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༄༅།  །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས།  རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་ཕྲིན་ལས་ངོ་

མཚར་ཆོས་དྲུག་ལས་ཟབ་དོན་ཐོས་གྲོལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བཞུགས་སོ།  །

《心要修持‧障碍遍除》 - 持明莲花生事业奇妙六法中

别录深义听闻解脱

蒋扬工珠罗卓他耶 编辑

ན་མོ་གུ་ར་བེ།

顶礼上师!

ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ།  །

邬金无边光佛前,

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་།  །

恭敬顶礼金刚语,

ཐོས་ཚད་སྲིད་པའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ནས།  །

闻解轮回险关已,

དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

施大安慰赐加持。

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མ་བསྒོམ་འཚང་

རྒྱ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཟབ་དོན་ཐོས་པས་གྲོལ་བའི་གདམས་ངག་འདེབས་པ་པོ།   རབ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་

འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་པ།  འབྲིང་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ།  ཐ་མ་དམ་སྡོམ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཅིང་སེམས་བསྐྱེད་

བཟང་པོ་ཡོད་པ།  གང་ལའང་གདབ་ཡུལ་དེས་དད་མོས་འགྲོ་ཞིང་སེམས་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་གལ་ཆེའོ།  །

《心要修持‧障碍遍除》口诀心要录──持明莲花生事业无修成

佛六法内之深义听闻解脱，施行者最上为二次第达至究竟之

瑜伽士，中等为具足三学者，下等为无破损誓戒而发心贤善

者。无论如何，最重要是所施行对象信任而无不和之人。
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གདབ་པའི་ཡུལ་བར་དོ་དང་པོ་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ།   གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་

པའམ་རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བུའི་ཁྲིད་ཐོབ་ནས་ངེས་ཤེས་བརྟན་པ།   ཐ་མ་ནི་གང་ཟག་མཆོག་འགའ་རེ་ཙམ་ལས་དེ་དུས་ཕལ་

མོ་ཆེ་ལ་དགོས་པའོ།  །

所施行对象：第一中有日夜均具光明经验者；第二已生少许

禅定，或获得诸如大圆满导引而定解坚固者；最后，普通人

除少数殊胜者之外，大部份皆需要。

འདེབས་པའི་དུས་ནི།   འོག་ཏུ་སོ་སོར་གསལ་བ་ལྟར་ལ་སྤྱིར་ཉམས་ལེན་ཡོད་པའི་རིགས་མ་གཏོགས་གཞན་ཕལ་མོ་

ཆེ་ཐུང་མཐའ་སྐད་ཅིག་མ་ནས་རིང་མཐའ་ཞག་བདུན་ཚུན་ཅི་རིགས་པར་སྐྱེ་བ་གཞན་ཏུ་སྲིད་པར་སྦྱོར་བ་དང་།   རྐྱེན་

མ་རྙེད་པའམ་ལས་དང་འཁྲུལ་བའི་གཞན་དབང་ཅན་འགའ་ཞིག་ཞག་བདུན་གྱི་མཚམས་སུ་བར་སྲིད་སྔ་མ་འཆི་འཕོས་ཏེ་

སླར་བར་སྲིད་གཅིག་འགྲུབ་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རིང་མཐའ་ཞག་ཞེ་དགུ་ལ་གནས་པས་མཚོན་མ་ངེས་པའང་ཡོད་མོད།  

བར་དོ་སྔ་མ་གཉིས་ཕལ་བས་ངོས་ཟིན་དཀའ་བས་སྲིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཁོ་ན་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བ་གལ་ཆེ།   འོན་

ཀྱང་དབུགས་ཆད་ཀར་སླེབས་ན་མཆོག་དམན་གང་ལའང་བར་དོ་གསུམ་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་རིམ་པར་འདེབས་བ་ལེགས་ཏེ་

ཐོས་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཡིན་ཕྱིར་ཕན་ཆེ་བས་སོ།  །

