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།

《心要修持‧障礙遍除》 – 持明蓮花生事業奇妙六法中 
別錄深義聽聞解脫

ན་མོ་གུ་ར་བེ།

頂禮上師!
ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ། །

鄔⾦無邊光佛前,
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །

恭敬頂禮⾦剛語,
ཐོས་ཚད་སྲིད་པའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ནས། །

聞解輪回險關已,
དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

施大安慰賜加持。

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‧障礙遍除》口訣心要錄──持明蓮花⽣事業無修成 佛六法內
之深義聽聞解脫，施行者最上為二次第達至究竟之瑜伽士，中等 為具足
三學者，下等為無破損誓戒⽽發心賢善者。無論如何，最重要是所 施行
對象信任⽽無不和之人。



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། །

所施行對象：第一中有日夜均具光明經驗者；第二已⽣少許 禪定， 或獲
得諸如大圓滿導引⽽定解堅固者；最後，普通人除少數殊勝 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། །

施行時間：如下文分別明示， 總體上除有實修之流， 其餘大部份人最短
一剎那、最長七天， 即隨類投⽣其他⽣命形態。某些未具條件或被業力
及惑亂所控者， 七天間隙中， 前一中有死亡， 再成另一中有， 如是等
等， 最極長者， 留住四十九 天。 由此表明， 日數無定。 唯首二中有，
凡夫難以認持， 故 專一屢屢重復投⽣中有之引介， 甚為重要。 然⽽，
無 論高 下， 任誰到達斷氣之際， 順序施以三種中有導引皆善， 蓋因 聽
聞 解脫乃⾦剛語，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

施行時間：於諸堪能成辦者， 根門仍能辨別瞭解時， 於其眼前鋪設具加
持之所依物、見解脫護輪、各自根本上師及本尊 之身像或唐卡， 陳列供
品。 對於有實修者， 反復闡明適合其相續程度之大手印、大圓滿、本尊
瑜伽、修心等。 對一切亡者皆宣說上師三寶功德， 藉此令其⽣起信解；
輪回痛苦、出離心、中有竅訣， 隨宜講述， 令易理解；尤其再三讀誦
《佛陀一子續》、系解脫之類、《蓮花心要續》等諸聽聞解脫密續、特
別受贊嘆之殊勝佛號及陀羅尼真言；

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་།

發自深心祈請鄔⾦無邊光佛（即無量光佛）；嚴禁能成起瞋因緣等之不
合意行動、言說；其前莫置任何令心貪著之對境；悲嘆、喧嘩、刺耳聲
音， 微許亦莫發出；如理修持之嘗解脫、佛舍利、七世婆羅門丸等， 施
於其口；諸系解脫經卷及護輪， 繫於男子左腋、女子右腋， 或按此傳規
繫於頸項； 點燃受解脫香以熏煙。
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།



除肯定無須施行遷識者，其他全部人均以觸解脫遷識物──冶煉烈酒濃稠
成糊狀， 於其外呼吸斷絕時， 塗在梵穴。 若身體亦安置頭頂向北、臉
龐朝西、右脅向下倚靠， 有極大利益及 需要。 念誦者亦莫匆忙倉卒，
具足敬信、悲心、心智清明⽽行：

1.   為具實修經驗者  闡  明  臨終  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།

竅訣正文分三：第一，對於有實修者， 闡明臨終中有──外呼吸斷絕⽽
內呼吸未斷時， 勿作移動， 以清晰咬字及動聽音韻，從其左耳如是唱誦：
ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

給瑪 考殿 日吉 布༔

嗚呼具緣種姓子，༔

མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔

瑪⾔ 策其 珍⾙ 永༔

莫散專一正念聽!༔
འཇིག་རྟེན་འདིར་སྣང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔

