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ན་མོ་ཨ་མི་ཏ་ ་ཡ།་

（

བས་སེམས་ ནོ ་ ་འགྲོ་བས།）

མ ན་ ་རིན་ཆེན་ཁྲི་ནི་ ་ཆེ་བ། །ཁྲི་མིག་ མས་ ་ ་ ་བ ད་ཀྱིས་བཏེག །དེ་ ེང་
པ ྨ་འདབ་མ་འ མ་ ན་ ེང༌། །ཉ་ ས་ ་བའི་ ེང་ ་འོད་དཔག་མེད། །པ ྨ་ ཱ་
གའམ་ ེ་ འི་མདོག་ ་ ། །ཆོས་གོས་ ར་ ིག་ མ་ག མ་ ་ལ་གསོལ། ། ་མདོག་
དམར་སེར་ལི་ཁྲིའི་མདོག་ ་ ། །ཆོས་གོས་ མ་ག མ་གསེར་གྱི་མདོག་ ་བ ོམ། །
གཡས་གཡོན་སེམས་དཔའ་གཉིས་དང་འཁོར་གྱི་ཚགས། །སངས་ ས་ ང་སེམས་དཔག་
མེད་ཁྲོམ་ཚགས་བཞིན། །གཙ་བོ་ཀུན་ལས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ནི། ། ང་ བ་ཤིང་མཆོག་
དཔག་ཚད་ ོང་ ག་བ ། །འདབ་ ས་མེ་ཏོག་འ ས་ ་ ི་བཟང་ཅན། །དེ་ལ་ ་ བ་
བ ེན་ནས་བ གས་པའི་མ ན། །ཡན་ལག་བ ད་ ན་བ ད་ ིའི་མཚ་ ང་དཀྱིལ། །
པ ྨ་དཀར་པོའི་འདབ་བ ད་ཆེན་པོ་ནི། ། ང་ཟད་ཁ་ནི་ ེ་མ་ཐག་པའི་ནང༌། །རང་
ཉིད་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ་མདོག་དཀར། །ཐོར་ གས་དར་དང་རིན་ཆེན་ ན་གྱིས་
ས།
། ་ ད་པ ྨའི་ནང་ ་ བ་པ་ལ།
། ་ ོད་ཐལ་ ར་ཞལ་བ ་ཆོས་ཉན་
བ ོམ། །བདག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་དང་ གས་བ ས་པས། །མ ན་བ ེད་དེ་ལས་
འོད་ཟེར་ ་ཚགས་ནི། །ནམ་མཁའ་ས་གཞི་བར་ ང་ཁྱབ་པར་འ ོས། ། ལ་ ོགས་
ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ཞིང་ ་ ར། །ས་གཞི་བཻ ཱར་ས་གཞི་ཁོད་ མོ ས་ལ། །འཇམ་ཞིང་
བདེ་ལ་གསེར་གྱི་མིག་མངས་རིས། །མེ་ཏོག་མཛས་པ་ ་ཚགས་ཀུན་ནས་བཀྲ། །ཤིང་
ཀུན་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་ ོན་ཤིང་ལ། །ལོ་མ་དར་ཟབ་འ ས་ ་བཀྲ་ཤིས་ གས། །ག ང་
ང་དགའ་འཁྱིལ་ལ་སོགས་འ ས་ ར་ ིན། །ནམ་མཁར་འཇའ་ ིན་བར་ ང་མེ་ཏོག་
ཆར། །ས་གཞིར་ཅི་འདོད་ལོངས་ ོད་གཅལ་ ་བཀྲམ། ། ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ ང་
བ་སེམས་དཔའི་ཚགས། །ཀུན་ཀྱང་གསེར་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ན། །དགེ་
ོང་ཆ་ གས་ཆོས་གོས་ མ་ག མ་བ བས། །ཀུན་ཀྱང་ ག་བ ལ་མིང་མེད་བདེ་ ིད་
ན།།
དེ་ནི་ཞིང་ཁམས་ ངོ ་བའི་དམིགས་པའོ།།
རང་གི་ ས་ལས་རང་འ འི་སེམས་དཔའི་ཚགས། ། ེ་བ་ ང་ ར་གྲངས་མེད་ ལ་ ས་
ནས། །བདག་དང་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་ཐོག་མེད་ནས། །ད་ ་ཡན་གྱི་ ིག་ ིབ་བཤགས་
པའི་ ིར། ། ག་ནི་འ མ་ཐེར་ ང་ ར་གྲངས་མེད་འཚལ། །དེ་བཞིན་བ ོར་བ་
www.blh.hk
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南摩阿么德巴呀（先行念诵皈依发心）

自之前方广大珍宝座
其上十万花瓣莲花上
有如红莲宝或珊瑚色
身色红黄如同黄丹般
左右两位菩萨眷属众
主尊较于诸尊更高大
叶茂花朵果实具芳香
具八功德甘露湖泊中
微微开启初绽之中央
顶髻饰以缎带珍宝妆
上身合掌见颜与闻法
由彼对生种种之光芒
一切方域皆成极乐刹
光滑柔适金质棋纹明
所有树为种种珍宝树
喜旋雍仲等等果成熟
大地遍布所欲之受用
所有皆具金色之相好
尽皆未闻苦名具安乐

宝座诸眼八只孔雀撑
圆满月轮之上无量光
身披赤褐颜色三法衣
三种法衣观想为金色
无量诸佛菩萨如集会
一千六百由旬菩提树
背靠于彼安住之前方
白色莲花八大花瓣尖
自身观为菩萨身色白
下部身躯隐入莲花中
以我祈祷及诵密咒故
彻照天空大地与虚空
大地琉璃平坦之地基
缤纷美丽花朵遍铺满
树叶缎带吉祥标形状
天空彩霞虚空花朵雨
一切有情皆成菩萨众
穿着比丘装束三法衣

此为净土净治之观缘

观想自身幻化千万亿
为忏我与一切诸有情
顶礼十万亿次无量数
www.blh.hk

无量无边如我菩萨众
无始至今其余罪障故
同样转绕十万无数次
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འ མ་ཐེར་གྲངས་མེད་ཀྱང༌། ། ་འ ལ་ ོབས་ཀྱིས་ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་འ བ། །དེ་ནས་
ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་ མས་ཀྱིས། ། ལ་བ་ ས་བཅས་ མས་ལ་ ་ ས་གསོལ། །
ཀཱ་ཤི་ཀ་ཡི་རས་ཀྱིས་ ་ ིས་ནས། ། ལ་ ་ མས་ལ་ཆོས་གོས་ མ་ག མ་དང༌། །སེམས་
དཔའ་གཉིས་ལ་དར་དང་རིན་ཆེན་གསོལ། །ཡན་ལག་བ ད་ ན་ ་ཡི་ཞབས་བསིལ་
ངས། །དེ་ནས་ ལ་པའི་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་ཐིམ། །བདག་ལས་ ལ་པའི་མཆོད་
པའི་ ་མོའི་ཚགས། །མཆོད་ ས་འཛིན་པ་ ེ་བ་གྲངས་མེད་འ སོ ། །ཞབས་བསིལ་མ་
ཡིས་ཞབས་ནས་བ ་བ་སོགས། །སོ་སོས་མཆོད་པའི་ ་བ་མཆོད་ ས་ནས། །མེ་ཏོག་མ་
ནི་ ན་ལ་ཐིམ་པ་སོགས། ། ་ཡི་གནས་ མས་ ་ཐིམ་ གས་དགྱེས་ ར། །དེ་ནས་རང་
གི་ལག་ནས་ ལ་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་ ས་ གས་བ ད་དང་རིན་ཆེན་བ ན། །གླིང་བཞི་རི་
རབ་ ་མིའི་ལོངས་ ོད་ཚགས། །དཔག་མེད་ ལ་ནས་མ ན་ ་ ལ་བར་བ ོམ། །
ར་ཡང་མཆོད་པའི་ ་མོ་མང་ ོས་ཏེ། །འཆི་མེད་བ ད་ ི་རོ་བ ་ ན་པའི་ཟས། །
བ ད་ ི་དམར་པོ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ ས་ནས། །ཤིན་ ་ ན་པའི་ད ངས་ཀྱིས་བ ོད
་བ གས་བ ོད། ། ་མོ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ།།
དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཚགས་བསགས་དམིགས་པའོ།།

དེ་ནས་མ ན་ ་བ གས་པའི་སངས་ ས་ལ།
།དད་གུས་ ག་པོས་རིག་པ་ ེ་གཅིག་
གཏད། །ག ག་ཏོར་ ང་ཞིང་ ང་བའི་མདོག་ ་ ། ། ན་ད ས་རིང་ཞིང་མཛད་
་ ང་ ར་དཀར། ། ན་ཤལ་རིང་ཞིང་ གས་ཀར་དཔལ་བེས་མཚན། ། ་ནི་ ་
ཞེང་གབ་ཅིང་ ང་ངེར་བ གས། ། ག་ཞབས་བཞི་པོར་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་བཀྲ ། ོ་
ེའི་ ིལ་ ང་མཉམ་གཞག་ ང་བཟེད་འཛིན། །པ ྨའི་འདབ་འ འི་ཞལ་འ མ་ ན་
གཉིས་ཀྱིས། །བདག་ལ་གཟིགས་ཤིང་ཞལ་ནས་ག ང་ ོན་ཏེ། །སངས་ ས་ཡིད་ལ་ ེད་
པའི་ཏིང་འཛིན་ནི། །འདི་བ ོམ་མ ་ཡིས་ཁྱོད་དང་འ ེལ་ཐོགས་ཀུན། །མ་འོངས་ང་
ཡི་ཞིང་ ་ ེ་ག ངས་ནས། ། ག་གཡས་མགོ་ལ་ལན་ག མ་ གས་མཛད་པས། ། ིར་
མི་ ོག་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ ོམ།། དེ་ནི་མདོ་ཡི་ གས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཡིན། །སངས་ ས་ ་ལ་
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以神变力刹那而完成

复次彼等菩提萨埵众

祈请诸佛佛子沐浴身
为众化身穿着三法衣
献以八功德之濯足水
于我射放千万无量数
浴足之女为之濯足等
持花之女融入眼中等
复次于我手中化现出
四洲妙山人天受用聚
次又散射供养天女众
红色甘露等等作供养
最后所有天女融自身

再以嘎些嘎布擦拭净
为二菩萨穿佩绫罗珍
复次化身菩萨融自身
手持供品幻化天女众
各自所作供养之事成
融入身之诸处令欢喜
八吉祥物以及七珍宝
敬奉无量幻化身面前
无死甘露百味珍馐食
极为悦耳妙音作赞颂

此为积累福资之观缘

观想于前安住之佛尊
顶髻端直如密陀僧色
丰长耳垂心间吉祥标
四只手足明现金辐轮
似如莲瓣微笑以双眸
忆念佛陀所作之等持
授语未来将生我净土
得证永不退转之果位
此为显宗传规之观缘。

猛烈敬信一心专注之
长目眉间旋毫白如螺
身体停匀威赫而安住
金刚跏趺等印托钵盂
垂视于我亲口予言说
以此修力与你相结缘
右手抚摸头顶三次故

如若心摄一缘于佛身，

修习寂止之胜即彼也。

ེ་གཅིག་སེམས་ཟིན་ན། །ཞི་གནས་བ མོ ་པའི་མཆོག་ཀྱང་དེ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་འཇིག་ ེན་དབང་ ག་དཀར། །ཞལ་གཅིག་ ག་བཞི་དང་པོ་ཐལ་ ར་
དང༌། །འོག་མས་ཤེལ་ ེང་དང་ནི་པད་དཀར་འཛིན། ། གས་ཀར་ ་ ེང་ ིཿཱ དཀར་ཡིག་
ག་བ ོར། །ཡིག་ ག་གཡས་ ་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་ལས། །ཡིག་འ ་ གས་ ེང་དཀར་
www.blh.hk
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复次自身观音菩萨白
下手执持晶珠白莲花
右旋六字光芒中放射
www.blh.hk

一面四臂上手合玉掌
心间月上白“舍”六字旋
白色字母咒鬘如水晶
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པོ་ཤེལ་ ་ ། །རང་གི་ གས་ཀ་ནས་ཐོན་སངས་ ས་ཀྱི། ། གས་ཀར་ཐིམ་པས་ གས་
ེ་ གས་དམ་བ ལ། ། གས་ཀའི་ གས་ ེང་ ་ནས་འོད་ཟེར་ལས། །ཨ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ ིཿཱ
ཞེས་པའི་ གས་ ེང་ ་ འི་ ེང་བ་ ར། །ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་གི་ཞལ་ ་ གས། །
ིང་གའི་ ིཿཱ ར་ཐིམ་ གས་ ེ་ ནི ་ བས་ གས།།