施行时间：如下文分别明示，总体上除有实修之流，其余大

部份人最短一剎那、最长七天，即随类投生其他生命形态。

某些未具条件或被业力及惑乱所控者，七天间隙中，前一中

有死亡，再成另一中有，如是等等，最极长者，留住四十九

天。由此表明，日数无定。唯首二中有，凡夫难以认持，故

专一屡屡重复投生中有之引介，甚为重要。然而，无论高

下，任谁到达断气之际，顺序施以三种中有导引皆善，盖因

听闻解脱乃金刚语，故利益甚大。

འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི།  འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་དབང་པོས་བརྡ་འཕྲོད་བའི་སྐབས་ནས་མིག་སྔར་རྟེན་བྱིན་རླབས་

ཅན།  མཐོང་གྲོལ་འཁོར་ལོ།  སོ་སོའི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་བརྙན་ནམ་ཐང་ཀ་བཀྲམ་ལ་མཆོད་པ་བཤམ། 

ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ལ་ཕྱག་རྫོགས།  ལྷའི་རྣལ་འབྱོར།  བློ་སྦྱོང་སོགས་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཡང་ཡང་གསལ་

གདབ།  ཐམས་ཅད་ལ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྨོས་པས་དད་མོས་བསྐྱེད།   འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་ངེས་འབྱུང་དང།  བར་དོའི་གདམས་པ་གོ་སླ་བ་ཅི་རིགས་པ་བཤད།  ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག 

།བཏགས་གྲོལ་རིགས།  པདྨའི་སྙིང་པོ་སོགས་ཐོས་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་རྣམས་དང་།   ཆེད་དུ་བསྔགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་མཚན་དང་གཟུང་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཡང་ཡང་བཀླག
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施行时间：于诸堪能成办者，根门仍能辨别了解时，于其眼

前铺设具加持之所依物、见解脱护轮、各自根本上师及本尊

之身像或唐卡，陈列供品。对于有实修者，反复阐明适合其

相续程度之大手印、大圆满、本尊瑜伽、修心等。对一切亡

者皆宣说上师三宝功德，藉此令其生起信解；轮回痛苦、出

离心、中有窍诀，随宜讲述，令易理解；尤其再三读诵《佛

陀一子续》、系解脱之类、《莲花心要续》等诸听闻解脱密

续、特别受赞叹之殊胜佛号及陀罗尼真言；

ཨོརྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བྱ།   ཞེ་སྡང་སྐྱེད་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་

ཡིད་ལ་མི་འཐད་པའི་བྱེད་སྤྱོད་སྨྲ་བརྗོད་ཤིན་ཏུ་འཛེམ།   སེམས་ཆགས་པའི་ཡུལ་གང་ཡང་དྲུང་དུ་མི་བཞག  །སྨྲེ་

སྔགས་ཅ་ཅོ་རྣ་བར་གཟན་པའི་སྐད་ཕྲ་མོའང་མི་བསྒྲག   །མྱང་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་སྐྱེ་བདུན་ཚུལ་བཞིན་

བསྒྲུབ་པའི་རིལ་བུ་སོགས་ཁར་སྦྱིན།   བཏགས་གྲོལ་གླེགས་བམ་དང་ཙཀྲ་རྣམས་སྐྱེས་པ་ལ་མཆན་ཁུང་གཡོན།  

བུད་མེད་ལ་གཡས་སམ།  ལུགས་འདི་ལྟར་ན་མགུལ་དུ་གདགས།  ཚོར་གྲོལ་བདུག་སྤོས་མེར་བསྲེགས་པའི་དུད་

