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༄༅།།རེ་བཙུན་བླ་མ་དམྙིགས་པ་མེད་པའྙི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྫོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྫོ།།  

顶礼一切具无缘大悲之至尊上师﹗ 

རྒྱལ་བའྙི་དགྫོངས་པ་རྙིག་འཛིན་བརྡའ་ཡྙིས་བརྒྱུད།། 

如来密意持明表示传﹐ 

གང་ཟག་མྙི་ལས་སྐལ་པ་རབ་གྱུར་པས།། 

补特伽罗人中成善缘﹐ 

དམ་པའྙི་རེས་ཟྙིན་དྫོན་གཉྙིས་མཐར་ཕྱྙིན་པ།། 

循胜士迹究竟二利者﹐ 

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྫོ།། 

顶礼一切三传承上师。 

ཆྫོས་ཟད་ཀྫོང་དུ་ཆྫོས་སྐུའྙི་དགྫོངས་པ་བརེས།། 

法性界中证法身密意﹐ 

འྫོད་གསལ་དབྱྙིངས་སུ་ལྫོངས་སྐུའྙི་ཞྙིང་སྣང་གཟྙིགས།། 

光明界中见报身剎土﹐ 

གདུལ་བྱའྙི་སྣང་ངྫོར་སྤྲུལ་སྐུའྙི་འགྫོ་དྫོན་མཛད།། 

所化前现化身行利众﹐ 

ཀུན་མཁེན་ཆྫོས་ཀྙི་རྒྱལ་པྫོ་ལ་ཕྱག་འཚལ།། 

顶礼遍智法王龙钦巴。 

མཁེན༵་པས་ཤེས་བྱ་ཀུན་གྙི་ད་ེཉྙིད་གཟྙིགས།། 

明智照见一切所知性﹐ 

ཐུགས་བརེའྙི༵༵་འྫོད༵་ཟེར༵་གདུལ་བྱའྙི་དཔལ་དུ་ཤར།། 

大悲光明现于所化界﹐ 

ཟབ་ལམ་ཐེག་རེའྙི་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་པ།། 

开显深道顶乘教法者﹐ 

རྙིག་འཛིན་འཇྙིགས་མེད་གྙིང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ།། 



顶礼持明无畏洲师尊。 

སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབང་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་ནས།། 

观音自在显现上师相﹐ 

གསུང་གྙི་སྣང་བས་འབེལ་ཚད་ཐར་ལམ་དགྫོད།། 

说法结缘令入解脱道﹐ 

གང་ལ་གང་འདུལ་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ།། 

随机调化事业无边者﹐ 

དྙིན་ཆནེ་ར་བའྙི་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ།། 

顶礼大恩根本上师尊。 

བསྟན་པ་ཡྫོངས་རྫོགས་ཀུན་མཁེན་བརྒྱུད་པའྙི་གཞུང་།། 

圆满教法遍知传承论﹐ 

མན་ངག་སྙིང་པྫོ་ཚེ་གཅྙིག་སངས་རྒྱས་ཆྫོས།། 

窍诀精要即生成佛法﹐ 

ལམ་གྙི་སྫོན་འགྫོ་ཐུན་མྫོང་ཕྱྙི་དང་ནང་།། 

正道前行内外共不共﹐ 

གདམས་པའྙི་ཆ་ལག་ཉེ་ལམ་འཕྫོ་བར་བཅས།། 

教言分支快捷方式往生法。 

གསལ་ལ་གྫོ་བདེ་དྫོན་ཟབ་རྨད་དུ་བྱུང་།། 

显而易懂义深极希有﹐ 

མཚུངས་མདེ་བླ་མའྙི་བཀའ་ལུང་མ་ནྫོར་བ།། 

无等上师无谬之口传﹐ 

རང་བླྫོར་ཇྙི་བཞྙིན་ངེས་བཞྙིན་འདྙིར་བཤད་ཀྙིས།། 

自心如何定解此宣说﹐ 

ལྷ་དང་བླ་མས་བདག་རྒྱུད་བྱྙིན་གྙིས་རྫོབས།། 

愿师本尊加持吾相续。 

འདྙིར་རྫོགས་པ་ཆནེ་པྫོ་ཀྫོང་ཆེན་སྙིང་ཏྙིག་གྙི་ཐུན་མྫོང་ཕྱྙི་ནང་གྙི་སྫོན་འགྫོ་རྣམས་མཚུངས་མེད་བླ་མ་དམ་པའྙི་ཞལ་རྒྱུན་ཇྙི་ལྟ་བ་བཞྙིན་བརེད་ཐྫོར་བྱ་བ་འདྙི་ལ་གསུ

མ།ཐུན་མྫོང་ཕྱྙིའྙི་སྫོན་འགྫོ།ཐུན་མྙིན་ནང་གྙི་སྫོན་འགྫོ།ཉམས་ལེན་དངྫོས་གཞྙིའྙི་ཆ་ལག་ཉེ་ལམ་འཕྫོ་བའྙི་ཁྙིད་དང་གསུམ་ལས།དང་པྫོ་ལའང་།དལ་འབྱྫོར་རེད་པར་དཀ

འ་བ།ཚེ་མྙི་རྟག་པ།འཁྫོར་བའྙི་ཉེས་དམྙིགས།ལས་རྒྱུ་འབས།ཐར་པའྙི་ཕན་ཡྫོན།བཤེས་གཉེན་བསེྟན་པ་དང་དྲུག།དང་པྫོ་དལ་འབྱྫོར་རེད་པར་དཀའ་བའྙི་ཁྙིད་ལ།ཁྙིད་ཉ

ན་པའྙི་ཚུལ་དང་།བཤད་བྱའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་རྙིམ་པ་གཉྙིས།དང་པྫོ་ལའང་ཀུན་སྫོང་དང་།ཀུན་སྤྱྫོད་གཉྙིས།དང་པྫོ་ཀུན་སྫོང་ལའང་།བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྙི་ཀུན་

སྫོང་དང་།ཐབས་རྒྱ་ཆེ་བ་གསང་བ་སགས་ཀྙི་ཀུན་སྫོང་གཉྙིས་ཡྫོད། 

此大圆满龙钦宁提内外前行﹐依照无等殊胜上师之口传而记录。 
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འདྙི་ལྟར་འཁྫོར་བ་ན་གནས་པའྙི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གྙི་ཐྫོག་མ་མེད་པའྙི་དུས་ནས་ཕ་མ་མ་བྱས་པ་ནྙི་གཅྙིག་ཀང་མེད།ཕ་མ་བྱས་པའྙི་དུས་སུ་དྙིན་ཆེན་པྫོས་བ

སྐྱངས།ཟས་ཀྙི་ཕུད་བྱྙིན།གྫོས་ཀྙི་རེ་གཡྫོགས།ཤྙིན་ཏུ་བྱམས་པས་བསེྐྱད་བསྙིངས་པའྙི་དྙིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡྙིན་ལ།དྙིན་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདྫོད་པ་བདེ་བ་འདྫོད་ཀང་

བདེ་བའྙི་རྒྱུ་ཆྫོས་དགེ་བ་བཅུ་སྒྲུབ་མྙི་ཤེས། 

应当如此观想：轮回中的一切众生，自无始时以来无有一人未曾作过自己的父

母。作父母时都是以大恩哺育我，好的饮食先给我吃，好的衣服先给我穿，十

分慈爱地抚育我成长，恩重如山。所有这些具有大恩的众生，虽然欲求安乐，

却不知修持安乐之因——十种善法； 

སྡུག་བསལ་མྙི་འདོོད་ཀང་།དའེྙི་རྒྱུ་མྙི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་མྙི་ཤེས་པར། 

ཞེ་འདྫོད་དང་ལག་ལེན་ཕྱྙིན་ཅྙི་ལྫོག་ཏུ་སྫོང་ནས།ལམ་ལྫོག་མགྫོ་རྨྫོངས་སུ་གྱུར་པ་ལྫོང་བ་ཐང་དཀྙིལ་དུ་ལུས་པ་ལྟ་བུའྙི་སེམས་ཅན་འདྙི་རྣམས་སྙིང་རེ་རེ། 

虽然不想受苦，却不知舍弃痛苦之因——十不善法，所想所作背道而驰，入于

邪道，非常迷茫，就象盲人独留在空旷的荒野中一样，这些众生多么可怜啊！ 

བདག་གྙིས་ད་རེས་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཟབ་མྫོ་ཉན་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་འདྙི་རྣམས་ཀྙི་དྫོན་སྒྲུབ་ཏུ་ཡྫོད་པས་ཕ་མར་གྱུར་པའྙི་སེམས་ཅན་རྙིགས་དྲུག་གྙི་སྡུག་བསལ་གྙིས་

གདུང་བ་འདྙི་རྣམས་རྙིགས་དྲུག་སྫོ་སྫོའྙི་ལས་སྣང་སྡུག་བསལ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཏེ་རྣམ་མཁེན་སངས་རྒྱས་ཀྙི་གྫོ་འཕང་ཐྫོབ་པར་བྱའྫོ་སམ་པ་འདྙི་ཡྙིན། 

又观想：我如今听闻并修持甚深正法是为了使曾经作过自己的父母、现在为六

道痛苦所迫的一切众生远离各自业力所感的痛苦和所有的习气，获得遍知佛的

果位。 

འདྙི་ལྟ་བུའྙི་ཀུན་སྫོང་ནྙི།ཆྫོས་ཉན་དུས་སྒྲུབ་དུས་ཐམས་ཅད་ལ་གཅེས་པ་ཡྙིན་ཏེ།དགེ་བའྙི་ར་བ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཇྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་སྒྲུབ་ཀང་།དགེ་ར་དེ་ཐབས་ཀྙིས་ཟྙིན་པར་བྱེད་

པ་སྫོར་བ་སེམས་བསེྐྱད་པ།དགེ་བ་རེན་གྙིས་མྙི་བཤྙིག་པར་བྱེད་པ་དངྫོས་གཞྙི་དམྙིགས་པ་མེད་པ། 

这样的发心在闻法修法时都极为重要。修持善根无论大小，此善根若以方便摄

持，称为加行发心殊胜；善根不被他缘毁坏，称为正行无缘殊胜；能令此善根

日日增长，称为结行回向殊胜。 

དགེ་བ་གྫོང་ནས་གྫོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་མཇུག་བསྫོ་བའྙི་རྒྱས་ཡྫོངས་སུ་ཐེབས་པ་སེྟ་དམ་པ་གསུམ་གྙི་རྙིས་ཟྙིན་པ་འདྙི་མདེ་པའྙི་ཐབས་མེད། 

一切善法以这三种殊胜摄持是必不可少的。 

དེས་ན་ཆྫོས་ཉན་པ་ལའང་།དང་པྫོ་ཉན་པའྙི་ཚུལ་གཙོ།དེ་ལས་ཀང་ཀུན་སྫོང་འདྙི་གཙོ་ཆེ་སྟེ།ཇྙི་སྐད་དུ།བསམ་པ་དག་ེདང་མྙི་དགེའྙི་བྱེ་བག་ལས།།དགེ་སྙིག་གཟུགས་བ

རན་ཆེ་ཆུང་རེས་མྙི་འགྫོ།།ཞེས་པ་ལྟར་རང་ཉྙིད་ཆེ་འདྫོད་དང་གགས་འདྫོད་ལ་སྫོགས་འཇྙིག་རྟནེ་ཚེ་འདྙི་དྫོན་དུ་གཉེར་བའྙི་ཀུན་སྫོང་གྙིས།ཆྫོས་ཇྙི་ཙམ་ཉན་ཀང་ཡང་

དག་པའྙི་ཆྫོས་སུ་མྙི་འགྫོ་བས་དང་པྫོར་ཁ་ནང་དུ་ལྫོག་སྟེ་རང་གྙི་ཀུན་སྫོང་བཅྫོས་པ་འདྙི་གཙོ་ཆ།ེ 

因此闻法也是同样，首先闻法的方式极为重要，尤其发心更为主要。如《功德

藏》云：“只随善恶意差别，不随善恶像大小。”如此说，倘若是为了贪图地

位、追求名声等今生世间的利益而发心，无论听闻多少佛法也不可能趣入正

法。所以，首先向内反观自心，调正自己的发心至关重要。 

ཀུན་སྫོང་འདྙི་ལྟར་བཅྫོས་ཤེས་ན་དགེ་བ་ཐབས་ཀ ྙིས་ཟྙིན་ཏེ་སེྐྱས་བུ་ཆེན་པྫོའྙི་ལམ་བསྫོད་ནམས་ཚད་མདེ་པའྙི་འཇུག་ངྫོགས་སུ་འགྱུར།ད་ེལྟར་ཀུན་སྫོང་བཅྫོས་མ་ཤེས་

ན་ཆྫོས་ཉན་ལྫོ་དང་སྒྲུབ་ལྫོ་བྱས་ཀང་ཆྫོས་ཀྙི་གཟུགས་བརན་དུ་འགྫོ་བས་ཆྫོས་ཉན་དུས་སྒྲུབ་དུས།ལྷ་བསྫོམ་ཡང་།སགས་བཟླ་ཡང་།ཕྱག་འཚལ་ཡང་།བསྐྫོར་བ་བེྱད་ཀང་།

ཐ་ན་མ་ཎྙི་འབྲུ་གཅྙིག་འདྫོན་ཀང་ཀུན་སྫོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྙི་རྙིས་ཟྙིན་པ་འདྙི་གལ་ཆེ། 



如果知道如此调正发心，那么善法已被方便所摄持，即将成为大士正道无量福

德之津梁。同样，如果不了知调正发心，虽然表面上闻法修法，却只能成为修

法的影像而已。因此无论是在闻法时，还是观修本尊、诵咒、顶礼、转绕等修

法时，甚至口念一句观音心咒都应以菩提心摄持，这是十分重要的。 

 

གཉྙིས་པ་ཐབས་རྒྱ་ཆེ་བ་གསང་བ་སགས་ཀྙི་ཀུན་སྫོང་། 大圆满前行引导文 3.秘密

真言之发心 

 

 

 

གཉྙིས་པ་ཐབས་རྒྱ་ཆེ་བ་གསང་བ་སགས་ཀྙི་ཀུན་སྫོང་ནྙི། 

ཚུལ་གསུམ་སྫོན་མེ་ལས།དྫོན་གཅྙིག་ན་ཡང་མ་རྨྫོངས་དང་།།ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་།།དབང་པྫོ་རྣྫོན་པྫོའྙི་དབང་བྱས་པས།།སགས་ཀྙི་ཐགེ་པ་ཁད་པར་འཕགས།

།ཞེས་པ་ལྟར་གསང་སགས་རྡྫོ་རེ་ཐེག་པ་འདྙིར།འཇུག་སྫོའྙི་ལམ་མང་པྫོ།ཚགོས་བསགས་པའྙི་ཐབས་མང་པྫོ།དཀའ་བ་ཆནེ་པྫོ་རང་སྤྱད་མྙི་དགྫོས་པར་འབས་བུ་མངྫོན་དུ་

བེྱད་པའྙི་ཐབས་ཟབ་མྫོ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་ལ།དེ་དག་གྙི་ར་བ་ཡང་འདུན་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཐུག་སྟེ། 

丙二、广大方便秘密真言之发心：  

如《三相灯论》云：“一义亦不昧，不难方便多，是为利根故，极胜秘密乘。”

如此说，此秘密金刚乘有许多入门之道，也有众多积累资粮之方便，不需极大

的苦行，而具有证果的甚深方便，其根本主要依赖于转变欲乐。 

ཇྙི་སྐད་དུ།ཆྫོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རེན་ཡྙིན་ཏེ།།འདུན་པའྙི་ར་ེལ་རབ་ཏུ་གནས།།ཞེས་པ་ལྟར་ཆྫོས་འཆད་པའྙི་གནས་དང་སྟྫོན་པ་ལ་སྫོགས་ཐ་མལ་མ་དག་པའྙི་སྣང་བ་

འདྙི་ལྟར་མྙི་བལྟ་བར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་གསལ་བཏབ་ནས་ཉན། 

如颂云：“诸法即缘故，住于欲乐上。”这样传法之处和上师等不能观为平庸不

净的显现，应明观五种圆满而听闻。 

དེ་ཡང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་འྫོག་མྙིན་ཆྫོས་ཀྙི་དབྱྙིངས་ཀྙི་ཕྫོ་བང་།སྟྫོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆྫོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོ།འཁྫོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱལ་བ་དགྫོངས་

བརྒྱུད།རྙིག་འཛིན་བརྡའ་བརྒྱུད་སེམས་དཔའ་སམེས་མ།ལྷ་དང་ལྷ་མྫོའྙི་རང་བཞྙིན་དུ་གསལ་གདབ། 

即：明观住处圆满为密严法界宫，本师圆满为法身普贤王如来，眷属圆满为如

来密意传、持明表示传的勇士勇母及男女本尊之自性； 

ཡང་ན་ཆྫོས་འཆད་པའྙི་གནས་དེ་ཉྙིད་ཟངས་མདྫོག་དཔལ་གྙི་རྙི་བྫོ་པདྨ་འྫོད་ཀྙི་ཕྫོ་བང་།ཆྫོས་འཆད་པའྙི་བླ་མ་དེ་ཉྙིད་ཨྫོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས།རང་རེ་ཆྫོས་ཉན་པའྙི་

འཁྫོར་རྣམས་ཀང་།རྙིག་འཛནི་བརྒྱད་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ།དཔའ་བྫོ་མཁའ་འགྫོའྙི་རང་བཞྙིན་དུ་གསལ་གདབ། 

或者明观说法之处为铜色吉祥山莲花光宫殿，传法上师为邬金莲花生大士，我

们闻法的眷属也观为八大持明 1 及君臣二十五尊 2 及勇士空行之自性； 

ཡང་ན་གནས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཤར་ཕྱྫོགས་མངྫོན་པར་དགའ་བའྙི་ཞྙིང་ཁམས་སུ།སྟྫོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྫོགས་པའྙི་སྐུ་རྡྫོ་རེ་སམེས་དཔའ།འཁྫོར་རྡྫོ་

རེ་རྙིགས་ཀྙི་ལྷ་ཚོགས།སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མའྙི་རང་བཞྙིན་དུ་གསལ་གདབ། 

或者明观住处圆满为东方现喜刹土，本师圆满为报身金刚萨埵，眷属圆满为金

刚部的尊众——勇士勇母之自性； 



ཡང་ན་གནས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ནུབ་ཕྱྫོགས་བདེ་བ་ཅན་གྙི་ཞྙིང་ཁམས།སྟྫོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས།འཁྫོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་པདྨ་རྙིག

ས་ཀྙི་ལྷ་ཚགོས།སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ།ལྷ་དང་ལྷ་མྫོའྙི་རང་བཞྙིན་དུ་གསལ་གདབ། 

或者明观住处圆满为西方极乐世界，本师圆满为无量光如来，眷属圆满为莲花

部的尊众——勇士勇母、男女本尊之自性。 

གང་ལྟར་ཡང་།ཆྫོས་ཐགེ་པ་ཆནེ་པྫོ།དུས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྙི་འཁྫོར་ལྫོ་ཡེ་ནས་ཡྙིན་པ་ལ་ཡྙིན་པར་ཤེས་པའྙི་བླྫོ་བཞག།དེ་ལྟར་གསལ་བཏབ་པ་དེ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་ཡྙིན་པ་ལ

་ཡྙིན་པར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལས་མ་ཡྙིན་པ་ཞྙིག་གཟྫོད་གསལ་འདེབས་པ་མྙིན་ཏེ། 

无论如何，法圆满为大乘法，时圆满为本来常有相续轮 3。这些法本来即是清

净，应当了知这样观想并不是将非清净之法观为清净，而是为了达本来清净之

本性如此观想。怎样清净呢？ 

བླ་མ་ནྙི་དུས་གསུམ་གྙི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྙི་བདག་ཉྙིད།སྐུ་དག་ེའདུན།གསུང་དམ་ཆྫོས།ཐུགས་སངས་རྒྱས་ཀྙི་ངྫོ་བྫོ་སེྟ་དཀྫོན་མཆྫོག་ཀུན་འདུས།སྐུ་བླ་མ་ག

སུང་ཡྙི་དམ་ཐུགས་མཁའ་འགྫོ་སྟེ་ར་གསུམ་ཀུན་འདུས། 

 上师是三世诸佛之本体，上师的身为僧众、语为妙法、意为佛陀，总集三

宝；又身为上师、语为本尊、意为空行，总集三根本； 

སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ།གསུང་ལྫོངས་སྐུ།ཐུགས་ཆྫོས་སྐུ་སེྟ་སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས། 

又身为化身、语为报身、意为法身，总集三身； 

འདས་པའྙི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་སྤྲུལ་པ།མ་འྫོངས་པའྙི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་འབྱུང་ཁུངས།ད་ལྟའྙི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་རྒྱལ་ཚབ། 

上师是过去诸佛之化身，未来诸佛之源泉，现在诸佛之补处。 

བསྐལ་པ་བཟང་པྫོའྙི་སངས་རྒྱས་སྟྫོང་གྙིས་ཀང་མ་ཐུལ་བའྙི་རང་རེ་སྙིགས་མའྙི་སེམས་ཅན་རྣམས་རེས་སུ་འཛིན་པའྙི་ཐུགས་རེ་དང་བཀའ་དྙིན་གྙི་ངྫོས་ནས་སངས་རྒྱས

་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ལྷག་པ་ཡྙིན་ཏེ། 

上师摄受了贤劫千佛也未能调伏的我们——浊时众生，从慈悲与恩德方面来讲

上师超过了诸佛。 

ཇྙི་སྐད་དུ།བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆྫོས།།དེ་བཞྙིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ།།ཀུན་གྙི་བྱེད་པྫོ་བླ་མ་ཡྙིན།།བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡྫོ་རེ་འཆང་།།ཞེས་པ་ལྟར་དང་། 

如《三相灯论》云：“一义亦不昧，不难方便多，是为利根故，极胜秘密乘。” 