从己心间发出融入于 佛尊心间劝请悲誓愿
心间咒鬘根处光芒射 “嗡阿么得瓦舍”
此之咒鬘犹如珊瑚鬘 由口而出入于自之口
融心间“舍”受大悲加持

དེ་ ར་ཕར་ལ་ གས་ ེང་དཀར་པོ་དང༌།
། ར་ལ་དམར་པོ་ ན་ ་འཁོར་བ ོམ་ཞིང༌། ། གས་བ ས་
།ཨ་ ཱཿ ིཿཱ ་ཱ ། ཨ་ ིཿཱ ་ཱ །
པ་ནི་ ལ་འ རོ ་ ད་ཀྱི་ གས།
།དེ་ཡན་བ ་ འི་ གས་ནི་དེ་ཉིད་དང༌།
ིཿཱ ་ཱ ། །དེ་ མས་གང་འདོད་བ ས་པས་ཆོག་ག ངས་ཀྱང༌། །ཨ་མི་དྷེ་ཝ་འ ་ ག་དེ་རང་ཟབ།།

དེ་ནས་རང་ཉིད་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཡི། ། གས་ཀར་མ ན་ ་བ དེ ་པ་ ་ ་ཡི། །འོད་
དཔག་མེད་པ་གཙ་འཁོར་ག མ་པོ་དང༌། །བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་
བ ོམ། །གཙ་བོའི་ གས་ཀར་ ་ ེང་ ིཿཱ ཡིག་མཐར། །ཨ་མི་དྷེ་ཝའི་ གས་ ེང་གཡས་
་འཁོར། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ ་ཚགས་པ། །མཛད་ ་ནས་ཐོན་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་
པར་འ ོས། །འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ ིག་ ིབ་ཀུན། །ཐམས་ཅད་བ་མོར་ཉི་ཟེར་ཕོག་
ར་དག །བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་བའི་ ལ་ ན་ ར། །བདག་ལས་འོད་འ ོས་མ ན་བ ེད་
གས་དམ་བ ལ། །མ ན་བ ེད་ ་ལས་འོད་དཔག་མེད་པའི་ ། །གྲངས་མེད་འ ོས་
པས་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་གང༌། ། གས་ ་ ོག་པས་འཁོར་བ་དོང་ནས་ གས། །
ག གས་ཅན་ག གས་མེད་སེམས་ཅན་མ་ ས་པ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་
ས་ནས། ། ལ་པ་ ར་འ ས་མ ན་གྱི་གཙ་བོར་ཐིམ།། དེ་ནི་ཕ་ ད་ གས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཡིན།།

如是观想彼处白咒鬘
诵密咒为瑜伽部传规
虽说二者随念皆为可

及此红色咒鬘连续旋

以上所诵咒语为彼及 “嗡阿舍索哈,嗡舍索哈,舍索哈”
然彼“阿么得瓦”六字胜（“嗡阿么得瓦舍”）

复次自身大悲观世音
阿弥陀佛主眷三尊与
主尊心间月上"舍"字边
由彼眉间白毫放射出
一切众生一切之罪障
皆成往生极乐之具缘
由从对生之身射放出
发出咒音根除苦轮回
皆获无量光佛之果位

由从心间如是对生出
庄严极乐刹土完整观
"阿么得瓦"咒鬘向右旋
各色光芒彻照满天空
犹如阳光照霜悉清净
自射光芒劝请对生意
无数阿弥陀身满世间
有形无形无余诸众生
幻身会集融入前主尊

此为父续传规之观缘

ཉལ་ཚ་ ིང་གའི་འོད་དཔག་མེད་པ་ཡི། ། ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ ས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད། །
ཉི་མ་ཤར་ ར་གསལ་བ ོམ་ཉལ་བ་ཡིས། །གཉིད་ཚ་སེམས་ངོ་ཟིན་པའི་འོད་གསལ་ཡིན། །
འཆི་ཁའང་དེ་ ར་བ ོམ་པས་ གས་དམ་ཟིན། ། ན་མཚམས་ག ང་ ར་བ ོ་ ོན་ ས་འདེབས་ ། །

睡时观想心间无量光
有如太阳升起般明亮
临终如是观修持"特丹"

དེ་ ར་བདེ་ཆེན་ཞིང་ བ་ཟིན་ སི ་འདི། །དགེ་ ོང་པ ྨ་ ནི ་པ་ཞེས་ ་བས། །
ན་རིང་ཞིག་ནས་ནན་ ་བ ལ་བའི་ངོར། །མཁའ་ ིང་ ལ་པོའི་ལོ་སར་ཚས་གཅིག་ཉིན། །
ཱ་ག་ཨ་ ས་ཇི་ ར་ ས་པ་ ར།
།བ ལ་པ་པོ་དེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལས། །
ཉེས་འགལ་མཆིས་ན་ ང་མ་ མས་ལ་བཤགས། །དགེ་བས་འདི་ཉིད་དར་ཞིང་ཆེར་འཕེལ་ནས། །
འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་ཞིང་ ་བ ས་ ེས་ཏེ། །རིགས་ ག་འཁོར་བའི་བཙན་ར་ ངོ ས་པར་ཤོག །
མ ྒ་ལཾ། དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།

此篇极乐净修法笔记
是名班玛辛巴之比丘
长期认真祈请情面故
于飞行王新年之初一
如是嘎阿希所宣说
祈请之人写成书面文
若有违越忏悔于护法
以此善根此法得宏扬
一切有情化生极乐刹
愿能空尽六道轮回狱
茫嘎拉!善哉!善哉!善哉!

ཆོ་ག་འདི་ཉིད་ ས་པའི་ གས་ ་ ེད་ན། དཀྱིལ་འཁོར་བཤམས་བཀོད་དང་།
ད་ ེ་ ག་ཀ་དང་ ར་བའི་
དམིགས་པ་རེ་རེ་ནས་འཛིན་ ལ་སོགས་ཡོད་པ་ག ང་ ་གསལ། ཚ་ བ་པའི་དམིགས་རིམ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །
མཆན།
www.blh.hk
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其身光芒使自通体内
以此认知本心之光明
座间回向发愿作印持

注：此仪轨若按广行传规，书中明确记载有布置坛城与结合六种续部的逐一观想
行持法，也有长寿修法的观缘次第等。

www.blh.hk
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༄༅། །གཤིན་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ ན་གྲོང་འ ག་
ཞེས་ ་བ གས།

利益亡者仪轨·入具乐城

ན་མོ་གུ་ ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཡ།
ད་ ང་ གས་བ ེད་ ོན་ལམ་ཟབ་མོས་མ ས།
། མཐའ་ཀླས་ ེ་འགྲོ་བདེ་ ན་ཞིང་མཆོག་ །།
འ ནེ ་མཛད་ ་མ་ ང་མཐར་གུས་བ ད་ནས།
།གཞན་ཕན་འ ིན་ལས་རིམ་པ་ ང་ཟད་ ལེ །།
འདིར་ ིང་ ེའི་ ལ་ ་ ར་པའི་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པས།
ཐོག་མར་ བས་བདེ་ ང་ན་ བ་
ོགས་དང༌། ཡང་ན་ ོགས་གང་བདེར་དཀོན་མཆོག་གི་ ནེ ་ ི་དང༌།
ཁྱད་པར་ ་སངས་ ས་ ང་བ་མཐའ་
ཡས་གཙ་འཁོར་གྱི་ ་ ེན་བཀྲམས་པའི་ ན་ ར་ཅི་འ རོ ་བའི་མཆོད་ ས་བཤམས་ཤིང༌། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་
་གཙང་གིས་བཀང་བའི་ ས་ མ་དང་ཀུ་ཤ་མར་མེ་ མས་དང༌།
ར་ ་ཚ་འདས་ཀྱི་ མ་ཤེས་འཁྲི་བའི་ ནེ ་
གང་རིགས་（མཆོག་གླིང་འོད་ཆོག་ལས། ག གས་ ང་མིང་ཆོག་ས་བོན་ནི། ། ས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ ནེ ་ཡིན་ཏེ།།
བག་ཆགས་ ེན་ ་ ི་གོས་སམ། །ཡང་ན་རོའམ་ ས་པ་བཤམས།། ཞེས་ག ངས་པས་དེ་དག་ལས་ཅི་རིགས་དང་།
ད་ལས། མིང་ལའང་དབང་བ ར་བར་གྱིས་ཤིག ག གས་བ ན་ལའང་དབང་བ ར་བར་གྱིས་ཤིག ཅེས་སོགས་
གཞན་འཐོར་ནས་
འ ང་བས་ཚ་འདས་ཀྱི་འ ་པར་ཡོད་ནའང་ཤིན་ ་འཐད་བར་ མ།）ཉེར་བ ོགས་ ་ལ།
བཟའ་བ ང་འདོད་ཡོན་བཅས་འ ་ ། མ ན་བ དེ ་འོད་ཆོག་བ ས་པ་ ནོ ་ ་བཏང་ནས།
ས་ མ་གྱི་
ཆེད་ །
ར་ཡང་ ་ཚགས་ མས་ཀྱི་ གས་དམ་བ ལ་བས་ འི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་

ང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ མ་ ་ལ་ཁྱབ་པས་སངས་ ས་ཀྱི་ ིན་ལས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་
ས་པ་དང་ ན་པར་ ར། ཅེས་བ ོད་ཅིང་བསམ་ལ་ ིང་པོ་ཅི་ ས་བ འོ།། ཆོ་ག་དངོས་ལ༌།
དང་པོ་ ེན་བ ེད་པ་ནི། རོའམ་མཚན་ ང་འ ་པར་སོགས་ ལ་དམིགས་ ནེ ་ ས་ནས། ་བྷ་ཝས་ ངས།
ོང་པའི་ངང་ལས།

དམིགས་ ེན་དེ་ཉིད་གསོན་པོའི་ མ་པ་ཇི་ ་བར་ ར་པར་བསམས་ལ།

ན་མོ་ ེ་བ ན་ ་བ་དང་བ ད་པར་བཅས་པའི་ ་མ་དམ་པ་ མས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།
དཀོན་མཆོག་ག མ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་ མ་པར་དག་པའི་
བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་ ་འ ས་བ ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ ་
བཅོམ་ ན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ གས་བ ེད་ ོན་
ལམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདེན་པ་དང་ ིན་ བས་ལ་བ ེན་ནས། ཚ་འདས་ཆེ་གེ་
མོའི་ མ་པར་ཤེས་པ་འགྲོ་བ་རིགས་ ག་ ིད་པ་བར་དོ་གང་ན་གནས་ཀྱང་དམིགས་པའི་
ེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་ ར་ཅིག
ི༔ཱ
བས་གནས་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་ ནི ་ བས་དང༌། །འོད་ ང་དཔག་མེད་
་ཡི་ གས་ ེ་དང༌། །ལས་འ ས་བ ་བ་མེད་པའི་ ེན་འ ེལ་གྱིས། །ཚ་འདས་ མ་
ཤེས་ ད་ཅིག་འདིར་ཁུག་ཅིག།
ཅེས་བདེན་པ་བདར་ཏེ་དགུག་ག ག་ ས་ལ་འདི་ ད་ །
www.blh.hk
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那摩格热阿么达巴呀
希有发心甚深发愿力

无边有情引至具乐刹

上师无量光佛我敬礼

利他事业次第略为书

为欲利益已成悲心对境之亡者,首先若方便则于西方，或者于方便之任一方摆
放三宝依处,尤其是无量光佛主眷之身依，于前随力陈列供物，于旁适宜处摆放装
满净水之净水瓶与吉祥草、酥油灯等。旁侧准备任一亡者神识眷恋之物（秋林无
量光仪轨中云：“像牌灵牌种子字，身语意之所依处，习气依处摆旧衣，或者尸
体或灵骨”，依此说故以上随意准备。续部有云：“于名标作灌顶，于影像作灌
顶”等，因此若有亡者相片极好），会同其他神麦、饮食、受用等。先行对生无
量光简略仪轨，为修净水瓶，复劝请本尊诸众誓意，（观想）其身各部位发

出光芒遍照水瓶，故具备诸佛全部事业的能力，如是念诵并观想，随力念诵
心咒。正式仪轨首先观想所依，将尸身或灵牌、照片等作为所缘境，以索巴瓦咒
净治（“嗡索巴瓦协多萨瓦达玛索巴瓦协多杭”）。

空性中，观想所缘境如同亡者生时模样：南摩，（今以）至尊本

传上师圣众谛实力、三宝谛实力、法性自性清净谛实力、
有法无欺因果谛实力，尤以世尊怙主无量光及眷属不可思
议之发心愿力谛实加持力，愿亡者某某之神识从六道有世
中阴任何所在处召至此所缘境。
舍
皈境三宝谛实加持力