པ་བཏང་།

发自深心祈请邬金无边光佛（即无量光佛）；严禁能成起瞋

因缘等之不合意行动、言说；其前莫置任何令心贪着之对

境；悲叹、喧哗、刺耳声音，微许亦莫发出；如理修持之尝

解脱、佛舍利、七世婆罗门丸等，施于其口；诸系解脱经卷

及护轮，系于男子左腋、女子右腋，或按此传规系于颈项；

点燃受解脱香以熏烟。

འཕོ་འདེབས་མི་དགོས་ངེས་པའི་རིགས་མ་གཏོགས་གཞན་སྤྱི་ལ་རེག་གྲོལ་འཕོ་རྫས་ཆང་གར་མར་བསྐ་བར་སྦྱངས་པའི་

ལྡེ་གུ་བྱས་ལ་ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཀར་སྤྱི་ཚངས་བུག་ཏུ་བྱུགས།   ཕུང་པོའང་མགོ་བྱང་།   ཁ་ནུབ།  གློ་གཡས་འོག་

ཏུ་བསྟེན་ཏེ་གཞག་ན་ཕན་ཡོན་དགོས་པ་ཆེ།   བརྗོད་པ་པོའང་བློ་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་མ་སོང་བར་མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་རིག་

རྩལ་གསལ་ངར་དང་ལྡན་པས།

除肯定无须施行迁识者，其他全部人均以触解脱迁识物──冶

炼烈酒浓稠成糊状，于其外呼吸断绝时，涂在梵穴。若身体

亦安置头顶向北、脸庞朝西、右胁向下倚靠，有极大利益及
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需要。念诵者亦莫匆忙仓卒，具足敬信、悲心、心智清明而

行：

1.   为具实修经验者阐明临终中有：  
གདམས་པ་དངོས་ལ་གསུམ།  དང་པོ་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ལ་འཆི་ཀའི་བར་དོ་གསལ་འདེབས་པ་ནི།   ཕྱི་དབུགས་

ཆད་ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྒུལ་སྐྱོད་མི་བྱ་བར་རྣ་བ་གཡོན་ནས་ཚིག་གསལ་ལ་གདངས་སྙན་པོས་འདི་

ལྟར།

窍诀正文分三：第一，对于有实修者，阐明临终中有──外呼

吸断绝而内呼吸未断时，勿作移动，以清晰咬字及动听音

韵，从其左耳如是唱诵：

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

给玛 考殿 日吉 布

呜呼具缘种姓子，

མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔

玛言 策其 珍贝 永

莫散专一正念听!

འཇིག་རྟེན་འདིར་སྣང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔

记殿 迪囊 记涅 昆

此世间相尽所有，

རྨི་ལམ་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་ཡིན༔

米兰 度吉 卢直 因

乃是梦境魔诱骗。
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ཐམས་ཅད་མི་རྟག་འཆི་བའི་རྒྱུ༔

坛且 米塔 其威 究

一切无常死亡因，

སྡུག་བསྔལ་སྤོངས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

度阿 朋西 日吉 布

请断痛苦种姓子!

དཀར་དམར་ནག་ལམ་སྣང་བ་ཀུན༔

噶玛 纳兰 囊瓦 昆

白红黑光诸显相，

ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

坛且 森吉 却祖 因

一切皆为心幻变。

རང་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་མེད༔

朗列 申杜 囊瓦 美

除自以外无显相,

མ་འཇིགས་མ་སྔངས་རིགས་ཀྱི་བུ༔

玛吉 玛昂 日吉 布

莫惊莫怖种姓子,

ད་ལྟ་རིག་པ་བརྒྱལ་འདྲ་བ༔

旦塔 日巴 佳 扎瓦

现今明觉像昏厥,

ཕྱི་སྣང་ནམ་ལངས་མཁའ་དང་འདྲ༔

其囊 南朗 卡 当扎

外相犹如破晓天。
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ནང་སྣང་བུམ་ནང་མར་མེ་བཞིན༔