རང་རེ་ཆྫོས་ཉན་པའྙི་འཁྫོར་རྣམས་ཀང་།གཞྙི་བདེ་གཤགེས་སྙིང་པྫོ།རྟེན་མྙི་ལུས་རྙིན་ཆེན།རེན་དགེ་བའྙི་བཤེས་གཉནེ།ཐབས་དེའྙི་གདམས་ངག་གྙིས་ཟྙིན་པས་མ་འྫོངས

་པའྙི་སངས་རྒྱས་ཡྙིན་ཏེ། 

我们闻法众眷属也同样具有本体如来藏，已获得了珍宝人身并遇到了善知识以

方便教言摄受，所以是未来之佛。 

རྒྱུད་བརྟགས་གཉྙིས་ལས།སེམས་ཅན་རྣམས་ནྙི་སངས་རྒྱས་ཉྙིད།།འྫོན་ཀང་གྫོ་བུར་དྙི་མས་བསྙིབས།།དྙི་མ་ད་ེབསལ་སངས་རྒྱས་དངྫོས།།ཞེས་པ་ལྟར་རྫོ།། 

如《二观察续》云：“众生本为佛，然为客尘遮，垢净现真佛。” 

 

སྣྫོད་ཀྙི་སྐྱྫོན་གསུམ། 大圆满前行引导文 4.法器之三过 

 

 

གཉྙིས་པ་ཀུན་སྤྱྫོད་ལའང་།སྤང་བྱའྙི་ཀུན་སྤྱྫོད་དང་།བླང་བྱའྙི་ཀུན་སྤྱྫོད་གཉྙིས།   



行为分二：所断之行为，应取之行为。 

དང་པྫོ་ལའང་།སྣྫོད་ཀྙི་སྐྱྫོན་གསུམ།དྙི་མ་དྲུག།མྙི་འཛིན་པ་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལས།དང་པྫོ་སྣྫོད་ཀྙི་སྐྱྫོན་གསུམ་ནྙི། 

所断之行为分三：法器之三过，六垢，五不持。法器之三过： 

རྣ་བ་མྙི་གཏད་ཁ་སྦུབས་ལྟ་བུའྙི་སྐྱྫོན།ཡྙིད་ལ་མྙི་འཛིན་ཞབས་རྡྫོལ་ལྟ་བུའྙི་སྐྱྫོན།།ཉྫོན་མྫོངས་དང་འདེས་དུག་ཅན་ལྟ་བུའྙི་སྐྱྫོན།།ཞེས་པ་ལྟར་གསུམ། 

耳不注如覆器之过，意不持如漏器之过，杂烦恼如毒器之过。 

དང་པྫོ་ནྙི།ཆྫོས་ཉན་པའྙི་དུས་སུ།རང་གྙི་རྣ་བའྙི་ཤེས་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་མྙི་ཡེངས་པར་ཆྫོས་འཆད་པའྙི་ས་དེ་ལ་གཏད་ནས་ཉན་དགྫོས། 

 

耳不注如覆器之过：闻法时，自己的耳识不应散于他处，应专注于说法的声音

上面谛听。 

དེ་ལྟར་མ་ཉན་ན་སྣྫོད་ཁ་སྦུབས་པའྙི་སེྟང་དུ་བཅུད་བླུགས་པ་དང་འད་སྟེ་ལུས་ཆྫོས་གལ་ན་ཡྫོད་ཀང་ཆྫོས་ཚིག་གཅྙིག་ཀང་རང་གྙིས་མྙི་ཐྫོས། 

若未如此听闻，就如同在覆口的容器上倾注汁液一样，虽然身在听法的行列之

中，自己却不会听闻到一句正法。 

གཉྙིས་པ་ནྙི།ད་ེལྟར་ཐྫོས་པའྙི་ཆྫོས་ད་ེཡང་གྫོ་ལྫོ་དང་ཐྫོས་ལྫོར་བཞག་ནས་ཡྙིད་ལ་མ་བཟུང་ན་སྣྫོད་ཞབས་རྡྫོལ་དུ་བཅུད་ཅྙི་ཙམ་བླུགས་ཀང་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་འད་

སེྟ་ཆྫོས་ཅྙི་ཙམ་ཉན་ཀང་རྒྱུད་ཐྫོག་ཏུ་བཀལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་མྙི་ཤེས། 

གསུམ་པ་ནྙི།ཆྫོས་ཉན་པའྙི་དུས་སུ་རང་ཉྙིད་ཆེ་འདྫོད་དང་གགས་འདྫོད་ལ་སྫོགས་ཀུན་སྫོང་སྐྱྫོན་ཅན་གྙིས་ཉན་པའམ།ཆགས་སང་ 

རྨྫོངས་གསུམ་སྫོགས་དུག་ལྔའྙི་རྟྫོག་པ་དང་འདེས་ཏེ་ཉན་ན་ཆྫོས་ཀྙིས་སེམས་ལ་མྙི་ཕན་པར་མ་ཟད་ཆྫོས་ཀང་ཆྫོས་མྙིན་དུ་འགྫོ་སྟེ་དུག་ཅན་གྙི་སྣྫོད་དུ་བཅུད་བཟང་པྫོ་

བླུགས་པ་དང་འད། 

意不持如漏器之过：如果对于所听闻的法仅仅是表面了解或听闻而没有记在心

中，则如同漏底的容器无论注入多少汁液也无法留存一样，无论听闻多少正法

也不会懂得调伏相续而修持。 

དེས་ན་རྒྱ་གར་དམ་པས་ཀང་།ཆྫོས་ཉན་པའྙི་དུས་སུ་རྙི་དྭགས་ས་ལ་ཉན་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།བསམ་པའྙི་དུས་སུ་བྱང་པས་ལུག་འབེག་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།སྫོམ་པའྙི་དུས

་སུ་གནེ་པས་རྫོ་མྫོང་བ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།སྒྲུབ་པའྙི་དུས་སུ་གཡག་ལྟྫོག་གྙིས་རྩྭ་ཟ་བ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།འབས་བུའྙི་དུས་ཉྙི་མ་སྙིན་ལས་གྫོལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།ཞེས་གསུ

ངས་པ་ལྟར། 

杂烦恼如毒器之过：闻法时，如果自己以贪图名誉、地位等有过患之发心而听

闻，或者掺杂贪嗔痴等五毒妄念而听闻，那么佛法不但对自心无利反而正法也

成了非法，如同向有毒的容器中注入胜妙汁液一样。所以印度单巴仁波切说：

“闻法时应如野兽闻声一般，思维时应如北方人剪羊毛一般，观修时应如愚人品

味一般，修行时应如饥牛食草一般，得果时应如云散日出一般。” 

ཆྫོས་ཉན་པའྙི་དུས་སུ་རྙི་དྭགས་པྙི་ཝང་གྙི་ས་ལ་ཆགས་ཏེ་ཟུར་ནས་རྫོན་པས་དུག་མདའ་བསྣུན་ཀང་མྙི་གྫོ་བར་སྙིམ་མེ་ཉན་པ་དང་འད་བར།ལུས་བ་སྤུ་གཡྫོ་མྙིག་མཆྙི་

མ་འཁྲུགས།ལག་ཐལ་མྫོ་སར་ཏེ་རྣམ་རྟྫོག་གཞན་གྙིས་བར་མ་ཆྫོད་པར་ཉན་དགྫོས་པ་ལས། 

譬如，野兽酷爱听琵琶的声音，猎人从旁边射毒箭也不觉知，怡然专注而听。

同样，闻法时应当汗毛悉动、泪水溢流、双手合十、不起任何其它分别念而听

闻。 

ལུས་ཆྫོས་གལ་དུ་བསད་ཀང་།སེམས་རྣམ་རྟྫོག་གྙི་ཕྱྙི་ལ་འབང་།ངག་འཁལ་གྙི་གཏེར་སྫོ་ཕེྱ།ཁ་ཡངེས་དང་མྙིག་ཡེངས་བྱས་ནས་ཉན་པས་མྙི་འྫོང་བས་འདྙིའྙི་སྐབས་སུ་ཁ་

ཏྫོན་དང་། 



否则，虽然身在听法行列中，心却跟随分别妄念，东张西望、心不在焉，打开

了绮语伏藏门，胡言乱语，这些都是不应理的。 

བགང་ཕེང་སྫོགས་དགེ་སྫོར་གྙི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་བཞག་ནས་ཉན་དགྫོས། 

闻法时，诵经、念咒等一切善行也应放下而听闻。 

དེ་ལྟར་ཉན་ནས་ཀང་བཤད་པའྙི་དྫོན་དེ་དག་ཡྙིད་ལ་བཟུང་སྟེ་མ་བརདེ་པར་བྱས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་ལནེ་དགྫོས་ཏེ། 

这样听闻后应将所讲的法义铭记于心中，并经常修持。 

ཐུབ་པ་ཆེན་པྫོས་ཀང་།ངས་ནྙི་ཁྫོད་ལ་ཐར་པའྙི་ཐབས་བསྟན་གྙི།།ཐར་པ་རང་ལ་རགས་ལས་ཤེས་པར་གྙིས།།ཞེས་པ་ལྟར།བླ་མས་སྫོབ་མ་ལ་ཁྙིད་འཆད་པ་དེ།ཆྫོས་ཉན་ཚུ

ལ་སྒྲུབ་ཚུལ།སྙིག་པ་སྤང་ཚུལ།དགེ་བ་སྒྲུབ་ཚུལ།ཉམས་སུ་ལནེ་ཚུལ་རྣམས་སྫོབ་པ་ཡྙིན་པས།སྫོབ་མས་ཀང་དེ་རྣམས་མ་བརདེ་པར་ཡྙིད་ལ་བཟུང་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ

་མངྫོན་དུ་བྱེད་དགྫོས་ཀྙི། 

如大能仁（释迦牟尼佛）也曾说：“吾为汝说解脱之方便，当知解脱依赖于自

己。”上师为弟子讲经说法也都是教导弟子如何闻法和修法、如何断恶行善、如

何行持，因此弟子不应忘记上师的教言，应铭记于心并修持，这样才能现前证

悟。 

ཡྙིད་ལ་མ་བཟུང་ན་ཆྫོས་ཐྫོས་པའྙི་ཕན་ཡྫོན་ཙམ་ཡྫོད་སྙིད་ཀང་།ཆྫོས་ཀྙི་ཚིག་དྫོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྙི་ཤེས་པས་ཆྫོས་མ་ཐྫོས་པ་དང་ཁད་མདེ། 

如果不记在心中，虽然也可能有一点闻法的功德，但是对佛法的词义丝毫也不

理解，因此与未闻法无有区别。 

ཡྙིད་ལ་བཟུངས་ཀང་ཉྫོན་མྫོངས་པ་དང་འདེས་ན་ཆྫོས་ཡང་དག་པར་མྙི་འགྫོ་སྟེ།མཉམ་མེད་དྭགས་པྫོས།ཆྫོས་ཆྫོས་བཞྙིན་མ་སྤྱད་ན།ཆྫོས་ཀྙིས་སར་ངན་སྫོང་དུ་འགྫོ་བའྙི་

རྒྱུ་བྱེད།ཅེས་པ་ལྟར་ཡར་བླ་མ་དང་ཆྫོས་ལ་ལྫོག་རྟྫོག།བར་མཆདེ་གྫོགས་ལ་ཟུར་ཟ།ང་རྒྱལ་དང་ཁད་གསྫོད་ལ་སྫོགས་མྙི་དགེ་བའྙི་རྟྫོག་པ་དང་བཅས་པས་ནྙི།ངན་སྫོང་གྙི་

རྒྱུ་བྱེད་པས་དེ་དག་སྤང་དགྫོས། 

虽然记在心中，但如果掺杂烦恼，也不能趣入真实正法。无等塔波仁波切说：

“若不如法而行持，正法反成恶趣因。”如此说，对上师正法起邪见、嘲讽道

友、心生我慢、轻蔑他人等不善分别念，将成恶趣之因，因此应当舍弃。 

 

དྙི་མ་དྲུག 大圆满前行引导文 5.六垢 

 

 

 

 

གཉྙིས་པ་དྙི་མ་དྲུག་ནྙི། 

རྣམ་བཤད་རྙིག་པ་ལས།ང་རྒྱལ་དང་ནྙི་མ་དད་དང་།།དྫོན་དུ་གཉེར་བ་མདེ་ཉྙིད་དང་།།ཕྱྙི་རྫོལ་རྣམ་གཡེངས་ནང་དུ་སྡུད།།སྐྱྫོ་བས་ཉན་པ་དྙི་མ་ཡྙིན།།ཞེས་པ་ལྟར། 

六垢：傲慢，无正信，不求法，外散，内收，疲厌。 

ཆྫོས་འཆད་པའྙི་བླ་མ་ལས་ཀང་ང་ལྷག་སམ་པའྙི་ང་རྒྱལ།ཆྫོས་དང་བླ་མ་ལ་མ་དད་པ།ཆྫོས་ལ་དྫོན་གཉེར་མེད་པ།སེམས་ཕྱྙི་རྫོལ་གྙི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བ།དབང་པྫོ་

སྫོ་ལྔ་ནང་དུ་སྡུད་པ།ཆྫོས་ཐུན་རྙིང་དགས་པ་སྫོགས་ཀྙིས་སྐྱྫོ་བ་སྟེ་དྙི་མ་དྲུག་པྫོ་འདྙི་སྤང་དགྫོས། 



如《释明论》云：“傲慢无正信，求法不精进，外散及内收，疲厌皆闻垢。”即

认为自己已胜过说法上师的傲慢心，对上师正法不起信心，不希求正法，心散

于外境，五根内收，因讲法时间过长等而生起厌烦心。应当舍弃这六种垢染。 

དེ་ཡང་ཉྫོན་མྫོངས་པ་རྣམས་ལས་ང་རྒྱལ་དང་།ཕག་དྫོག་གཉྙིས་པྫོ་འདྙི་ངྫོས་ཟྙིན་དཀའ་བས་རང་རྒྱུད་ལ་ཞྙིབ་དུ་བརྟགས་ནས།རང་ལ་ཆྫོས་དང་འཇྙིག་རྟནེ་གང་ཐད་

ནས་ཡྫོན་ཏན་ཕན་བུ་རེ་ཡྫོད་པ་ལའང་།ང་རང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ཡྙིན་ནྫོ་སམ་ནས་ཆེད་དུ་འཛིན་ན་རང་རྒྱུད་ཀྙི་སྐྱྫོན་མྙི་མཐྫོང་།གཞན་གྙི་ཡྫོན་ཏན་མྙི་ཤེས་པ་ཡྙིན་པས།

ང་རྒྱལ་སྤངས་ནས་རྟག་ཏུ་དམན་ས་འཛིན། 

傲慢：所有烦恼中傲慢和嫉妒这二者很难以认识，所以应当详细观察自相续。

如果因自己在世间或出世间某些方面有少许功德，便认为我已如何如何而产生

执著。则既见不到自相续的过失，也不了知他人的功德，因此应当断除我慢，

恒时谦虚谨慎。 

དད་པ་མེད་ན་ཆྫོས་ཀྙི་འཇུག་སྫོ་འགགས་པ་ཡྙིན་པས་དད་པ་རྣམ་པ་བཞྙིའྙི་ནང་ནས་མྙི་ལྡྫོག་པའྙི་དད་པ་འཆང་། 

正信：如果无有信心，入法之门则不通，故应坚持四种信心 5 中的不退信心。 

ཆྫོས་ལ་དྫོན་གཉེར་བྱེད་པ་ནྙི་ཡྫོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྙི་རྟནེ་གཞྙི་ཡྙིན་པས་དྫོན་གཉེར་རབ་འབྙིང་ཐ་གསུམ་ལས་ཆྫོས་པ་རབ་འབྙིང་ཐ་གསུམ་འྫོང་།ཆྫོས་ལ་དྫོན་གཉེར་

མ་བྱས་ན་ཆྫོས་ར་བ་ནས་མྙི་འགྲུབ། 

不求法：希求正法是一切功德的基础，求法有上中下三品，所以得法也有上中

下之分，如果不希求正法，那么根本不可能得到正法。

འཇྙིག་རྟེན་པའྙི་ཁ་སྐད་ལའང་།ཆྫོས་བདག་མེད་ལ་སྙིང་རུས་གང་ཆེ་ཟེར་བ་ལྟར་ཡྙིན། 

如世间俗语也说：“法本无主人，谁勤谁得大。” 

བདག་ཅག་གྙི་སྟྫོན་པས་ཀང་ཆྫོས་ཚིག་བཞྙི་རེའྙི་ཕྱྙིར་དུ་ལུས་ལ་ཤའྙི་ཀྫོང་བུ་བྲུས་ཏེ་འབྲུ་མར་གྙི་སྫོང་བུ་སྟྫོང་གཟུགས་པ་དང་།སྐུ་ལུས་མེ་དྫོང་དུ་མཆྫོང་བ་དང་།ལུས་ལ་

ལྕགས་ཀྙི་གཟེར་བུ་སྟྫོང་བཏབ་པ་སྫོགས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་གྙི་སྫོ་ནས་ཆྫོས་ཞུས་པ་ཡྙིན་པས།མེ་ཚགོས་སྤུ་གྙིའྙི་སྫོ་ཡང་བརྒལ་ནས་ནྙི།།འཆྙི་མཐར་ཐུག་གྙི་བར་དུ་དམ་ཆྫོ

ས་བཙལ།།ཞེས་པ་ལྟར་དྫོན་གཉེར་ཆེན་པྫོས་དཀའ་ཚེགས་ཚ་གང་ཐམས་ཅད་ཁད་དུ་བསད་དེ་ཉན་དགྫོས། 

我等大师释迦牟尼佛也曾为了仅仅四句正法，而经历了挖出身肉做成千盏灯后

插入千灯芯、纵身跳入火坑、身上钉入数千铁钉等百般苦难。真可谓“越过刀山

与火海，舍身赴死求正法”。 如此说，我们应当以强烈希求之心，不顾一切艰

难困苦、严寒酷热而听闻正法。 

ཕྱྙི་ཚོགས་དྲུག་གྙི་ཡུལ་ལ་རྣམ་ཤེས་གཡངེས་པ་ནྙི་འཁྫོར་བའྙི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀྙི་ར་བ་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀྙི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྙིན་ཏ།ེདཔེར་ན་མྙིག་ཤེས་གཟུག

ས་ལ་ཆགས་པས་ཕྱེ་སེབ་མར་མེར་འཆྙི།རྣ་བ་ས་ལ་ཆགས་པས་རྙི་དྭགས་རྫོན་པས་གསྫོད།སྣ་དྙི་ལ་ཆགས་པས་བུང་བ་མེ་ཏྫོག་ཏུ་འཐུམ།ལྕེ་རྫོ་ལ་ཆགས་པས་ཉ་མྫོ་ལྕགས་

ཀྱུས་འཛིན།ལུས་རེག་བྱ་ལ་ཆགས་པས་གང་པྫོ་འདམ་དུ་བྱྙིང་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

外散：意识散乱于六种外境是一切轮回迷乱显现之根本、一切痛苦之来源。譬

如：眼识贪执于色故，飞蛾亡于灯火中；耳识贪执于声故，野兽死于猎枪下；

鼻识贪执于味故，蜜蜂缠死花丛中；舌识贪于香味故，鱼儿钓于铁钩上；身识

贪于所触故，大象陷于淤泥中。 

གཞན་ཡང་སྫོན་སྫོང་བག་ཆགས་ཀྙི་རེས་དཔྫོད་པ།མ་འྫོངས་པ་ཉྫོན་མྫོངས་ཀྙི་མདུན་བསུ་བ།ད་ལྟ་རྟྫོག་པ་རནེ་ཡུལ་དུ་ཤྫོར་བ་གསུམ་པྫོ་འདྙི་དག་ཆྫོས་ཉན་འཆད་སྫོམ་

སྒྲུབ་གང་གྙི་སྐབས་སུ་ཡང་སྤང་དགྫོས་ཏེ། 

此外无论闻法、修法、传法时，都应当断除回忆往事、妄想未来及现在的分别

念散于外境。 



རྒྱལ་སས་རྙིན་པྫོ་ཆེས། 

加哲仁波切说： 

སྫོན་སྤྱད་བདེ་སྡུག་ཆུ་ཡྙི་རྙི་མྫོ་འད།། 

昔日感受苦乐如波纹， 

ཟྙིན་པ་རེས་མེད་ཡྙིན་གྙི་རེས་མ་གཅྫོད།། 

已尽无迹莫要去忆念， 

ཅྙིས་ཀང་དན་ན་འབྱྫོར་རྒྱུད་འདུ་འབལ་སྫོམས།། 

若念应思盛衰与离合。 

ལྟྫོས་ཐུབ་ཆྫོས་ལས་འདུག་གེ་མ་ཎྙི་བ།། 

法外何有可依嘛尼瓦？ 

ཕྱྙི་ཚིས་གབ་ཤྫོམ་གྫོག་སྐམ་ཉ་རྒྱ་འད།། 

未来生计如旱地撒网， 

བསམ་པའྙི་ཐྫོག་ཏུ་མྙི་འབབ་འདྫོད་འདུན་སྐྱུངས།། 

舍弃不能实现之希望， 

ཅྙིས་ཀང་དན་ན་ནམ་འཆྙི་ཆ་མདེ་སྫོམས།། 

若念当思死期无定也， 

ཆྫོས་མྙིན་བྱ་ལྫོང་འདུག་ག་ེམ་ཎྙི་བ།། 

何有非法空闲嘛尼瓦？ 

འཕལ་གྙི་བྱ་བཞག་རྨྙི་ལམ་སྫོ་ཚིས་འད།། 

暂时诸事如梦中生计， 

འབད་པ་དྫོན་མེད་ཡྙིན་གྙིས་སྐྱུར་ལ་ཐྫོངས།། 

精勤无义是故当舍弃， 

ཆྫོས་མཐུན་ཟས་ཀང་ཞནེ་མདེ་རྒྱ་ཡྙིས་ཐྫོབ།། 

如法食亦以无贪印持， 

བྱ་བྱེད་སྙིང་པྫོ་མེད་དྫོ་མ་ཎྙི་བ།། 

一切所为无义嘛尼瓦！ 

རེས་ཐྫོབ་དུག་གསུམ་རྟྫོག་པའྙི་འདུལ་སྫོང་འདྙི།། 

后得调伏三毒分别念， 

དན་སྣང་ཐམས་ཅད་ཆྫོས་སྐུར་མ་ཤར་བར།། 

一切念境未现法身间， 

མེད་ཐབས་མེད་དྫོ་དགྫོས་དུས་དན་པར་གྙིས།། 

非思不可之时当忆念， 

འཁྲུལ་རྟྫོག་ཡན་པར་མ་བཏང་མ་ཎྙི་བ།། 

莫随妄念散乱嘛尼瓦。” 