本尊无量光佛大悲力

今以业果无欺缘起力

亡者神识刹那勾召至

如是祝告并迎入，念诵：
www.blh.hk
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།ྃ ཚ་འདས་ ས་བ ེས་རིགས་ཀྱི་ ་ཁྱོད་ཉིད། ། མས་ག ང་བ ེ་བའི་གཉེན་བཤེས་
གྲོགས་ མས་དང༌། ། ག་ ་འགྲོགས་པའི་ ལ་དང་དབང་མེད་པར། །མི་ ས་ཚ་འཕོས་
འཇིག་ ེན་ ང་བ་ བ། ། མ་ཤེས་སེམས་ནི་མི་ ག་ ལ་བ ན་ཏེ། །ལས་ཀྱི་དབང་གིས་
ཕ་རོལ་ ས་གཅིག་ ངས། །ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་བ ེད་པ་ཡི། ། ེ་གནས་
བཞི་པོར་ ང་བའི་སར་ ེས་ཀྱང༌། །གར་ ེས་གང་ན་གནས་པའི་ས་ ོགས་ནས། །བ ེ་
ག ང་ཡིད་ལ་བཅགས་པའི་ཉེ་འ ེལ་གྱིས། །དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ བས་སོང་མ ་ ལ་
གྱིས། ། ས་མེད་ ོང་ག གས་བར་དོའི་ མ་ཤེས་ཁྱོད། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དབང་
གིས་གར་འཁྱམས་ཀྱང༌། །དཀོན་མཆོག་ག མ་གྱི་བདེན་པས་འདིར་ཁུག་ཅིག།
ི་བ ་ཨ ་ཤ་ཛཿཛཿ ྃ་བཾ་ཧོ།
ཞེས་བ ོད་པས་ མ་ཤེས་ ནེ ་ལ་ཁུག་ནས་མ ན་ ་འཁོད་ལ་བབ་ཕེབས་ཅིང་དད་པས་ཆོས་ཉན་པར་ ར།

།ྃ གསོན་ཅིག་དམིགས་ ལ་ ས་ལས་འདས། །ཐོགས་མེད་འཇའ་ཚན་དང་འ ་བའི།།
ོང་ག གས་ ་མའི་ ས་ཅན་ཁྱོད།
།དམིགས་པའི་ ེན་འདིར་འཁོར་བར་གྱིས།།
མ་བ གས་ ིད་ ིད་ ར་ ང་བའི།
།མི་ ས་ཉམས་དགའི་ ང་ཤས་ངོགས༌།།
ོན་འ ིས་བག་ཆགས་མ ་བཙན་པས།
།རེ་དོགས་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཤོག།
རང་ ས་ ་མའི་ ང་པོ་ཡི།
།ག གས་མིང་ཡིད་ཆགས་ ས་འདི་ལ།།
མ་ཤེས་བ ེན་པའི་ཕ་མཁར་ །
། ན་པའི་སེམས་ཀྱིས་གནས་པར་གྱིས།།
ཞེས་བ ོད་པས་གཡོ་ཞིང་འ ོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཡིད་ ས་དེ་དམིགས་ ནེ ་ལ་གཡོ་མེད་ ་བ ན་པར་ ར་པར
་བ ོམ་ལ། དེ་ནས་ཆོས་བཤད་པ་ནི།

ཀྱེ།
འདི་ ང་ལས་ཐལ་རིགས་ཀྱི་ ། །དང་པོ་ ེས་ཀྱང་ལས་ལས་ ེས།།
བར་ ་གནས་ཀྱང་ལས་ཀྱིས་གནས།
།ཐ་མ་ཤི་ཡང་ལས་ཀྱིས་འཆི།།
འ ་འ ལ་ ས་ལ་བབ་པའི་ཚ།
། ད་ཅིག་ ོད་པའི་དབང་མེད་དེ།།
ས་ནི་ ་མ་བཞིན་ ་འཇིག
།སེམས་ནི་དཀར་ནག་ལས་ ེས་འ ངས།།
ཁྱོད་རང་གཅིག་ ་མ་ལགས་པར།
། ེས་ཚད་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་ ིར།།
ཡི་ཆད་ ་ངན་མ་ ེད་པར།
།འ ན་པ་ ེ་གཅིག་སེམས་ལ་ ངས།།
འཇིག་ ེན་བ ན་གྱིས་བ ས་པ་ཡི།
། ིད་པ་མཐོ་དམན་གར་ ེས་ཀྱང༌།།
དོན་ལ་ཁབ་ཀྱི་ ་ེ ཙམ་གྱི།
།བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
དེ་བས་འཁོར་བར་ཡིད་ ང་ལ།
། མ་ ང་ཡོན་ཏན་ལེགས་ ན་ནས།།
www.blh.hk
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吽
慈情爱意亲友众
换身亡者善男子①
无缘无能长相守
身逝今生显相灭
神识无常显现法
业力牵引来世身
滋长烦恼轮回苦
生往四生堕落地
于从何生某处所
情意为怀之亲人
以此皈依三宝力
无身空色中有您
因业烦恼漂何处
三宝谛力勾至此
呢班泽儿昂格夏匝匝吽旺伙
以此念诵故，观想神识召回依处，安住于前并以信心闻法：

吽
缘境亡者请听闻
空色幻身具者您
无观显现为愉悦
旧熟习气力坚故
自身幻化之蕴聚
神识依之为故居

犹如无阻彩色虹
回转此处所缘境
人身欢愉情形中
无有忧心至此处
于名像意贪爱物
以此忆念作停留

以此念诵故，观想飘摇不定之意身在所缘境中稳固不动。然后为之说法：

杰
今生已逝善男子
中间住时以业住
聚散之刻来临时
身如幻化趋坏灭
并非独自您一人
请勿沮丧与忧伤
以七世间所涵盖
实是何时亦无有
因此故当厌轮回
www.blh.hk

当初生时以业生
最后亡亦以业亡
刹那住留无自由
心为黑白业所牵
有生定会有死故
专注信愿记于心
三有上下生何处
针尖少许之安乐
善忆解脱妙功德
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ཐར་བའི་གྲོང་ ་འ ག་པའི་ ིར།
ཅེས་ ས་ལ། དེ་ནས་ ས་ མ་ཐོགས་ཏེ།

མ་དག་གཙང་ ངས་ ་ཡི་ །
ག་ ་ཡེ་ཤེས་ མ་པའི་ ས།

།གནས་ ང་འདི་ལ་དགའ་བས་ཉོན།།

是故为入解脱城

欢喜闻受超荐法

如是作后，拿起净水瓶：

།ཡིད་འོང་ ་ི ཞིམ་གང་གཱའི་ ན།།
།ཚ་འདས་ ིབ་པ་དག་ ར་ཅིག

ཡི་གེ་བ ་པ་བ དོ ་ཅིང་མིང་ ང་མེ་ལོང་ངོར་འཆར་བ ག་ལ་བ ། དེ་ནས་ཀུ་ཤ་ཐོགས་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ག མ།
མཆོག་ག མ་བདེན་པའི་མ ས་བཅོམ་ ེ།

利益亡者仪轨·入具乐城

།འདི་དག་འཇིག་ ེན་ ག་ག མ་ ེ།།
། ག་ མས་གཏན་ནས་དག་ ར་ཅིག།

ཅེས་ ནེ ་ལ་ བ་ ལ་ འོ།། དེ་ནས་ བས་ ལ་ མས་ལ་ བས་ ་འགྲོ་ཞིང་ཚ་འདས་ཀྱི་རམ་ ར་ ན་པ་ནི།

清明洁净天界水
胜慧手印净瓶水

芳香悦意妙海流
亡者业障愿清净

念诵百字明，灵牌（照片）现于镜面而清洗（以镜映照灵牌，使之现于镜而清洗
镜面）。然后拿起吉祥草：

贪欲瞋恚及愚痴
三宝谛实力灭除

此等世间之三毒
诸毒烦恼愿永净

如是拂拭依处，然后于诸皈依境行皈依，召请亡者之救助：

ཨེ་མ་ཧོ། དགོངས་ ་གསོལ་ལོ་གསན་ ་གསོལ། ། བས་ག མ་ངོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ།།
མི་ ེད་དད་པས་ བས་ ་མཆི།
།ག ང་ གས་ ག་པོས་འོ་དོད་འབོད།།
བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལམ་ནས།
།དམིགས་ ལ་ཚ་འདས་བ བ་ ་གསོལ།།
སངས་ ས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ།
།མི་ ེད་དད་པས་ བས་ ་མཆི།།
ག ང་ གས་ ག་པོས་འོ་དོད་འབོད།
།བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལམ་ནས།།
དམིགས་ ལ་ཚ་འདས་བ བ་ ་གསོལ།
།འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ལ།།
མི་ ེད་དད་པས་ བས་ ་མཆི།
།ག ང་ གས་ ག་པོས་འོ་དོད་འབོད།།
བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལམ་ནས།
།དམིགས་ ལ་ཚ་འདས་བ བ་ ་གསོལ།།
རིག་འཛིན་པ ྨ་འ ང་གནས་ལ།
།མི་ ེད་དད་པས་ བས་ ་མཆི།།
ག ང་ གས་ ག་པོས་འོ་དོད་འབོད།
།བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལམ་ནས།།
དམིགས་ ལ་ཚ་འདས་བ བ་ ་གསོལ།
།བཀའ་ ང་བ ད་པའི་ ་མ་ལ།།
མི་ ེད་དད་པས་ བས་ ་མཆི།
།ག ང་ གས་ ག་པོས་འོ་དོད་འབོད།།
བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལམ་ནས།
།དམིགས་ ལ་ཚ་འདས་བ བ་ ་གསོལ།།
ིན་ཆེན་ ་བའི་ ་མ་ལ།
།མི་ ེད་དད་པས་ བས་ ་མཆི།།
ག ང་ གས་ ག་པོས་འོ་དོད་འབོད།
།བར་དོ་འཇིགས་པའི་འ ང་ལམ་ནས།།
དམིགས་ ལ་ཚ་འདས་བ བ་ ་གསོལ།
། ིན་ བས་ ས་པ་མ་ ང་ཞིག།

唉玛伙
祈请垂念祈听闻
不变信心而皈依
中阴怖畏狭长路
善逝无量光佛尊
悲痛惨切哀声呼
缘境亡者祈救护
不变信心而皈依
中阴怖畏狭长路
持明莲生大师尊
悲痛惨切哀声呼
缘境亡者祈救护
不变信心而皈依
中阴怖畏狭长路
大恩根本上师尊
悲痛惨切哀声呼
缘境亡者祈救护

三皈本体三宝尊
悲痛惨切哀声呼
缘境亡者祈救护
不变信心而皈依
中阴怖畏狭长路
圣者观音菩萨尊
悲痛惨切哀声呼
缘境亡者祈救护
不变信心而皈依
中阴怖畏狭长路
教法传承上师尊
悲痛惨切哀声呼
缘境亡者祈救护
不变信心而皈依
中阴怖畏狭长路
加持力量切莫小

ཀྱེ། དགོངས་ ་གསོལ་ལོ་ གས་ ེས་གཟིགས། །ཚ་འདས་མ་རིག་འ ལ་དབང་གིས།།
བདག་འཛིན་ཨ་འཐས་ཞེན་པས་བཅིངས། །རིགས་ ག་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོར་འཁྱམས།།

杰
祈请垂念大悲视
顽固我执贪欲缚

亡者迷失无明故
六道轮回辗转漂
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མི་ཡི་ཚ་ ོག་འཆི་བས་འ ོགས།
འཇིགས་ ང་བར་དོའི་འ ང་ལ་ ེབས།
ོབ་མཛད་ ་ལ་འོ་དོད་འབོད།
ཉམ་ཐག་འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད།

།འ ས་ ས་འ ན་གྲོས་འཇའ་ ར་ཡལ།།
།མགོན་མེད་དམིགས་ ལ་ ིང་རེ་ ེ།།
།འཇིགས་པ་འདི་ལས་ ར་ ་ ོབས།།
། གས་ ེའི་ཕོ་ཉ་མ་གཡེལ་ཅིག།

ཅེས་གསོལ་བ་ ་ེ གཅིག་ ་གདབ་བོ།།
དེ་ནས་ཟས་བ ོ་ནི། བཟའ་བ ང་གི་དངོས་པོ་ཅི་འ ོར་བཤམས་ལ། ཨ་ཀ་རོ་སོགས་ཀྱིས་ ནི ་གྱིས་བ བས་ལ།

མ ན་ ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ ོད།
ནང་ ་ ་དང་མི་སོགས་ཀྱི།
ཇ་འོ་མངར་ཁུ་ལ་སོགས་ ོམ།

།ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་གྲངས་ ན་པའི།།
།བཟའ་བཅའ་ ག་གཞིབ་ལ་སོགས་ཟས།།
།འཛད་མེད་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ ་ ར།

（འདིར་གཏེར་ག

ང་ ། ཇ་ཆང་འོ་ཞོ་ལ་སོགས་ མོ །། ཞེས་འ ང་ཡང༌། ོ་ ོའི་དམིགས་རིམ་ཐར་བའི་
ལམ་ ནོ ་ལས་ ་མེད་ གས་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ ད་ ེ་འོག་མའི་ གས་ལ་འདོད་ཡོན་ ་ཤ་ཆང་བཤམས་པ་མི་
འཐད་དོ་ཞེས་ག ངས་པས་འདི་བཞིན་ཁ་བ ར་ ས་ན་བདེའམ་ མ་མོ།།）