囊囊 奔囊 玛美 辛

内相若瓶内油灯,

གསལ་ལ་མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་གནས༔

稍拉 米托 策其 涅

专一安住明无念,

འདི་ནི་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ཏེ༔

迪尼 其威 沃稍 爹

此乃死亡光明也,

སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་འདི་ཀ་རང་༔

桑杰 贡巴 迪卡 让

佛陀密意正是此。

མ་བཅོས་མ་བསླད་ལྷུག་པར་ཞོག༔

玛却 玛列 卢巴 秀

无整无染轻悠住,

ཆོས་སྐུར་གྲོལ་ལོ་རིགས་ཀྱི་བུ༔

却固 卓洛 日吉 布

法身解脱种姓子！
ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།  ཐུགས་དམ་ཟིན་པའི་རྟགས་བྱུང་ན་དེ་ཀར་བཞག་པས་དབང་པོ་རབ་དེ་ཡིས་གྲོལ།

以上诵三遍。若出现入定征象，就此放下，上根者以之解

脱。
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2.   阐明法性中有：  
གཉིས་པ་དེ་ཡིས་ཕན་མ་ཐོགས་པའམ་ཐོགས་ཀྱང་བརླིང་ཁྱད་དུ་ཐུགས་དམ་གྲོལ་བའམ།   ནང་དབུགས་ཆད་པའི་

རྟགས་དྲོད་དང་མདངས་ཡལ་བ་སོགས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་གསལ་འདེབས་པ་ནི།

第二，上述未能受益者；或虽受益，然禅定解除；或内呼吸

中断征象、温暖及光泽消退等出现时，阐明法性中有：

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

给玛 考殿 日记 布

呜呼具缘种姓子，

མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔

玛言 策其 珍贝 永

莫散专一正念听！

ཁར་སང་རིག་པ་ངོས་མ་ཟིན༔

卡桑 日巴 沃玛 津

昨日明觉未认持，

ད་ནི་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལ༔

达尼 夏顿 尊且 拉

今者七天以内间，

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཟེར༔

囊瓦 坛且 佳 沃色

一切显相虹光线，

ཐིག་ལེ་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར༔

替列 喇固 南巴 侠

明点本尊天相现。
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ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔

坛且 日恩 嘉瓦 宜

普皆五部佛胜者，

ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་འཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

耶些 塔吉 却祖 因

智慧方便神变是，

འོད་དང་འོད་ཟེར་བཀྲག་འཚེར་ཡང་༔

沃当 沃色 查策 杨

光与光线虽亮泽,

དེ་ལ་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར༔

爹拉 玛记 玛 查巴

于彼莫惊莫怖畏,

རང་སྣང་ཡིན་པར་ལ་ཟློས་ཤིག༔

让囊 因巴 拉多 希

乃为自显请确定。

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འོད་ཟེར་ནི༔

爹当 连其 沃色 尼

与彼俱同光线者，

བཀྲག་མེད་ཡིད་ལ་འཐད་པར་འཆར༔

查美 宜拉 贴巴 恰

非亮合意喜生起，
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དེ་ལ་མ་ཆགས་འཁོར་བའི་ལམ༔

爹拉 玛恰 扩威 兰

于彼莫贪轮回道，

དུག་ལྔ་རང་མདངས་སྣང་བ་ཡིན༔

杜阿 让当 囊瓦 因

五毒本力显相是。

དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ༔

爹塔 确吉 囊瓦 拉

如是汝之显相中，

དག་དང་མ་དག་ལམ་ཤར་བས༔

达当 玛达 兰 稍威

净与不净明现故，

ལམ་གྱི་འདམ་ཀ་མ་ནོར་བར༔

兰记 但噶 玛 诺瓦

道路选择莫错误！

རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

日阿 雅运 突噶 涅

从五部佛父母心，

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསེང་ལམ་ཆེ༔

多杰 森贝 辛兰 且

金刚萨埵大狭道，
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འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་མིག་ལ་ཟུག༔