記殿 迪囊 記涅 昆༔

此世間相盡所有，༔

རྨི་ལམ་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་ཡིན༔

米蘭 度吉 盧直 因༔

乃是夢境魔誘騙。༔

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་འཆི་བའི་རྒྱུ༔

壇且 米塔 其威 究༔

一切無常死亡因༔



སྡུག་བསྔལ་སྤོངས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

度阿 朋⻄ 日吉 布༔

請斷痛苦種姓子!༔
དཀར་དམར་ནག་ལམ་སྣང་བ་ཀུན༔

噶瑪 納蘭 囊瓦 昆༔

白紅黑光諸顯相，༔

ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

壇且 森吉 卻祖 因༔

一切皆為心幻變。༔

རང་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་མེད༔

朗列 申杜 囊瓦 美༔

除自以外無顯相,༔
མ་འཇིགས་མ་སྔངས་རིགས་ཀྱི་བུ༔

瑪吉 瑪昂 日吉 布༔

莫驚莫怖種姓子,༔
ད་ལྟ་རིག་པ་བརྒྱལ་འདྲ་བ༔

旦塔 日巴 佳 扎瓦༔

現今明覺像昏厥,༔
ཕྱི་སྣང་ནམ་ལངས་མཁའ་དང་འདྲ༔

其囊 南朗 卡 當扎༔

外相猶如破曉天༔

ནང་སྣང་བུམ་ནང་མར་མེ་བཞིན༔

囊囊 奔囊 瑪美 辛༔

內相若瓶內油燈,༔



གསལ་ལ་མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་གནས༔

稍拉 米托 策其 涅༔

專一安住明無念,༔
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་༔

桑傑 貢巴 迪卡 讓༔

佛陀密意正是此。༔

མ་བཅོས་མ་བསླད་ལྷུག་པར་ཞོག༔

瑪卻 瑪列 盧巴 秀༔

無整無染輕悠住,༔
ཆོས་སྐུར་གྲོལ་ལོ་རིགས་ཀྱི་བུ༔

卻固 卓洛 日吉 布༔

法身解脫種姓子！༔

ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཐུགས་དམ་ཟིན་པའི་རྟགས་བྱུང་ན་དེ་ཀར་བཞག་པས་དབང་པོ་རབ་དེ་ཡིས་གྲོལ།

以上誦三遍。若出現入定徵象，就此放下，上根者以之解脫。

2.   闡明法性中有：  
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︔或雖受益，然禪定解除︔或內呼吸中斷徵象、
溫暖及光澤消退等出現時，闡明法性中有：
ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

給瑪 考殿 日記 布༔

嗚呼具緣種姓子，༔



མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔

瑪⾔ 策其 珍⾙ 永༔

莫散專一正念聽！༔

ཁར་སང་རིག་པ་ངོས་མ་ཟིན༔

卡桑 日巴 沃瑪 津༔

昨日明覺未認持，༔

ད་ནི་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལ༔

達尼 夏頓 尊且 拉༔

今者七天以內間，༔

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཟེར༔

囊瓦 壇且 佳 沃⾊༔

一切顯相虹光線，༔

ཐིག་ལེ་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར༔

替列 喇固 南巴 俠༔

明點本尊天相現。༔

ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔

壇且 日恩 嘉瓦 宜༔

普皆五部佛勝者，༔

ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་འཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