ནམ་མཁའ་མཛད་ གས་ལན་ག མ་གྱིས་ ིན་གྱིས་བ བས།
བཟའ་བ ང་ མས་ལག་ ་ཐོགས་བ ག་ལ་འདི་ ད་ །

དེ་ནས་ཁྱིམ་མི་ཉེ་འ ལེ ་ མས་ལ་ཅི་འ ོར་བའི་

ཨེ་མ་ཧོ། ཚ་འདས་ཤིང་ ས་བ ེས་པའི་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག ོན་ ང་བའི་ ས་ན།
ོན་པ་མར་མེ་མཛད་ཆེན་པོ་ ་བ་ཞལ་བ གས་པའི་ ས་ན། ཡབ་ ལ་པོ་ ང་འོད་
ཚ་འདས་པ་ལས། ས་ ལ་ ་འཁོར་ལོ་ ོང་ ན་གྱིས་ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང༌། བ ེ་
བའི་ངག་བཏོན། གུས་པའི་ གས་ ང༌། མཛངས་པའི་འོ་དོད་བོས་ནས། ས་ཟས་
གཏད་པས་ ན་གྱི་ ིད་དང་དགེ་བའི་ ལ་ ་ ར་པ་དེ་བཞིན་ །
དོ་ བ་
（

ས་གཞན་ ་བཏོན་པ་ཡིན་ན་དེ་རིང་ ་ ར་ཁ་བ ར་ ་ཆོག་ཅིང༌།འདིས་འོག་མ་ མས་ལའང་འགྲེ།）

ཚ་འདས་པའི་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ལ་ ན་གྱི་ཟས་གཏོད་ཅིང་ལམ་ ོན་པས། བ བ་པའི་ ས་
འདི་དག་ལ་ ིན་གྱིས་ ོབས་ཤིག
ོན་ ང་བའི་ ས་ན།
ལ་མ་ག འི་གྲོང་ཁྱེར་ །
ལ་པོ་ག གས་ཅན་ ིང་པོ་
ཞེས་ ་བ་ཚ་འདས་པའི་ཚ།
་མོ་ ང་བའི་ ོན་མས། ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང་
ཞིང་བ ེ་བའི་ངག་བཏོན་ནས།
་མོས་ཟས་གཏད་པས་ ན་གྱི་ ིས་ ་ ར་ནས།
དགེ་བའི་ ལ་ ་ ར་པ་དེ་བཞིན་ ། དོ་ བ་་ཚ་འདས་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ལ། ཁྱིམ་མི་
གཉེན་འ ན་ མས་ཀྱིས་ག ང་བའི་མཆི་མ་བཏོན་ནས་ཟན་འདི་གཏད་པས་ ན་གྱི་ ིད
་ ་ ར་ནས་དགེ་བའི་ ལ་ ་ ར་ཅིག
www.blh.hk
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人之寿命死亡夺
行至怖畏中阴路
哀声呼唤救护尊
于此弱小作助伴

有为之议散如虹
孤苦缘境实堪怜
于此怖畏迅救护
大悲使者切莫忘

如是一心祈祷。然后施食，随力陈列饮食物品，以“啊嘎若”咒（嗡，啊嘎若，
么康萨瓦达玛那，阿得呢办呢朵当，嗡啊吽啪的索哈）加持：

于前珍宝之器皿
内盛天人与人等
茶奶甜汁等饮料

宽广深阔数众多
啖嚼舐吸之食物
变为无尽如意藏

（在伏藏仪轨中，为“茶酒奶酪等饮料”，然而根据《南门缘次·开显解脱道》
中所说，除无上部观点之外下续部观点，认为于陈设酒肉不合适，故按此说改言
或更为恰当。 ）
以三遍虚空藏咒加持(纳美萨瓦达塔嘎达，巴友波效摩剋贝，萨瓦达康额嘎得，萨
帕纳，额芒嘎嘎纳康所哈。)，然后让家人亲属们手持随力供呈之饮食，作是说：

唉玛伙！换身亡者您，某某请听闻：往昔燃灯佛，导
师住世时，现光国王逝，王子具千轮，忧伤泪水流，悲痛
而诉说，愈发尊敬力，具勇哀声呼，以子施食故，永久果
位成，善根之最成！如是于今夜（若于其他时念诵，改为今天亦
可，下面以此类推），永久施食于，亡者某某您，为您指引路，

加持所施物。
往昔玛嘎达②，频婆娑罗王，君主去世时，公主明灯
女，忧伤泪水流，悲痛而诉说，以女施食故，永久财富成，
善根之最成！如是于今夜，亡者某某您，家人亲属众，忧
伤泪水流，以此施食故，永久果位成，善根之最成。
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ནོ ་ ང་གི་ ས་ན། ་ ོད་ ང་པོའི་རིའི་ ོ་ གོ ས་ ། ཡབ་ ལ་པོ་མ་ ེས་དགྲ་ཚ་
འདས་པའི་ཚ། དགེ་ ོང་ ་རིའི་ ས་ཞང་ཟས་འདི་གཏད་པས། ཆགས་པའི་མ ད་པ་
ཁྲོལ་བ་དེ་བཞིན་ ། དོ་ བ་ཚ་འདས་པའི་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ལ། ཁྱིམ་མི་གཉེན་འ ན་
མས་ཀྱིས་ཟན་འདི་གཏད་པས། འཇིག་ ེན་འདི་ལ་ཆགས་པའི་འཚ་བ་དང་ ལ་ནས་
བདེ་བ་ལ་ གནས་པར་ ར་ཅིག
ོན་ ང་གི་ ས་ན།
ོན་པ་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ ་ ོད་ ང་པོའི་རིའི་ ོ་ ོགས་ན་
བ གས་པའི་ཚ། ཡབ་ ལ་པོ་ཀ ་འོད་བཟང་ཚ་འདས་པའི་ཚ་ན། དགེ་ ངོ ་མ་པ ྨ་
ན་གྱིས་ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང་ནས། བདེན་པའི་ཆོས་བཤད། རོ་མཆོག་བ ་དང་
ན་པའི་ཟས་ ལ། འཇམ་པའི་གཏམ་གྱིས་བཀྲོལ་ནས། ་མོའི་ ་ཟས་གཏད་པས་
འཁོར་བའི་ ོ་ཆོད་པ་དེ་བཞིན་ ། དོ་ བ་ཚ་འདས་པ་ལ་ཁྱིམ་མི་གཉེན་འ ན་ མས་
ཀྱིས་ཟན་འདི་གཏད་ཅིང༌། ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང༌། མས་པའི་གཏམ་གྱིས་བཀྲོལ།
བ ེ་བའི་ ེ་ གས་བཏོན་ནས་ཟས་འདི་གཏད་པས། འཁོར་བའི་ ོ་འགགས་ནས་བདེ་
བའི་ལམ་ དང་འ ད་པར་ ར་ཅིག
ོན་ ང་གི་ ས་ན།
ོན་པ་འོད་ ངས་ཆེན་པོ་བ གས་པའི་ ས།
ལ་པོ་ ང་
མཛད་འོད་ཅེས་ ་བ། ཚ་འདས་པའི་ ས་ན། འཁོར་ཆེན་པོ་བ ད་ཀྱིས་ག ང་བའི་
མཆི་མ་ ང་ནས་བ ེ་བའི་ངག་བཏོན། བདེན་པའི་ཆོས་བཤད་ཅིང་དཀོན་པའི་ཟས་
བ བས་པ་དེ་བཞིན་ ། དོ་ བ་ཚ་ལས་འདས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ལ་ཁྱིམ་མི་གཉེན་འ ན་ མས་
ཀྱིས། ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང༌། བ ེ་བའི་ངག་བཏོན། གུས་པའི་ གས་ ང༌།
དཀོན་པའི་ཟས་བཙལ་ནས་ཟན་གཏོད་པ་འདི་ལོངས་ལ། ང་བ་འདི་འདས་པའི་ ི་རོལ་
ན་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད་ཀྱིས། དེར་སོང་ཞིག
ོན་ ང་བའི་ ས་ན། ོན་པ་ ཀྱ་ བ་པ་ ོ་ འེ ི་གདན་ན་བ གས་ཙམ་ན། མ་ཟེའི་
རིགས་ཀྱི་ ས་འོད་ ན་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཚ་འདས་པའི་ཚ། མ་ ོ་གྲོས་ ན་བཟང་
མའི་ ས་ཚ་འདས་ནས་ཞག་ཉི་ ་ ་གཅིག་ན། མ་ཡིས་ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང་ནས།
བ ེ་བའི་ངག་བཏོན། གུས་པའི་ གས་ ང༌། དཀོན་པའི་ཟས་བཙལ་ནས་ཟས་གཏད་
པས་ ན་གྱི་ ིས་ ་ ར་ནས་དགེ་བའི་ ལ་ ་ ར་པ་དེ་བཞིན་ ། དོ་ བ་ཚ་འདས་
ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་ ་བ་ཁྱོད་ལ་ཁྱིམ་མི་གཉེན་འ ན་ མས་ཀྱིས། ག ང་བའི་མཆི་མ་ ང༌།
བ ེ་བའི་ངག་བཏོན།
གུས་པའི་ གས་ ང་ནས།
དཀོན་པའི་རོ་མཆོག་བ ་
དང་ ན་པ་ ་ཚགས་གཏད་པས། ཆེ་གེ་མོའི་ ན་གྱི་ ིད་དགེ་བའི་ ལ་ ་ ར་ཅིག།
ཚ་འདས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟན་འདི་ལོངས་ལ་མི་ ང་ཆོས་ཀྱི་ད ངི ས་ཀྱི་ཕོ་ ང་ ་
www.blh.hk
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利益亡者仪轨·入具乐城

往昔灵鹫山，其之南方处，阿阇世王逝，比丘舍利子，
以舅施食故，解开贪欲结！如是于今夜，亡者某某您，家
人亲属众，以此施食故，远离此世间，贪欲之损伤，愿住
于安乐。
往昔导师佛，金刚萨埵尊，灵鹫山之南，正值住世时。
嘎玛贤光王，不幸去世时，尼师莲花目，忧伤泪水流，为
说真实法，呈献百味馐，温言作开示，以嫂施食故，关闭
轮回门！如是于今夜，家人亲属众，施食于亡者，忧伤泪
水流，慈语作开示，悲痛哀声呼，以此施食故，关闭轮回
门，愿逢安乐路。
往昔饮光佛，正值住世时。国王作明光，不幸去世时，
八大眷属众，忧伤泪水流，悲痛而诉说，为说真实法，呈
献珍稀食！如是于今夜，亡者某某您，家人亲属众，忧伤
泪水流，悲痛而诉说，愈发尊敬力，呈献珍稀食，受用此
施食，超越现境外，愿往极乐刹。
往昔导师佛，释迦牟尼尊，安住金刚座。婆罗门之子，
名曰大具光，不幸去世时，母之子亡故，智慧盛装女，二
十一日间，母之悲泪流，悲痛而诉说，愈发慈爱力，呈献
珍稀食，以此施食故，永久财富成，善根之最成！如是于
今夜，亡者某某您，家人亲属众，忧伤泪水流，悲痛而诉
说，愈发慈爱力，以施种种食，珍稀百味故，愿亡者某某，
永久财富成，善根之最成。
亡者某某您，受用此施食，去往不可见，法界之宫殿。
www.blh.hk
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སོང་ཞིག དོ་ བ་ཚ་འདས་་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ ། དཀོན་པའི་རོ་མཆོག་དང༌། ཟས་ ་ཚགས།

་ོ ང་དང༌། ང་ ་དང༌། ཤིང་ཏོག་ལ་སོགས་ཏེ་ཁ་མ་ ེ་བ་བ ་ག མ་དང༌། ཀ་ར་དང༌། ་རམ་དང༌།
ང་ ི་ལ་སོགས་ཏེ་འདོད་པ་ཚིམ་ དེ ་ ག་དང༌། འོ་མ་དང༌། དར་བ་དང༌། མར་ལ་སོགས་ཏེ་ ི་ཐོག་ ་དགུ་དང༌།
གྲོ་ ག་དང༌། འོ་ ག་དང༌། འ ས་ ག་ལ་སོགས་ཏེ་འགྲེ་བའི་རོ་བཞི་དང༌། ཞེས་སོགས་ ད་ཚིག་དངོས་
ཡིན་ཡང༌།
ཁ་ཟས་དེ་དག་མེད་པའམ་ཟས་རིགས་གཞན་ཡོད་ན་ཁ་བ ར་ ས་ཆོག་གོ།
ཁ་བ་དང༌།

མངར་བ་དང༌། བ ་བ་དང༌། གླེག་པ་དང༌། ར་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ་ཚགས་
འ ོར་ཚད་ཀྱི་ཟན་གཏད་གྱིས་ལོངས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ ་ལ་སོགས་ཏེ་དག་ཅིང་
འ ོར་བ་དང་དགེ་བ་ ་བ་བ ོ་ཡིས་ལོངས།
ཨ་ ཱཿ ྃ་ ་ཱ ། ལ་ ཱ་ཏ་ ཱ་ ་ ཱ་ ཱ། ཨི་ལི་ ་ལི། ཏ་ལི་ཏ་ལི། ཨ ་ ་ཏི་ཛ་ཧོ།