沃吉 布古 米拉 术

光之管道入于眼，

རིག་པ་ལྷན་གྱིས་གནས་པའི་ཚེ༔

日巴 连记 涅巴 策

明觉俱同安住时，

བདག་ཉིད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིག་ཅེས༔

达尼 突杰 宋系 且

「请以悲心随摄我」，

འདུན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔

顿巴 扎波 收瓦 达

猛烈希求祈请说！

རང་དང་ལྷར་སྣང་དབྱེར་མེད་དང་༔

让当 喇囊 耶美 当

自与本尊相无别，

སྤང་བླང་བསལ་བཞག་མེད་པར་བསྐྱང་༔

旁朗 稍夏 美巴 江

守无取舍无去留，

དེ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་ནས༔

爹策 喇拉 喇厅 涅

彼时本尊融本尊，
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ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

隆却 佐固 卓瓦 究

圆满受用报身解。

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

给玛 考殿 日记 布

呜呼具缘种姓子，

གལ་ཏེ་དུས་དེར་མ་གྲོལ་ན༔

嘎贴 度爹 玛卓 那

设使其时未解脱，

དུས་མ་འགྱུར་ཀྱང་སྣང་བ་འགྱུར༔

度玛 究江 囊瓦 究

时虽未转显相转，

ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

却参 殿沃 坛且 昆

方隅上下一切处，

འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔

嘉沃 美彭 祖贝 隆

虹光火聚交炽界。

དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔

刨千 查通 喇措 当

大德饮血本尊众，
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འཇིགས་པའི་ཕྱག་བརྙན་དུ་མ་ཡིས༔

记贝 恰念 度玛 宜

无数可畏眷属仆，

མཚོན་ཆ་རྣོ་བའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔

充恰 诺威 恰贝 星

澍降锐利兵器雨，

ཧཱུྃ་ཕཊ་྄གད་མོས་སྟོང་ཁམས་གཡོ༔

吽呸 给莫 通康 约

吽呸笑撼大千界，

འབར་བའི་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔

巴威 南若 其杨 吞

炽燃游戏随任现。

དེ་ལ་མ་སྐྲག་མ་སྔངས་བར༔

爹拉 玛查 玛 昂瓦

于彼莫惧莫怖畏，

ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་རྩལ་དུ༔

坛且 让记 日抄 杜

普皆认持确定为，

ངོས་བཟུང་ཐག་ཆོད་རང་བབས་ཞོག༔

沃宋 塔却 让巴 秀

自明觉力住原状，
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འདུན་པ་གཏོད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྲེས༔

顿巴 托拉 耶美 色

意乐专注合无别，

ལམ་སྣ་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

兰那 津涅 卓瓦 究

把握道路得解脱。
ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་འབྲིང་པོ་རྣམས་དེ་ཀས་གྲོལ་བར་གསུངས།

反复念诵上文故，据说诸中根者藉彼能得解脱。

3.   引介投生中有：  
གསུམ་པ་སྲིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ལ་འདེབས་པར་གསུངས་ཀྱང་གཞུང་གི་ཞག་གྲངས་རྣམས་བསམ་

གཏན་གྱི་ཞག་ལ་དགོངས་པས།   གང་ཟག་སྤྱི་ལ་ཞག་གསུམ་ཕན་ཆད་ངོ་སྤྲོད་འདི་ཀ་ཁོ་ན་ཟབ་པས་བྱང་ཆོག་གི་ཞར་

བྱུང་ཟས་བསྔོའི་རྗེས་སུ་ཚར་རེ་བཀླག་པ་དང་།   འདི་ཉིད་ཁོ་ན་བརྗོད་ཀྱང་རུང་སྟེ་ལྷའི་གསལ་སྣང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་

དང་ལྡན་པས་མདུན་དུ་བཀུག་པར་བསམས་ལ་གསུར་བསྔོ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གདངས་གསལ་ལ་སྙན་པས།