ཞེས་དང་།གཞན་ཡང་། 

又说： 



མ་འྫོངས་པ་ཡྙི་མདུན་མ་བསུ།། 

莫妄想未来， 

མ་འྫོངས་པ་ཡྙི་མདུན་བསུས་ན།། 

若妄想未来， 

ཟླ་བ་གགས་པའྙི་ཕ་དང་འད།། 

则如月称父。” 

ཞེས་གསུངས།སྫོན་མྙི་དབུལ་པྫོ་ཞྙིག་གྙིས་ནས་མང་དུ་རདེ་པ་སྣྫོད་དུ་བླུགས་ནས་སྟེང་དུ་བཏགས།ཁྫོ་རང་དེའྙི་འྫོག་ཏུ་ཉལ་ནས་ད་ངས་ནས་འདྙི་ལ་གཞྙི་བྱས་ལྫོངས་སྤྱྫོ

ད་མང་པྫོ་འྫོང་།དེ་ཚ་ེཆུང་མ་ཞྙིག་ཀང་བསུ།དེར་བུ་ཞྙིག་ཀང་ངེས་པར་སྐྱེ་སེྟ་བུ་དེའྙི་མྙིང་གང་འདྫོགས་སམ་ཙ་ན་ཟླ་བ་ཤར་བྱུང་བས་ངས་བུ་དེའྙི་མྙིང་ཟླ་བ་གགས་པར

་གདག་གྫོ་སམ་པའྙི་སྐབས་ནས་སྣྫོད་ཀྙི་ལུང་བྱྙི་བས་ཟྫོས་ཏེ་ཆད་ནས་ཁྫོ་རང་གྙི་སྟེང་དུ་ལྷུང་བས་བསད་པ་ཡྙིན། 

从前，一个穷人得到了许多青稞，装在口袋里挂在上方，他自己躺在口袋下

面。暗自想：我现在以这些青稞为本钱将会得到许多财富，到那时娶一个妻

子，她必定会生一个儿子，那么给儿子取什么名字呢？刚好看到月亮从东方升

起，就为儿子取名为“月称”吧。恰在这时，悬挂口袋的绳子被老鼠咬断了，袋

子落到他的身上，将其压死了。 

དེ་ལྟར་འདས་མ་འྫོངས་ཀྙི་རྟྫོག་ཚོགས་མང་པྫོ་ཐྫོག་ཏུ་ཁལེ་དུས་མེད་ཅྙིང་རང་རྒྱུད་གཡངེས་པའྙི་རྒྱུ་ཡྙིན་པས་ལེགས་པར་སྤངས་ཏེ་དན་ཤེས་བག་ཡྫོད་དང་ལྡན་པས་ཉ

ན། 

过去未来的众多分别妄念无有可确定之时，仅是自相续散乱之因而已，所以应

当断除，以正知正念不放逸而听闻正法。 

ཧ་ཅང་ནང་དུ་སྡུད་ཆེས་པ་དང་།ཆྫོས་ཀྙི་ཚིག་དྫོན་རེ་རེ་ནས་སྤར་ཟྙིན་བྱེད་པ་ནྙི་དེད་མྫོ་བྱྙི་བ་བརྫོ་བ་ལྟར་རེ་རེ་ཟྙིན་དུས་རེ་རེ་བརེད་འགྫོ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ

འྙི་དུས་མྙི་འྫོང་། 

内收：如果我们闻法时仅仅受持佛法的个别词义，就会象马熊挖雪猪子一样，

抓一个丢另一个，得此失彼，不可能有了知一切的时候。 

ཧ་ཅང་སྡུད་ཆེ་ན་གཉྙིད་རྨུགས་ལ་སྫོང་བའྙི་སྐྱྫོན་ཀང་འཇུག་པ་ཡྙིན་པས་གྙིམ་ལྷྫོད་རན་པར་བྱ་སེྟ། 

或者如果过于内收也会出现睡眠昏沉等过失，所以应当松紧适度。 

སྫོན་གྫོ་བཞྙིན་སྐྱེས་ལ་ཀུན་དགའ་བྫོས་སྫོམ་བསབས་པས། 

ཁྫོང་གྙི་རེ་འགའ་ནྙི་གྙིམས་ཆེས།རེ་འགའ་ནྙི་ལྷྫོད་ཆེ་བས་སྫོམ་ཡང་དག་པ་སེྐྱར་མ་བཏུབ།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས། 

从前，阿难教导昼辛吉修法时，昼辛吉有时紧张，有时过于松懈，所以没能生

起真正的修法境界，便前去请教世尊。ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྫོད་ཁྙིམ་ན་གནས་པའྙི་ཚ་ེཔྙི་ཝང་སེང་བ་ལ་མཁས་སམ་གསུངས། 

世尊问他：“昼辛吉，你在家时擅长弹琵琶吗？” 

དེ་ཤྙིན་ཏུ་མཁས་ཞུས་པས། 

他回答：“极为擅长。” 

ཁྫོད་ཀྙི་པྙི་ཝང་གྙི་ས་དེ་རྒྱུད་ཧ་ཅང་གྙིམས་པ་ལས་བྱུང་ངམ་ཧ་ཅང་ལྷྫོད་པ་ལས་བྱུང་གསུངས། 

“你弹琴所出的妙音是在琴弦极紧的时候发出的，还是在琴弦极松时发出呢？” 

དེ་གཉྙིས་ཀ་མ་ལགས་ཏེ་གྙིམ་ལྷྫོད་རན་པ་ལས་བྱུང་བར་ཞུས་པས། 

“两者都不是，只有琴弦松紧适度时才能发出妙音。” 



འྫོ་ན་ཁྫོད་ཀྙི་སེམས་ཀང་དེ་དང་འད་བར་གསུངས་པས་འབས་བུ་ཐྫོབ་པ་དང་། 

“那么修心也是同样。”依此教言修行，最后他已证果。མ་ལབ་སྫོན་གྙིས་ཀང་། 

又如玛吉拉卓也说： 

གྙིམས་ཀྙིས་སྙིམ་ལ་ལྷྫོད་ཀྙིས་གྫོད།། 

“不紧亦不松， 

དེ་ན་ལྟ་བའྙི་གནད་ཅྙིག་ཡྫོད།། 

彼具正见要。” 

གསུངས་པ་ལྟར།སེམས་ཧ་ཅང་གྙིམས་ཏེ་ནང་དུ་མྙི་སྡུད་པར་གྙིམ་ལྷྫོད་རན་པར་བྱས་ཏེ་དབང་པྫོ་བག་ཡངས་སུ་བཞག། 

心不能过紧而内收（也不能过松而外散），应松紧适度，诸根自然放松。 

ཆྫོས་ཐུན་རྙིང་དགས་པས་བཀེས་པ་དང་སྐྫོམ་པས་ཉེན་པ་འམ།རླུང་དང་ཉྙི་ཆར་སྫོགས་ཀྙིས་གདུང་བ་ལྟ་བུས་སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་ཆྫོས་ཉན་མྙི་མྫོས་པ་སྤངས་ཏེ། 

疲厌：如果讲法时间过长，遭受饥饿、干渴或风吹日晒等逼迫时，不应生起厌

烦心而不愿意听法。 

ད་རེས་དལ་འབྱྫོར་གྙི་མྙི་ལུས་ཐྫོབ།མཚན་ལྡན་གྙི་བླ་མ་དང་མཇལ།ཟབ་མྫོའྙི་གདམས་ངག་ཉན་ཏུ་ཡྫོད་པ་འདྙི་རེ་དགའ། 

应当观想：如今已获得暇满人身，值遇了具有法相的上师，有了听闻甚深教言

的机会，应生起欢喜心。 

བསྐལ་པ་གངས་མེད་པའྙི་བར་དུ་ཚགོས་བསགས་པའྙི་འབས་བུ་ད་རེས་ཟབ་མྫོའྙི་དམ་ཆྫོས་ཉན་པ་འདྙི་ཚ་ེགང་དུས་བརྒྱའྙི་ཟ་མ་ལན་ཅྙིག་ཡྙིན་པས་ཆྫོས་འདྙིའྙི་ཆེད་དུ་

དཀའ་ཚེགས་ཚ་གང་ཇྙི་བྱུང་ཡང་བཟྫོད་པར་བྱ་དགྫོས་སམ་དུ་དགའ་བཞྙིན་སྫོ་བཞྙིན་དུ་ཉན་དགྫོས་པ་ཡྙིན། 

这是无数劫中积累资粮的果报。如今听闻到甚深妙法，这多么令人高兴啊！犹

如一百生中享用一次饮食一样，所以为了这样的妙法，应当安忍一切艰难困

苦、严寒酷暑。以欢喜心而谛听。 

 

. མྙི་འཛིན་པ་ལྔ། 大圆满前行引导文 6. 五不持 

 

 

 

 

 

གསུམ་པ་མྙི་འཛནི་པ་ལྔ་ནྙི། 

五不持： 

ཚིག་འཛིན་ལ་དྫོན་མྙི་འཛིན་པ།དྫོན་འཛིན་ལ་ཚགི་མྙི་འཛིན་པ།བརྡའ་མ་འཕྫོད་པར་འཛིན་པ།གྫོང་འྫོག་ནྫོར་ནས་འཛནི་པ།ལྫོག་པར་འཛིན་པ་དང་ལྔ་སྤངས་དགྫོས། 

持文不持义，持义不持文，未领会而持，上下错谬而持，颠倒而持。 

དེ་ཡང་ཚིག་སན་སན་ལེགས་ལགེས་རེ་བྱུང་ན་དེ་ཉྙིད་ཆདེ་དུ་འཛིན་ཞྙིང་དྫོན་ཟབ་མྫོ་རྣམས་ལ་རྟྫོག་དཔྫོད་མྙི་འཇུག་ན་བྱྙིས་པ་མེ་ཏྫོག་བཏུ་བ་དང་འད་སྟེ་ཚགི་གྙི་ན་

ཡམ་གྙིས་སེམས་ལ་ཕན་མྙི་ཐྫོགས། 



持文不持义：如果仅仅为了词句的美妙动听而受持，却不观察甚深的意义，则

如同孩童采集鲜花一样，即推敲词句对于自心无有利益。 

བཤད་པ་ནྙི་ཚགི་གྙི་རྫོ་ཡྙིན་པས་དེས་ཅྙི་བྱ་སམ་སེྟ་ཁད་དུ་བསད་ནས་དྫོན་ཟབ་མྫོར་སྤར་ཟྙིན་བྱས་ཀང་ཚིག་ལ་མ་བསེྟན་པར་དྫོན་མྙི་འབྱུང་བས་ཚིག་དྫོན་ཡ་བལ། 

持义不持文：如果认为一切文字结构只是泛泛空谈，没有任何实义而轻视词句

偏重甚深的意义，但若不依靠词句不可能了知意义，这样词句与意义就会互相

脱离。 

 

དང་ངེས་ལྡམེ་དགྫོངས་ཀྙི་གསུང་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་བརྡའ་མ་འཕྫོད་པར་བཟུང་ན་ཚིག་དང་དྫོན་དུ་འཛོལ་ནས་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་དང་རྒྱབ་འགལ། 

未领会而持：如果没有理解了义、不了义以及具有密意的各种说法而受持，则

会误解词句和意义而违背正法。 

གྫོང་འྫོག་ནྫོར་ནས་བཟུང་ན་བསྟན་པའྙི་བབས་དང་འགལ་ཏེ་ཉན་འཆད་སྫོམ་པ་གང་གྙི་དུས་སུ་ཡང་འགལ་བ་འདུ། 

上下错谬而持：如果上下错谬而受持，则违反了佛法的规律。即无论闻法、讲

法或修法也都会相违正法。 

དྫོན་ལྫོག་པར་བཟུང་ན་ལྫོག་རྟྫོག་རྒྱུན་འབྱམས་ནས་རང་རྒྱུད་ཆུད་ཟྫོས་སུ་འགྱུར་ཞྙིང་བསྟན་པའྙི་རང་འདནེ་པ་ཡྙིན་པས་དེ་དག་སྤངས་ཏེ་ཚིག་བརྡའ་དྫོན་གྫོང་འྫོག་

ཐམས་ཅད་མ་ནྫོར་བ་ཡང་དག་པའྙི་ལམ་ནས་འཛིན། 

颠倒而持：如果意义颠倒而受持，则自相续会因邪分别念的滋生蔓延而毁坏，

并且此人将成为佛法的败类。所以应当断除这些过患，做到一切词句与意义上

下不错谬、以正确的方式受持。 

 

གང་དཀའ་དཀའ་དང་མང་བ་ཡང་མྙི་ཟྙིན་སམ་དུ་སྙིད་མྙི་ལུག་པར་སྙིང་རུས་ཀྙིས་འཛིན། 

遇到疑难或甚多之处时，不应生懈怠而不受持，而应精勤受持。 

གང་ས་བ་དང་ཉུང་བ་ཡང་ས་ཆྫོས་ཀྙིས་བརས་བཅྫོས་མྙི་བྱེད་པར་མྙི་བརེད་པར་འཛནི། 

遇到简单或极少之处时，不能认为法义浅显而轻视，应不遗忘而受持。 

གྫོང་འྫོག་གྙི་བབས་འབེལ་མ་ནྫོར་བར་ཚིག་དྫོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཛིན་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

按照上下次第顺序无有错谬正确地受持一切词义。 

 

 

འདུ་ཤྙིས་བཞྙི་བརྟེན་པ། 大圆满前行引导文 7. 依止四想 

 

 

གཉྙིས་པ་བླང་བྱའྙི་ཀུན་སྤྱྫོད་ལ།འདུ་ཤྙིས་བཞྙི་བརྟེན་པ།ཕར་ཕྱྙིན་དྲུག་དང་ལྡན་པ།སྤྱྫོད་ལམ་གཞན་བསེྟན་པ་དང་གསུམ། 

应取之行为分三：依止四想，具足六度，依止其它威仪。 

དང་པྫོ་ནྙི།སྫོང་པྫོ་བཀྫོད་པ་ལས། 

依止四想：如《华严经》云： 



རྙིགས་ཀྙི་བུ་ཁྫོད་ཀྙིས་བདག་ཉྙིད་ལ་ནད་པའྙི་འདུ་ཤེས་བསེྐྱད་པར་བྱའྫོ།།ཆྫོས་ལ་སྨན་གྙི་འདུ་ཤེས་བསེྐྱད་པར་བྱའྫོ།།དགེ་བའྙི་བཤེས་གཉནེ་ལ་སྨན་པ་མཁས་པའྙི་འདུ་

ཤེས་བསེྐྱད་པར་བྱའྫོ།།ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནྙི་ནད་ཉེ་བར་འཚོ་བའྙི་འདུ་ཤེས་བསེྐྱད་པར་བྱའྫོ།།ཞེས་གསུང་པ་ལྟར། 

“善男子，汝应将自己作病人想，法作妙药想，善知识作名医想，精进修持作医

病想。” 

རང་ཉྙིད་ཐྫོག་མ་མེད་པའྙི་དུས་ནས་འཁྫོར་བ་སྡུག་བསལ་གྙི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྫོ་འདྙིར་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་གསུམ་གྙི་ནད་ཀྙིས་མནར་བའྙི་ནད་པ་ལྟ་

བུ་ཡྙིན། 

自己从无始以来在此轮回的大苦海中，犹如被因三毒、果三苦所逼的病人一

般。 

དཔེར་ན་ནད་ཚབས་པྫོ་ཆེས་བཏབ་པའྙི་ནད་པ་དེས་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞྙིག་བསེྟན།སྨན་པ་དེས་ཇྙི་ལྟར་བསྫོ་བ་བཞྙིན་བསྒྲུབས་ནས་གང་བྱྙིན་པའྙི་སྨན་བཏུང་སྟེ་ནད་ལ

ས་གྫོལ་བའྙི་བདེ་བ་དྫོན་དུ་གཉེར་བ་ལྟར། 

例如病情非常严重的病人要想解脱病苦得到安乐必须依止一位名医，并且遵照

医嘱去做，如法服用所给的药。 

སྨན་པ་མཁས་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ཉྙིད་དང་ལྡན་པའྙི་བླ་མས་ཇྙི་གསུང་གྙི་བཀའ་བསྒྲུབ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་སྨན་བཏུང་བས་ལས་ཉྫོན་སྡུག་བསལ་གྙི་ནད་ལས་གྫོལ་བར་བྱེད་

དགྫོས་པ་ཡྙིན། 

同样只有依止一位如名医一样具足法相的上师，依照上师的言教行持，饮服正

法妙药，才能消除业惑的疾病。 

བླ་མ་བསེྟན་ཀང་བླ་མའྙི་བཀའ་བཞྙིན་མ་བསྒྲུབས་ན་སྨན་པའྙི་བསྫོ་བ་མྙི་ཉན་ན་སྨན་པས་ནད་པར་ཕན་འདྫོགས་ཐབས་མེད་པ་དང་འད། 

（否则）虽然依止了上师，但是如果没有依教奉行（上师也无法利益弟子），

犹如病人不遵医嘱，医生无法利益病人一样。 

དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་སྨན་རང་གྙིས་བཏུང་སྟེ་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན་ནད་པ་ཞྙིག་གྙི་སས་སུ་སྨན་དང་སྨན་ཡྙིག་གངས་མེད་པ་ཡྫོད་ཀང་རང་གྙིས་སྨན་མ་བཏུང་ན་ནད་ལ་མྙི

་ཕན་པ་དང་འད། 

如果自己虽已服用正法妙药而未修持，就象一位病人的枕边虽有无数妙药和药

方，而未服药对病也无益一样。 

ལར་ད་ལྟའྙི་དུས་ན་བླ་མའྙི་ཐུགས་རེས་གཟྙིགས་ཟེར་ནས་རེ་ཆེན་པྫོ་བེྱད་ཅྙིང་རང་གྙིས་མྙི་དགེ་བའྙི་ལས་དུ་མ་བསགས་ཀང་དའེྙི་འབས་བུ་མྫོང་མྙི་དགྫོས་པར་བླ་མའྙི་

ཐུགས་རེས་དག་པའྙི་ཞྙིང་ཁམས་སུ་རྡྫོ་འཕེན་འཕེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྫོད་སམ་པ་འདུག་སྟེ། 

当今时代有许多人认为：只要祈求上师以大悲观照我，就大有希望，好象自己

虽然积累了许多不善业而不需要感受果报仅以上师的悲心力就会象抛石块一

样，将自己投到清净刹土。 

བླ་མའྙི་ཐུགས་རེས་བཟུང་ཟེར་བ་དེ།བརེ་བས་རེས་སུ་བཟུང་།ཟབ་མྫོའྙི་གདམས་ངག་བསྟན།སྤང་བླང་གྙི་དམྙིགས་ཕྱེ།རྒྱལ་བའྙི་བཀའ་དང་བསྟུན་ནས་ཐར་པའྙི་ལམ་སྟྫོན

་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའྙི་ཐུགས་རེ་ཅྙི་ཡང་མདེ། 

（这种想法是错误的）实际上所谓上师的悲心，是指以慈悲心摄受弟子，开示

甚深教言及取舍之教理，依照如来言教开示解脱胜道，除此之外没有任何更殊

胜的大悲心。 

ཐུགས་རེ་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་ཐར་པའྙི་ལམ་དུ་འགྫོ་མྙི་འགྫོ་རང་ལ་རགས་ལས་ཤྙིང་།དེ་ལས་ཀང་ད་རེས་དལ་འབྱྫོར་གྙི་མྙི་ལུས་ཐྫོབ།བླང་དྫོར་གྙི་གནད་ཤེས།རང་ལ་རང་

དབང་ཡྫོད་པའྙི་དུས་འདྙིར་འདུན་མ་གཏན་ལེགས་དང་གཏན་ཉེས་ཀྙི་སྫོ་མཚམས་ཡྙིན་པས་བླ་མས་ཇྙི་ལྟར་བསྫོ་བ་བཞྙིན་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་འཁྫོར་འདས་ཀྙི་འཁྲུན

་ཐག་ཆྫོད་པ་ཞྙིག་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། 



依靠这种大悲心是否趋入解脱道则依赖于自己。尤其我们如今已获得暇满人

身，并已知晓取舍的关要，自己有自在的此时是计划永远行善或永远作恶的关

键。所以依照上师的一切教言如理修持而彻底分清轮回和涅槃的界限非常重

要。 

དེ་ལས་གཞན་དུ་གྫོང་ཆྫོག་པ་རྣམས་ཤྙི་བྫོའྙི་རྫོ་སས་སུ་ཕྱྙིན་ནས་ཡར་འགྫོ་མར་འགྫོའྙི་ས་མཚམས་རྟ་ཁ་སབ་ཀྙིས་བསྒྱུར་བ་དང་འད་ཞེས་ཟེར་གྙིན་འདུག་སྟེ།ལམ་སངས

་པ་སྫོན་སྫོང་གྙི་གང་ཟག་ཅྙིག་ཡྙིན་ན་མ་གཏྫོགས་དེ་སྐབས་ལས་ཀྙི་རླུང་དམར་གྙིས་རྒྱབ་ནས་དདེ།འཇྙིགས་པའྙི་མུན་ནག་གྙིས་མདུན་ནས་བསུས།བར་དྫོའྙི་འཕང་རྙིང་