།ྃ
ཟན་ལོངས་ཚ་འདས་རིགས་ཀྱི་ །
བ ད་ཆེན་རོ་མཆོག་ ོང་ ན་པ།
ཚ་འདས་ཁྱོད་ལ་ཟན་གཏད་ཀྱིས།
ཟས་འདི་ལོངས་ལ་སེམས་ལ་ ོས།
ཟན་འདི་ལོངས་ལ་རང་ ང་ ོས།
གདོང་ནས་མཆི་མ་བཏོན་ནས་ནི།
བ ེ་བའི་ ེ་ གས་འདི་བཏོན་པས།
འཁོར་བ་འདི་ནི་ ག་བ ལ་ཆེ།
འཁོར་བ་འདི་ ་མ་གནས་པར།
བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན།
འཁོར་བ་འདི་ནི་གཅོང་རོང་ཆེ།
www.blh.hk

今夜为了亡者您，珍稀美味种种食，（“鸡蛋豆类果实等，外壳
未开十三种；冰糖蔗糖蜂蜜等，能满口欲有六种；牛奶酸酪酥油等；子实精
华有九种，麦粥奶粥米粥等；具有咸味之四种”，此为续部真实语。若无此
食有他类，改言念诵亦为可。）苦甜涩及酸味等，受用各种物施

食，五种妙欲清净备，善根回向予接受。
嗡啊吽索哈，拉巴达巴德呀呀，厄勒屋勒，达勒达勒，阿嘎扎
德匝伙
按续部所言念诵：

ཞེས་ ད་ལས་འ ང་བ་བཞིན་བ དོ ་ཅིང༌།

།ྃ
ཁ་ཟས་རོ་མཆོག་བ ་ ན་པའི།
བགོ་བའི་གོས་དང་ཡོ་ ད་ ས།
ཚ་འདས་ཁྱོད་ལ་བ ོས་པ་ཡིས།
སོ་སོའི་ལོངས་ ོད་ ན་ཚགས་གཏེར།
འ ལ་ ་དགའ་བདེའི་རོས་ཚིམས་ཤིང༌།

利益亡者仪轨·入具乐城

།བཟའ་བའི་ཟས་དང་བ ང་བའི་ ོམ།།
།མི་ཟད་གཏེར་ ་ ིན་བ བས་ནས།།
།དབང་པོ་ ག་དང་རབ་མ ན་པའི།།
།བ ོས་པ་ཅི་བཞིན་ཐོབ་ ར་ནས།།
།མཐར་ ག་ མ་དག་སར་ ོད་ཤོག།
།ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ཚིམ་ ེད་པ།།
།རང་གི་ཚ་རབས་ ན་གྱི་ གས།།
།ཁོང་ཁྲོའ་ི སེམས་ ་མ་ ེད་པར།།
། ེ་མེད་ ང་ བ་ ན་པར་གྱིས།།
།འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གཏན་ ིད་ཡིན།།
། ་ཡིས་ཟན་གཏད་ཟན་འདི་ལོངས།།
།ངག་འདི་ཉོན་ལ་གནས་ ་དེངས།།
། ས་པས་མི་ཟིན་ལས་ཡོད་པས།།
།རང་གི་ཆོས་ཉིད་འོད་རེ་གསལ།།
། ོང་པ་ཆེན་པོ་ ལ་རེ་ཡངས།།
།ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན།།
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吽
佳肴百种美味具
穿着衣与资具物
回向命终亡者您
各自受用圆满藏
暂且餍足喜乐味

所吃之食喝之饮
加持变为无尽藏
六种根识相适宜
如所回向成所得
究竟愿行清净地

吽
亡者善男请受食
千种妙味精华丰
以此施食亡者您
请受此食观于心
请受此食观自现
泪水滑落于面庞
发出悲痛哭喊声
此处轮回痛苦剧
是故切勿居轮回
极乐世界清净刹
此处轮回是深渊

一切所欲得满足
世代永久之食粮
不生瞋恚忿恨心
忆念无生大菩提
此为您之永久位
以子施食请受食
故听此言去净地
所作之事无穷尽
自之法性光极明
大空性之境极广
广妙无边清净刹

www.blh.hk
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ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ ན་རེ་འ ག

利益亡者仪轨·入具乐城

།ཟན་འདི་ལོངས་ལ་ད ིངས་ ་དེངས།།

ཨ་ལཾ་པ་ར་ན། ཨ་ལཾ་པ་ར་ན། ་ྃ ལཾ་པ་ར་ན། ་ལཾ་པ་ར་ན།
ིཿཱ ལཾ་པ་ར་ན། ་ལཾ་པ་ར་ན། ་ཾ ལཾ་པ་ར་ན་ཕཊ།
ྟན་བ ་ཨ་ ་ྃ པ་ར་ན་ ་ྃ ཕཊ་ ་ །

ཧ་ལཾ་པ་ར་ན།

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ ་ལ་སོགས་པ།
དག་ཅིང་འ ོར་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ན་
གྱི་ཟས་ ལ་དང༌། མི་འཛད་པའི་ལོངས་ ོད་དང༌། དགེ་བའི་ ་བར་བ ོས་པ་
ཡིན་པས་འདི་ལོངས་ལ། འཁོར་བའི་གནས་ ་མ་ཞེན་པར། བདེ་ཆེན་དག་པའི་
ཞིང་ ་བ ད་ཅིག ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ། ཤི་ནས་ ས་ ེན་སོགས་ཚིགས་ ་བཅད་པ་

ཅི་རིགས་བ དོ ་དོ།།
ཚ་འདས་ལ་བ ོས་ ག་ཀྱི་ཟས་མང་པོ་ཡོད་ན་བ ན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐར་ལམ་དཀར་པོའི་
ཟིན་ ིས་འོག་མིན་ཞིང་གི་འ ག་ངོགས་ལས་ག ངས་པ་བཞིན་ཁྱིམ་མི་ཉེ་འ ེལ་ མས་ཀྱིས་བཟའ་བའམ།
ཡང་ན་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེས། འ གོ ་པ་ མས་ཀྱིས་ཚ་འདས་ མ་ཤེས་ཀྱིས། ། ོག་ ་ ེད་འ ག་བསམ་ནས་ ག་
དོགས་ཟེར། །འདོད་ཡོན་གསོན་པོ་ མས་ཀྱིས་ཟ་ ལོ ་ ང༌། །ཟོས་ཀྱང་མི་ ང་བ་ནི་མེད་ན་ཡང༌། ། ་ཁྱི་ ང་པོ་
སོགས་ལ་ ིན་ན་ལེགས། །ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་མི་དང་ ད་འགྲོ་སོགས་ལ་ ིན་པར་ འོ།།
དེ་ནས་ ར་ཆོས་བཤད་པ་ནི།

www.blh.hk

请受此食往法界

按续部所言念诵结尾

ཞེས་ ད་ལས་ཇི་ ར་འ ང་བ་བཞིན་བ ོད་པའི་མཐར།

ཀྱེ།
ཉོན་ཅིག་ཚ་འདས་རིགས་ཀྱི་ །
མི་ ག་འཆི་བ་དབང་བཙན་པས།
འ ས་ ས་ག གས་ ང་ ལ་ ་ ས།
དཀར་ནག་ མ་ ིན་ ོན་ནས་བ གས།
ེན་མེད་ ་ ོ་ ང་ཁྱེར་ ར།
མ ན་འ ང་ དི ་པའི་ཤ་ག གས་ཅན།
དངོས་མེད་ཡིད་ ས་ཡིན་པའི་ ིར།
ཉམ་ང་ཡི་ ག་ཟ་ཟིའི་ངང༌།
བ ེ་བའི་གཉེན་ལ་རེ་འཁང་ཆེ།
མི་ ས་ཐོབ་འདོད་རེ་བས་ག ང༌།
་མའི་ལས་ཀྱི་འཕེན་པ་ ོགས།
ི་མའི་ ང་བ་མ་ཤར་བར།

法性威光极庄密

།ཐོབ་དཀའི་མི་ ས་ཐོབ་ལགས་ཀྱང༌།།
། མ་ཤེས་ཕ་རོལ་གནས་ ་འཁྱམས།།
།ལས་ངན་བག་ཆགས་ ང་གིས་ ེབས།།
།གཤིན་ ེས་ཕོ་ཉས་དབང་མེད་ཁྲིད།།
།ལས་ཀྱི་ ང་གིས་ ོགས་མེད་འཁྱེར།།
།དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་ །།
། ེས་དང་གྲིབ་མ་ག གས་བ ན་མེད།།
།ཡད་ ད་ ོད་ ོད་ ིང་མི་དགའ།།
།བསགས་པའི་ནོར་ལ་འཛིན་ཞེན་ ག།
།མ་ངེས་འཇིགས་ ག་ ང་བས་གཙས།།
།ཚ་འདིའ་ི ང་བ་གཏན་ ་ བ༌།།
། ིད་པ་བར་མ་དོ་ ་གནས།།
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嗡拦巴那，啊拦巴那，吽拦巴那，索拦巴那，
哈拦巴那，舍拦巴那，扎拦巴那，真拦巴那啪的，迪
占班泽儿啊吽巴那吽啪的索哈
清净备呈五种妙欲等一切物，回向于永久之食、无穷
之用与善业之根，故请受此食，切勿贪恋轮回处，去往极
乐清净刹。“一切宛如虚空藏，愿得受用无间断，愿无争
夺诸损害，愿获自在而享用。回向亡后无身体，等同虚空
具意身，认知迷怖中阴路，愿能往生清净刹”等念诵任一偈
颂。回向亡者，若有较多余食，则按《七期仪轨·白净解脱道笔记·密严刹
土之路》中所说家人亲属自己食用，或者按恰美仁波切所说“牧民们言亡者
神识虑，被人嫌弃担心其痛苦，故有供食活人吃之习，即便食用亦未偿不可，
然施鸟犬乞丐等为善”，而布施给人和旁生。
再次说法：

杰
亡者善男请听闻
无常死亡力坚故
留下有为色蕴身
黑白异熟待于前
不定有如风吹羽
前生有世形色具
无有实质意身故
忧苦沮丧心烦乱
于挚爱亲抱怨重
为得人身而苦恼
往昔引业已完结
来世境相未生起
www.blh.hk

难得人身虽已得
神识漂于后世处
恶业习气风袭卷
不由自主阎使牵
为业风漂于何方
诸根完整无碍行
无影相随无影像
飘然恍惚意不喜
于所积财贪执深
不定怖畏显相害
此生境相永消散
居于有世中阴处
- 20 -
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་གཅིག་འདི་ནི་ལས་ཀྱི་ས།
ངེད་ནི་གསོན་གྱི་ཞིང་ན་གནས།
བ ེ་ཞིང་ག ང་སེམས་ཆེ་ན་ཡང༌།
དབང་མེད་ ིད་པའི་ ་མཚ་འདིར།
དེ་བས་མི་ ལ་འཇིག་ ེན་གྱི།
འ ལ་ ང་ཚ་འདིའི་སོ་ཚིས་ལ།
ངོ་མཚར་བདེ་ ན་དག་པའི་ཞིང༌།
ངས་ཀྱང་འ ན་མ་དེར་བཅོལ་གྱིས།
འདི་ནས་ བ་ཀྱི་ ོགས་རོལ་ན༌།
་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་འཛིན་ན།
འདི་དང་ཞིང་དེའི་བར་ལམ་ །
ཁྱོད་ཀྱི་ ་གྲོགས་ང་ཡིན་ཞེས།
ཐར་ལམ་བར་གཅོད་གེགས་ཡིན་པས།
དགའ་ག ང་འཁྲི་བ་ ད་ཀྱིས་ཆོད།
ད་ ་ཁྱོད་ཀྱི་མཐོང་ ལ་ཀུན།
རང་ ང་ཡིན་པར་ཤེས་མཛད་ལ།
འ ལ་བ་རང་སར་དེངས་པའི་ ིར།
་དང་ ་མར་གསོལ་བ་ཐོབ།།

།འདི་ནས་ཕ་རོལ་འ ས་ འི་ས།།
།ཁྱོད་ནི་གཤིན་གྱི་ ལ་ན་འཁྱམས།།
། ས་ཁྱེར་མི་ཡིས་ཕན་ ན་བཞིན།།
། ་ཅག་ ་ཡིས་ ་ལ་བ ོངས།།
།ལས་ཀྱིས་འ ེལ་བའི་གཉེན་འ ན་དང༌།།
།ཞེན་ཆགས་འཁྲི་བ་ ད་ཀྱིས་ཆོད།།
། ་ཁྱོད་གཏན་གྱི་ཕ་ཁྱིམ་ ེ།།
། མ་གཅིག་འ ད་པའི་ ས་ཤིག་འདེབས།།
།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།།
།ཞིང་མཆོག་དེ་ ་ ེ་བར་ག ངས།།
།ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མ་ང་ཡིན་ཞེས།།
།འོ་དོད་ ང་ ང་ཐོས་ན་ཡང༌།།
།དེ་ལ་ ི་མིག་མ་ ་ཞིག།
།བོར་རོ་ ོང་ངོ་རིགས་ཀྱི་ །།
། ི་ལམ་དངོས་དང་འ ་བས་ན།།
།ཇི་ ར་གཉིད་ལས་སད་པ་བཞིན།།
།རང་རིག་ཡེངས་མེད་ངང་ཉིད་ནས།།