耶些 塔吉 卻祖 因༔

智慧⽅便神變是，༔

འོད་དང་འོད་ཟེར་བཀྲག་འཚེར་ཡང་༔

沃當 沃⾊ 查策 楊༔

光與光線雖亮澤,༔



དེ་ལ་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར༔

爹拉 瑪記 瑪 查巴༔

於彼莫驚莫怖畏,༔
རང་སྣང་ཡིན་པར་ལ་ཟློས་ཤིག༔

讓囊 因巴 拉多 希༔

乃為自顯請確定。༔

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འོད་ཟེར་ནི༔

爹當 連其 沃⾊ 尼༔

與彼俱同光線者，༔

བཀྲག་མེད་ཡིད་ལ་འཐད་པར་འཆར༔

查美 宜拉 貼巴 恰༔

非亮合意喜⽣起，༔

དེ་ལ་མ་ཆགས་འཁོར་བའི་ལམ༔

爹拉 瑪恰 擴威 蘭༔

於彼莫貪輪回道， ༔
དུག་ལྔ་རང་མདངས་སྣང་བ་ཡིན༔

杜阿 讓當 囊瓦 因༔

五毒本力顯相是。 ༔
དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ༔

爹塔 確吉 囊瓦 拉༔

如是汝之顯相中，༔

དག་དང་མ་དག་ལམ་ཤར་བས༔

達當 瑪達 蘭 稍威༔

淨與不淨明現故，༔



ལམ་གྱི་འདམ་ཀ་མ་ནོར་བར༔

蘭記 但噶 瑪 諾瓦༔

道路選擇莫錯誤！༔

རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

日阿 雅運 突噶 涅༔

從五部佛⽗母心，༔

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསེང་ལམ་ཆེ༔

多傑 森⾙ ⾟蘭 且༔

⾦剛薩埵大狹道，༔

འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་མིག་ལ་ཟུག༔

沃吉 布古 ⽶拉 術༔

光之管道入於眼，༔

རིག་པ་ལྷན་གྱིས་གནས་པའི་ཚེ༔

日巴 連記 涅巴 策༔

明覺俱同安住時，༔

བདག་ཉིད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིག་ཅེས༔

達尼 突傑 宋系 且༔

「請以悲心隨攝我」，༔

འདུན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔

頓巴 扎波 收瓦 達༔

猛烈希求祈請說！༔

རང་དང་ལྷར་སྣང་དབྱེར་མེད་ངང་༔

讓當 喇囊 耶美 昂༔

自與本尊相無別，༔



སྤང་བླང་བསལ་བཞག་མེད་པར་བསྐྱང་༔

旁朗 稍夏 美巴 江༔

守無取捨無去留，༔

དེ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་ནས༔

爹策 喇拉 喇廳 涅༔

彼時本尊融本尊，༔

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

隆卻 佐固 卓瓦 究༔

圓滿受⽤報身解。༔

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

給瑪 考殿 日記 布༔

嗚呼具緣種姓子，༔

གལ་ཏེ་དུས་དེར་མ་གྲོལ་ན༔

嘎貼 度爹 瑪卓 那༔

設使其時未解脫，༔

དུས་མ་འགྱུར་ཀྱང་སྣང་བ་འགྱུར༔

度瑪 究江 囊瓦 究༔

時雖未轉顯相轉，༔

ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

卻參 殿沃 壇且 昆༔

⽅隅上下一切處，༔

འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔

嘉沃 美彭 祖⾙ 隆༔

虹光⽕聚交熾界。༔



དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔

刨千 查通 喇措 當༔

大德飲⾎本尊眾，༔

འཇིགས་པའི་ཕྱག་བརྙན་དུ་མ་ཡིས༔

記⾙ 恰念 度瑪 宜༔

無數可畏眷屬僕，༔

མཚོན་ཆ་རྣོ་བའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔

充恰 諾威 恰⾙ 星༔

澍降銳利兵器⾬，༔

ཧཱུྃ་ཕཊ྄་གད་མོས་སྟོང་ཁམས་གཡོ༔

吽呸 給莫 通康 約༔

吽呸笑撼大千界，༔

འབར་བའི་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔

巴威 南若 其楊 吞༔

熾燃遊戲隨任現。༔

དེ་ལ་མ་སྐྲག་མ་སྔངས་བར༔

爹拉 瑪查 瑪 昂瓦༔

於彼莫懼莫怖畏，༔

ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་རྩལ་དུ༔

壇且 讓記 日抄 杜
普皆認持確定為，༔

ངོས་བཟུང་ཐག་ཆོད་རང་བབས་ཞོག༔

沃宋 塔卻 讓巴 秀༔

自明覺力住原狀，༔



འདུན་པ་གཏོད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྲེས༔

頓巴 托拉 耶美 ⾊༔

意樂專注合無別，༔

ལམ་སྣ་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

蘭那 津涅 卓瓦 究༔

把握道路得解脫。༔

ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་འབྲིང་པོ་རྣམས་དེ་ཀས་གྲོལ་བར་གསུངས།