གྙི་མཐའ་ལ་གཅུར།གཤྙིན་རེའྙི་སྐྱེས་བུ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པས་སྫོད་སྫོད་དང་རྒྱྫོབ་རྒྱྫོབ་ཀྙི་ངང་ལ་དེད་ནས།བྫོས་ས་དང་གབ་ས་སྐྱབས་དང་རེ་ལྟྫོས་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས

་ཅྙི་བྱ་གཏྫོལ་མེད་པའྙི་སྐབས་སུ་ཡར་འགྫོ་མར་འགྫོའྙི་ས་མཚམས་ཇྙི་ལྟར་ཡྙིན་ཏེ། 

此外，现在许多经忏师到亡人的枕边念诵“上去下去之关键，犹如马口被辔头所

转”。那时，除了少数前世修道的大德外，都是背后为赤风所吹送，前面有恐怖

的黑暗相迎而进入中阴的狭道中，不可思议的阎罗狱卒喊着“杀杀、打打”前来

追逐。一切逃脱处、隐藏处、救护者、指望处都没有，正是无可奈何的时候，

怎么会是上去下去的关键呢？ 

ཨྫོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོས་ཀང་།མཚན་བྱང་མགྫོ་ལ་དབང་བསྐུར་བྱེད་ཙ་འཕྱྙིས།།རྣམ་ཤེས་བར་དྫོར་ཁྙི་གནེ་བཞྙིན་དུ་འཁམས།།མཐྫོ་རྙིས་དན་ཏེ་དེ་ལ་དཀའ་ལས་ཡྫོད།།ཅེས་གསུ

ངས། 

邬金莲花生大士也说：“灵牌之上灌顶时已迟，灵魂漂泊中有如愚狗，忆念善趣

彼者有困难。” 

དེས་ན་ཡར་འགྫོ་མར་འགྫོའྙི་ས་མཚམས་རྟ་ཁ་སབ་ཀྙིས་བསྒྱུར་བ་དང་འད་ངེས་པ་དེ་ད་རེས་གསྫོན་པའྙི་སྐབས་འདྙི་ཉྙིད་ཡྙིན། 

所以就象马口被辔头所转一般的上去下去之关键即是现在活着的时候。 

མྙིའྙི་ལུས་རྟནེ་འདྙིའྙི་སྟེང་ནས་ཡར་དགེ་བའྙི་ལས་ཤྙིག་སྒྲུབ་ཀང་གཞན་ལས་སྟྫོབས་ཆེ་སྟེ་ད་རེས་ཀྙི་སྐྱེ་བ་འདྙིར་ཐྫོད་པ་བྫོར་ཆྫོག་མ་བྱས་ཆྫོག། 

依靠此人身行向上的善业之力胜过其余的五道，即此世可作为永舍天灵盖的关

键； 

མར་མྙི་དག་ེབའྙི་ལས་བསགས་ཀང་སེམས་ཅན་གཞན་གྙིས་བསྒྲུབ་པ་ལས་ནུས་པ་ཆེ་བས་ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་ནས་མྙི་ཐར་པའྙི་རྒྱུ་བྱེད་ངེས་པས་ད་རེས་སྨན་པ་མཁས་པ

་ལྟ་བུའྙི་བླ་མ་དང་མཇལ།སྨན་ཤྙི་གསྫོས་ཀྙི་བདུད་རྙི་ལྟ་བུའྙི་དམ་པའྙི་ཆྫོས་དང་མཇལ་བའྙི་སྐབས་འདྙིར་ཡང་དག་པའྙི་འདུ་ཤེས་བཞྙི་བསེྟན་ཏེ་རང་གྙི་ཐྫོས་པའྙི་ཆྫོས་

ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཐར་པའྙི་ལམ་དུ་འགྫོ་བ་ཞྙིག་དགྫོས། 

积累向下的恶业也是比余道的众生能力大，决定成为不能从恶趣深渊中获得解

脱之因。因此，如今已值遇了如名医般殊胜的上师，获得了如起死回生之甘露

妙药般的正法，此时应当依靠（上述所说的）四种真实想，修持自己所听闻的

正法，趋入解脱道。 

དེའྙི་མྙི་མཐུན་ཕྱྫོགས་ལྫོག་པའྙི་འདུ་ཤེས་བཞྙི་སྤང་དགྫོས་ཏེ། 

应当断除四种真实想的违品--四种颠倒想。 

ཡྫོན་ཏན་མཛོད་ལས། 

如《功德藏》云： 

མྙི་གཞྙི་ངན་པའྙི་ཟྫོལ་སྫོར་ཐ་གུས་ལྕེས།། 

人性恶劣诳如绳， 

བླ་མ་སྤྫོས་ཀྙི་གང་པྫོ་ལྟར་བསེན་ནས།། 



依止上师如捕獐， 

དམ་ཆྫོས་ག་རྙིའྙི་རེད་པ་ཐྫོབ་ནས་སར།། 

已得正法麝香物， 

རྫོན་ལ་ཡང་དག་སྫོ་བས་དམ་ཚགི་འཕེན།། 

实喜狩猎舍誓言。” 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་མ་ལ་ག་བའྙི་འདུ་ཤེས།ཆྫོས་ལ་ག་རྙིའྙི་འདུ་ཤེས།རང་ལ་རྫོན་པའྙི་འདུ་ཤེས།ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལནེ་པ་ལ་མདའ་འམ་རྙིས་ག་བ་གསྫོད་ཐབས་ཀྙི

་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ཆྫོས་ཞུས་ཏེ་ཉམས་སུ་མྙི་ལནེ་ཞྙིང་།བླ་མའྙི་བཀའ་དྙིན་ལ་མྙི་རྙི་བ་རྣམས་ནྙི་ཆྫོས་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིག་པའྙི་ལས་བསགས་ཏེ་ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་རྡྫོ་

བེྱད་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

即：（以不如法的行为依止上师的人）观上师为獐子想，正法为麝香想，自己

为猎人想，精进修持为箭、陷井等杀獐子的方便想。求法不修持、不念上师恩

德的这些人，依靠佛法积累恶业并终将成为恶趣的基石。 

 

大圆满前行引导文 8. 具足六度 

གཉྙིས་པ་ཕ་རྫོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ནྙི། 

具足六度： 

ཆྫོས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་ཀྙི་མན་ངག་མངྫོན་པར་རྟྫོགས་བའྙི་རྒྱུད་ལས། 

一切法行之窍诀——《现观续》云： 

མེ་ཏྫོག་སྟན་སྫོགས་རབ་འབུལ་ཞྙིང་།། 

“奉献花座等， 

ས་ཕྱྫོགས་སྤྱྫོད་ལམ་སྫོམ་པ་དང་།། 

随处持威仪， 

སྫོག་ཆགས་ཀུན་ལ་འཚེ་མྙི་བྱ།། 

不害诸含生， 

བླ་མ་ལ་ནྙི་ཡང་དག་དད།། 

于师生正信， 

མ་ཡེངས་བླ་མའྙི་གདམས་ངག་ཉན།། 

勿散闻师教， 

དྫོགས་སེལ་ཕྱྙིར་ན་སྐྱྫོན་ཚིག་དྙི།། 

解疑问难题， 

ཉན་པྫོ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན།།ཞེས་པ་ལྟར། 

闻者具六支。” 

ཆྫོས་ཀྙི་ཁྙི་བཤམས་ཤྙིང་སྟན་འདྙིང་བ་དང་མཎལྜ་མེ་ཏྫོག་སྫོགས་འབུལ་བ་སྙིན་པ། 

闻法前，摆设法座，铺陈坐垫，供养曼茶罗以及鲜花等，即是布施度； 

ས་ཕྱྫོགས་ཕྱག་དར་དང་ཆག་ཆག་ལ་སྫོགས་ལགེས་པར་བྱ་ཞྙིང་རང་གྙི་སྤྱྫོད་ལམ་མ་གུས་པ་ལ་སྫོགས་པ་སྫོམ་པ་ཚུལ་ཁྙིམས། 



随处做洒水清扫等善事，遮止自己不恭敬的威仪，即是持戒度； 

སྫོག་ཆགས་ཕ་མྫོ་ཚུན་ཆད་ལ་གནྫོད་པ་མྙི་བྱེད་ཅྙིང་།དཀའ་ཚེགས་དང་ཚ་གང་ཐམས་ཅད་བཟྫོད་པ་བཟྫོད་པ། 

不损害包括蝼蚁在内的含生及忍辱一切艰难困苦、严寒酷暑，即是安忍度； 

བླ་མ་དང་ཆྫོས་ལ་ལྫོག་ལྟ་སྤངས་ནས་ཡང་དག་པའྙི་དད་པས་སྫོ་བཞྙིན་དུ་ཉན་པ་བརྫོན་འགྲུས། 

断除对上师及正法的邪见，以真实信心、满怀喜悦之情而闻法，即是精进度； 

བླ་མའྙི་གདམས་ངག་ལས་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡངེས་པར་ཉན་པ་བསམ་གཏན། 

心不散于他处而专心谛听上师的教言，即是静虑度； 

ཐེ་ཚོམ་གྙི་དྫོག ས་སེལ་ལ་སྫོགས་པ་དྙི་ཞྙིང་སྫོ་འདྫོགས་ཐམས་ཅད་གཅྫོད་པ་ཤེས་རབ་སྟེ། 

提出疑问、遣除怀疑、断除一切增益即是智慧度。 

ཉན་པ་པྫོ་ཕ་རྫོལ་ཏུ་ཕྱྙིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་བྱའྫོ།། 

闻法者都应当具足六波罗蜜多。 

 

སྤྱྫོད་ལམ་གཞན་བསྟེན་པ། 大圆满前行引导文 9. 依止其

它威仪 

གསུམ་པ་སྤྱྫོད་ལམ་གཞན་བསྟེན་པ་ནྙི། 

依止其它威仪 

འདུལ་བ་ལུང་ལས། 

如《毗奈耶经》云： 

མ་གུས་པ་ལ་ཆྫོས་མྙི་བཤད།། 

“不敬勿说法， 

མྙི་ན་བཞྙིན་དུ་མགྫོ་གཡྫོགས་དང་།། 

无病而覆头， 

གདུགས་དང་མཁར་བ་མཚོན་ཐྫོགས་དང་།། 

持伞杖兵器， 

མགྫོ་བྫོ་དཀྙིས་པ་དག་ལ་མྙིན།།ཞེས་དང་། 

缠头者勿说”。 



སེྐྱས་རབས་ལས། 

又如《本生传》云： 

རབ་ཏུ་དམའ་བའྙི་ས་ལ་འདུག། 

“坐于极下地， 

དུལ་བའྙི་དཔལ་ནྙི་རྣམ་པར་བསྐྱེད།། 

当具温顺仪， 

དགའ་དང་ལྡན་པའྙི་མྙིག་གྙིས་བལྟ།། 

以喜眼视师， 

ཚིག་གྙི་བདུད་རྙི་འཐུང་བ་བཞྙིན།། 

如饮语甘露， 

རབ་ཏུ་བསྙིམས་ཏེ་ཆྫོས་ཉྫོན་ཅྙིག། 

当专心闻法”。 

ཅེས་སྫོགས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་གུས་པའྙི་སྤྱྫོད་ལམ་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་བྱའྫོ།། 

如此说，应断除一切不恭敬的威仪。 

 

(嘉样堪布) 

 

ངྫོ་བྫོ་དལ་བ་བསམ་པ། 大圆满前行引导文 10. 思维本性闲暇 

གཉྙིས་པ་བཤད་བྱའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་རྙིམ་པ་དལ་འབྱྫོར་རེད་དཀའ་བའྙི་ཁྙིད་ལ།ངྫོ་བྫོ་དལ་བ་བསམ་པ།ཁད་པར་གྙི་ཆྫོས་འབྱྫོར་པ་བསམ་པ།རེད་དཀའྙི་དཔེ་ལ་བསམ་པ།གངས

་ཀྙི་ཁད་པར་བསམ་པ་དང་བཞྙི་ལས། 

人生难得之引导分四：思维本性闲暇，思维特法圆满，思维难得之喻，思维数

目差别。 

དང་པྫོ་ངྫོ་བྫོ་དལ་བ་བསམ་པ་ནྙི། 

思维本性闲暇： 



སྤྱྙིར་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་བརྒྱད་དུ་མ་སྐྱེས་པར་དམ་པའྙི་ཆྫོས་བསྒྲུབ་པར་ཁྫོམས་པ་ནྙི་དལ་བ་ཞསེ་བྱ། 

总的来说，未生于八无暇之处，有空闲修持正法，称为闲暇。 

མྙི་དལ་བ་ནྙི་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་བརྒྱད་ད།ེཇྙི་སྐད་དུ། 

无暇是指八无暇处，如云： 

དམལ་བ་ཡྙི་དྭགས་དུད་འགྫོ་དང་།། 

“地狱饿鬼及傍生， 

ཀ་ཀྫོ་ཚེ་རྙིང་ལྷ་དང་ནྙི།། 

边鄙地及长寿天， 

ལྫོག་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀྙིས་སྟྫོང་པ།། 

邪见不遇佛出世， 

ལྐུགས་པ་འདྙི་དག་མྙི་ཁྫོམས་བརྒྱད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

喑哑此等八无暇”。 

དམལ་བར་སྐྱེས་ན་ཚ་གང་གྙི་སྡུག་བསལ་ལ་འཁྫོར་མྫོར་སྤྱྫོད་པས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生在地狱中，则日日夜夜感受寒热之苦，而无有空闲修法；如果生为饿

鬼，则恒时感受饥渴之苦，而无有空闲修法； 

ཡྙི་དྭགས་ནྙི་བཀེས་སྐྫོམ་གྙི་སྡུག་བསལ་ལ་སྤྱྫོད་པས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生为傍生，则感受被役使及相互损害的痛苦，而无有空闲修法； 

དུད་འགྫོ་ནྙི་བཀྫོལ་སྤྱྫོད་དང་ཕན་ཚུན་འཚེ་བའྙི་སྡུག་བསལ་ལ་སྤྱྫོད་པས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生为傍生，则感受被役使及相互损害的痛苦，而无有空闲修法； 

ལྷ་ཚེ་རྙིང་པྫོ་ནྙི་འདུ་ཤེས་མེད་པའྙི་ངང་དུས་གྫོན་ནས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生于长寿天，则在无有意念、无想之中虚度光阴而无有空闲修法； 

ཡུལ་མཐའ་འཁྫོབ་ཏུ་སྐྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ་མེད་པས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生在边鄙地方，则无有佛法，所以无有空闲修法； 

མུ་སྟེགས་བེྱད་དམ་དེ་དང་རེས་མཐུན་པའྙི་ལྫོག་ལྟ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ན་རང་རྒྱུད་ལྫོག་ལྟས་བསད་པས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生为外道或成为随同他们的持邪见者，则自相续被邪见染污，所以无有空

闲修法； 

མུན་པའྙི་བསྐལ་པ་ལ་སྐྱེས་ན་དཀྫོན་མཆྫོག་གསུམ་གྙི་ས་ཙམ་ཡང་མྙི་གགས་ཤྙིང་དགེ་སྙིག་ངྫོ་མྙི་ཤེས་པས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

如果生于暗劫，则连三宝之声也听不到，不了知善恶，所以无有空闲修法； 

ལྐུགས་པར་སྐྱེས་ན་རྣམ་ཤེས་ལས་སུ་མྙི་རུང་བས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས་པ་བརྒྱད་ལས། 

如果生为喑哑，则心相续无法调顺，所以无有空闲修法。 

ངན་སྫོང་གསུམ་ནྙི་རྟག་པར་རང་རང་གྙི་སྫོན་བསགས་ལས་ངན་གྙི་འབས་བུས་འཕངས་པའྙི་ཚ་གང་བཀེས་སྐྫོམ་ལ་སྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ་ལ་འཁྫོར་མྫོ་ཡུག་ཏུ་སྤྱྫོད་པ

ས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས། 

八无暇中三恶趣的众生恒时不断感受由各自往昔所造恶业的果报所引发的寒热

饥渴等痛苦，所以无有空闲修法。 



ཀ་ཀྫོ་ཞེས་པ་ནྙི་ཀྫོ་ཁ་ཁ་ཞེས་པ་ལ་སྫོགས་མཐའ་འཁྫོབ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྙིས་ཡྫོད་པར་བཤད་པ་རྣམས་དང་།འཚེ་བ་ཆྫོས་སུ་སྨྲ་བ་ཀ་ཀྫོའྙི་ཆྫོས་ལུགས་ཞེས་སྫོག་བཅད་པ་ད

གེ་བར་བརྙི་བ་རྣམས་ཏེ།མཐའ་འཁྫོབ་ཀྙི་ཀ་ཀྫོ་རྣམས་ཀང་རང་བཞྙིན་མྙི་གཟུགས་ལྟ་བུར་ཡྫོད་ཀང་བླྫོ་ལས་སུ་མ་རུངས་པས་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་ཕྱྫོགས་སུ་བསྒྱུར་མྙི་བཏུབ

། 

所谓的边鄙地：据说罗卡查族等共有三十二种边地。他们的宗教以损害为正

法，并将杀生视为善业。那些边鄙地的野蛮人，虽然形象似人，但是意识不调

顺，所以不能转向正法方面。 

མ་བག་མར་ལནེ་པ་ལ་སྫོགས་རང་གྙི་ཕ་མེས་ཀྙི་སྫོལ་ངན་པའྙི་རེས་སུ་འབང་བས་ཆྫོས་མཐུན་གྙི་སྤྱྫོད་པ་དང་རྒྱབ་འགལ། 

又有随行娶母为妻等祖辈所传下的恶习陋规，违背如法行为，并且对于杀生狩

猎等造不善业的方法极为擅长。 

སྫོག་ཆགས་གསྫོད་པ་དང་རྙི་དྭགས་བཤྫོར་བ་ལ་སྫོགས་མྙི་དགེ་བའྙི་ལས་ཐབས་ལ་ལྷག་པར་མཁས་ཤྙིང་སྙིག་པ་འབའ་ཞྙིག་ལ་སྤྱྫོད་པས།ཤྙི་མ་ཐག་ངན་སྫོང་དུ་འགྫོ་བ་

མང་བས་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་ཡྙིན། 

一生中唯有造恶业，多数人死后立即堕于恶趣，所以是无暇之处。 

ལྷ་ཚེ་རྙིང་པྫོ་ཞེས་པ་ནྙི་འདུ་ཤེས་མེད་པའྙི་ལྷ་སྟེ་དགེ་སྙིག་གང་གྙི་ཡང་འདུ་ཤེས་མེད་པའྙི་བསམ་གཏན་ལ་ཐར་པར་བཟུང་ནས་བསྫོམས་པས་འདུ་ཤེས་མེད་པའྙི་ལྷར་

སེྐྱས་ཏྙིང་འཛིན་དའེྙི་ངང་དུ་བསྐལ་ཆེན་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་གནས་ནས་འཕེན་བྱེད་ཀྙི་ལས་ཟད་པ་ན་ལྫོག་ལྟའྙི་རྒྱུས་ངན་སྫོང་དུ་སྐྱེ་བས་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས་པ་ཡྙིན། 

所谓的长寿天即是无想天。认为无有任何善恶之念的禅定是解脱。修持无想禅

定后生于无想天，在禅定中安住数个阿僧祗劫，如果引业穷尽后，将以邪见之

因转生于恶趣，所以无有空闲修法。 

ལྫོག་པར་ལྟ་བ་ནྙི། 

邪见： 

སྤྱྙིར་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱྙི་རྫོལ་དུ་གྱུར་པའྙི་ལྟ་ལྫོག་ཅན་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཏེ།དེ་དག་ནྙི་རང་གྙི་རྒྱུད་ལྫོག་ལྟས་བསད་ནས་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་ལ་མྫོས་

པ་མྙི་སྐྱེ་བས་དམ་པའྙི་ཆྫོས་བྱེད་དུ་མྙི་ཁྫོམས་པ་ཡྙིན་ཀང་།བྫོད་འདྙིར་ཨྫོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉྙིས་པས་བྫོད་སྐྱྫོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉྙིས་ལ་གཏད་པས་མུ་སྟེགས་པ་དངྫོས་

སུ་མྙི་འཇུག། 

总的来说，除佛法以外的外道邪见者或常断见者，这些人自相续被邪见染污，

对真实正法生不起信解，因此也无有空闲修持正法。但在藏地因邬金第二佛曾

嘱咐护地母十二尊守护西藏，所以外道不能进入。 

དེ་དང་ཆ་འད་བའྙི་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་དང་གང་ཟག་ལ་ལྫོག་པར་རྟྫོག་པའྙི་རྙིགས་ཅན་ཡྙིན་ན་ཡང་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཚུལ་བཞྙིན་སྒྲུབ་པ་ལ་མྙི་ཁྫོམས་པ་ཡྙིན་ཏེ། 

如果是对真实正法和上师起邪见、类似外道种姓的那些人，也没有空闲如理修

持正法。 

དཔེར་ན་དགེ་སྫོང་ལེགས་པའྙི་སྐར་མ་ལྫོ་ཉེར་ལྔའྙི་བར་དུ་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་ཞབས་འབྙིང་དུ་བསད་ཀང་དད་པ་ཅུང་ཟད་མེད་པར་ལྫོག་ལྟ་ཁྫོ་ན་བྱས་པས་མཐར་

མེ་ཏྫོག་ལྡུམ་རར་ཡྙི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྙིན། 

例如：善星比丘虽然承待世尊二十五年，但是对佛陀无有丝毫信心，唯生邪

见，所以最后于花园中堕为饿鬼。 

སངས་རྒྱས་ཀྙིས་སྟྫོང་པ་ནྙི་མུན་པའྙི་བསྐལ་པར་སྐྱེས་པ་སེྟ།སངས་རྒྱས་མ་བྱྫོན་པའྙི་ཞྙིང་སྟྫོང་པ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ན་དཀྫོན་མཆྫོག་གསུམ་གྙི་ས་ཙམ་ཡང་མྙི་གགས་ཤྙིང་དམ

