功德, 
迴向給所有的眾生,都能與此修法結緣,並能出生在大樂的淨土。 
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འཕ་ོབའྱི་དམྱིགས་རྱིམ་ནྱི། 

頗哇法 
 

 
观想自己是观世音菩薩 

རང་ཉྱིད་སད་ཅྱིག་ཇོ་བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞྱི་ཞྱིང་འཛུམ་
པའྱི་ཞལ་གཅྱིག་པ༔ ཕག་བཞྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ༔ 
འོག་མ་གཉྱིས་ཤེལ་དཀར་གྱི་ཕངེ་བ་དང་མེ་ཏོག་པངྨ་དཀར་པོ་བསྣམས་པ༔ 
ཞབས་རོ་རེའྱི་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་པངྨ་དང་ཟླ་བའྱི་གདན་ལ་བཞུགས་པ༔ དབུ་སྐྲ་
ཐོར་ཚུགས་ལ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རེ་བྲན་ལྔས་བརྒྱན་པ༔ དར་དང་རྱིན་པོ་ཆེས་
བརྒྱན་ཅྱིང་མཚན་དང་དཔེ་བད་འོད་དུ་འབར་བ་གཅྱིག་ལམ་གྱིས་སོམས་
ཤྱིག༔ དེ་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་དེ་ཕྱི་དར་དཀར་གྱི་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་
ལ་ནང་སོང་པ་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་སོང་སང་ངེ་བའྱི་དབུས་སུ༔ ར་དབུ་
མ་མཚན་ཉྱིད་བཞྱི་དང་ལྡན་པ༔ བདེ་བ་མཚོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྱི་དཀར་
བ༔ གསལ་བ་མཚོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནང་དམར་བ༔ བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་མཚོན་པའྱི་
ཕྱིར་ཤྱིན་ཏུ་དང་བ༔ ངན་སོང་གྱི་སོ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་མར་སེྣ་ལྟེ་འོག་ཏུ་ཕུག་
རྡུགས་སུ་ཡོད་པ༔ མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ལམ་བགོད་པའྱི་ཕྱི་ཡར་སེྣ་སྱི་བོར་ཚངས་
པའྱི་བུ་གར་ཧད་པོར་ཡོད་པ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསོམ། 
 

观想(瞬間)自己是大慈悲之王观世音菩薩,寧靜的笑容,身

白色,一面四臂,前二臂在心前合掌,下二臂拿著水晶唸珠和

白蓮花。坐在月輪蓮花座上,盤腿跏趺坐。結髮髻,頂戴五

種珠寶嚴飾的王冠,以絲綢和珍寶為裝飾,擁有主要和次要

的相好標記。 
 

观想他的身體放出熾烈的光芒, 身體外面就像一個絲綢的帳

篷,裏面是空的, 就像一個膨脹的氣球,光亮而透明。他身體

的中央是中脈道(札烏瑪),具有四個特徵：外壁是白色的,

表徵大樂; 內壁是紅色的,表徵清晰;它是非常直的,表徵直

通佛道;下半段(在肚臍下方)被封閉,表徵封閉投生下三道

之門。在頂輪的脈道頂瑞是敞開的,表徵通往淨土的道路是

開放的。如此地做观想。 
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  頗哇的观想 
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西方三聖的观想 