反復念誦上⽂故，據說諸中根者藉彼能得解脫。

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，雖雲七天後施行，然⽽經典諸日數為禪定日，
有 鑒於此，總體對於各人⽽言，三天後唯獨此引介甚深故，超渡儀軌附
帶食 物回施後念誦一次︔單獨誦之亦可。（誦者）具足本尊天明晰顯相、
悲 憫之心， 觀想勾召 （亡者）至前⽅，餗煙供回施已後，以清晰及悅
耳聲韻：

ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

給瑪 永其 日吉 布༔

嗚呼聽兮種姓子，༔

མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དྲན་པ་བརྟན༔

瑪⾔ 瑪⾔ 珍巴 殿༔

莫散莫亂正念固！༔



ད་ནི་རླུང་སེམས་འདུས་པའི་ལུས༔

達尼 隆森 度⾙ 盧༔

今者風心結合身，༔

སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར༔

希巴 巴朵 囊瓦 夏༔

投⽣中有顯相現。༔

འཆི་བར་ཤེས་ཤིང་གསོན་ལ་འཕྲེང་༔

其瓦 謝⾟ 松拉 廳༔

知悉死亡憶活人，༔

གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉ་གཏུམ་པོས་ཟིན༔

⾟傑 泊娘 吞泊 津༔

猛暴死主使者捉，༔

འཇིགས་པའི་སྒྲ་དང་ཉམ་པའི་འཕྲང་༔

記⾙ 扎當 娘⾙ 昌༔

可怖聲響慘險地，༔

ངེས་དང་མ་ངེས་རྟགས་མང་ཤར༔

恩當 瑪恩 塔芒 夏༔

定與不定像多現。༔

དེ་ཀུན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྩལ༔

爹昆 讓記 森吉 抄༔

一切彼皆自心力，༔

སེམས་ནི་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ༔

森尼 通巴 南卡 扎༔

心者性空如虛空，༔



ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་གླགས་མི་རྙེད༔

南給 南凱 拉⽶ 涅༔

虛空虛空不得便，༔

དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཉིད་དཔའ་གདིང་སྐྱེད༔

爹其 卻尼 巴定 給༔

是故法性⽣勇信！༔

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གསུར་བསྔོ་འདི༔

津記 拉⾙ 餗沃 迪༔

加持熏煙此回向，༔

ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ༔

些⽶ 謝⾙ 隆卻 爹༔

無盡受⽤彼乃是，༔

ཟག་མེད་མྱང་གྲོལ་ཞལ་ཟས་ཡིན༔

灑美 娘卓 稍些 因༔

無漏嘗解脫食物，༔

བཞེས་ཤིག་གསོན་ལ་མ་འཕྲེང་བར༔

謝希 松拉 瑪 廳瓦༔

請受⽽莫憶存活。༔

འདུན་པ་ལྷ་དང་བླ་མར་གཏོད༔

敦巴 喇當 喇嘛 托༔

心系本尊天上師！༔

འདི་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན༔

迪涅 努吉 確若 那༔

從此往西⽅向中，༔



བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད༔

爹瓦千 記 ⾟康 約༔

有具樂⼟極樂剎，༔

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་བཞུགས༔

貢波 沃巴美 巴 術༔

安住怙主無量光。༔

སུ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་འཛིན་པ༔

蘇希 爹宜 稱 津巴༔

任誰受持彼名號，༔

དེ་ནི་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

爹尼 爹如 給瓦 究༔

該者得⽣彼剎⼟，༔

ཁྱོད་ཀྱང་མགོན་པོ་དེ་ཡི་མཚན༔

確江 貢波 爹宜 稱༔

汝亦於彼怙主名，༔

ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ༔

宜拉 宋涅 收瓦 托༔

心中憶持⽽祈請！༔

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་པདྨ་འབྱུང་༔

堅日記 當 ⾙瑪 炯༔