་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་དང་བལ་བས་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་ཡྙིན། 

佛不出世：即是转生于无佛出世的暗劫中。如果生于佛未出世的空刹中，则连

三宝之声也听不到，远离正法的光明，所以也是无暇之处。 



ལྐུགས་པར་སྐྱེས་ན་རང་རྒྱུད་ལས་སུ་མ་རུངས་པས་ཆྫོས་ ཉན་འཆད་སྫོམ་སྒྲུབ་གང་ཡང་བྱེད་མྙི་ནུས། 

喑哑：如果生为喑哑，则自相续无法调顺，所以不能进行任何的闻法、讲法、

修法。 

ལྐུགས་པ་ཞེས་པ་སྤྱྙིར་ངག་ལྐུགས་པ་ལ་ཟེར་བ་ད་ེཡང་སྨྲ་ཤེས་དྫོན་གྫོ་བ་མྙིའྙི་མཚན་ཉྙིད་མ་ཚང་བས་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་ཡྙིན་ཀང་ཡྙིད་ཀྙི་དབང་པྫོ་ལྐུགས་ཏེ་ཤྙིན་ཏུ

་བླུན་རྨྫོངས་སུ་གྱུར་པས་ཆྫོས་ཀྙི་གྫོ་བརྡའ་མྙི་འཕྫོད་པ་རྣམས་ཀང་མྙི་ཁྫོམས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

所谓喑哑，总的来说是指语言喑哑，也就是指不具足知言解义这一人之法相，

所以是无暇之处。因为意根喑哑、十分愚痴，不能领悟正法的含义，所以也是

无暇之处。 

 

རང་འབྱྫོར་ལྔ། 大圆满前行引导文 11. 五种自圆满 

གཉྙིས་པ་ཁད་པར་གྙི་ཆྫོས་འབྱྫོར་པ་བསམ་པ་ལ།རང་འབྱྫོར་ལྔ་དང་།གཞན་འབྱྫོར་ལྔ་ལས། 

思维特法圆满分二：五种自圆满，五种他圆满。 

དང་པྫོ་རང་འབྱྫོར་ནྙི། 

（五种自圆满：所依圆满，环境圆满，根德圆满，意乐圆满，信心圆满。） 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས།མྙི་ཉྙིད་དབུས་སྐྱེས་དབང་པྫོ་ཚང་།ལས་མཐའ་མ་ལྫོག་གནས་ལ་དད།།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

如龙树菩萨说：“得人生中根具足，业际无倒信佛法。” 

མྙི་ལུས་མ་ཐྫོབ་ན་ཆྫོས་དང་མྙི་མཇལ་བས་མྙིའྙི་ལུས་རྟེན་གྙི་འབྱྫོར་པ། 

若未获得人身，则不能值遇佛法，而如今已得暇满人身，故所依圆满。 

ཆྫོས་མེད་པའྙི་ཡུལ་མཐའ་འཁྫོབ་ཏུ་སྐྱེས་ན་ཆྫོས་དང་མྙི་མཇལ་བ་ལ།ད་རེས་ཆྫོས་ཚིགས་ཀྙི་ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པས་ཡུལ་གྙི་འབྱྫོར་པ། 

如果生于无有正法的边鄙地方，则不能值遇正法，而如今生于佛教兴盛的中

土，故环境圆满。 

དབང་པྫོ་མ་ཚང་ན་ཆྫོས་ཀྙི་གགེས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ད་རས་དེ་འདའྙི་སྐྱྫོན་དང་བལ་བས་དབང་པྫོ་ཡྫོན་ཏན་གྙི་འབྱྫོར་པ། 

不具足诸根，则将成为修法的障碍，而如今无有这类过患，故根德圆满。 

ལས་ཀྙི་མཐའ་ལྫོག་ན་རྟག་ཏུ་མྙི་དགེ་བ་ལ་སྤྱྫོད་ཅྙིང་ཆྫོས་ལ་རྒྱབ་ཀྙིས་ཕྱྫོགས་པ་ལས།ད་རེས་དགེ་བ་ལ་མྫོས་པ་བསམ་པའྙི་ཁད་པར་གྙི་འབྱྫོར་པ། 

如果业际颠倒，则经常行不善业，违背正法，而如今对善法生起信解，所以意

乐圆满。 

དད་པའྙི་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་ན་ཆྫོས་ལ་ཡྙིད་མྙི་ཕྱྫོགས་པ་ལས།ད་རེས་བླྫོ་ཆྫོས་ལ་ཕྱྫོགས་ནུས་པས་དད་པའྙི་འབྱྫོར་པ་སེྟ་ལྔ་པྫོ་འདྙི་རང་ངྫོ་ལ་ལྟྫོས་

ནས་ཚང་དགྫོས་པས་རང་རྒྱུད་སྐལ་པའྙི་འབྱྫོར་པ་ལྔ་ཞེས་བྱ། 

如果对信心的对境佛法不起信心，则意识不能趋入正法，而如今自心已趋入正

法，所以信心圆满。这五种圆满是观待自己方面应该具足的，因此称为五种自

圆满。 

དེ་ཡང་ཡང་དག་པའྙི་དམ་པའྙི་ཆྫོས་རྣལ་མ་ཞྙིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནྙི་མྙིར་གྱུར་པ་ཞྙིག་ངེས་པར་དགྫོས་ཏེ།མྙིའྙི་ལུས་རྟེན་ཞྙིག་མ་ཐྫོབ་ན་ནྙི་ངན་སྫོང་གསུམ་ལས་བཟང་ཤྫོས་

དུད་འགྫོ་ཡྙིན་ཀང་ད་ལྟ་མྙི་ཡུལ་ན་ཡྫོད་པའྙི་དུད་འགྫོ་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་རྙིན་ཐང་ཆེ་བ་ལ་སྫོགས་ཇྙི་ཙམ་བཟང་བར་བརྙི་བ་ཞྙིག་ལ་ཡང་ད་ལྟ་ཁྫོད་ཀྙིས་ཨོཾ་མ་ཎྙི་

པདྨེ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཚར་གཅྙིག་བརྫོད་ན་ཁྫོད་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རྫོ།།ཞེས་སྨྲས་ཀང་དེའྙི་ཚིག་ཀང་མྙི་གྫོ་དྫོན་ཡང་མྙི་ཤེས་སྨྲ་ཡང་མྙི་ནུས་ཐ་ན་ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་འཁག་གྙིར་འ



ཆྙི་ཡང་རྒུར་རེ་སྫོད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཕན་བུ་ཙམ་ཡང་བསམ་མྙི་ཤེས། 

所依圆满：要想修持真实正法，必定需要获得人身。若未获得人身，虽然三恶

趣中最好的是傍生，但尽管现在人间形色美妙、价值昂贵的傍生等，无论被认

为多么好的，可是你对它说：“现在如果你念诵一遍‘嗡嘛尼叭美吽’（观音心

咒），便可成佛。”然而它既不懂心咒的词句，也不了知意义，更不会讲话，甚

至现在冻死，也只能低头忍受，而不知道想任何其它办法。 

མྙི་ཞྙིག་ཡྙིན་ན་ཇྙི་ལྟར་ཞན་ཀང་ཁྫོ་རང་གད་ཕུག་གམ་ཤྙིང་དྲུང་ལྟ་བུ་ཞྙིག་ཏུ་ཕྱྙིན། 

མེ་ཤྙིང་ཐུས་ནས་མེ་སྫོང་བཏང་སེྟ་ཁ་ལག་བསྫོ་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་ཡང་དུད་འགྫོ་ལ་མདེ་ན་ཆྫོས་བསྒྲུབ་པའྙི་བསམ་བླྫོ་ལྟ་ཅྙི་སྨྫོས། 

若是一个人，无论多么脆弱，起码他也知道去岩洞或树下捡柴生火、烤火取

暖。但是傍生却连这种本能也没有，更何况说思维修法呢？ 

ལྷ་ལ་སྫོགས་པ་ལུས་རྟེན་བཟང་ཤྫོས་ཡྙིན་ཀང་སྫོ་ཐར་གྙི་སྫོམ་པ་མཚན་ཉྙིད་པའྙི་སྣྫོད་དུ་མ་གྱུར་པས་བསྟན་པ་ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐྫོབ་པའྙི་སྐལ་པ་དང་མྙི

་ལྡན་པ་ཡྙིན། 

天人等虽然身体极为善妙，但是却不能成为具相别解脱戒的法器，所以其相续

不具有获得圆满佛法的机缘。 

ཡུལ་དབུས་ཞེས་པ་འདྙི་ལ་ས་ཚིགས་ཀྙི་དབུས་དང་།ཆྫོས་ཚགིས་ཀྙི་ཡུལ་དབུས་གཉྙིས་ལས། 

环境圆满：所谓的中土可分为地界中土和佛法中土。 

དང་པྫོ་ནྙི།སྤྱྙིར་ལྷྫོ་འཛམ་བུའྙི་གྙིང་གྙི་ཡུལ་གྙི་དབུས་རྒྱ་གར་རྡྫོ་ར་ེགདན།བསྐལ་པ་བཟང་པྫོའྙི་སངས་རྒྱས་སྟྫོང་སངས་རྒྱ་བའྙི་གནས།བསྐལ་པ་སྟྫོངས་ཀང་མྙི་འཇྙིག་པར་

འབྱུང་བའྙི་གནྫོད་པ་དང་བལ་ཏེ་གནམ་ལ་ཟྫོ་བ་བཏགས་པ་ལྟར་གནས་པ་དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྙི་ཤྙིང་གྙིས་བརྒྱན་པར་བཤད་པ། 

地界中土：总的来说，南瞻部洲中央印度金刚座是贤劫千佛成佛的地方，据说

空劫也不会毁灭并且远离四大的损害，宛如空中悬桶一般。中央有菩提树严

饰。 

དེ་ཉྙིད་གཙོ་བྫོར་བྱས་པའྙི་འཕགས་ཡུལ་གྙི་གྫོང་ཁེར་རྣམས་ལ་ས་ཚགིས་ཀྙི་ཡུལ་དབུས་ཟེར། 

以金刚座为中心的圣地（印度）诸城市，称为地界中土。 

ཆྫོས་ཚིགས་ཀྙི་ཡུལ་དབུས་ནྙི་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་གང་དུ་གནས་པ་དེ་ཡྙིན་ལ། 

所谓的佛法中土是指佛教正法所存在之地。 

དེ་མ་ཡྙིན་པ་རྣམས་ལ་མཐའ་འཁྫོབ་ཅེས་བྱ།དེས་ན་སྫོན་སངས་རྒྱས་འཇྙིག་རྟནེ་དུ་བྱྫོན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གར་ན་བསྟན་པ་ཇྙི་ཙམ་གནས་ཀྙི་བར་དུ་ས་ཚིགས་དང་ཆྫོ

ས་ཚིགས་གཉྙིས་ཀའྙི་ཡུལ་དབུས་ཡྙིན་ཀང་།ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྡྫོ་རེ་གདན་ཀང་མུ་སྟེགས་པས་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བསྟན་མེད་པར་བཤད་པས་ཆྫོས་ཚིགས་ཀྙི་མཐའ་འཁྫོབ་ཡྙིན། 

无有佛法存在的地方称为边地。因此，从以前佛出世以来到佛法存在之时，印

度既是地界中土也是佛法中土。但是据说现在印度金刚座已被外道所占（当时

作者在世期间，确实被回教所占，但如今又恢复成为佛法中土），无有佛教，

所以已成无有正法的边地了。 

བྫོད་གངས་ཅན་གྙི་ཡུལ་འདྙི་ནྙི་སྫོན་སངས་རྒྱས་འཇྙིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་སྐབས་མྙིའྙི་འགྫོ་བའང་ཆེར་མེད་ཅྙིང་བསྟན་པ་མ་དར་བས་མཐའ་འཁྫོབ་བྫོད་ཀྙི་ཡུལ་ཞེས་གགས་

ཀང་།ཕྱྙིས་སུ་མྙིའྙི་འགྫོ་བ་རྙིམ་པར་མཆེད་དེ་སྤྲུལ་པའྙི་རྒྱལ་པྫོ་དུ་མ་བྱྫོན་པ་ལས། 

此藏地雪域，在佛陀出世的时候，无有很多人类众生，并且佛教也未得以弘

扬，所以称为边鄙藏地。后来人类众生逐渐增多，出现了许多圣者化身的国

王。 



ལྷ་ཐྫོ་རྙི་གཉན་བཙན་གྙི་རྙིང་ལ་སྤང་སྐྫོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་དང་སཱཙྪའྙི་བརྫོས་ཕྫོར་སྫོགས་ཁང་སྟེང་དུ་བབས་ཏེ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་དབུ་བརེས། 

拉托托日年赞时期，《百拜忏悔经》和神塔小像印模降落到王宫上，此为正法

的开端。 

རྒྱལ་རབས་ལྔ་ན་དའེྙི་དྫོན་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་བཞྙིན་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྫོ་སྤྲུལ་པའྙི་རྒྱལ་པྫོའྙི་ཚུལ་བཟུང་བ་ཆྫོས་རྒྱལ་སྫོང་བཙན་སྫོམ་པྫོའྙི་རྙིང་

ལ་ལྫོ་ཙ་ཱབ་ཐྫོན་མྙི་སམ་བྫོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་བརངས་ཏེ་ས་དང་ཡྙི་ག་ེལ་སྫོགས་པ་བསབས་ནས་བྫོད་ཡྙི་གེ་མེད་པ་ལ་ཡྙི་གེའྙི་སྫོལ་བཏྫོད།སྤྱན་རས་གཟྙིགས་ཀྙི་མདྫོ་རྒྱུད་ཉྙི་ཤུ

་ར་གཅྙིག་དང་གཉན་པྫོ་གསང་བ་ལ་སྫོགས་བྫོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། 

根据当时授记，再过五个朝代以后会有人了知经中含义。大悲圣尊（观音菩

萨）化现为国王形象法王松赞干布，当时国王松赞干布派遣译师囤弥桑布扎前

往印度学习声明、文字等，结束了西藏没有文字的历史，开创了文字，并将二

十一种观自在经续及玄秘神物等翻译成藏语。 

རྒྱལ་པྫོའྙི་སྤྲུལ་པའྙི་རྣམ་རྫོལ་དུ་མ་དང་བླྫོན་པྫོ་མགར་སྟྫོང་བཙན་ཡུལ་སྲུང་གྙི་འཕྲུལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱ་དང་བལ་པྫོའྙི་རྒྱལ་པྫོའྙི་སས་མྫོ་གཉྙིས་བཙུན་མྫོར

་བསུས་པའྙི་རྫོངས་སུ།སྟྫོན་པའྙི་རྒྱལ་ཚབ་ཇྫོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉྙིས་ལ་སྫོགས་རྟེན་གསུམ་དུ་མ་བྱྫོན་ཞྙིང་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གྙི་གཙུག་ལག་ཁང་གྙི་གཙོས་མཐའ་འདུལ་དང་ཡང

་འདུལ་གྙི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་བཞངེས་ཏེ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་སྫོལ་བཏྫོད། 

依靠法王的众多神变以及大臣嘎尔东赞的种种护国方便，迎娶汉地及尼泊尔的

两位公主为王妃。并将佛陀的代表两尊释迦牟尼佛身像等许多三宝所依迎请到

西藏，并且修建了以拉萨大昭寺为主的镇肢寺和镇节寺等许多寺庙，开创了正

法。 

དེའྙི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་ལྷ་སས་ཁྙི་སྫོང་ལྡེའུ་བཙན་གྙི་སྐུ་རྙིང 

་ལ་ས་གསུམ་ན་འགན་ཟླ་དང་བལ་བའྙི་རྙིག་སགས་འཆང་ཆནེ་པྫོ་ཨྫོ་རྒྱན་གྙི་མཁན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སྫོགས་པཎྜྙི་ཏ་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་གདན་དངས། 

བསམ་ཡས་མྙི་འགྱུར་ལྷུན་གྙི་གྲུབ་པའྙི་གཙུག་ལག་ལ་སྫོགས་སྐུ་རྟེན་གཙུག་ལག་གྙི་ཁང་པ་བཞེངས། 

到了第五朝代天子赤松德赞时期，迎请了三地无与伦比、密咒大持明者邬金莲

花生大士等一百零八位班智达，建造了桑耶不变自成大殿等身所依的寺庙； 

ལྫོ་ཆེན་བཻ་རྫོ་ཙ་ན་ལ་སྫོགས་ལྫོ་ཙཱ་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་ལ་ལྫོ་ཙ་ཱབསབས་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྙི་ཡུལ་ན་ཇྙི་ཙམ་དར་བའྙི་མདྫོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྫོས་ཀྙིས་གཙོས་པའྙི་གསུང་

རྟེན་དམ་པའྙི་ཆྫོས་བསྒྱུར། 

大译师贝若扎那等一百零八位译师学习翻译，翻译了印度圣地十分兴盛的所有

经续论为主的语所依； 

སད་མྙི་མྙི་བདུན་ལ་སྫོགས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེྟ་ཐུགས་རྟེན་ཏུ་དགེ་འདུན་གྙི་སེ་བཙུགས་པ་སྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ་ཉྙི་མ་ཤར་བ་ལྟར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ

འྙི་བར་དུ་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྙིབ་ཅྙི་རྙིགས་པ་བྱུང་ཡང་དྫོན་དུ་རྒྱལ་བའྙི་ལུང་རྟྫོགས་ཀྙི་བསྟན་པ་མ་ཉམས་པར་ཡྫོད་པས་ཆྫོས་ཚིགས་ཀྙི་ཡུལ་དབུས་ཡྙིན། 

预试七人出家创立了僧团为意所依。当时佛教十分兴盛，犹如阳光普照大地，

留传至今虽然经历了一系列的兴衰，但实际上如来的教法与证法从未毁灭，所

以西藏是佛法兴盛的中土。 

དབང་པྫོ་སྫོ་ལྔ་གང་རུང་མ་ཚང་ན་རབ་བྱུང་གྙི་སྫོམ་པའྙི་སྣྫོད་དུ་མ་གྱུར་ཞྙིང་།མྫོས་གུས་ཀྙི་རྟེན་རྒྱལ་བའྙི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྫོགས་མཇལ་བ་དང་།ཐྫོས་བསམ་གྙི་ཡུལ་གསུ

ང་རབ་རྙིན་པྫོ་ཆེ་བལྟ་བ་དང་།ཉན་པ་ལ་སྫོགས་པའྙི་སྐལ་པ་དང་མྙི་ལྡན་པས་ཆྫོས་ཡང་དག་གྙི་སྣྫོད་དུ་མྙི་རུང་བ་ཡྙིན། 

根德圆满：如果五根中任何一根不具足，也不能成为出家持戒的法器，并且因

为无有亲见恭敬对境所依如来的身像等或者阅读、听闻、思维的对境经典如意

宝的缘份，所以不能堪为真实的法器。 



ལས་མཐའ་ལྫོག་པ་ཞེས་རྫོན་པ་དང་སྨད་འཚོང་ལ་སྫོགས་པའྙི་རྙིགས་བརྒྱུད་དུ་སྐྱེས་པས་ཆུང་ངུ་ནས་ལས་ཀྙི་མཐའ་ལྫོག་པའྙི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར་ཡང་དྫོན་དུ་སྫོ་

གསུམ་ཆྫོས་འགལ་གྙི་བྱ་བ་བྱེད་ཚད་ལས་མཐའ་ལྫོག་པར་ཞུགས་པ་ཡྙིན་པས་འདྙི་ལྟ་བུར་དང་པྫོ་མ་སྐྱེས་ཀང་ཕྱྙིས་སུ་འབྱུང་ཉེ་བ་ཡྙིན་པས་རང་རྒྱུད་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ད

ང་མྙི་འགལ་བ་ཞྙིག་བྱེད་དགྫོས། 

意乐圆满：所谓的业际颠倒是指生于猎人、妓女等的种姓，从小就趋入了业际

颠倒之道。但实际上三门所做的违背正法的行为都属于业际颠倒。所以（我

们）虽然起初没有生于这样的种姓，但将来也很容易变为业际颠倒之人，因此

必须精勤使自相续不违背正法。 

དད་པའྙི་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་ན་ནྙི་གཞན་འཇྙིག་རྟེན་གྙི་ལྷ་ཀླུ་མཐུ་བྫོ་ཆེ་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་དང་ཕྱྙི་རྫོལ་མུ་སྟེགས་པའྙི་བསྟན་པ་སྫོགས་ལ་ཇྙི་ཙམ

་དུ་དད་པར་བྱས་ཀང་འཁྫོར་བ་དང་ངན་སྫོང་གྙི་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱྫོབ་པར་མྙི་ནུས་པས་རྒྱལ་བའྙི་བསྟན་པ་ལུང་དང་རྟྫོགས་པའྙི་བདག་ཉྙིད་ཅན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ

འྙི་དད་པ་ཐྫོབ་པ་ནྙི་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་སྣྫོད་མ་ནྫོར་བ་ཡྙིན་པས་རང་འབྱྫོར་ལྔའྙི་གཙོ་བྫོ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

信心圆满：如果对信心的对境佛法不起信心，而对其它世间大力天龙等或外道

教派无论生起怎样的信心，也不能从轮回和恶趣的痛苦中解脱出来。所以，真

实了知如来的教法和证法的道理，并因此而生起坚定不移信心的正信者，才是

真正无谬的法器，此为五种自圆满的根本。 

 

གཞན་འབྱྫོར་ལྔ། 大圆满前行引导文 12.  五种他圆满 

 

གཉྙིས་པ་གཞན་འབྱྫོར་ལྔ་ནྙི། 

 五种他圆满：(如来出世，佛已说法，佛法住世，自入圣教，师已摄受。) 

སངས་རྒྱས་བྱྫོན་དང་དེས་ཆྫོས་གསུངས།།བསྟན་པ་གནས་དང་དེའྙི་རེས་འཇུག།གཞན་ཕྱྙིར་སྙིང་ནྙི་བརེ་བའྫོ།།ཞེས་པ་ལྟར། 