སྱི་བོར་སེང་ཁྱི་པདྨ་ཟླ་གདན་ལ༔ 

企喔 深資 貝瑪 達店拉 
在我頭頂上的獅子寶座,月輪蓮花座上 

འོད་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ་མདོག་དམར༔ 

哦巴 妹滾 固多瑪 
是保護者阿彌陀佛,身紅色    

ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་མཉམ་བཞག་སེང༔ 

夏即 恰尼 亮夏滇 
一面二臂,在平等性的禪定中     

ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཅྱིང་ཆོས་གོས་གསོལ༔    

弄色 津欽 卻夠所 
穿著三法衣,手持鉢     

ཞབས་གཉྱིས་བམས་བཞུགས་མཛད་པ་ཡྱི༔    

夏尼 將修 這巴衣 
双足垂地,彌勒佛的座姿     

ཞབས་ཀྱི་མཐེ་བོང་གཉྱིས་པོ་ཡྱིས༔     

夏記 貼奔 尼波衣 
用他的二個大腳趾    

དབུ་མའྱི་ཡར་སེྣ་ཆར་བར་སོམས༔ 

屋妹 約涅 恰哇貢 
停留在我中脈道的頂端     

གཡས་སུ་འཇྱིག་རེྟན་དབང་ཕྱུག་དཀར༔    

耶舒 吉天 旺丘嘎 
他的右邊是观世音菩薩,身白色     

ཞལ་གཅྱིག་ཕག་བཞྱི་ཐལ་སྦྱར་དང༔    

夏企 恰需 達加當 
一面四臂,上二臂合掌 
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གཡས་གཡོན་ཕེང་བ་པདྨ་འཛིན༔ 

耶原 稱哇 貝瑪津 
下二臂,左右各持蓮花和唸珠 

བཞེངས་པའྱི་སབས་ཀྱིས་པད་ཟླར་བཞུགས༔ 

先貝 達記 邊達修 
站立在月輪蓮花座上    

གཡོན་དུ་ཕག་རོར་མཐུ་ཆེན་ཐོབ༔ 

原都 恰多 突千托 
阿彌陀佛的左邊是大力金剛手     

ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་སྐུ་མདོག་སོ༔     

夏即 恰尼 固多哦 
一面二臂,身藍色    

གཡས་གཡོན་རོ་རེ་དྱིལ་བུ་འཛིན༔ 

耶原 多桀 直布津 
左手持鈴,右手持金剛杵     

བཞེངས་པའྱི་སབས་ཀྱིས་པད་ཟླར་བཞུགས༔     

先貝 達記 邊達修 

站立在月輪蓮花座上    

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༔ 

桑桀 將秋 深巴當 
被無數的佛、菩薩    

ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་དཔག་མེད་བསོར༔ 

年特 渣瓊 巴妹扣 
声聞和緣觉所圍繞    

གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་གྱི༔ 

措喔 宋季 涅宋季 
在西方三聖的三處    
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འབྲུ་གསུམ་ལས་ནྱི་འོད་འཕོས་ནས༔ 

助宋 累逆 哦愁涅 
有三种子字,放出光芒    

བདེ་བ་ཅན་ནས་སན་དངས་བསྱིམ༔ 

迭哇 欠涅 千張聽 
喚起本初的智慧尊,從大樂淨土來,融入他們    

 
འཕོ་བའྱི་གསོལ་འདེབས་ནྱི། 
頗哇祈請文 

ཨེ་མ་ཧོ༔  ཤྱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་འོད་དཔག་མེད་མགོན་དང༔ 

唉瑪荷 欣突 哦札 歐巴 妹滾當 
奇妙哉！不可思議的保護者,阿彌陀佛 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཕག་རོར་མཐུ་ཆེན་ཐོབ༔ 

突桀 千波 恰多 突千托 
观世音菩薩和大力金剛手    

བདག་གྱི་རེ་གཅྱིག་ཡྱིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

達基 側即 衣記 所哇迭 
一心虔誠、恭敬地祈求您们     

ཟབ་ལམ་འཕོ་བ་འབོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔     

薩浪 頗哇 炯哇 近季洛 
加持我修習奥妙的頗哇法     

བདག་སོགས་ནམ་ཤྱིག་འཆྱི་བའྱི་དུས་བྱུང་ཚེ༔    

達所 南西 企威 都炯側 
當我及他人〝不定的死期〞到來時     

རྣམ་ཤེས་བདེ་ཆེན་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔     

南些 迭千 頗哇 近季洛 
加持我的神識遷往大樂淨土     
 

 

གསོལ་འདེབས་ཉེར་གཅྱིག་ཙམ། 
唸誦此祈請文21次 



 