觀自在與蓮花⽣，༔

མཁྱེན་ནོ་སྙམ་དུ་མོས་གུས་བསྐྱེད༔

千諾 娘杜 莫⾕ 給༔

念其鑒知⽣敬信，༔



ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ནས༔

貼充 美⾙ 昂尼 涅༔

無有疑豫狀態中，༔

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་སོང་༔

讓炯 多傑 卓吉 宋༔

自⽣⾦剛行⽽至！༔

ཞིང་ཁམས་དེ་རུ་པདྨའི་སྦུབས༔

⾟康 爹如 ⾙美 布༔

於彼剎⼟蓮花藏，༔

རྫུས་ཏེ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

祖貼 紐杜 給瓦 究༔

莖管變化速化⽣，༔

དེ་ཕྱིར་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ངང་༔

爹其 嘎⾟ 托威 昂༔

是故歡喜狀態中，༔

དད་མོས་སྐྱེད་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

爹莫 給其 日吉 布༔

請⽣信解種性子！༔

ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་ཐ་མ་གྲོལ་བར་གསུངས།

以上反復念誦故，下等根器據說亦能解脫。



4.   透過投⽣⽽得解脫之引導：  

ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་ནི།

七天過已，其後藉投⽣⽽解脫之竅訣：

ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

給瑪 永其 日吉 布༔

嗚呼聽兮種姓子，༔

ད་ནི་མངལ་སྒོ་མ་ཁེགས་པས༔

達尼 阿果 瑪 給⾙༔

胎門今未遮閉故，༔

སྡོང་དུམ་གྲོག་ཕུག་མུན་ཁྲོད་དང་༔

冬敦 卓普 們措 當༔

斷樹深洞黑縫隙，༔

ནགས་ཚལ་གཞལ་ཡས་ཁང་མཐོང་ཡང་༔

那抄 稍耶 康通 楊༔

以及森林越量宮。༔

དེ་ལ་ཆགས་དང་ཞེན་པ་སྤོང་༔

爹拉 恰當 申巴 彭༔

見然於彼捨貪執，༔

འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ༔

佔林 其當 波吉 ⽟༔

總瞻部洲及藏地，༔

ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ༔

卻吉 拉美 夏仲 杜༔

汝之上師尊足前，༔



སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་འདུན་པ་གཏོད༔

給瓦 連⾙ 敦巴 托༔

受⽣意樂心專注。༔

ཆོས་ལྡན་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས༔

卻殿 日吉 巴瑪 尼༔

具法種性⽗母倆，༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔

⾙瑪 炯涅 雅運 共༔

觀為蓮花⽣⽗母，༔

ཆགས་དང་སྡང་བའི་བློ་སྤོངས་ལ༔

恰當 當威 洛朋 拉༔

斷除貪愛與瞋心，༔

དད་པས་བསམ་གཏན་ངང་དུ་ཞུགས༔

爹⾙ 桑殿 昂杜 術༔

信心安住禪定性，༔

ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་གྱུར་ནས༔

俠莫 卻吉 諾究 涅༔

成為甚深法器已，༔

མྱུར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔

紐杜 耶些 托巴 究༔

迅速獲證本智慧。༔

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།།



如上四十九天未圓滿之間每日念誦，原典載其功德為「如是次第教授故 ，
 即使根器低下亦，依次七⽣內解脫」以及「如是極深教授者，無須觀修
聞 解脫」如上所雲，如理實行，必無欺誑。

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། བཏ

གས་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། །

於彼等完畢後，復多作《普賢行願》、《極樂願⽂》、《現喜淨⼟願
⽂》 等大乘祈願，善根回向菩提，境心一味中等住，長時保任。其後復
於 遺體加上觸解脫沙，並念誦淨治惡趣真言等，系解脫等若如理行事，
本初 怙主聖語無欺故，僅