 如云：“如来出世与说法，佛法住世入圣教，为利他故心悲愍。” 

སངས་རྒྱས་འཇྙིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་པའྙི་སྫོན་བསྐལ་ལ་མ་སྐྱེས་ན་ཆྫོས་ཀྙི་མྙིང་ཡང་མེད་པ་ལ།དེ་རེས་སངས་རྒྱས་བྱྫོན་པའྙི་བསྐལ་པ་དང་ཐུག་པས་སྟྫོན་པ་ཁད་པར་ཅན་གྙི་

འབྱྫོར་པ། 

若未生于佛出世的光明劫，那么将无有正法的名称。而今值遇佛陀出世的贤

劫，所以为导师殊胜圆满。 

བྱྫོན་ཀང་ཆྫོས་མ་བསྟན་ན་མྙི་ཕན་པ་ལས།ཆྫོས་འཁྫོར་རྙིམ་པ་གསུམ་བསྟན་པས་བསྟན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་འབྱྫོར་པ། 

虽然佛出世，如果没有宣讲正法，也无有利益，而今佛已三转法轮，所以为佛

教正法圆满。 

ཆྫོས་བསྟན་ཀང་བསྟན་པ་ནུབ་ན་མྙི་ཕན་པ་ལས་ད་ལྟ་བསྟན་པའྙི་གནས་ཚད་མ་རྫོགས་པས་དུས་ཀྙི་འབྱྫོར་པ། 

虽然佛已宣讲正法，但若佛教隐没，也无有利益，而今佛法住世尚未满期，所

以为时间圆满。 

བསྟན་པ་གནས་ཀང་དེ་ལ་མ་ཞུགས་ན་མྙི་ཕན་པ་ལས།བསྟན་པའྙི་སྫོར་ཞུགས་པ་རང་གྙི་སྐལ་པས་འབྱྫོར་པ། 

虽然佛法住世，但自己若未入佛门将无有利益，而今已入佛门，所以为自之缘

份圆满。 

ཞུགས་སུ་ཟྙིན་ཀང་མཐུན་པའྙི་རནེ་དགེ་བའྙི་བཤེས་གཉེན་གྙིས་མ་ཟྙིན་ན་ཆྫོས་ཀྙི་དེ་ཉྙིད་མྙི་ཤེས་པས་དྙིས་ཟྙིན་པ་ལྷག་པའྙི་ཐུགས་རེའྙི་འབྱྫོར་པ་སེྟ། 



虽然已入佛门，顺缘善知识若未摄受，也不能了知法性，而今善知识已摄受，

所以为殊胜悲心圆满。 

ལྔ་པྫོ་ནྙི་གཞན་རེན་ལ་ལྟྫོས་ནས་ཚང་དགྫོས་པས་གཞན་འབྱྫོར་ལྔ་ཞེས་བྱ། 

这五种圆满需要观待他缘才能具足，因此称为五种他圆满。 

དེ་ཡང་སྙིད་པ་ཆགས་གནས་འཇྙིག་སྟྫོང་བཞྙིའྙི་ཡུན་ལ་བསྐལ་པ་ཞེས་གགས་པ་ལས།རྫོགས་པའྙི་སངས་རྒྱས་འཇྙིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་ན་སྫོན་བསྐལ་དང་།།སངས་རྒྱས་མ་བྱྫོན་

པའྙི་བསྐལ་པ་ལ་མུན་བསྐལ་ཞེས་གགས་པ་ལས། 

如来出世：三有的成住坏空四期称为一劫，其中圆满如来正等觉出世之劫称为

明劫，佛未出世的劫称为暗劫。 

སྫོན་འདས་པའྙི་དུས་ན་བསྐལ་པ་ཆནེ་པྫོ་མངྫོན་པར་དགའ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་སུམ་ཁྙི་སུམ་སྟྫོང་བྱྫོན། 

དེའྙི་འྫོག་ཏུ་མུན་པའྙི་བསྐལ་པ་བརྒྱ་བྱུང་།དེ་ནས་བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱ་ེབ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་བྱུང་།དེའྙི་འྫོག་ཏུ་མཐའ་འཁྫོབ་ཀྙི་བསྐལ་པ་བརྒྱ་

བྱུང་།དེའྙི་འྫོག་ཏུ་བསྐལ་པ་བཟང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྙི་བྱུང་།དེའྙི་འྫོག་ཏུ་མུན་པའྙི་བསྐལ་པ་ལྔ་བརྒྱ་བྱུང་།ད་ེནས་བསྐལ་པ་མཐྫོང་

ན་དགའ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་བྱུང་།དེ་ནས་མུན་བསྐལ་བདུན་བརྒྱ་བྱུང་།དེ་ནས་བསྐལ་པ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སྟྫོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་བྱུང་།

དེའྙི་རེས་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པྫོ་འདྙི་ཉྙིད་བྱུང་བ་ཡྙིན་ཏེ། 

过去的现喜大劫中有三万三千佛出世，随后出现一百暗劫，后于具圆劫中有八

十俱祗佛出世，随后又有一百边鄙劫，后于具贤劫中有八十四俱祗佛出世，后

有五百暗劫，后于见喜劫中有八十俱祗佛出世，后出现七百暗劫，后于具喜劫

中有六万佛出世，随后此贤劫出现。 

བསྐལ་པ་འདྙི་མ་ཆགས་པའྙི་སྫོན་རྫོལ་དུ་སྟྫོང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆུའྙི་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པྫོ་གཅྙིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཡྫོད་པ་ལ་མེ་ཏྫོག་པདྨ་འདབ་མ་སྟྫོང་ལྡན་སྟྫོང་སྐྱེས་ནས་འདུག་

པ་གཙང་རྙིས་ཀྙི་ལྷ་རྣམས་ཀྙིས་རྒྱུ་མཚན་ཅྙི་ཡྙིན་ཞེས་མངྫོན་ཤེས་ཀྙིས་བརྟགས་པས་ད་རེས་ཀྙི་བསྐལ་པ་འདྙི་ལ་སངས་རྒྱས་སྟྫོང་འབྱྫོན་པར་དེའྙི་དྫོན་གྙིས་ཡྙིན་པར་ཤེ

ས་ཏེ་ད་རེས་ཀྙི་བསྐལ་པ་འདྙི་ནྙི་བསྐལ་པ་བཟང་པྫོ་ཡྙིན་ནྫོ་ཞེས་བསྐལ་པའྙི་མྙིང་བཟང་པྫོར་བཏགས་པ་བཞྙིན། 

在此劫形成之前，整个三千大千世界变成一大海洋，海中生出千朵千瓣莲花。

净居天的众天人以神通观察其原因，得知此劫中将有一千尊佛出世，因此说：

“如今此劫是贤妙之劫。” 

སེྐྱ་དགུ་རྣམས་ཀྙི་ཚེ་ལྫོ་བརྒྱད་ཁྙི་ཐུབ་པའྙི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་འཁྫོར་བ་འཇྙིག་བྱྫོན་པ་ནས་བཟུངས་ཏེ་མཐར་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྙིས་ཚ་ེལྫོ་དཔག་མེད་ཐུབ་པའྙི་དུས་སུ་སང

ས་རྒྱས་མྫོས་པ་བྱྫོན་པའྙི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་སྟྫོང་འཇྙིག་རྟེན་གྙི་ཁམས་འདྙིའྙི་འཛམ་བུའྙི་གྙིང་གྙི་ཡུལ་དབུས་རྡྫོ་རེ་གདན་དུ་བྱྫོན་ཏེ་མངྫོན་པར་རྫོགས་པས་སངས་རྒྱས་

ནས་ཆྫོས་ཀྙི་འཁྫོར་ལྫོ་བསྐྫོར་བར་འགྱུར་པས་སྫོན་མེའྙི་བསྐལ་པ་ཡྙིན། 

所以将此劫取名为贤劫。从人寿八万岁时拘留逊佛出世至最后人寿无量岁时胜

解佛出世之间有一千尊佛到此世界南瞻部洲中央的（印度）金刚座现前成就圆

满正等觉，转妙法轮，所以是光明劫。 

འདྙིའྙི་འྫོག་ཏུ་མཐའ་འཁྫོབ་ཀྙི་བསྐལ་པ་རྙིགས་ངན་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་།དེའྙི་འྫོག་ཏུ་བསྐལ་པ་གངས་ལྡན་ལ་སངས་རྒྱས་སྟྫོང་ཕག་བཅུ་འབྱུང་།དེའྙི་འྫོག་ཏུ་རྙིགས་ངན་ཀྙི་

བསྐལ་པ་སྟྫོང་ཕག་བཅུ་འབྱུང་། 

后有六十恶种边鄙劫，后于具数劫中有一万佛出世，后有一万恶种劫。 

དེ་དག་ལ་སྫོགས་མུན་པའྙི་བསྐལ་པ་དང་སྫོན་མའེྙི་བསྐལ་པ་འདེས་མར་འབྱུང་བ་ལས།མུན་པའྙི་བསྐལ་པ་དང་འཕད་ན་དཀྫོན་མཆྫོག་གསུམ་གྙི་ས་ཙམ་ཡང་མེད། 

这样暗劫和明劫交替出现。若遇暗劫，则连三宝之声也没有。 

དེ་ལས་ཀང་གསང་སགས་རྡྫོ་རེ་ཐགེ་པའྙི་བསྟན་པ་ནྙི་རེས་འགའ་ཙམ་ལས་མྙི་འབྱུང་སྟེ། 

尤其是密咒金刚乘的佛法，只是偶尔出现，其它时无有。 



ཨྫོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོས། 

སྫོན་བསྐལ་པ་ཐྫོག་མ་ལ་བསྐལ་པ་ཀུན་བཀྫོད་ཅསེ་བྱ་བ་འབྱུང་བའྙི་ཚེ།སངས་རྒྱས་སྫོན་བྱུང་གྙི་རྒྱལ་པྫོ་ཞེས་བྱ་བའྙི་བསྟན་པ་ལ་གསང་སགས་རྒྱ་ཆརེ་བསགས་སྫོ།། 

ད་ལྟའྙི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྙི་བསྟན་པ་འདྙི་ལ་གསང་སགས་བྱྫོན་ལ།ད་སྟེ་བསྐལ་པ་བེྱ་བ་འདས་པའྙི་འྫོག་ཏུ་བསྐལ་པ་མེ་ཏྫོག་བཀྫོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བའྙི་ཚེ།ས

ངས་རྒྱས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟ་ང་དང་ཚུལ་མཐུན་པ་ཞྙིག་འབྱུང་སྟེ།དེས་གསང་སགས་རྒྱ་ཆེར་སྟྫོན་པར་འགྱུར་རྫོ།།བསྐལ་པ་དེ་གསུམ་ནྙི་འགྫོ་བ་རྣམས

་སྣྫོད་དུ་རུང་བའྙི་ཕྱྙིར་རྫོ།།བསྐལ་པ་དེ་གསུམ་མ་ཡྙིན་པར་དུས་ནམ་ཡང་གསང་སགས་མྙི་འབྱུང་སེྟ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྣྫོད་དུ་མྙི་རུང་བའྙི་ཕྱྙིར་རྫོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

如邬金莲花生大士说：“往昔初劫普严劫时，先生王佛的圣教中已广泛宣扬密

法，现在释迦牟尼佛的圣教中出现密法，将来千万劫过后华严劫时，与现在的

我相同的文殊师利佛出世，将广泛弘扬密法。因为这三劫的众生可堪为密法法

器，其它任何时候都无有密法，因为众生不能堪为密法法器。” 

ད་རེས་བསྐལ་པ་བཟང་པྫོ་འདྙིའྙི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྙི་ཚེ་ལྫོ་བརྒྱ་པའྙི་དུས་འདྙིར་རྫོགས་པའྙི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཇྙིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་པས་སྫོན་མའེྙི་བསྐལ་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

而如今于此贤劫中人寿百岁之时，圆满正等觉释迦牟尼佛出世，所以是光明

劫。 

སངས་རྒྱས་བྱྫོན་ཀང་དའེྙི་ཆྫོས་མྙི་གསུང་བར་སངས་རྒྱས་མཉམ་གཞག་ལ་བཞུགས་པའྙི་སྐབས་སུ་བབས་ན་སངས་རྒྱས་བྱྫོན་ཀང་བསྟན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་མེད

་པས་སངས་རྒྱས་མ་བྱྫོན་པ་དང་ཁད་མེད་དེ།བདག་ཅག་གྙི་སྟྫོན་པས་ཀང་རྡྫོ་ར་ེགདན་བྱང་ཆུབ་ཀྙི་ཤྙིང་དྲུང་དུ་མངྫོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྙི་གྫོ་འཕང་མངྫོ

ན་དུ་མཛད་ནས། 

ཟབ་ཞྙི་སྫོས་བལ་འྫོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས།།བདུད་རྙི་ལྟ་བུའྙི་ཆྫོས་ཤྙིག་བདག་གྙིས་རེད།།སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གྫོ་བར་མྙི་འགྱུར་བས།།མྙི་སྨྲ་ནགས་འདབས་ཉྙིད་དུ་གནས་པ

ར་བྱ།།ཞེས་གསུངས་ནས་བདུན་ཕག་བདུན་དུ་ཆྫོས་མ་གསུངས་པར་བཞུགས་པས།ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱྙིན་གྙིས་ཆྫོས་ཀྙི་འཁྫོར་ལྫོ་བསྐྫོར་བར་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་ཡྙི

ན་ནྫོ།། 

佛已说法：虽然佛出世，但若值佛不说法而住于平等定中，则虽然佛已出世，

也不会有佛教正法的光明，与佛未出世无有差别。譬如我等大师（释迦牟尼

佛）也是在印度金刚座菩提树下现前圆满正等觉的果位后说：“深寂离戏光明无

为法，吾得犹如甘露之妙法，纵为谁说亦不能了知，故当无言安住于林间。”之

后于七七四十九日中未说法，因此梵天、帝释天请求世尊转法轮。 

དེར་མ་ཟད་བསྟན་འཛིན་གྙི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀང་ཡང་དག་པའྙི་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་འཆད་ཉན་མ་མཛད་ན་ནྙི་སེམས་ཅན་ལ་དངྫོས་སུ་ཕན་ཐྫོགས་པར་དཀའ་སྟེ།དཔེར་ན

་རྒྱ་གར་གྙི་ཇྫོ་བྫོ་སྨྲྨྲྀ་ཏྙི་ཛྙཱ་ན་བྫོད་དུ་མ་ཉྙི་ཚེ་བའྙི་དམལ་བར་སྐྱེས་པའྙི་དྫོན་ལ་བྱྫོན་པའྙི་ལམ་དུ་ལྫོ་ཙཱ་བ་ཤྙི།སྨྲྨྲྀ་ཏྙི་ཁམས་སུ་འཁམས་སྟེ་སྐད་བརྡའ་མྙི་འཕྫོད་པས་ལུག་རྙི

་ཡང་མཛད།ཆྫོས་ཀྙིས་འགྫོ་ཕན་ཆེར་མ་བྱུང་བའྙི་ངང་ནས་གྫོངས་སྫོང་བས། 

不仅如此，如果持教的高僧大德也未传讲正法，则很难直接利益众生。例如：

印度的美德嘉那尊者为了救度转生于孤独地狱的母亲，在前往西藏的途中，其

译师去世而漂泊于康区，因语言不通，而以牧羊为生，最终未能以正法广利众

生而圆寂。 

ཕྱྙིས་སུ་ཇྫོ་བྫོ་ལྷ་གཅྙིག་བྫོད་དུ་བྱྫོན་སྐབས་དེ་ཚུལ་གསན་པས།ཨ་ཙ་མ་ཁདེ་བྫོད་བསྫོད་ནམས་རེ་ཆུང་།ངདེ་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་གཉྙིས་ན་པཎྜྙི་ཏ་གཅྙིག་ལ་ཇྫོ་བྫོ་སྨྲྨྲྀ་ཏྙི་ཛྙཱ་ན

་ལས་ལྷག་པ་མདེ་གསུངས་ཕྱག་ཐལ་མྫོ་སར་ཏེ་སྤྱན་ཆབ་ཕྱུང་བར་འདུག། 

后来阿底峡尊者来到西藏听到此事，感慨万分：“呜呼！你们西藏人福德实在太

浅薄。在我们印度东西两方的班智达中无有一人能超过美德嘉那尊者的。”边说

边合掌流泪。 



དེས་ན་ད་རེས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཆྫོས་ཀྙི་འཁྫོར་ལྫོ་རྙིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐྫོར་ཏེ་གདུལ་བྱའྙི་སྐལ་པ་དང་འཚམས་པའྙི་སྐུའྙི་བཀྫོད་པ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་བསྟན་

ནས་ཐེག་པ་རྙིམ་པ་དགུའྙི་ཆྫོས་ཀྙིས་གདུལ་བྱ་སྨྙིན་གྫོལ་དུ་མཛད་པ་ཡྙིན། 

而如今释迦牟尼佛依次三转法轮，为适应所化众生根机而示现不可思议的身

相，以九乘次第法成熟解脱所化众生。 

སངས་རྒྱས་བྱྫོན་ཆྫོས་གསུངས་ཀང་བསྟན་པའྙི་གནས་ཚད་རྫོགས་ནས་བསྟན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ནུབ་ན་མུན་བསྐལ་དང་ཁད་མདེ་དེ་སངས་རྒྱས་ས་མའྙི་བསྟན་པ་རྫོགས།

ཕྱྙི་མའྙི་བསྟན་པ་མ་བྱུང་བའྙི་བར་དུ་བསྟན་པའྙི་སྟྫོང་ཞེས་བྱ་སེྟ། 

佛法住世：虽然佛出世说法，但若圣教住世期圆满、正法已隐没，则与暗劫无

有区别。前佛的圣教已圆满，后佛的圣教尚未出现，期间称为圣教空世。 

སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའྙི་བསྫོད་ནམས་ཀྙི་ཞྙིང་དུ་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྱྫོན་པ་ལས་ཆྫོས་འཆད་ཉན་གྙི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མེད་པ་ཡྙིན་པ་ལ།ད་རེས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུ

བ་པའྙི་བསྟན་པ་འདྙི་ལ་སྤྱྙིར་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྙི་བསྟན་པའམ་འབས་བུའྙི་བསྟན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ།སྒྲུབ་པའྙི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ།ལུང་གྙི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་ག

སུམ།རྟགས་ཙམ་འཛནི་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གཅྙིག་སྟེ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་ཡྫོད་པ་ལས། 

除了有因缘福德的刹土中有独觉出世外，无有讲法、闻法、修行。就如今释迦

牟尼佛的圣教来说，普贤密意的圣教期或名果期为一千五百年，修行期为一千

五百年，教期为一千五百年，唯持形相期为五百年共有五千年。 

ད་ལྟ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པའམ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་སེབ་པ་དང་།དུས་དང་སེམས་ཅན་དང་ཚེ་དང་ལྟ་བ་དང་ཉྫོན་མྫོངས་པའྙི་སྙིགས་མ་སྟེ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདྫོ་བའྙི་དུས་ལ་

སེབ་རུང་ལུང་རྟྫོགས་ཀྙི་བསྟན་པ་དངྫོས་མ་ནུབ་པར་ཡྫོད་པས་བསྟན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀྙི་འབྱྫོར་པ་ཡང་ཚང་། 

现在已经到了三千五百年或者近四千年了，虽已是时世、众生、寿命、见解及

烦恼五浊炽盛时期，但教法与证法还没有隐没、尚存于世，所以也具足圣教正

法圆满。 

བསྟན་པ་གནས་ཀང་རང་ཉྙིད་བསྟན་པའྙི་སྫོར་མ་ཞུགས་ན།དཔེར་ན་འཇྙིག་རྟེན་དུ་ཉྙི་མ་ཤར་ཀང་དམུས་ལྫོང་ལ་ཕན་གནྫོད་ཅུང་ཟད་མེད་པའམ།རྒྱ་མཚོའྙི་འགམ་དུ་

ཕྱྙིན་ཀང་རང་གྙིས་མ་བཏུང་ན་སྐྫོམ་པ་མྙི་སེལ་བ་དང་འད་བར་ལུང་རྟྫོགས་ཀྙི་བསྟན་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མྙི་ལྫོན། 

自入圣教：圣教虽然住世，但如果自己未入佛门，则自相续不能得到教法和证

法。如同太阳出现在世间，但对盲人无有少许利害，或者到了海边而自己不饮

水不能解除干渴一样。 

ཞུགས་པ་དེ་ཡང་ཚེ་འདྙིའྙི་ནད་གདྫོན་ལ་སྫོགས་པ་ཞྙི་བའྙི་ཆེད་དམ།ཕྱྙི་མ་ངན་སྫོང་གྙི་སྡུག་བསལ་ཙམ་ལ་སྐྲག་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཀང་འཇྙིགས་སྐྱྫོབ་ཀྙི་ཆྫོས་ཞེས་

བྱ་སྟེ་ལམ་ཞུགས་དངྫོས་སུ་མྙི་རུང་། 

如果入佛门是为了息灭今生的病魔或者害怕来世恶趣的痛苦，那么虽然已入佛

门也只能称为救怖之法，不可能真正趣入正道。 

ཡང་ཚེ་འདྙིའྙི་ལྟྫོ་གྫོས་ལ་སྫོགས་པའྙི་ཕྱྙིར་རམ་ཕྱྙི་མ་ལྷ་མྙིའྙི་བདེ་འབས་ཙམ་དྫོན་དུ་གཉེར་བས་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཀང་ལགེས་སྨྫོན་གྙི་ཆྫོས་ཞེས་བྱ་སེྟ།འཁྫོར་བ་མཐའ་

དག་ལ་སྙིང་པྫོ་མེད་པར་ཤེས་ནས་ཐར་པའྙི་ལམ་དྫོན་དུ་གཉེར་བས་ཆྫོས་སྫོར་ཞུགས་ན་ནྙི་ལམ་གྙི་སེྣ་ཟྙིན་བསྟན་པའྙི་སྫོར་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ། 