།མ ན་གྱི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ །།
།དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ཞི་ཁྲོའི་ །།
། ིན་ ང་འཐིབས་པ་ཇི་བཞིན་ །།
།ད་ཁྱོད་ བས་གཞན་མ་མཆིས་པས།།
།མ ན་གྱི་ བས་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ།།

ཞེས་བ ོད་དོ།། དེ་ནས་ཚ་འདས་ཉིད་ ་མ་དང་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ ་མེད་པའི་ ་ཚགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་
མི་ ེད་དད་པའི་ག ང་ གས་ ག་པོས་ ག་འཚལ་ཞིང་ བས་ ་འགྲོ་བར་ ར་པའི་མོས་པས། ཉེ་ ་སོགས་ཡོད་ན་
འོད་དཔག་མེད་པའི་ ་བཤམས་ཡོད་སའི་ ོགས་ ་ ག་འཚལ་ ་ག ག་ཅིང༌།
www.blh.hk

此为生有业之地
我是居于生之界
虽为情深意又切
无有自主三有海
故于人间世界中
所谋此生之幻象
希有具乐清净刹
我亦寄托此向往
言说自此往西方
谁人若是持名号
此与彼刹路途中
称云我是您伴侣
然为解脱道之障
爱执眷恋断然抛
现今一切您所见
了知其为自显相
迷乱当下消散故
祈祷本尊与上师

过此来生果之地
您是漂于死之境
然水淹时彼此同
吾等谁又能助谁
以业结缘亲友众
决然断除贪与恋
为您永久之家园
一同相约再重逢
有一极乐清净刹
生往彼处殊胜地
称云我是您父母
虽闻哀声呼切切
是故切莫回头望
请舍请弃善男子
如同真实梦一般
如从睡梦而清醒
自证无散境界中

如此念诵，劝其祈祷

ཅེས་ ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ག ག

།ྃ དམིགས་ ལ་རིགས་ཀྱི་ ་ཁྱོད་ཀྱི།
་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༌།
ལ་བ་ ས་བཅས་མ་ ས་ཀུན།
ད་ཅིག་ ད་ལ་གཤེགས་པར་ ར།
མ་ཡེངས་ ེ་གཅིག་ངང་ལ་ ོད།
བས་ ་འགྲོ་བའི་ལད་མོ་གྱིས།།

利益亡者仪轨·入具乐城
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吽
缘境善信男子您
上师本尊空行众
诸佛佛子无余尽
刹那之中而降临
安住无散一缘中
仿效而做行皈依

于前广大虚空中
殊胜三宝寂怒尊
犹如浓云密集般
您无其他皈处故
于前一切皈依境

如是念诵，复次观想亡者以不变信心殷殷恳切顶礼皈依上师与怙主无量光尊众及
眷属，若有亲属，让其向摆放无量光佛身像处之方顶礼：

www.blh.hk
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བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་
ས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ ་མེད་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།། མཆོད་དོ།། བས་ ་མཆིའོ།།
ལན་ག མ་མམ་བ ན།

ཞེས་ཡན་ལག་བ ད་པ་ ས་པའི་མཐར།

“顶礼供养皈依出有坏 善逝 应供 圆满正等觉 怙主无量光佛”

南摩
怙主无量光尊前
敬奉供物转法轮
福德回向为利众

顶礼皈依忏诸罪
随喜善根永住世

作八支供结束

།མགོན་མེད་འདི་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས།།
།འཁོར་བ་ངན་སོང་ ག་བ ལ་དང༌།།
།ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ ང་བ་ཡིས།།

ཅེས་ བས་ ལ་ མས་ལ་རང་གིས་ངོ་ཆེན་གྱི་ ལ་ ་ཚ་འདས་ལ་ ་རོགས་ དེ ་པར་བསམ་ཞེས་ ་ོ འོ ི་དམིགས་རིམ
་ཐར་བའི་ལམ་ ནོ ་སོགས་ལས་ག ངས་པ་བཞིན་ ས་པའི་མཐར།
ར་ཚ་འདས་ལ་གདོང་ གོ ས་ཏེ་བ ེ་བའི་
ངག་གིས་འདི་ ད་ །

།ྃ ཚ་འདས་ ་ཁྱོད་ལེགས་པར་ཉོན། །མཆོག་དམན་འཁོར་བའི་གནས་རིགས་ཀུན།།
ག་བ ལ་ག མ་གྱི་ཁྲི་ ན་ །
།མ་ ད་ ་ཡང་མེད་ངེས་ ིར།།
མ་ཆགས་མ་ཞེན་སེམས་མཆོག་བ ེད།
།འདི་ནས་ བ་ཀྱི་ ོགས་རོལ་ན།།
བདེ་ ིད་ལོངས་ ོད་ ན་ཚགས་གནས།
། ག་བ ལ་མིང་མེད་བདེ་ཆེན་ཞིང༌།།
དེ་ན་མགོན་པོ་ཚ་མཐའ་ཡས།
།གཡས་ན་འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས།།
གཡོན་ན་མ ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས།
།སངས་ ས་ ང་སེམས་དཔག་མེད་ཀྱིས།།
བ ོར་བའི་གོ་སར་འགྲོ་བར་ ོས།
།ས་འདི་ཡན་ཆད་ ལ་བའི་ཞིང༌།།
ི་ ལ་གཙང་མའི་གནས་མཆོག་ ེ།
། ིད་པའི་འདམ་གྱིས་མ་གོས་པའི།།
པ ྨའི་མངལ་ ་ ེ་བ་འཛིན།
།ཟས་ཀྱི་དམ་པ་བསམ་གཏན་ཟས།།
ཏིང་འཛིན་བ ད་ ིའི་བ ང་བར་ ན།
།གོས་བཟང་འཕན་དར་ ་ ི་མཛས༌།
་ཡི་སིལ་ ན་ ་བར་འཇེབས།
།དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ ོན་པ་ལ།།
ང་ བ་ཡན་ལག་མེ་ཏོག་ ན།
། ག་པར་ཆོས་ཀྱི་ ་ ན་ ོགས།།
ཞིང་དེའི་ཡོན་ཏན་ ན་གྱིས་ལ།
།མ་ཡེངས་རིག་པ་ ན་གྱིས་གཏོད།།
www.blh.hk

“炯丹迪 得因夏巴 扎炯巴 扬达巴 佐波桑吉 滚波奥华德美
巴拉，香擦洛 巧多 嘉森切奥”
(三遍或七遍)

ན་མོ།
འགྲོ་མགོན་ ང་མཐའི་ ་ཚགས་ལ།
། ག་འཚལ་ བས་མཆི་ཉེས་ཚགས་བཤགས།།
མཆོད་ཚགས་ཀུན་འ ལ་ཆོས་འཁོར་བ ོར། །དགེ་ ར་ཡི་རང་ ག་བ ན་བ གས།།
བསོད་ནམས་འགྲོ་ལ་ཕན་ ིར་བ ོ།།
བཅོམ་ ན་ ིང་ ེ་ཆེན་པོའི་བདག
སངས་ ས་འ ིན་ལས་མཛད་ ་གསོལ།
ིག་ ིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད།
ང་ བ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ།།
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大悲之主佛陀尊
祈请佛尊行事业
痛苦罪障悉消灭
祈祷步入菩提道

悲心垂视无依者
一切轮回与恶趣
以此真实胜慧明

按《南门缘次·开显解脱道》中所说，观想于诸皈依境，以自之情面为亡者祈请，
再面向亡者以亲切之语如是劝说：

吽
亡者善男细听闻
三种痛苦之牢狱
故勿贪恋发胜心
圆满受用快乐地
彼处怙主无量寿
左边大势至尊等
及诸菩萨环绕处
离垢清明殊胜界
受生清净莲花胎
等持甘露以为饮
天界伎乐悦耳声
绽放菩提支花朵
无散坦然心专注
www.blh.hk

轮回胜劣一切处
无有一人不进入
自此一直往西方
无有苦名极乐刹
右边圣者观世音
请去无量诸佛尊
此地以上佛之境
未被有世污泥染
胜妙禅定以为食
华衣绸幡旗鬘丽
枝繁叶茂如意树
恒时发出妙法音
忆念彼刹之功德
- 24 -
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ཅེས་བ ོད་ལ་ ལ་མ་བཏབ་ ེ་ད གས་ད ང་བས་ད་གདོད་ ོ་ ་འ ར་ཏེ་ཚ་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་འདི་བཞིན་
གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམ།

གོ ས་བ ར་བ གས་པའི་ ་མ་དང༌།
།འ ེན་མཆོག་འོད་ ང་དཔག་མེད་ཀྱི།
དཀྱིལ་འཁོར་ ་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ།
།དེ་རིང་ ིང་ནས་ བས་ ་མཆི།།
མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེ་ མས་ཀྱིས།
།འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་བདག་ ་ །།
བར་དོའི་གནས་ན་མགོན་མེད་ཅིང༌།
།འཇིགས་པས་མནར་བ་བདག་ལ་དགོངས།།
ཐོག་མེད་ ས་ནས་ ད་པ་ཡི།
།ལས་ངན་ ིབ་པས་མནར་བ་བདག།
མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ལས།
།བདེ་ཆེན་གནས་ ་ ང་ ་གསོལ།།
བར་དོའི་འཇིགས་པ་གཤིན་ ེའི་འ ང༌། །ཉམ་ངའི་གནས་ ་འཁྱམས་པའི་འགྲོ།།
ཉོན་མོངས་ག ང་བས་གཟིར་བ་ མས།
། མས་པའི་ གས་ ེས་བ བ་ ་གསོལ།།
ཞེས་བ ོད་པའི་མོས་པ་ འོ།།
དེ་ནས་ལམ་བ ན་པ་ལ། ལག་ ་མར་མེ་ཐོགས་ཤིང་མཚན་ ང་གི་ ོགས་ ་དལ་ ས་བཏེགས་ལ།

འོ། མར་མེ་འདི་ ི་ ར་མར་མེའི་ མ་པ་ལ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས་གསལ་བས་
བ ན་པ་ཙམ་གྱིས་བར་དོའི་ ན་ནག་སལ་གྱིས་བསལ་ཏེ་ཐར་བའི་ལམ་ ་བགྲོད་པའི་
ལམ་ ག་གེར་གསལ་བར་མོས་ལ།
ྃ།
ེན་འ ེལ་ ས་ཀྱི་ ོན་མེ་འདི།
ཤེས་རབ་མེ་ ེ་རང་གསལ་ཞིང༌།
ཐར་བའི་ཞིང་ ་འགྲོ་བ་ལ།
ོན་མེ་འདི་ཡིས་གསལ་ ར་ཅིག
ོན་མེ་འདི་ཡིས་གསལ་ ར་ཅིག
ོན་མེ་འདི་ཡིས་གསལ་ ར་ཅིག
ཡེ་ཤེས་འདི་ཡིས་ ེད་ ར་ཅིག
འདི་ལ་བ ེན་ནས་ ་ཁྱོད་ཀྱང༌།
ཡེ་ཤེས་ ་དང་འ ད་པར་ཤོག།

།རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མཚན་ ེད་དེ།།
། གས་ ེ་ གས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར།།
།གལ་ཏེ་ ན་པ་འཐིབས་ན་ཡང༌།།
།གལ་ཏེ་མ་རིག་ ོངས་ན་ཡང༌།།
།གལ་ཏེ་མ་ཤེས་འ ལ་ན་ཡང༌།།
།གལ་ཏེ་དག་པའི་ལམ་ ོར་ཡང༌།།
།ཡེ་ཤེས་ ང་བ་ཆེན་པོ་ ེ།།
། བ་ ོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ །།

ཅེས་བ ོད་པ་དང༌། ཚ་འདས་ཉིད་ཀྱིས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་མཐོང་ཞིང་སངས་ ས་
ང་བ་མཐའ་ཡས་ ང་མ་ནས་མཇལ་ཏེ་ ས་ད་ ་ཉིད་ ་མགོན་པོ་གང་གི་ཞབས་ ང་ ་འགྲོ་བའི་འ ན་པ་ ག་པོ
་ ད་ལ་ ང་གིས་ ེས་པར་བསམ་མོ།།
དེ་ནས་ ར་ཆོག་གི་དོད་པོ་ནི།
www.blh.hk
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如是念诵劝说安慰，观想亡者随后转变心态，自己如是祈祷：