42 阿彌陀佛與頗哇 

རང་གྱི་སྙྱིང་གའྱི་རྩ་དབུ་མའྱི་ནང་དུ་སྨྱུག་མའྱི་ཚིགས་པ་འགགས་པ་ལྟར་དུ་
པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ༔ དེའྱི་སེང་དུ་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲན་མ་
ཕྱེད་བཀས་པ་ཙམ༔ དེའྱི་སེང་དུ་རང་གྱི་རླུང་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདུས་
པའྱི་ངོ་བོ་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་ཧ ྱཱིཿཡྱིག་དམར་པོ་རྱིང་ཆ་ཚེག་དག་དང་བཅས་
བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པས་མཚན་པ༔ འཕར་ལ་ཁད་པ་ཡར་ལ་ཁད་པ་
གཅྱིག་སོམས༔ ཧ ྱཱིཿདེ་ལས་འོད་ཟེར་ཧ ྱཱིཿཡྱིག་གྱིརྣམ་པ་ཅན་གཅྱིག་འཕོས་པས་
འོག་སོ་དམྱལ་བའྱི་སོ་ཁྱིག་གྱིས་བཅད༔ ཡང་ཧ ྱཱིཿཡྱིག་གཅྱིག་འཕོས་པས་དུད་
འགོྲའྱི་སྐྱེ་སོ་ཆུའྱི་ལམ་ཁྱིག་གྱིས་བཅད༔ དེ་ནས་ཧ ྱཱིཿགཉྱིས་འཕོས་ཏེ་གསང་
གནས་དང་ཁའྱི་སོ་ཡྱི་དགས་ཀྱི་སེྐྱ་སོ་བཅད༔ དེནས་ཧ ྱཱིཿཡྱིག་གཅྱིག་ལེྟ་བ་
འདོད་ལྷའྱི་སོ་བཅད༔ ཡང་ཧ ྱཱིཿགཉྱིས་འཕོས་ལྷ་མྱིན་དང་གཟུགས་ཁམས་དང་
གྲུལ་བུམ་གྱི་སེྐྱ་སོ་རྣ་བ་གཉྱིས་བཀག༔ དེ་ནས་ཧ ྱཱིཿགཉྱིས་འཕོས་གནོད་སྦྱྱིན་
དང་མྱི་སེྐྱ་རྒས་ན་འཆྱིའྱི་སྐྱེ་སོ་སྣ་བུག་གཉྱིས་བཅད༔ དེ་ནས་ཧ ྱཱིཿཡྱིག་གསུམ་
འཕོས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་སོ་སྨྱིན་མཚམས་དང༔ མྱིག་གཡས་མྱིའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་
སོ་མྱིག་གཡོན་རྣམས་བཀག༔ ཡང་ཧ ྱཱིཿའཕོས་ཚངས་མ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་
སྐྱེ་སོ་བཀག་པར་བསོམས༔  ཧ ྱཱིཿ དམྱིགས་པ་མ་ཟྱིན་བར་བརོད། དེ་ནས།  
ཧྱིག་ཅེས་བརོད་པས་རང་སེམས་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་ཧ ྱཱིཿཡྱིག་གྱིས་མཚན་པ་དེ་
དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་གེན་དུ་འཕར་ནས༔ སྤྱྱི་བོའྱི་འོད་དཔག་མེད་པའྱི་ཞབས་
ཀྱི་མཐེ་བོང་ལ་རེག་ཙམ་བྱས༔ ཀཱ་ཞེས་བརོད་པས་མར་བབས་སྙྱིང་གའྱི་ཟླ་

བའྱི་གདན་ལ་འདུག་པར་སོམས༔ དམྱིགས་པ་བཟུང་ནས་ ཧྱིག་ཀཱ་བསངས། 
མཐར་སྨོན་ལམ། 
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與心同高處的中脈道內,有一個紅色的八瓣蓮花,其上有一