另外，为了追求今生的衣食等利益或者来世人天的乐果，虽然已入佛门，法只

能称为善愿之法（也没有真正趣入正道）。如果是因知晓一切轮回无有实义，

为求解脱而趣入佛门，这样才能称为入道者或入佛法者。 

བསྟན་ལ་ཞུགས་ཀང་དག་ེབའྙི་བཤེས་གཉནེ་གྙིས་མ་ཟྙིན་ན་མྙི་ཕན་སེྟ། 

师已摄受：虽然入了佛门，但善知识若未摄受，也无有利益。 

སྡུད་པ་ལས།སངས་རྒྱས་ཆྫོས་རྣམས་དག་ེབའྙི་བཤསེ་ལ་བསེྟན་ཏྫོ་ཞེས།།ཡྫོན་ཏན་ཀུན་གྙི་མཆྫོག་མངའ་རྒྱལ་བས་དེ་སྐད་གསུངས།། 



如《汇集经》云：“佛法皆依善知识，功德胜主佛所说。” 

ཞེས་པ་ལྟར་བཀའ་རྒྱ་ཆ།ེལུང་གངས་མང་།ཤེས་བྱའྙི་མཐའ་ལ་ཟད་དུས་མདེ་པས་བླ་མའྙི་མན་ངག་ལ་མ་བསེྟན་པར་ཆྫོས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་གནད་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན

་མྙི་ཤེས་ཏེ། 

因为佛经浩瀚、圣教数多、所知无有穷尽，所以若未依靠上师的窍诀，就不可

能了知摄集诸法的要点而修持。 

སྫོན་ཇྫོ་བྫོ་བྫོད་དུ་བྱྫོན་དུས་ཁུ་རྫོག་འབྫོམ་གསུམ་གྙིས། 

 从前阿底峡尊者来西藏时，库鄂种三人曾问尊者： 

རྟེན་གྙི་གང་ཟག་གཅྙིག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྙི་གྫོ་འཕང་ཐྫོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་བཀའ་བསྟན་བཅྫོས་ཀྙི་གཞུང་དང་།བླ་མའྙི་གདམས་ངག་གཉྙིས་གང་གཙོ་ཆེ་

ཞུས་པས། 

“一个修行人要得到解脱和遍知的果位，经论教典和上师的窍诀二者哪一个重

要？” 

དེ་བླ་མའྙི་གདམས་ངག་གཙོ་ཆེ་གསུངས། 

“上师的窍诀重要。” 

དེ་ཅྙི་ལགས་ཞུས་པས། 

“为什么呢？” 

སེ་སྣྫོད་གསུམ་ཁ་ཏྫོན་དུ་འཆད་ཤེས་ཤྙིང་།ཆྫོས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་མཚན་ཉྙིད་ལ་མཁས་ཀང་།ཉམས་སུ་ལེན་པའྙི་དུས་སུ་བླ་མའྙི་གདམས་ངག་གྙི་ལག་ལནེ་མེད་ན།ཆྫོས་དང་

གང་ཟག་ཡ་བལ་དུ་འགྫོ་གསུངས། 

“因为虽然能够读诵传讲三藏，也通达了诸法的法相，但如果修行时没有上师窍

诀的修法，那么正法和修行人将脱离。” 

ཡང་བླ་མའྙི་གདམས་ངག་གྙི་ལག་ལེན་འུབ་ཀྙིས་དྙིལ་ན་སྫོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པར་བྱ་བ་དང་།སྫོ་གསུམ་དགེ་བ་ལ་འབད་པར་འདུས་པར་གདའ་ཡེ་ཞུས་པས། 

“若将上师窍诀的修法归纳，能否概括为净持三种律仪、勤修三门向善？” 

ཇྫོ་བྫོའྙི་ཞལ་ནས།དེས་ཅུང་མྙི་ཕན་གསུངས། 

“仍有不足。” 

འྫོ་ན་ཅྙི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། 

“这又是为什么呢？” 

སྫོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་ཤྙིང་དག་ཀང་ཁམས་གསུམ་འཁྫོར་བ་ལས་ཡྙིད་མ་བྱུང་ན་སར་འཁྫོར་བའྙི་རྒྱུ་བྱེད། 

ཉྙིན་མཚན་དུ་སྫོ་གསུམ་དགེ་བ་ལ་འབད་ཀང་རྫོགས་པའྙི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྫོ་མ་ཤེས་ན་ཕྱྙིན་ཅྙི་ལྫོག་གྙི་རྟྫོག་པ་འགའ་ཞྙིག་གྙིས་འཛད།མཁས་བཙུན་སྟྫོན་སྫོམ་དུ་ཡྫོད་ཀ

ང་འཇྙིག་རྟནེ་ཆྫོས་བརྒྱད་ལས་བླྫོ་མ་ལྫོག་ན་ཅྙི་བྱས་ཚེ་འདྙིའྙི་འདུན་མར་སྫོང་ནས་ཕྱྙི་མའྙི་ལམ་མྙི་རེད།ཅེས་གསུངས་པས་བླ་མ་དགེ་བའྙི་བཤེས་གཉེན་གྙིས་ཟྙིན་པ་ནྙི་

དེ་ལྟར་གལ་ཆེ་བ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

  “虽然清净守持三律仪戒，但若对轮回未生起厌离，仍然是轮回之因。即使

是三门日日夜夜精勤修善，但如果不知回向圆满菩提，那么善法也会被颠倒分

别念灭尽。虽然具有智德持戒修学等功德，但如果没有舍弃世间八法，则一切

所为只能成为今生的生计，不可能获得来世之道。”因此上师善知识的摄受非常

重要。 

དེ་ལྟར་དལ་བ་བརྒྱད་འབྱྫོར་པ་བཅུ་དང་བཅྫོ་བརྒྱད་པྫོ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་པས་ལེགས་པར་ཚང་ན།དལ་འབྱྫོར་བཅྫོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྙི་མྙི་ལུས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡྙི

ན་ཀང་། 



这样观察自相续中若圆满具足八闲暇十圆满共十八种，则可称为具足十八暇满

的人身。 

ད་དུང་ཡང་ཀུན་མཁེན་ཆྫོས་ཀྙི་རྒྱལ་པྫོས་ཡྙིད་བཞྙིན་རྙིན་པྫོ་ཆའེྙི་མཛདོ་དུ་གསུངས་པ་བཞྙིན།འཕལ་བྱུང་རེན་གྙི་མྙི་ཁྫོམས་པ་བརྒྱད་དང་།རྙིས་ཆད་བླྫོ་ཡྙི་མྙི་ཁྫོམས་པ་

བརྒྱད་པྫོ་འདྙི་དག་གྙི་དབང་དུ་མ་གྱུར་པའང་གཅེས་ཏེ།  

 此外还有全知法王（无垢光尊者）在《如意宝藏论》中讲述了暂生缘八无暇

及断缘心八无暇，我们不被这些逆缘（十六违缘）所转是非常重要的。 

ཇྙི་སྐད་དུ།ཡྙིད་བཞྙིན་མཛདོ་ལས།དུག་ལྔ་འཁྲུགས་དང་བླུན་རྨྫོངས་བདུད་ཀྙིས་ཟྙིན།།ལེ་ལྫོ་ཅན་དང་ལས་ངན་མཚ་ོཆེན་རྡྫོལ།།གཞན་དབང་འཇྙིགས་སྐྱྫོབ་ཆྫོས་ལྟར་བཅྫོ

ས་པ་སེྟ།འཕལ་བྱུང་རེན་གྙི་མྙི་ཁྫོམས་རྣམ་པ་བརྒྱད།།ཅེས་དང་།  འཆྙིང་བ་དམ་ལྡན་ཀུན་སྤྱྫོད་ཤྙིན་ཏུ་ངན།།འཁྫོར་བར་མྙི་སྐྱྫོ་དད་པ་ཅུང་ཟད་མེད།། 

མྙི་དགེ་སྙིག་སྤྱྫོད་ཆྫོས་ལ་སེམས་པ་བལ།།སྫོམ་དང་དམ་ཚགི་འཆལ་བ་ཞེས་བྱ་བ།།རྙིས་ཆེད་བླྫོ་ཡྙི་མྙི་ཁྫོམས་རྣམ་པ་བརྒྱད།།ཅེས་གསུངས་པ་བཞྙིན་དང་པྫོ་འཕལ་བྱུང་རནེ

་གྙི་མྙི་ཁྫོམས་པ་བརྒྱད་ནྙི། 

 暂生缘八无暇。《如意宝藏论》云：“五毒愚痴魔所持，懈怠恶业如海涌，随

他救怖伪法相，暂生缘之八无暇。” 

དག་ལ་ཞེ་སང་དང་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་ལ་སྫོགས་པ་དུག་ལྔའྙི་ཉྫོན་མྫོངས་པ་ཤྙིན་ཏུ་རགས་པའྙི་རྙིགས་ཅན་རྣམས་ནྙི།ཆྫོས་ཡང་དག་པ་ཞྙིག་སྒྲུབ་འདྫོད་ཀྙི་བླྫོ་རེས་

འགའ་ཙམ་སྐྱེས་ཀང་།རང་རྒྱུད་ཀྙི་དུག་ལྔ་དབང་ཆེ་བས་ཕལ་ཆེར་དེའྙི་དབང་དུ་སྫོང་སེྟ་ཆྫོས་ཡང་དག་པ་མྙི་འགྲུབ། 

五毒粗重：嗔恨怨敌、贪爱亲友等五毒烦恼十分粗重种姓的人们，虽然暂时生

起修持正法的念头，但是由于自相续中五毒力量强大，大多数人被烦恼所控

制，不能修持正法。 

 

ཤྙིན་ཏུ་བླུན་པའྙི་རྙིགས་ཅན་ཤེས་རབ་ཀྙི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ད་ེནྙི་ཆྫོས་སྫོར་ཞུགས་ཀང་ཆྫོས་ཀྙི་ཚིག་དྫོན་ཕན་བུ་ཡང་ཤེས་མྙི་ནུས་ཏེ་ཐྫོས་བསམ་སྫོམ་གསུམ་

བེྱད་པའྙི་སྐལ་པ་མེད། 

愚昧无知：极其愚痴种姓的人们无有少许智慧的光明，他们虽然已入佛门，但

丝毫也不能了知正法的句义，无有闻思修习的缘份。 

ལྟ་སྤྱྫོད་ཕྱྙིན་ཅྙི་ལྫོག་ཏུ་སྟྫོན་པའྙི་བདུད་ཀྙི་བཤེས་གཉེན་གྙིས་ཟྙིན་ན་རང་བླྫོ་ལྫོག་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བས་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་དང་རྒྱབ་འགལ། 

被魔所持：如果被见行颠倒的魔知识所摄受，则自心将转入邪道而违背正法。 

ཆྫོས་ལ་སྫོབ་པར་འདྫོད་ཀང་བརྫོན་འགྲུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྙི་ལེ་ལྫོ་ཅན་ནྙི་ལ་ེལྫོ་དང་ཕྱྙི་བཤྫོལ་གྙི་དབང་དུ་སྫོང་སེྟ་ཆྫོས་མྙི་འགྲུབ། 

 懈怠懒惰：虽然想修学正法，但是丝毫也无有精进的懈怠者，常被懒惰、懈

怠所控制，不能修持正法。 

ཆྫོས་ལ་བརྫོན་འགྲུས་བྱས་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྫོན་ཏན་མྙི་སྐྱེ་བའྙི་སྙིག་སྙིབ་ཅན་ལས་ངན་གྙི་མཚོ་ཆནེ་རྡྫོལ་པ་ནྙི་རང་བྱས་ཀྙི་ལས་འབས་མྙི་ཤེས་པར་ཆྫོས་ལ་ཡྙི་ཆད་སྐྱེ། 

  恶业涌现：恶业如海涛涌现、罪障深重之人，虽然精进修法，但自相续不

生功德，其不知这是自己所造恶业的果报，反而对正法生起厌烦心。 

རང་ལ་རང་དབང་མེད་པར་གཞན་གྙི་བན་དུ་བཀྫོལ་བ་རྣམས་ནྙི་ཆྫོས་བྱེད་འདྫོད་ཡྫོད་ཀང་གཞན་དབང་དུ་སྫོང་ནས་བསྒྲུབ་ཏུ་མྙི་སྟེར། 

  为他所转：自己无有自在、被他人役使之人，虽然想修持正法，但被他人

控制，得不到修法的机会。 

ཚེ་འདྙིའྙི་ལྟྫོ་གྫོས་སམ་གནྫོད་པ་གཞན་གྙིས་འཇྙིགས་ནས་དེའྙི་ཆེད་དུ་ཆྫོས་ལ་ཞུགས་ཀང་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཆྫོས་ལ་ངེས་ཤེས་མདེ་པས་སྫོན་གྙི་བག་ཆགས་རྙིང་པས་ཆྫོས་

མ་ཡྙིན་པ་ལ་སྤྱྫོད། 



  求乐救怖：为了今生的衣食或者害怕被他人所害之人，虽入了佛法，却对

正法无有稳固的定解，并由于往昔的串习力而行非法。 

ཆྫོས་སུ་བཅྫོས་ནས་ཡྫོ་བྱད་དང་རདེ་བཀུར་དང་།སན་གགས་སྒྲུབ་པའྙི་གཟུགས་བརན་པ་རྣམས་ནྙི་གཞན་སྣང་དུ་ཆྫོས་པ་ལྟར་བཅྫོས་ཀང་རང་བླྫོར་ཚེ་འདྙི་ཁྫོ་ན་དྫོན་དུ

་གཉེར་བས་ཐར་པའྙི་ལམ་དང་བལ་བ་དང་བརྒྱད་པྫོ་དེ་ཡང་ཆྫོས་སྒྲུབ་པའྙི་གནས་སུ་མྙི་ཁྫོམས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

  伪装修法：为贪求资具名闻利养等伪装修法形像的那些人，虽然在他人面

前装作修法者，但是自心唯一追求今生的利益，远离解脱正道。上述八种也是

无空闲修持正法之处。 

རྙིས་ཆད་བླྫོའྙི་མྙི་ཁྫོམས་པ་བརྒྱད་ནྙི།ཚེ་འདྙིའྙི་ནྫོར་རས་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བུ་ནྫོར་གཉནེ་འདུན་ལ་སྫོགས་པའྙི་འཆྙིང་བ་དམ་པྫོས་བཅྙིངས་པས་དེ་དག་གྙི་དྫོན་དུ་འབད་པའྙི་

རྫོལ་སྒྲུབ་ཀྙིས་གཡེངས་པས་ཆྫོས་བྱེད་ལྫོང་མེད། 

为今束缚：因被今生的财产受用、亲戚子女等紧紧束缚，仅为了这些利益辛勤

劳做而散乱度日，无有空闲修法。 

 

རང་རྒྱུད་ངན་པས་མྙི་གཞྙི་ཏྙིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་ཅྙིང་ཀུན་སྤྱྫོད་ལ་ཡང་སྐྱེད་འདྫོན་དུ་མེད་ན་སྫོན་གྙི་དམ་པ་དག་གྙི་གསུང་ལས།སྫོབ་མའྙི་ཡྫོན་ཏན་འཆྫོས་ཤེས་ཀང་།མྙི་

གཞྙི་འཆྫོས་མྙི་ཤེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་དག་པའྙི་བཤེས་གཉེན་དང་འཕད་ཀང་དམ་པའྙི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་དཀའ། 

人格恶劣：因自相续恶劣，连芝麻许的善良人格也不具有，一切行为无有进

步。如往昔的圣者们说：“弟子学识诚可改，人格下劣不可改。”这种人虽然遇

到了真正的善知识，却很难转向正道。 

ངན་སྫོང་དང་འཁྫོར་བའྙི་ཉེས་པ་བཤད་དམ་ཚ་ེའདྙིའྙི་སྡུག་བསལ་ཇྙི་ལྟ་བུ་ལའང་སྐྲག་པའྙི་བླྫོ་གཏན་ནས་མྙི་སྐྱེ་ན་ཆྫོས་ལ་འཇུག་པའྙི་རྒྱུ་ངེས་འབྱུང་གྙི་བླྫོ་ར་བ་ནས་མྙི

་སྐྱེ། 

无出离心：虽然已听述了恶趣和轮回过患以及今生的一切痛苦，但如果内心根

本不畏惧，则根本不会生起趋入佛法之因--出离心。 

ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་དང་བླ་མ་ལ་དད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མདེ་ན་བསྟན་པའྙི་འཇུག་སྫོ་འགགས་ཏེ་ཐར་པའྙི་ལམ་དུ་མྙི་ཚུད། 

无有正信：如果对真实正法和上师无有少许信心，则阻塞了佛法之入门，不能

趋入解脱正道。 

མྙི་དགེ་སྙིག་སྤྱྫོད་ལ་དགའ་བས་སྫོ་གསུམ་ཉ་ེབར་མ་ཞྙི་བ་ནྙི་དམ་པའྙི་ཡྫོན་ཏན་དང་བལ་ཏེ་ཆྫོས་ལས་ཕྱྙིར་ཕྱྫོགས། 

喜爱恶行：因爱好不善恶行，所以三门极不调顺，远离殊胜的功德，违背正

法。 

ཡྫོན་ཏན་དགེ་བ་དང་དམ་ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་མེད་པ་ཁྙིའྙི་མདུན་དུ་རྩྭ་བཞག་པ་ལྟར་གྱུར་ན་ཆྫོས་ལ་སྫོ་བ་མེད་པས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྫོན་ཏན་མྙི་སྐྱེ། 

心离正法：如果无有善法功德和正法的光明，对正法无有一点兴趣，则如于狗

前放置青草，自相续生不起功德。 

ཐུན་མྫོང་གྙི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་སེམས་བསེྐྱད་དང་སྫོམ་པ་རལ་ན་ངན་སྫོང་ལས་འགྫོ་ས་མེད་པས་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་ལས་མྙི་ཐར། 

毁坏律仪：如果进入了共同乘后毁坏发心及律仪，那么只能转生到恶趣而无其

它去处，不能从无暇之处解脱。 

གསང་སགས་ཀྙི་ཐགེ་པ་ལ་ཞུགས་ནས་བླ་མ་དང་མཆེད་གྫོགས་ལ་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་རང་གཞན་ཕུང་ལ་སྫོར་བས་དངྫོས་གྲུབ་ཀྙི་སྐལ་བ་ཆད་པ་སེྟ་བརྒྱད་པྫོ་འདྙི་ནྙི་ད

མ་པའྙི་ཆྫོས་ལས་རྙིང་ཞྙིང་ཐར་བའྙི་སྫོན་མེ་ནུབ་པ་ཞེས་བྱའྫོ།། 



失毁誓言：如果进入了密乘后以上师和金刚道友为对境而失坏三昧耶，则损害

自他，从而断绝了成就的缘份。上述八种无暇远离圣法，称为息灭解脱灯。 

དེ་ལྟ་བུའྙི་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་གནས་བཅུ་དྲུག་པྫོ་འདྙི་ལ་ལེགས་པར་མ་བརྟགས་ན་དེང་སང་སྙིགས་མའྙི་དུས་འདྙིར་དལ་འབྱྫོར་ཚང་བ་དང་།ཆྫོས་བྱེད་པའྙི་གཟུགས་བརན་

དུ་ཡྫོད་ཀང་། 

ཁྙི་ཐྫོག་གྙི་དཔྫོན་པྫོ།གདུགས་ཞབས་ཀྙི་བླ་མ།རྙི་ཁྫོད་ཀྙི་ཆྫོས་པ།རྒྱལ་ཁམས་ཀྙི་བྱ་བཏང་བཟང་པྫོར་རྫོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྙི་ཁྫོམས་པའྙི་རྒྱུ་འདྙི་དག་གྙི་དབང་དུ་སྫོང་

ནས་ཆྫོས་བྱེད་ལྫོ་བྱས་ཀང་ཡང་དག་པའྙི་ལམ་དུ་མྙི་འགྫོ་བ་དེ་བྱུང་བ་ཡྙིན་པས། 

如果没有善加观察这十六种无暇，在当今浊世之中，虽然具足暇满和修法的形

象，但也只能是象法座上的法王、伞盖下的上师、深山中的苦行者、云游各地

的舍事者等一样，自以为贤善，实际上已被这些无暇之因所控制了，虽然表面

上修法，但终不能趣入正道。 

ཙབ་ཙོབ་ཏུ་ཆྫོས་ཀྙི་གཟུགས་བརན་ལ་འཇུག་ས་བེྱད་པ་ལས་དང་པྫོ་རང་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་དལ་འབྱྫོར་གྙི་རང་བཞྙིན་ཉྙི་ཤུ་ར་བཞྙི་པྫོ་འདྙི་དག་ཚང་ངམ་

མྙི་ཚང་ལེགས་པར་བརྟག། 

因此，不应过早草率地进入修法的影像，而应该首先善加观察自相续，是否具

足这三十四种（藏文原文中为二十四种，请作观察）暇满的自性。 

ཚང་བར་འདུག་ན་དགའ་བ་བསྫོམ་ཞྙིང་ད་རེས་འདྙི་ལྟ་བུའྙི་རེད་པར་དཀའ་བའྙི་དལ་འབྱྫོར་རྙིད་པ་འདྙི་ཆུད་ཟྫོས་སུ་མ་སྫོང་བར་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་ཤྙིག་ཅྙིས་ཀང་

བསྒྲུབ་དགྫོས་སམ་དུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཡང་ཡང་བསམ། 

如果已具足，应生起欢喜心，并且再三观修，诚心思维：如今已获得如此难得

的暇满人身，不应空耗，而应尽力修持正法。 

མྙི་ཚང་བར་འདུག་ན་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྙི་སྫོ་ནས་ཚང་བའྙི་ཐབས་ལ་ཅྙི་ནས་ཀང་འབད།དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་དལ་འབྱྫོར་གྙི་ཡྫོན་ཏན་འདྙི་དག་