第三，投生中有之引介，虽云七天后施行，然而经典诸日数

为禅定日，有鉴于此，总体对于各人而言，三天后唯独此引

介甚深故，超渡仪轨附带食物回施后念诵一次；单独诵之亦

可。（诵者）具足本尊天明晰显相、悲悯之心，观想勾召

（亡者）至前方，餗烟供回施已后，以清晰及悦耳声韵：

ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

给玛 永其 日吉 布

呜呼听兮种姓子，

མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དྲན་པ་བརྟན༔

玛言 玛言 珍巴 殿

莫散莫乱正念固！
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ད་ནི་རླུང་སེམས་འདུས་པའི་ལུས༔

达尼 隆森 度贝 卢

今者风心结合身，

སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར༔

希巴 巴朵 囊瓦 夏

投生中有显相现。

འཆི་བར་ཤེས་ཤིང་གསོན་ལ་འཕྲེང་༔

其瓦 谢辛 松拉 厅

知悉死亡忆活人，

གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉ་གཏུམ་པོས་ཟིན༔

辛杰 泊娘 吞泊 津

猛暴死主使者捉，

འཇིགས་པའི་སྒྲ་དང་ཉམ་པའི་འཕྲང་༔

记贝 扎当 娘贝 昌

可怖声响惨险地，

ངེས་དང་མ་ངེས་རྟགས་མང་ཤར༔

恩当 玛恩 塔芒 夏

定与不定像多现。

དེ་ཀུན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྩལ༔

爹昆 让记 森吉 抄

一切彼皆自心力，
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སེམས་ནི་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ༔

森尼 通巴 南卡 扎

心者性空如虚空，

ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་གླགས་མི་རྙེད༔

南给 南凯 拉米 涅

虚空虚空不得便，

དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཉིད་དཔའ་གདིང་སྐྱེད༔

爹其 却尼 巴定 给

是故法性生勇信！

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གསུར་བསྔོ་འདི༔

津记 拉贝 餗沃 迪

加持熏烟此回向，

ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ༔

些米 谢贝 隆却 爹

无尽受用彼乃是，

ཟག་མེད་མྱང་གྲོལ་ཞལ་ཟས་ཡིན༔

洒美 娘卓 稍些 因

无漏尝解脱食物，

བཞེས་ཤིག་གསོན་ལ་མ་འཕྲེང་བར༔

谢希 松拉 玛 厅瓦

请受而莫忆存活。
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འདུན་པ་ལྷ་དང་བླ་མར་གཏོད༔

敦巴 喇当 喇嘛 托

心系本尊天上师！
འདི་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན༔

迪涅 努吉 确若 那

从此往西方向中，

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད༔

爹瓦千 记 辛康 约

有具乐土极乐剎，

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་བཞུགས༔

贡波 沃巴美 巴 术

安住怙主无量光。

སུ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་འཛིན་པ༔

苏希 爹宜 称 津巴

任谁受持彼名号，

དེ་ནི་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

爹尼 爹如 给瓦 究

该者得生彼剎土，

ཁྱོད་ཀྱང་མགོན་པོ་དེ་ཡི་མཚན༔

确江 贡波 爹宜 称

汝亦于彼怙主名，
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ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ༔

宜拉 宋涅 收瓦 托

心中忆持而祈请！

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་པདྨ་འབྱུང་༔

坚日记 当 贝玛 炯

观自在与莲花生，

མཁྱེན་ནོ་སྙམ་དུ་མོས་གུས་བསྐྱེད༔

千诺 娘杜 莫谷 给

念其鉴知生敬信，

ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ནས༔

贴充 美贝 昂尼 涅

无有疑豫状态中，

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་སོང་༔

让炯 多杰 卓吉 宋

自生金刚行而至！

ཞིང་ཁམས་དེ་རུ་པདྨའི་སྦུབས༔

辛康 爹如 贝美 布

于彼剎土莲花藏，

རྫུས་ཏེ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

祖贴 纽杜 给瓦 究

茎管变化速化生，
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དེ་ཕྱིར་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ངང་༔