個半月輪,像小豆子〝切成二半〞的大小,其上有一個〝凝

聚自己心識和金剛能〞的白明点,裏面有一個發光的紅色啥

字ཧྭཱྱིྲཱིཿ(側面有兩個圓圈),观想它是上下抖動的。 
 

 從此啥字,射一個啥字到您的肛門,因而封閉了投生

於地獄道之門。   
 

 化現出另一個啥字,射到尿道,因而封閉了投生於畜

生道之門。   
 

 然後,再射二個啥字到您的秘密處和嘴巴,因而封閉

了投生於餓鬼道之門。   
 

 然後,射一個啥字到您的肚臍,因而封閉了投生於慾

界天之門。   
 

 另外二個啥字,射到您的二個耳朵,因而封閉了投生

於阿修羅道和鬼道之門。   
 

 然後,二個啥字,射到您的二個鼻孔,因而封閉了投生

於世間鬼神和人道之門。  。  
 

 然後,三個啥字,射到您的二眼和第三眼,因而封閉了

投生於〝人類之王〞之門。   
 

 另一個啥字,射到髮際四指處,因而封閉了投生於無

色界天之門。   
 

观想所有的這些出口都被堵塞住了。 
 

重複啥字,直到感覺观想是真實的。 
 

然後,唸誦“嘿”字時,观想标記有啥字的白明点,延著中脈

道的路徑上升,輕輕碰到(頂輪上)阿彌陀佛的大腳趾。 
 

唸誦“噶”時, 观想明点下降,回到心中的月輪座上。 
 

維持此观想,唸誦〝嘿－噶〞多次。 
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བད་ེསྨནོ་བསྡུས་པ། 
 

往生極樂世界祈請文  
(大樂淨土) 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔  ངོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔   

埃瑪荷 哦札 桑桀 浪哇 他也當   
稀有哉!不可思議的阿彌陀佛    

གཡས་སུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང༔                

也速 久喔 突桀 千波當 
右邊是观世音菩薩    

གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔      

原都 深巴 突千 托南拉 
左邊是大力金剛手    

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་གྱིས་བསོར༔  

桑桀 將深 巴妹 闊記扣 
諸佛菩薩眷屬衆圍繞    

བདེ་སྐྱྱིད་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱི༔             

迭記 哦札 巴杜 妹巴衣 
無量的大樂不可思議    

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་དེར༔           

迭哇 千些 嫁威 欣康迭 
稱為〝迭哇欠〞的淨土    

བདག་གཞན་འདྱི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔        

達先 弟涅 側頗 就瑪他 
願〝我和他人〞臨終將死時     

སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་རུ༔            

皆哇 先記 巴瑪 卻巴如 
沒有〝再被生於其他地方〞的阻礙   
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དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའྱི་ཞལ་མཐོང་ཤོག༔          

迭如 皆涅 浪貼 夏通修 
得以面見阿彌陀佛    

དེ་སད་བདག་གྱིས་སོྨན་ལམ་བཏབ་པ་འདྱི༔          

迭給 達吉 夢浪 大巴弟 
藉由此祈求的力量   

ཕྱོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔  

秋曲 桑桀 將深 湯切記 
願十方的諸佛菩薩 

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔     

給妹 助巴 近記 拉杜所 
賜予加持,所願皆成無障礙 
 

ཏད་ཐཱ༔ པཉྩ་དྱི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡ་ས ་ཧཱ༔ 

地亞它 班雜椎亞 阿哇菩達 那亞所哈 
 

 
阿彌它優(長壽佛)的修法  

འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕག་གྱི་ལྷུང་བཟེད་ནས་འཆྱི་མེད་ཚེའྱི་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་
བབས་པས༔ 

哦巴妹記 恰基弄色涅 企妹側 都資    

君巴貝 
從阿彌陀佛手上的托鉢中,继續不断地流下長壽的甘露 
  

རང་ལུས་ལྟེམ་གྱིས་གང་བར་བསོམས༔ 

讓律 田季 岡哇貢 
观想它融入了我 
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阿彌它優祈請文 

ཨེ་མ་ཧོ༔ རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༔ 

唉瑪荷 作貝 桑桀 浪哇 他耶當 
奇妙哉！完美的阿彌陀佛    

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དང་ནྱི༔ 

突桀 千波 突千 托當尼 
觀世音菩薩和大力金剛手    

སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་རྣམས་ལ༔ 

桑桀 將深 巴都 妹南拉 
被無量的佛和菩薩所圍繞     

བདག་གྱིས་གུས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་བསོད༔    

達基 古貝 深記 恰察特 
以虔誠的恭敬心,我礼敬讚嘆您     

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡྱི་དངོས་གྲུབ་སོལ༔   

所哇 迭所 側衣 哦助措 
祈請賜予不朽的修持成就    

ཨོཾ་ཨཱྲཱིཿཧཱུྃ་ཨ་མྱི་དེ་ཝ་ཨཱ་ཡུ་སྱིྱིྱིདྱི་ཧཱུྃ༔ 

嗡阿吽 阿米迭哇 阿優悉地吽 
 

ཚེ་བསྙེན་བརྒྱ་ཙམ། 
唸誦一百次或更多次 

 
融入 

འོད་དཔག་མེད་གཙོ་འཁོར་གསུམ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐྱིམ་༼པར་གྱུར་
༽ཞྱིང་ཚངས་བུག་ཧཾ་དང་སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་བཀག་བར་གྱུར། ཞེས་བརོད་དོ།། 