藉集合彼甚深⽅便之加持，毫無疑問足以解脫惡趣及輪回怖 畏痛苦，並
獲解脫功德，心開意解。

གཞན་དོན་མཛད་པ་ཁ་ཅིག་སྐུ་ཡུལ་གཉན། །

利他些許厲身境一次，
བསྔོ་སྨོན་ཚར་གཅིག་བགྲུབ་ན་དྲིན་ཆེར་བརྩི། །

回向發願成則計大恩，
གཞན་དག་དགོངས་སྤྱོད་རྩིངས་པས་ཞིབ་ཆ་མེད། །

其他意行失真缺細節，
འཕོ་འདེབས་འོལ་ཙམ་བྱས་པས་ཆོག་པར་རློམ། །

遷識草草僅作足為傲，



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། །

被導多於能導心盡捨，
དེ་བས་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་དཀའ་ཡང་། །

因此難以利眾然偶爾，
སྙིང་རྗེའི་སེམས་ལྡན་དམ་པ་རེས་འགའ་ཙམ། །

少許具足悲心殊勝士，
ཚུལ་འདིས་མ་རྒན་སྐྱབས་མེད་སྐྱོབ་པ་ཡི། །

以此救護無依⽼母親，
ཐབས་ཟབ་གཅིག་ཅར་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། །

軌理深法一同實踐者，
བསྙེལ་གསོས་ཙམ་དུ་འགྱུར་སྙམ་ཀུ་སཱ་ལི། །

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

智慧無邊(羅卓他耶)聖地宗雪中，
སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བགྱིས་དགེ་བས་སྐྱེ་དགུ་ཀུན། །

修持時作以善願眾⽣，
ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་རྣལ་གྲོལ་ཤོག །

速同本初地中真解脫。
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

善妙增長！



本手冊內的法本

由 桑耶翻譯提供



桑耶學院

在第八世紀的西藏，密宗上師蓮花⽣大士、法王赤松德贊和住持寂護
大師建立了桑耶寺，它是我們世界上智慧、慈悲和尊嚴的指路明燈。
受過去上師慈悲的啓發，怙主的帕秋仁波切創立了桑耶學院，這是一
個線上平臺，以現代和易於取得的⽅式聯結學⽣與這些甚深的教法。

我們期望提供⽅法和培訓，讓各個階段的修行者都能如實⽽自信地修
持。佛教修行者，無論是初級或是資深的學⽣，都可以在這裏找到資
源來支持他們的學習、反思和禪修。在這裏，您可以找到有關處理心
和情緒、禪修入門、慈悲訓練、大手印禪修以及我們傳承裏獨有的傳
統特別修持。

桑耶學院還爲法友們提供了一個連接全球各地的網絡平臺。在這裏，
來自世界各地的學⽣可以通過我們的線上論壇，討論他們的修持、提
出問題並相互學習。通過這些網上資源，我們建立了一個跨越世界修
行和服務社會的僧團。

請關注我們： samyeinstitute.org

https://samyeinstitute.org/


桑耶翻譯

桑耶翻譯將穆魯普贊波王子作爲我們的啓蒙，他是蓮花⽣大士的
心子，因翻譯工作⽽得到讚譽爲拉薩羅薩瓦。十三世之後，這位
尊者轉世爲大伏藏師秋吉德欽林巴。我們的翻譯、寫作和編輯團
隊在怙主帕秋仁波切指導下不斷地成長，以維護這甚深的傳承。

桑耶翻譯的核心使命是通過翻譯佛教的實修和教法將其提供在網
絡上和印刷版，以幫助保存和傳播佛法。雖然我們的主要重點是
幫助秋吉林巴新伏藏的修行者，爲他們的學習和修行提供所需的
材料，但我們還翻譯來自釋迦牟尼佛時代所有傳統佛教裏的法本，
包括古代和近代一直到我們現代。

請關注我們:  lhaseylotsawa.org



翻譯

義聽聞解脫

 由侯松蔚 (Lozang Hau)  教授從藏譯漢。備注：隨喜江雅苓、王春華、高
 東輝、汪淨、劉一然、杜長虹，孫冬梅以上佛友和她們的家人贊助此次

翻譯。
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