爹其 嘎辛 托威 昂

是故欢喜状态中，

དད་མོས་སྐྱེད་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

爹莫 给其 日吉 布

请生信解种性子！
ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་ཐ་མ་གྲོལ་བར་གསུངས།

以上反复念诵故，下等根器据说亦能解脱。

4.   透过投生而得解脱之引导：  
ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་ནི།

七天过已，其后藉投生而解脱之窍诀：

ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

给玛 永其 日吉 布

呜呼听兮种姓子，

ད་ནི་མངལ་སྒོ་མ་ཁེགས་པས༔

达尼 阿果 玛 给贝

胎门今未遮闭故，

སྡོང་དུམ་གྲོག་ཕུག་མུན་ཁྲོད་དང་༔

冬敦 卓普 们措 当

断树深洞黑缝隙，

ནགས་ཚལ་གཞལ་ཡས་ཁང་མཐོང་ཡང་༔

那抄 稍耶 康通 杨

以及森林越量宫。
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དེ་ལ་ཆགས་དང་ཞེན་པ་སྤོང་༔

爹拉 恰当 申巴 彭

见然于彼舍贪执，

འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ༔

占林 其当 波吉 玉

总瞻部洲及藏地，

ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ༔

却吉 拉美 夏仲 杜

汝之上师尊足前，

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་འདུན་པ་གཏོད༔

给瓦 连贝 敦巴 托

受生意乐心专注。

ཆོས་ལྡན་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས༔

却殿 日吉 巴玛 尼

具法种性父母俩，

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔

贝玛 炯涅 雅运 共

观为莲花生父母，

ཆགས་དང་སྡང་བའི་བློ་སྤོངས་ལ༔

恰当 当威 洛朋 拉

断除贪爱与瞋心，
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དད་པས་བསམ་གཏན་ངང་དུ་ཞུགས༔

爹贝 桑殿 昂杜 术

信心安住禅定性，

ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་གྱུར་ནས༔

侠莫 却吉 诺究 涅

成为甚深法器已，

མྱུར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔

纽杜 耶些 托巴 究

迅速获证本智慧。
ཞེས་ཞེ་དགུ་རྫོགས་ཀྱི་བར་ཉིན་རེ་བཞིན་བརྗོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི།  གཞུང་ལས།  དེ་ལྟར་རིམ་པར་གདམས་པ་ཡིས༔ 

ཇི་ལྟར་དབང་པོ་དམན་པ་ཡང་༔  སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་རིམ་པར་གྲོལ༔  ཅེས་དང་།  འདི་ལྟའི་གདམས་པ་ཡང་ཟབ་

ནི༔  བསྒོམ་མི་དགོས་ཏེ་ཐོས་གྲོལ་ལོ༔  ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་བསླུ་བ་མ་མཆིས་སོ། 

།

如上四十九天未圆满之间每日念诵，原典载其功德为「如是

次第教授故，即使根器低下亦，依次七生内解脱」以及「如

是极深教授者，无须观修闻解脱」如上所云，如理实行，必

无欺诳。

དེ་དག་གང་གིས་མཐར་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དང་།  བདེ་སྨོན་མངོན་དགའི་ཞིང་སྨོན་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་

མང་དུ་གདབ།  དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ལ་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་ཡུལ་སེམས་རོ་གཅིག་པར་མཉམ་གཞག་ཡུན་རིང་དུ་

བསྐྱང་།  རྗེས་སུ་ཕུང་པོ་ལ་རེག་གྲོལ་བྱེ་མའང་གདབ་ཅིང་ངན་སོང་སྤྱོང་བའི་སྔགས་སོགས་བརྗོད།   བཏགས་

གྲོལ་གྱི་ལག་ལེན་སོགས་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ན་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གསུང་ལ་བསླུ་བ་མི་སྲིད་པས།   ཟབ་མོའི་ཐབས་