哦巴妹 措闊宋 哦都 修涅 讓拉聽(巴就) 
*
欣昌布杭當 那措多桀 噶哇就 
西方三聖(阿彌陀佛及隨從)融入光中,光再融入我, 

*杭字〝ཧཾ〞和十字的金剛杵封閉了我頂輪的開口 

*〈如果还要继續修法的話,就不要唸第二行〉 
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བས་ོབ། 
迴向文 

 

བསོད་ནམས་འདྱི་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་གཟྱིགས་པ་ཉྱིད།། 

所南 滴衣 湯切 西巴尼 
以此福德,願眾生都成佛   

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའྱི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤྱིང་།། 

托涅 內北 札南 旁皆欣 
願戰勝〝做錯事的負面力量〞  

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པ་ཡྱི།།             

借嘎 那企 巴龍 出巴衣 
在生老病死的浪滔中   

སྲྱིད་པའྱི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སོལ་བར་ཤོག།                                  

西北 措累 卓哇 卓哇秀 
願所有的衆生逃出輪迴的大海  
  

 

རྱིན་ཆེན་དགེ་ཚོགས་འདྱི་ཡྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན།། 

仁千 給措 地依 卓哇昆 
透過珍貴的善業累積   

རག་ཏུ་དམ་པའྱི་ཆོས་དང་མྱི་འབལ་ཞྱིང་།། 

大突 旦貝 卻當 明渣欣 
願衆生永不離神聖的佛法    

རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་རྫོགས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་ནས།།                

讓先 敦尼 作巴 他欽內 
園滿完成〝自己和他人〞的目的    

ཆོས་རྔ་སོགས་པས་འཇྱིག་རེན་མཛེས་པར་ཤོག།                 

卻雅 卓貝 基滇 哲巴修 
願法鼓悠揚的節奏,美化此世界 
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སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་ཤོག། 

桑桀 滇巴 達行 結巴修 
願佛法的傳播永遠增加   

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞྱིང་སྐྱྱིད་པར་ཤོག།                      

深千 湯切 爹行 結巴修 
願所有眾生幸福快樂   

ཉྱིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག། 

寧當 曾都 卻拉 覺巴修 
日夜修持佛法   

རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག། 

讓先 敦尼 論基 注巴修 
願〝自己和他人〞的二種目的,瞬間完成  
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༄༅།།སྤྲུལ་སྐུ་མྱི་འགྱུར་ར་ོརའེྱི་གཏེར་མ་བས་ོསྨནོ་བསྡུས་པ།། 

迴向 (祖古明珠多桀的伏藏) 

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས༔ 

秋都 加哇 色切共 
十方三世諸佛菩薩     

ཚོགས་གཉྱིས་རྫོགས་ལ་རེས་ཡྱི་རང༔     

措尼 作拉 桀衣讓 
我隨喜圓滿二種的資糧    

བདག་གྱི་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔ 

達基 都宋 給薩巴 
三世所累積的福德    

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

昆秋 宋拉 卻巴布 
我供養給三寶    

རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

加威 天巴 佩就即 
願佛法永增長    

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསོ༔ 

給哇 深千 昆拉哦 
功德迴向諸眾生    

འགོྲ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

卓昆 桑桀 托就即 
願衆生都成佛    

དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་བསྡུས་ཏེ༔ 

給札 湯切 企都貼 
願所有的善品質的精華    

བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྨྱིན་གྱུར་ཅྱིག༔ 

達基 居拉 明就即 
願成熟於我的心流中    
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སྱིབ་གཉྱིས་དག་ནས་ཚོགས་རོྫགས་ཏེ༔ 