安住十方上师尊
坛城一切诸会众
具大悲心诸怙主
中阴之处无依靠
我为无始时以来
于从无边轮回苦
中阴怖畏阎罗关
烦恼忧伤所折磨

胜引无量光佛之
今日至诚而皈依
轮回如我诸有情
恐惧折磨请忆念
所造恶业罪障迫
祈祷引入极乐刹
凄惨境地漂泊众
慈心悲尊祈救护

观想亡者如是念诵
复作引路，手持酥油灯缓缓举向灵牌（照片）的方位：

噢！外为油灯之相，内显胜慧之本，此灯仅一显露，
即驱中阴黑暗，灿然照亮通往解脱道之路：
吽
缘起之物此盏灯
智慧火焰自明亮
去往解脱刹土中
然以此灯愿照亮
然以此灯愿照亮
然以此灯愿照亮
然以胜慧愿寻得
依靠此灯男子您
愿能面见胜慧尊

象征自证之胜慧
大悲力之光芒闪
倘若笼罩极黑暗
倘若无明而愚昧
倘若无知而迷乱
倘若迷失清净道
胜慧灿烂大光明
西方极乐清净刹

如是念诵，观想亡者清晰看见去往极乐世界之路并从远处望见无量光佛，心中生
起强烈向往当下去到怙主尊前。
然后代替超拔仪轨：
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།ྃ
ཞིང་གི་མ ་དང་རང་གཞན་མོས་ ོབས་ཀྱིས། །དམིགས་ ལ་ ་ཁྱོད་དཔག་
ཆེན་མདའ་འཕངས་ ར། ། བ་ ོགས་མཁའ་ལ་ ངས་ཀྱིས་རབ་འཕགས་ནས།།
ིར་མི་ ོག་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག།
ཀྱེ་ཚ་འདས་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག
བ་ ོགས་འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་
་བ་དེ་ཡིད་ལ་ ང་ ང་ ན་པའི་ངང་ནས།
རིག་པ་མ་འ ལ་བར་ ད་ཅིག་ལ་
མདའ་འཕངས་པ་ ར་བ ད་ཅིག ཅེས་བ ོད་པ་དང་མཉམ་ ། མགོན་པོ་འོད་
དཔག་མེད་གཙ་འཁོར་ག མ་ལ་མོས་གུས་ ང་ ང་བ་ཞིག་ ས་པའི་ ེན་གྱིས།
དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ གས་ཀ་ནས་ གས་ འེ ི་འོད་ཟེར་འཇའ་ མ་
བ ངས་པ་ ་ ་ཞིག ནར་གྱིས་ ང་བའི་ ་ལ་ཚ་འདས་ཀྱིས་འ ས་པ་དང༌། ཡར་ཙན་
གྱིས་འཐེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ ་མེད་པའི་ ན་ ར་མེ་ཏོག
་པ ྨའ་ི བས་ ་འཕོས་ནས་བ ས་ ེས་ ལ་པའི་ ར་ ར་པར་བསམ་མོ།།
ཨ་ པ ྨེ་པ ྨེ་པ ྨ་སམ་བྷ་ཝེ་མ་ ་ ་ཁ་བ་ཏི་ག ་ ་ཱ །
ཞེས་བ དོ ་ལ་ ིར་མི་ ོག་པར་ ས་གདབ་བོ།
མ ག་ ་དེ་ ར་བགྱི་བའི་དགེ་ ་གཤིན་དོན་ ་བ ོ་ཞིང་ ནོ ་ལམ་བཟང་པོས་མཐའ་བ ན་པ་ནི།

ཧོ། ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་ ་མེད་པ་ན་བ གས་པའི་ ལ་བ་ ས་དང་ ོབ་
མར་བཅས་པ་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། འཇིག་ ེན་འདི་ནས་ཕ་རོལ་ ་འཕོས་པའི་
ཚ་འདས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཚ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་དགེ་བའི་ ་བ་གང་དག་བགྱིས་
པ་དང༌།། བགྱིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ ལ་མི་ཉེ་ ་ མས་ཀྱིས།
་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཅིང་ཡོན་ ལ་པ་དང༌།
མཆོད་གནས་དམ་པ་ ན་
ངས་ཏེ་གསང་ གས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ ེས་ཏེ་ཆོ་ག་ག ང་བཞིན་ ་བགྱིས་པ་དང༌།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ག ང་རབ་བམ་ག ངས་ གས་ཟབ་མོ་བ ས་པ་དང༌། འཆི་བར་ངེས་
པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ ོག་ ས་ཏེ་མི་འཇིགས་པ་ བས་ཀྱི་ ིན་པ་བ ལ་པ་དང༌། དགེ་
འ ན་འ ས་པའི་ ེ་ལ་ག གས་ཚད་ ལ་ཏེ་གཤིན་བ ོས་བགྱིས་པ་དང༌། ེན་ག མ་
གྱི་ ང་ ་མར་མེ་ ལ་བའམ་ ས་པ་ལས་ ཱ ་བཏབ་པ་དང༌། ཡིག་ ག་ ོ་ལ་བ ོས་
པའམ་ཇོ་དར་ ་ ས་ཏེ་རི་ལ་བཏགས་པ་སོགས་མདོར་ན་དགེ་བའི་ ོངས་ཇི་ ེད་ཅིག་
བ བས་པ་འདི་དག་གཅིག་ ་བ ོམས་པའི་མ ་ལ་བ ེན་ཏེ། ཚ་འདས་ཤིང་ ས་བ ེས་
པ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་ ངས། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་
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吽
以对境力自他信心力
径直飞越西方之天空

缘境您如大力射出箭
愿得永不退转之果位

杰！亡者某某您请听闻：西方世界名曰极乐刹，迫切
忆念于心，心识不乱刹那如射箭般请去。念诵同时，观想
以对怙主无量光佛主眷三尊发起切切信心之缘，从如来及
眷属心间发出大悲光芒犹如伸展之彩虹条幅般，亡者抓住
其端，向上牵引，迁移至极乐世界怙主无量光佛面前之莲
花中成为化生化身。
嗡班美班美班玛三巴卫玛哈色卡巴德嘎灿德索哈
如是念诵，印持于不退转。
最后如是所作善根回向亡者，以善愿文结尾。

伙！安住十方无量无边刹土之诸佛佛子以及弟子垂念
我！自此世间去往来世之亡者，无始轮回以来生生世世，
所作一切善根、随喜所作、及亲属为其供养上师三宝、奉
呈施物、迎请应供处圣尊、开启密法坛城、依轨所作法事、
念诵大乘经典或甚深陀罗尼咒、为必死之众生赎命、赐予
无畏布施、供养僧众午斋回向亡者、在三依处前供灯或是
用骨灰制成擦擦像、刻玛尼石或制作经旗悬挂山上等。总
之，依靠所行一切善根合而为一之力，愿以换身亡者某某
为首，等同虚空边际之一切有情不堕颠倒恶趣、不离善法
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ཐམས་ཅད་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་མི་ ང་བར་དགེ་བའི་ ང་བ་དང་མི་འ ལ་བར་ལས་ངན་
་འ ས་གཉིས་ལས་ཡོངས་ ་ཐར་བར་ ར་ཅིག ཁྱད་པར་ ། ་མའི་ ས་ ེན་བོར།
ི་མའི་ ས་ ེན་མ་ ེད། ིད་པ་བར་མ་དོ་ཉམ་ང་བའི་འ ང་ལ། བས་དང་ ོབ་པ་
མེད་པ། མགོན་དང་ད ང་གཉེན་མེད་པ། ོན་གྱི་བསགས་ བ་མེད་པ། དགེ་བའི་
ར་མདའ་ ང་བ། མིང་བཞི་འ ས་པའི་ ང་པོ། ཚར་བ་ ག་བ ལ་གྱི་རང་བཞིན།
འཇིགས་ ག་འ ལ་ ང་གིས་མནར་བ།
འཁྱགས་ ོག་ ོམ་ག མ་གྱིས་ག ང་བ།
ཚ་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་པ།
་ ོ་ ང་གིས་བཏེག་པ་བཞིན་གར་འགྲོ་རང་དབང་དང་
ལ་བའི་བར་དོའི་སེམས་ཅན་ཆེ་གེ་མོས་གཙ་ ས་བར་དོར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ ར་བ་
ཉིད་ ་གནས་གྲོགས་ལོངས་ ོད་བཟའ་བ ང་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་འ ད་ནས་བག་
ཕེབས་པར་ ར་ཅིག དེ་ ར་ ར་པའི་མོད་ལ། འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དང༌།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ིབ་པ་ མ་སེལ་ མས་མཐོང་ནས། བར་དོ་ལ་བར་དོ་ཡིན་པ་
ངོ་ཤེས། འ ལ་ ང་ ས་ཐེབས། ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་དང་ ་བ་ ེས་ ་
ན་ནས། ལས་ངན་པའི་ བི ་པ་ ད་ཅིག་ལ་དག་ནས། རིག་པ་རང་དབང་ཐོབ།
བདེ་བ་ཅན་དང་པ ྨོ་འོད་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་པར་ཅན་ མས་ ་བཙན་ཐབས
་ ་བགྲོད་ ས་པར་ཤོག་ཅིག གལ་ཏེ་ལས་དང་བག་ཆགས་དབང་བཙན་པའི་ ོབས་ཀྱིས་
འ ལ་ ་དེ་ ར་མ་ ང་ནའང༌།
དགེ་བའི་དངོས་པོ་ མས་ ི་བཞིན་ ་འ ངས་ཏེ་
མངལ་ ོ་བཟང་པོ་བདམ་ཞིང་ ནོ ་ལམ་བཟང་པོས་མཚམས་ ར་ནས་མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་
བ ན་དང་ ན་པའི་དལ་འ ོར་གྱི་ ེན་བཟང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ེས་མ་ཐག་པ་ནས་
དམ་པའི་ཆོས་དང་འ ད་ཅིང་ ་མ་དམ་པ་ མས་ཀྱིས་ གས་མཉེས་བཞིན་ ་བ ེ་བ་
ཆེན་པོས་ ེས་ ་འཛིན་པར་ཤོག་ཅིག
གྲོགས་བཟང་པོ་ ེས་ ་དམ་པ་ མས་དང་
འགྲོགས་ནས་ཟབ་པ་དང་ ་ཆེ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་ཉིན་དང་མཚན་ ་ལོངས་
ོད་པར་ཤོག་ཅིག ཐོས་པས་རང་ ད་གྲོལ་ཞིང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ མས་ ད་ལ་ ེས་
ནས་ ིང་པོའི་དོན་ལ་གཞོལ་བཞིན་ཚ་དེ་ཉིད་ལ་ ིད་པའི་ ་མཚ་ལས་ཡོངས་ ་བ ལ་
བར་ཤོག་ཅིག རང་དོན་ ་ཐར་བའི་གོ་འཕང་མངོན་ ་བ སེ ་ནས་ ིད་པའི་ཁམས་ ་
ཆོས་ ོན་ཅིང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དོན་བ བ་པ་ལ་ ོ་ངལ་མེད་པར་ ར་ཅིག
་
མེད་པའི་ཞིང་ ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ ོད་པ་ ་མཚས་གང་ལ་གང་འ ལ་གྱི་ མ་པར་
རོལ་ནས་འ ིན་ལས་ བས་པོ་ཆེ་ ོགས་མེད་ ེལ་ཞིང་འགྲོ་བ་འ ནེ ་པའི་དེད་དཔོན་
དམ་པར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག།
ལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་་་་ སངས་ ས་ ་ག མ་སོགས་བ ོད་པར་ འོ།།
www.blh.hk
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光明、从恶业因果二者中完全解脱。尤其是，已失往昔身、
尚未获得来世身、投生于中阴界、踏入可怖狭长之险道、
无依无靠、无怙无亲、既乏前世累积之资粮、又乏后助回
向之善根、四名聚合之蕴、倍感难忍痛苦、恒遭恐惧迷乱
幻象折磨、感受饥渴寒冷三苦、寿量不定、犹如风吹羽毛
般飘向何处无有自主之中阴身，以某某为主之一切中阴
身，愿速获圆满之住所、友伴、受用及饮食，令得安心；
并于当下亲见圣者观世音和除盖障菩萨，认出自己此刻正
处中阴，幻象得以印持，随念上师三宝本尊及见解，刹那
净除恶业之障碍，自心得获自在；愿能强行往生极乐世界、
莲花光明宫等殊胜刹土。
即使因业力和习气力强，未能立刻如愿往生，善法如
影随行，也能选择好的胎门。愿以善愿相结而获得具备人
天七德暇满贤善身；愿一出生即遇正法，上师欢喜大悲摄
受；愿能亲近善友大德，日夜享用深广大乘法；愿以闻法
解脱自相续，相续中生起圣道功德，由此趋入精华要义，
彼生完全越过三有大海；愿为自利现证解脱果位，为三有
界传讲妙法，无有厌倦成办他利；愿以无尽善巧方便之行
海，随缘调伏之化现，行持无偏广大事业，成为引领众生
之导师。
念诵：