དེ་ཙམ་འཚོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ངེས་པར་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཅིང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་

དཔལ་ལ་དབུགས་འབྱིན་འཐོབ་གདོན་མི་ཟའོ།  །

于彼等完毕后，复多作《普贤行愿》、《极乐愿文》、《现

喜净土愿文》等大乘祈愿，善根回向菩提，境心一味中等

住，长时保任。其后复于遗体加上触解脱沙，并念诵净治恶

趣真言等，系解脱等若如理行事，本初怙主圣语无欺故，仅
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藉集合彼甚深方便之加持，毫无疑问足以解脱恶趣及轮回怖

畏痛苦，并获解脱功德，心开意解。

གཞན་དོན་མཛད་པ་ཁ་ཅིག་སྐུ་ཡུལ་གཉན།  །

利他些许厉身境一次，

བསྔོ་སྨོན་ཚར་གཅིག་བགྲུབ་ན་དྲིན་ཆེར་བརྩི།  །

回向发愿成则计大恩，

གཞན་དག་དགོངས་སྤྱོད་རྩིངས་པས་ཞིབ་ཆ་མེད།  །

其他意行失真缺细节，

འཕོ་འདེབས་འོལ་ཙམ་བྱས་པས་ཆོག་པར་རློམ།  །

迁识草草仅作足为傲，

ཕལ་ཆེར་རྨོངས་པས་འདི་བྱ་དེ་བྱེད་མེད།  །

多愚不知彼此作所作，

དྲང་བྱ་ལས་ཀྱང་འདྲེན་བྱེད་སེམས་རྩ་འཐོར།  །

被导多于能导心尽舍，

དེ་བས་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་དཀའ་ཡང་།  །

因此难以利众然偶尔，

སྙིང་རྗེའི་སེམས་ལྡན་དམ་པ་རེས་འགའ་ཙམ།  །

少许具足悲心殊胜士，

ཚུལ་འདིས་མ་རྒན་སྐྱབས་མེད་སྐྱོབ་པ་ཡི།  །

以此救护无依老母亲，

ཐབས་ཟབ་གཅིག་ཅར་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་ལ།  །

轨理深法一同实践者，

བསྙེལ་གསོས་ཙམ་དུ་འགྱུར་སྙམ་ཀུ་སཱ་ལི།  །

心想作彼备忘善乞士。
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བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གནས་ཆེན་རྫོང་ཤོད་དུ།  །

智慧无边(罗卓他耶)圣地宗雪中，

སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བགྱིས་དགེ་བས་སྐྱེ་དགུ་ཀུན།  །

修持时作以善愿众生，

ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་རྣལ་གྲོལ་ཤོག  །

速同本初地中真解脱。

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།

善妙增长！

由侯松蔚 (Lozang Hau)教授从藏译汉。

备注：随喜江雅苓、王春华、高东辉、汪净、刘一然、杜长

虹，孙冬梅以上佛友和她们的家人赞助此次翻译。
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Kyabgön Phakchok Rinpoche’s Mandala 

Spiritual activities: https://cglf.org/

Merit-making activities: https://akaracollection.com/

Teaching activities: https://samyeinstitute.org/ 

Charitable activities: https://basic-goodness.org/ 

Scriptural activities: https://lhaseylotsawa.org/ 

     https://www.nekhor.org/ 

25

https://cglf.org/
https://www.nekhor.org/
https://lhaseylotsawa.org/
https://basic-goodness.org/
https://samyeinstitute.org/
https://akaracollection.com/


26


	《心要修持‧障碍遍除》 - 持明莲花生事业奇妙六法中别录深义听闻解脱
	《心要修持‧障碍遍除》 - 持明莲花生事业奇妙六法中别录深义听闻解脱
	1. 为具实修经验者阐明临终中有：
	2. 阐明法性中有：
	3. 引介投生中有：
	4. 透过投生而得解脱之引导：