知尼 達涅 措作貼 
清淨二種障礙,圓滿二種資糧     

ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་ཉམས་རོགས་འཕེལ༔     

侧潤 涅妹 亮托佩 
願長壽、健康、証悟經驗增加     

ཚེ་འདྱིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅྱིག༔      

側弟 薩秋 嫩就即 
願於此生证得菩薩十地    

ནམ་ཞྱིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔ 

南西 侧背 就瑪大 
於我臨終時    

བདེ་བ་ཆན་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཅྱིག༔ 

迭哇 千都 皆就即 
願直接生於大樂淨土    

སྐྱེ་ནས་པདྨའྱི་ཁ་བྱེ་སེ༔ 

皆涅 貝妹 卡桀貼 
化生蓮花中    

ལུས་རེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔ 

律天 迭拉 桑桀秀 
願以此身中成就佛道    

བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་དུ༔ 

將秋 托涅 基夕都 
証悟成就後,只要世界存在的一天     

སྤྲུལ་པས་འགོྲ་བ་འདེན་པར་ཤོག༔       

除貝 卓哇 針巴修 
願為所有衆生的嚮導    

 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
薩瑪亞  佳佳佳 
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དཔལ་ཡུལ་བའྱི་བསན་པ་དར་བའྱི་སོྨན་ལམ་ནྱི། 
守護白玉傳承祈禱文  

རྣམ་དག་བསན་པ་དར་བ་དཔལ་ཡུལ་དགོན།། 

南達 滇巴 達哇 白玉昆 
白玉寺廣傳圓滿的教法 

རྒྱལ་བའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་བོྱན་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞྱིང་།། 

加威 南楚 俊巴 卡卻行 
諸佛的示現有如〝卡雀土〞一般 

འབེལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་ལམ་འདེན་འདུས་སེ་ཆེ།། 

昭策 將秋 浪珍 杜迭切 
凡是有緣的眾生,都使他們踏上解脫的道路 

ཆོས་གྱིང་འདྱི་ཉྱིད་སྲྱིད་མཐར་བརན་གྱུར་ཅྱིག། 

卻林 迪尼 昔他 滇就即 
願此佛法的中心永遠住世 

 
སྨྱིན་གྱིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་བསླབ་བྱ་མཐའ་མ། 
敏林特千噶美多桀的最後忠告  

སྣང་གྲགས་རྱིག་གསུམ་ལྷ་སགས་ཆོས་སྐུའྱི་ངང་།། 

浪乍 瑞宋 拉雅 卻固昂 
相、聲、覺的本質,是本尊、咒語、法身 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀས་པ།། 

古當 耶謝 若巴 將列巴 
無限地出現,展示為週偏之身和智慧 

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྱི་ཉམས་ལེན་ལ།། 

薩桑 那久 千波 亮連拉 
經由修持甚深秘密的大圓滿,偉大的瑜珈 

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེར་རོ་གཅྱིག་ཤོག། 

耶美 突基 替累 若基修 
願我融入〝一味〞( 不可分的, 証悟心的明點) 
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སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང་།།                                         

皆哇 昆突 洋達 喇嘛當 
在我的所有生中,願永遠不離開完美純淨的上師 

འབལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅྱིང་།། 

札美 卻記 巴拉 龍覺欽 
利用此勝妙佛法到極至    

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རོྫགས་ནས།། 

薩當 浪記 原天 惹作涅 
完美了〝修行階段和道路上〞的所有純淨品質 

དཔལ་ལྡན་བ་མའྱིྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག། 

帕電 喇妹 夠旁 紐托秀 
願迅速證得光輝上師的境界 
 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔  མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏྱིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བ་ཝ༔ སུ་ཏོཥོ་
མེ་བ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བ་ཝ༔ སུ་པོཥོ་མེ་བ་ཝ༔ སརྦ་སྱིདྱིམྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔  
ཙི་ཏྟཾ་ཤྱི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧ ྱི་ད་ཡ༔ བཛྲ་མཱ་མེ་
མུཉྩ༔ བཛྲི་བ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཱཿ   

嗡  班雜薩埵薩瑪亞  馬奴巴拉亞  班雜薩埵迭諾

巴 低叉枝朶美巴哇  速多卡尤妹巴哇  阿奴拉朶

妹巴哇  速波卡又妹巴哇  沙哇悉地 妹巴牙札  

沙哇嘎瑪   速札美  自當西里樣  咕嚕吽  哈哈哈

哈 荷  般嘎問   沙哇大他 嘎他  啥答亞  班雜瑪妹

免札  边茲巴哇  瑪哈 沙瑪亞  沙埵阿 
 