“彼佛众会咸清净”等
（彼佛众会咸清净，我时于胜莲花生，亲睹如来无量光，现前授我菩提记。
蒙彼如来授记已，化身无数百俱胝，智力广大遍十方，普利一切众生界）。

“以佛所获三身之加持”等
（以佛所获三身之加持，法性不变真谛之加持，僧众不退意乐之加持，
如是回向发愿悉成就。）
www.blh.hk
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ེས་ཀྱི་ ལ་འ ོར་ལ་ནི་བདེ་བ་ཅན་ ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་ ར་ལམ་ལས་འཇིག་ ནེ ་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་
ནི་ད་ ་འཚ་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་ ས་ཀྱི་ཞིང་ཡིན་པས།
གས་ འི ི་བ དེ ་རིམ་ ར་ ག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་
བསལ་བའི་དོན་ལ་འ ག་མི་དགོས་ཞེས་ག ངས་པ་ ར་འདིར་ཡང་ཤེས་པར་ འོ།།
དེ་ ར་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ནམ་བ ན་ཚིགས་རེ་ལ་ཚར་རེ་ ས་ཏེ་དགུང་ཞག་ཞེ་དགུ་སོང་བའི་ བ་ཐ་མར༌།ད ས་ཀྱི་
ཆོ་ག་ གོ ས་པར་བཏང་བའི་མཐར་ ང་ ་འམ་འ ་པར་ལ་དམིགས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ ་ཚགས་ མས་ཀྱི་ གས་
ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ ང་བས་ཚ་འདས་ཀྱི་ ང་ཁམས་ ེ་མཆེད་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ེ་མེད་ཆོས་
ད ངི ས་ཀྱི་ཀློང་ ་ ངས་པར་བསམས་ལ་མེ་ ར།

对于后行观修，在《往生极乐刹仪轨·无量光佛捷径》中云：“极乐世界是现今

ཨ།
ཚ་འདས་ ད་ཀྱི་མ་དག་པའི།
བདག་མེད་ཡེ་ཤེས་མེ་ ེ་ཡིས།
འོད་གསལ་ ོང་ཉིད་ད ིངས་ཀྱི་ངང༌།
ཚ་འདས་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཀུན།
ཨ་ཨ་ཨ།

། ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་ མས།།
། ད་ནས་བ ེགས་ཏེ་དག་པར་ ར།།
།རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ ང་བ་ཡིས།།
།རང་ ང་ཆོས་ འི་ཀློང་ ་བ ེག།

ཞེས་བ ོད་ལ་བ གེ
ང་ཐལ་འཇིམ་པ་གཙང་མ་དང་ ར་ལ་ག ངས་ ས་ ས་ཏེ་འཛམས་ན་ ཱ ་ །
ཨ་ ཱཿ ྃ་ ིཿཱ ཨ་བ ་ག ེ་ ་ཱ །དྷ ་དྷ ་ག ་ེ ་ཱ ། ཞེས་བ ས་ན་ ིན་ བས་དང་ནང་ག ག་རབ་གནས་ཐམས་
ཅད་ གས་གཅིག་པོ་འདིས་འ བ་པ་ཡིན་ཞེས་གུ་ ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་བ ན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐར་ལམ་དཀར་པོ་
ལས་ག ངས་སོ།།

ཕན་པའི་སེམས་དང་མོས་པའི་ ོབས་བ ེད་དེ།
ཉམ་ཐག་གཤིན་པོར་བ ེ་བའི་གྲོས་བཏབ་ནས།
འདི་བགྱིས་དགེ་བས་བར་དོའི་འ ང་རིང་ ༌།
འཇིགས་ ང་ཉམ་ངའི་གཡང་ལས་རབ་བ ལ་ནས།

།ཐ་མལ་མི་དང་མི་ཡི་འ ེལ་ལམ་གྱིས།།
།དག་ཞིང་བགྲོད་པའི་ཐབས་ལ་ མ་པར་འ ན།།
།ལས་ཀྱིས་འ ན་པའི་ བས་མེད་ཚ་འདས་ཀུན།།
།ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ལ་འ ག་པར་ཤོག།

ཅེས་པ་འདི་ནི། ིང་ ེའི་ ལ་ ་ ར་པའི་འགྲོ་བ་ ེ་འཆི་བདག་གི་ཁར་ ད་ཅིང་ངན་འགྲོའི་འཇིགས་པས་
མནར་བ་དག་ལ་ཕན་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་ ་ ས།
དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་བ ལ་བ་ ེན་ ་
ར་ཏེ་མངོན་པར་འ ་ ས་པ་ཡིན་ལ། ལར་བོད་ ལ་འདིར་ ིན་ བས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས་པའི་ཟབ་ཆོས་
་ཚགས་ཤིག་བ གས་པས། ཆོ་ག་གསར་བ་འདི་རིགས་ཆོག་ཁྲིགས་ ེད་པའི་དགོས་པ་ ོར་ཡང༌། གས་
ཆོས་ ་ཆེར་མ་དར་བའི་ ལ་ ་ མས་ ་འཁོད་པའི་དད་ ན་མང་པོ་ཞིག་གསང་ གས་ལ་མོས་པ་ཆེ་ཞིང་
གནས་ཆོག་སོགས་འདོན་པར་ ོ་ནའང༌། བ ེད་རིམ་སོགས་ཕར་ཞོག
གས་ཆོག་ ིའི་འགྲོས་ཙམ་
ཡང་མི་ཤེས་པས། དེ་འ འི་ངང་ ལ་ལ་བསམས་ཚ། ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་འ ེན་ གས་ ེའི་
གས་ ་ལས། ་མེད་ གས་འདི་བ ོམ་པ་ལ།། བ ེད་ ོགས་ངེས་ཤེས་ཐོབ་པ་དགོས།།
ཕལ་གྱིས་
བ ོམ་པར་མི་ ང་ངོ༌།། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་ ་མེད་ གས་ཀྱི་གནས་འ ེན་སོགས་གང་ ང་ ་ ེད་པར་
མཐའ་གཅིག་ ་དགག་ ་གཏན་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། དབང་ ང་སོགས་ཐོབ་ ོང་མེད་པ་དང༌། བ ེན་པ་
ོན་ ་མ་སོང་བ ། ཐ་ན་གནས་ ང་གི་ཆོ་གའི་ ག་ ལེན་ཙམ་ཡང་ཅི་བཞིན་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས།
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正在住世之佛刹，故不需如共同密法生次般趋入消除常断边之义。”同样在此亦
应了知（不需作消除常断边的空性修持）。
如此每日或每七日做一次，49日的最后一夜，正文仪轨全部念完之后，把灵牌或
照片当作所缘境，观想从坛城诸尊众心间发出胜慧光芒将亡者蕴界处轮回诸法消
融于无生法界中而点火：

啊
亡者相续不净之
今以无我胜慧火
光明空性法界中
亡者烦恼与习气
啊啊啊

诸种蕴与界及处
彻底燃毁变清净
以此觉性胜慧明
尽焚自生法身界

如是念诵焚烧（灵牌或照片）。（若条件许可），将灰混合干净泥土以陀罗尼咒
水揉合制成擦擦像。“嗡啊吽舍嗡班泽嘎贝索哈，达玛达德嘎贝索哈”，如是念
诵，则可以此一咒完成所有加持、装藏、开光（仪式），此为格热如意宝《七期
仪轨·白净解脱道》中所说。
发起利益之心敬信力

今以平凡人与人之情

慈悲弱小亡者劝谏中

极为赏识往生净土法

以此善作祈愿中阴路

因业漂泊无依亡者众

翻越恐怖惊惧之险隘

顺利步入大解脱之城

此为，以欲愿利益悲心对境众生---已入死主之口并被恶趣怖畏折磨诸众之想法为
因，某些求学者劝写为缘所成。藏地有未失加持效力之种种甚深妙法，本无需此
类新仪轨作调诵仪轨，然居住在无广大密法传播地之众多信众，虽对密法极具信
心，也愿意念诵超度仪轨等，但遑论生次，连普通密法仪轨步骤亦不知晓，考虑
此种情况，且恰美仁波切之《超度·大悲铁勾》中亦云：“修习无上部传规，需
对生圆得定解，普通之人不宜修。”如是言故，任意行持无上部传规超度法等并
非一概没有遮止，未得过灌顶传承及以前未做过念修，甚至连超度法仪轨程序亦
不知为何之某个补特伽罗，却打开甚深密法经函：“吾为金刚萨埵尊，为汝胜道
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གསང་ གས་ཟབ་མོའི་གླེགས་བམ་ཞལ་ ེ་ནས། ང་ནི་ ོ་ ེ་སེམས་དཔའ་ ེ།། ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་མཆོག་འ ེན་
པ་ཡིན།། ཞེས་བ ོད་དེ་ཐད་ཀར་ཚ་འདས་ལ་འ ེན་ ོན་ ེད་དགོས་ན་འོས་འཚམ་ཡོད་མེད་ཐད་དོགས་
པ་བཅས་པའི་ ི་བ་ཞིག་འོང་བ་ཆོས་ཉིད་ལགས། མ་གཞི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་མཁོ་བའི་ཆོ་ག་འདི་རིགས་ཀྱིས་
་མེད་ གས་ཀྱི་གནས་འ ེན་མཚན་ཉིད་པའི་གོ་མི་ཆོད་མོད། དེའི་ ོན་འགྲོ་ ་ ར་བ ང་ ེ་དོན་གཉེར་
ཅན་འགའ་རེ་ ི་ནས་ གས་ཆོག་མཚན་ཉིད་པར་འ ག་པའི་མ ན་ ེན་ཞིག་ ་འ ར་ཆོག་ཅིང༌། དེ་བས་
ན་མདོ་ཆོག་སོགས་ ་བདེན་པའི་ ོབས་དང་མོས་པའི་མ ་གཙ་བོར་ ེད་པ་ལས་རང་ཉིད་ འི་ང་ ལ་ལ་
གནས་ནས་་བ ེད་རིམ་ ་ འི་གསལ་ ང་འཛིན་མི་དགོས་ཞེས་གྲགས་པ་པཞིན། བ ེད་རིམ་དང་འ ེལ་
བའི་དམིགས་རིམ་མང་པོ་འཛིན་མི་དགོས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་བཤམས་བཀོད་དང་གཏོར་མ་བཅའ་མཆོད་
སོགས་ཀྱང་མི་དགོས་པའི་ཆོ་ག་འ ག་བདེ་བ་རེ་ཐོག་མར་ལག་ལེན་ལ་ཐེབས་པར་ ས་ནས།
རིམ་པས་
ས་ཀྱི་ཐེམ་པ་ལ་འཛགས་པ་བཞིན་ ད་ ེ་གོང་མ་གོང་མའི་གནས་ཆོག་ལ་ ོབ་ ་ ང་ན་ཕན་ཆ་དང་དགེ་
མཚན་ཆེ་བར་ མ་ ེ་དང་པོའི་ལས་ཅན་ མས་ཀྱི་ཆེད་ ་དམིགས་ནས་མོས་པ་ལམ་ ེད་ཀྱིས་ ལ་འ ོར་
ོད་པའི་ གས་ཀྱི་ག གས་བ ན་འཆང་བ་བ ན་འཛིན་ ་མཚས་ས་ ི་ ་ཚས་ལ་གསང་ཆེན་འོད་ ར་གྲོལ
་བའི་དབེན་ཁྲོད་ ་འདི་བཞིན་ཆོག་ཁྲིགས་ ་བ ེབས་པ་ ེ། འགལ་འ ལ་མཆིས་ན་ ་ལ་བཤགས་ཤིང༌།
དགེ་བས་སེམས་ཅན་དཔག་ ་མེད་པ་བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག དགེའོ།། །།

www.blh.hk

- 33 -

利益亡者仪轨·入具乐城
指路人”，如是念诵直接对亡者作引导，很自然会对其是否恰当提出疑问。原本
初学者所用此类仪轨并不能替代无上部传规的标准超度法，但把它当作前行，对
某些人来说或许可以成为趋入标准密法仪轨的顺缘。是故，显宗仪轨中强调除谛
实力与敬信力之外，无需自身安住佛慢执取生次明相，同样，（密法中也有）无
需执取相关生次之众多缘次、亦无需布置坛城和供制朵玛等便行仪轨。若能先（将
此类仪轨）落于实处，再如逐渐登梯般层层递进学习至最上续部超度仪轨，则会
有很大裨益。
为利诸初学具缘者，胜解道用行持观修密法之假相者丹增嘉措于土鼠年大密
虹身解脱寂静地如是编汇而成调诵仪轨，若有违越错误向本尊忏悔，以此善行愿
无量众生往生极乐世界。善哉！
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备注：
①男子您：本仪轨中所提亡者皆使用男性身份，若亡者为女性，可自行将仪轨
中的“男”字改为“女”字作念诵。
②玛嘎达：玛嘎达城，金刚座所在之城市。
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