ཚང་མྙི་ཚང་བརྟགས་པ་ལ་བསྙིམས་ཏེ་འབད་དགྫོས། 

如果不具足这些暇满，应想方设法使自己具足。随时随地都应励力精进观察自

相续是否具足此等暇满之功德。 

དེ་ལྟར་མ་བརྟགས་ན་དལ་འབྱྫོར་གྙི་ཡྫོན་ཏན་འདྙི་དག་ལས་གལ་ཏེ་གཅྙིག་ཙམ་ཞྙིག་མ་ཚང་ཡང་ཆྫོས་རྣལ་མ་སྒྲུབ་པའྙི་སྐལ་པ་མེད་པ་ཡྙིན་ཏ།ེཐ་ན་འཇྙིག་རྟནེ་པའྙི་

འཕལ་གྙི་དགྫོས་པ་ཕན་ཚེགས་རེ་སྒྲུབ་པ་ལའང་རྒྱུ་རེན་རྟེན་འབེལ་མང་པྫོ་ཚོགས་དགྫོས་ན།ཕུགས་ཀྙི་འདུན་མ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་རེན་རྟེན་འབེལ་མང་པྫོ་

ཚོགས་ཅྙི་ཕྱྙིར་མྙི་དགྫོས། 

若未如是观察，假设这些功德中仅有一个不具足，则不会有真实修持正法的缘

份。甚至仅仅成办世间一件平常的小事也需要许多因缘、缘起聚合，更何况永

久的计划--修持正法，怎么会不需要许多因缘、缘起聚合呢？ 

དེ་ཡང་དཔེར་ན་ལམ་འགྲུལ་ཞྙིག་གྙི་ཚ་ཇ་གཅྙིག་བསྐྫོལ་བ་ལའང་།བསྐྫོལ་རྒྱུའྙི་ཇ་དེའྙི་སྣྫོད་ཆུ་ཤྙིང་མེ་ལ་སྫོགས་པ་མང་པྫོ་འཛམོ་དགྫོས་ཤྙིང་།དེའྙི་ནང་ནས་མ་ེགཅྙིག་

པུ་དེ་ཡང་།མེ་ཆ་མེ་རྡྫོ་ས་བ་ལག་པ་ལ་སྫོགས་པའྙི་རྒྱུ་རེན་མང་པྫོ་མ་འཛོམ་པར་མྙི་འབྱུང་།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ས་བ་སྟ་བུ་གཅྙིག་མ་འཛམོ་ན་གཞན་ཐམས་ཅད་འ

ཛོམས་ཀང་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཇ་བསྐྫོལ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་བསྐྱུར་དགྫོས་པ་དང་འད་བར་དལ་འབྱྫོར་གྙི་ཡྫོན་ཏན་འདྙི་དག་ལས་གལ་ཏེ་གཅྙིག་ཙམ་མ་ཚང་ཡ

ང་ཆྫོས་རྣལ་མ་སྒྲུབ་པའྙི་སྐལ་པ་ར་བ་ནས་མདེ། 

例如：一个人在途中烧茶，也需要具备烧茶的茶器、水、火等许多因缘。其中

单单生火也是一样，需具足火燧、火石、火绒等许多因缘，如果其中仅仅火绒

不具备，其它一切都具足也无济于事，只好从根本上放弃烧茶。同理，假如这

些暇满的功德中仅有一个不具足，那么根本不会有真正修持正法的缘份。 



དེས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་དལ་འབྱྫོར་བཅྫོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡང་ཚང་བ་ངེས་པར་དཀའ་སྟེ།དལ་བ་ལས་ཀང་འབྱྫོར་པ་བཅུ་ཚང་བ་དཀྫོན། 

因此若善加观察自相续，则仅仅十八暇满也必定很难以具足。即使获得了闲

暇，也很少能具足十圆满。 

དེ་ཡང་མྙིར་གྱུར་དབང་པྫོ་ཚང་ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ་ཙམ་ཡྫོད་སྙིད་ཀང་།ལས་ཀྙི་མཐའ་ལྫོག་ལམ་ལ་ཞུགས་ཤྙིང་རྒྱལ་བའྙི་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་ན་གསུམ་ལས་མེད། 

尽管已获得人身，诸根具足，生于中土，但是如果入于业际颠倒的邪道，并且

不信仰佛教，那只具足三圆满了。 

དེ་གཉྙིས་གང་རུང་གཅྙིག་མ་ཚང་ན་བཞྙི་ལས་མདེ།དེ་ལས་ཀང་ལས་ཀྙི་མཐའ་མ་ལྫོག་པ་འདྙི་ཤྙིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ།སྫོ་གསུམ་མྙི་དག་ེབའྙི་ལས་ལ་སྤྱྫོད་ཅྙིང་ཅྙི་བྱེད་ཚེ་འདྙི

འྙི་འདུན་མར་སྫོང་ན་ཚེ་འདྙིར་བཟང་པྫོ་དང་མཁས་པ་སྫོགས་སུ་གགས་ཀང་དྫོན་དུ་ལས་མཐའ་ལྫོག་པ་ཡྙིན། 

如果上述二者中任何一者不具足，则具足四圆满。尤其是业际无倒非常困难，

如果三门行持恶业，并且一切所作全是为了今生的生计，虽然被称为贤者或智

者，实际上也是业际颠倒之人。 

གཞན་འབྱྫོར་ལྔ་ལས་ཀང་།སྟྫོན་པ་བྱྫོན་ཆྫོས་གསུངས།བསྟན་པ་གནས་སུ་ཟྙིན་ཀང་།རང་བསྟན་པའྙི་སྫོར་མ་ཞུགས་ན་གསུམ་ལས་མདེ། 

五种他圆满中，虽然佛已出世并说法，佛法也住世，但如果未入佛门，只具足

三种圆满（未入佛门则善知识不可能摄受，故此二圆满不具足）。 

བསྟན་པའྙི་སྫོར་ཞུགས་པ་དེ་ཡང་ཆྫོས་ཞུས་ལྫོ་དང་ཐྫོབ་ལྫོ་ཙམ་གྙིས་བསྟན་པའྙི་སྫོར་ཞུགས་པར་མྙི་འགྫོ། 

入了佛门，但仅仅表面求法或得法，不可能真正趋入正法。 

ཐར་པའྙི་ལམ་སྣེ་ཟྙིན་པ་ལ་འཁྫོར་བ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་པྫོ་མེད་པར་ཤེས་པའྙི་ངེས་འབྱུང་གྙི་བླྫོ་བཅྫོས་མ་མ་ཡྙིན་པ་ཞྙིག་དང་། 真正趋入解脱道

者，必须了知一切轮回无有实义而生起无伪的出离心。 

ཐེག་ཆནེ་གྙི་ལམ་དུ་འགྫོ་བ་ལ་བཅྫོས་མ་མ་ཡྙིན་པའྙི་བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཞྙིག་དགྫོས། 

ཐ་ནའང་དཀྫོན་མཆྫོག་རྙིན་པྫོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཡྙིད་ཆེས་པའྙི་དད་པ་སྫོག་ལ་བབས་ཀང་མྙི་ལྡྫོག་པ་ཞྙིག་མེད་ན་ཁ་ཏྫོན་བྱེད་ལྫོ་དང་སེར་གྫོས་གྫོན་པ་ཙམ་བསྟན་

པའྙི་སྫོར་ཞུགས་ཡྙིན་པའྙི་ངེས་པ་མེད། 

若行大乘道，也必须在相续中生起无伪的菩提心，至少也要对三宝有坚定不移

的诚信，纵遇命难也不退转。如果没有这种决心，仅仅在表面上口诵经文、身

著僧衣等也不决定已趋入佛法。 

དེས་ན་དལ་འབྱྫོར་གྙི་རང་བཞྙིན་འདྙི་དག་ཇྙི་བཞྙིན་པ་མ་ནྫོར་བར་ཤེས་ནས་བརྟགས་དཔད་བྱེད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

因此，如理无误了知、观察暇满之自性至关重要。 
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གསུམ་པ་རེད་དཀའྙི་དཔེ་ལ་བསམ་པ་ནྙི། 

思维难得之喻 

རབས་ཆེན་པྫོས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པའྙི་རྒྱ་མཚའོྙི་སྟེང་གྙི་གཉའ་ཤྙིང་གྙི་བུ་ག་དང་།ཞབས་ཀྙི་རུས་སྦལ་གྙི་མགྙིན་པ་དག་འཕད་པ་ལས་ཀང་མྙི་ལུས་ཐྫོབ་དཀའ་བར་བ

ཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་གསུངས་ཏེ། 



在波涛汹涌的海面上漂浮的木轭之孔与海底盲龟之颈相遇很困难。佛说得到人

身较此更难。 

དེ་ཡང་སྟྫོང་གསུམ་འདྙི་རྒྱ་མཚོ་ཆནེ་པྫོ་གཅྙིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེའྙི་ཁར་རྨྫོས་གང་གྙི་རྭ་སེལ་པའྙི་ཤྙིང་ལ་གཉའ་ཤྙིང་དུ་གགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བུ་ག་གཅྙིག་པ་ཞྙིག་ཤར་གྙི་རབས་

ཀྙིས་ནུབ་དང་།ནུབ་ཀྙི་རབས་ཀྙིས་ཤར་དུ་དེད་པ་སྫོགས་སྐད་ཅྙིག་ཀང་མྙི་སྫོད་པར་འགྫོ་བ་ཞྙིག་ཡྫོད་ལ། 

也就是说，假设整个三千界变成一大海洋，在海面上有一连结耕牛角用的木

材，通称为木轭，其上有一孔，木轭随着波浪四处飘荡，一刹那也不停息。 

མཚོ་དའེྙི་གཏྙིང་ན་རུས་སྦལ་ལྫོང་བ་ལྫོ་བརྒྱ་རེ་ན་མཚོ་ཁར་ལན་རེ་འྫོང་བ་ཞྙིག་ཡྫོད་པ་དེ་གཉྙིས་འཕད་པ་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། 

在海底有一只盲龟，每一百年上升到海面一次。这两者相遇十分困难。 

གཉའ་ཤྙིང་སེམས་མདེ་ལ་རུས་སྦལ་ཚལོ་བའྙི་བླྫོ་མེད།རུས་སྦལ་ལྫོང་བ་ལ་གཉའ་ཤྙིང་བལྟ་བའྙི་མྙིག་མེད།གཉའ་ཤྙིང་དེ་ཡང་ཕྱྫོགས་གཅྙིག་ཏུ་སྫོད་ན་འཕད་སྙིད་པ་ལས

།དུས་རྒྱུན་པར་སྐད་ཅྙིག་ཀང་མྙི་སྫོད། 

无心的木轭没有寻找盲龟之心，盲龟无有能见木轭之眼。如果木轭静止于一

处，也可能相遇，而它却一刹那也不停息。 

རུས་སྦལ་དེ་ཡང་རྟག་ཏུ་མཚོ་ཁར་ཉུལ་ནས་འགྫོ་ན་འཕད་སྙིད་པ་ལས།ལྫོ་བརྒྱ་རེ་ན་མཚོ་ཁར་ལན་རེ་ལས་མྙི་འབྱུང་བས་དེ་གཉྙིས་འཕད་པ་ཤྙིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་། 

  如果盲龟经常漫游在海面上，也可能相遇，而它每百年只浮到海面一次，

所以这两者相遇十分困难。 

སེྟས་དབང་གྙིས་གཉའ་ཤྙིང་གྙི་བུ་གར་རུས་སྦལ་གྙི་མགྙིན་པ་ཆུད་པ་ཡང་སྙིད་མྫོད་ཀྙི། 

དལ་འབྱྫོར་གྙི་མྙི་ལུས་རདེ་པ་ནྙི་ད་ེལས་དཀའ་བར་མདྫོ་ལས་གསུངས་བའྙི་དྫོན་མགྫོན་པྫོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས། 

但以偶尔的机缘，盲龟的颈也可能进入木轭的孔中，获得暇满的人身比这更

难。依据经中所说的意义，怙主龙树对乐行王教言： 

རྒྱ་མཚོ་ཆེར་གཡེངས་གཉའ་ཤྙིང་བུ་ག་དང་།། 

“大海漂浮木轭孔， 

རུས་སྦལ་འཕད་པ་བས་ཀང་དུད་འགྫོ་ལས།། 

与龟相遇极难得， 

མྙི་ཉྙིད་ཆེས་ཐྫོབ་དཀའ་བས་མྙི་དབང་གྙིས།། 

傍生转人较此难， 

དམ་ཆྫོས་སྤྱྫོད་པས་དེ་འབས་མཆྙིས་པར་མཛོད།། 

故王修法得胜果。” 

ཅེས་རྒྱལ་པྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་ལ་གདམས་པ་དང་།ཞྙི་བ་ལྷས་ཀང་། 

寂天菩萨也说： 

རྒྱ་མཚོ་ཆེར་གཡེངས་གཉའ་ཤྙིང་གྙི། 

“如海中盲龟， 

བུ་གར་རུས་སྦལ་མགྙིན་ཆུད་ལྟར།། 

颈入轭木孔， 

མྙི་ཉྙིད་ཤྙིན་ཏུ་རདེ་དཀའ་གསུངས།། 

人身更难得。” 



ཞེས་པ་ལྟར་དང་།གཞན་ཡང་གང་ལྫོགས་ཀྙི་ཞལ་བ་འཇམ་པྫོ་ལ་སན་མ་གཏྫོར་བ་ཆགས་དཀའ་བའྙི་དཔེ་དང་།ཁབ་ར་ེགེན་དུ་བསྟན་པ་ལ་སན་མ་སྤུངས་ཀང་རེ་རེ་ཙ

མ་ཡང་ཆགས་དཀའ་བའྙི་དཔེ།མང་འདས་ལས་གསུངས་པ་སྫོགས་ཀྙིས་མཚནོ་ནས་ཤེས་པར་བྱའྫོ།། 

此外，《涅槃经》等佛经中也讲述了“在光滑的墙壁上撒豆，豆难以附着”以及

“在针尖上堆豆连一个也难以留住”等比喻。因此我们应当了知人身极为难得。 

 

གངས་ཀྙི་ཁད་པར་བསམ་པ། 大圆满前行引导文 14.思维数目差别 

 

བཞྙི་པ་གངས་ཀྙི་ཁད་པར་བསམ་པ་ནྙི། 

思维数目差别 

སེམས་ཅན་གྙི་གངས་དང་རྙིམ་པ་ལ་ལྟྫོས་ན་མྙི་ལུས་ཐྫོབ་པ་ནྙི་སྙིད་པ་ཙམ་སྟེ།འདྙི་ལྟར་དམལ་བ་ནྙི་མཚན་མྫོའྙི་སྐར་མ་ཙམ་ལ།ཡྙི་དྭགས་ནྙི་ཉྙིན་མྫོའྙི་སྐར་མ་ཙམ།ཡྙི་དྭ

གས་མཚན་མྫོའྙི་སྐར་མ་ཙམ་ལ་དུད་འགྫོ་ཉྙིན་མྫོའྙི་སྐར་མ་ཙམ།དུད་འགྫོ་མཚན་མྫོའྙི་སྐར་མ་ཙམ་ལ་བདེ་འགྫོ་ཉྙིན་མྫོའྙི་སྐར་མ་ཙམ་ལས་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

若观察众生的数量及次第，则可推知获得人身实属仅有。如经中说：“地狱众生

犹如夜晚繁星，而饿鬼则如白昼之星；饿鬼众生犹如夜晚繁星，而傍生则如白

昼之星；傍生众生如夜晚繁星，而善趣众生则如白昼之星。” 

གཞན་ཡང་དམལ་བ་ནྙི་ས་ཆེན་པྫོའྙི་རྡུལ་ཙམ།ཡྙི་དྭགས་ནྙི་གད ྒཱའྙི་ཀླུང་གྙི་བེྱ་མ་ཙམ།དུད་འགྫོ་ནྙི་ཆང་འགག་གྙི་སྦང་མ་ཙམ།ལྷ་མ་ཡྙིན་ནྙི་ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་ཙམ།

ལྷ་དང་མྙི་ནྙི་སེན་མྫོའྙི་སྟེང་གྙི་རྡུལ་ཙམ་ལས་མེད་པར་གསུངས་པས། 

此外又说：“地狱众生犹如大地的微尘，饿鬼众生犹如恒河沙，傍生犹如酒糟，

阿修罗犹如弥漫的大雪，而人及天人仅仅象指甲上的微尘一样。” 

སྤྱྙིར་མཐྫོ་རྙིས་ཀྙི་ལུས་རྟེན་དཀྫོན་ཞྙིང་།དེ་ལས་ཀང་དལ་འབྱྫོར་གྙི་མྙི་ལུས་དཀྫོན་པ་ཡྙིན་ཞྙིང་། 

总之，善趣的身体极其稀少。 

ད་ལྟ་རང་རེས་བརྟགས་ཀང་དབྱར་ཀའྙི་དུས་ན་ས་གཞྙི་མཐུ་བ་ཙམ་ལ་སྫོག་ཆགས་གནས་པ་དང་།གྫོག་ཚང་གཅྙིག་གྙི་གྫོག་མ་ཙམ་འཛམ་གྙིང་གྙི་མྙི་ལ་མདེ་པ་ལྟ་བུའྙི་

མྙི་དང་དུད་འགྫོའྙི་མང་ཉུང་མཐྫོང་ཆྫོས་སུ་གྱུར་ཅྙིང་།མྙི་ལའང་བསྟན་པའྙི་སྣང་བ་མདེ་པའྙི་མཐའ་འཁྫོབ་ཀྙི་འགྫོ་བའྙི་གངས་ལ་བརྟགས་ན་དམ་པའྙི་ཆྫོས་དར་སར་སྐྱེ

ས་པའྙི་མྙི་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་དཀྫོན་ཞྙིང་།ད་ེལས་ཀང་དལ་འབྱྫོར་དང་ལྡན་པའྙི་མྙི་ལུས་ནྙི་རེ་རེ་ཙམ་ལས་མེད་པ་སྫོགས་ལ་བསམས་ནས་རང་གྙིས་དལ་འབྱྫོར་ཡང་དག་པ་རེད

་པ་ལ་དགའ་བ་བསྫོམ་མྫོ།། 

  现在我们观察夏季仅仅一方草地上存在的含生或仅仅一个蚁穴中蚂蚁的数

量，也超过了南瞻部洲的人数。如此人与傍生的比例显而易见。思维人间也是

一样，如果观察无有佛法光明之边地的众生数量，就会了知生在佛法光明地方

的人是极为罕见的。尤其是具足暇满的人身更是绝无仅有。思维这些道理之后

想到自己如今已获得了真实暇满，应当生起欢喜心。 

དེ་ལྟར་དལ་འབྱྫོར་གྙི་ཡྫོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཚང་ན་ནྙི་མྙི་ལུས་རྙིན་པྫོ་ཆེ་ཞེས་འབྫོད་དུ་རུང་བ་དེ་ཉྙི་མ་ད་ེརྙིང་ནས་མངྫོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྙིན་ལ། 

如果暇满的所有功德完全具足，则从今天起实现了所谓的珍宝人身。 

དེ་དག་མ་ཚང་ན་འཇྙིག་རྟནེ་གྙི་ཕྱྫོགས་ལ་རྣམ་རྙིག་སྤྱང་གྲུང་དུ་འཛོམ་ཡང་མྙི་ལུས་རྙིན་པྫོ་ཆེ་ནྙི་མ་ཡྙིན་ཏེ།མྙི་ལུས་ཕལ་པའམ།ཙམ་པྫོ་བ་ཞེས་བྱ།བྱུར་པྫོ་ཆེ་ཞེས་བྱ།སྙིང

་མེད་པྫོ་ཞེས་བྱ།སྟྫོང་ལྫོག་མཁན་ཞེས་བྱ་སེྟ། 

如果不具足，虽然世间法方面聪明伶俐，智勇双全，但也不算是珍宝人身，只

是普通人身了，或称为相似者、灾祸者、无心者、空返者。 



ཡྙིད་བཞྙིན་གྙི་ནྫོར་བུ་ལག་ཏུ་ལྫོན་པ་ཆུད་ཟྫོས་སུ་བྱེད་པའམ་རྙིན་པྫོ་ཆེ་གསེར་གྙི་གྙིང་ནས་སྟྫོང་ལྫོག་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སེྟ། 

这种人就象手中已得到如意宝，却无义空耗，或者已到珍宝金洲却空手返回一

样。 

ཇྙི་སྐད་དུ། 

如颂云： 

མྙི་ལུས་རྙིན་ཆནེ་རེད་པ་འདྙི།། 

“获此人身宝， 

ནྫོར་བུ་རེད་པའྙི་དྫོ་མ་ཡྙིན།། 

得摩尼难比， 

སྐྱྫོ་ཤས་མེད་པའྙི་མྙི་རྣམས་ཀྙིས།། 

诸无厌离人， 

སྟྫོང་ཟད་བྱས་པ་མཐྫོང་ལགས་སམ།། 

岂不见空耗？ 

བླ་མ་དམ་པ་མཇལ་བ་འདྙི།། 

遇殊胜上师， 

རྒྱལ་སྙིད་ཐྫོབ་པའྙི་དྫོ་མ་ཡྙིན།། 

得王位难比， 

མྫོས་གུས་མེད་པའྙི་མྙི་རྣམས་ཀྙིས།། 

诸无恭敬者， 

མཉམ་འགྫོགས་བྱས་པ་མཐྫོང་ལགས་སམ།། 

岂不视等伴？ 

སེམས་བསེྐྱད་སྫོམ་པ་ཞུས་པ་འདྙི།། 

求发心律仪， 

སེ་དཔྫོན་ཐྫོབ་པའྙི་དྫོ་མ་ཡྙིན།། 

得官位难比， 

སྙིང་རེ་མེད་པའྙི་མྙི་རྣམས་ཀྙིས། ། 

诸无悲心者, 

འུར་རྡྫོར་འཕངས་པ་མཐྫོང་ལགས་སམ།། 

岂不见抛石？ 

རྒྱུད་སེའྙི་དབང་བསྐུར་ཐྫོབ་པ་འདྙི།། 

得续部灌顶， 

འཁྫོར་ལྫོས་སྒྱུར་བའྙི་དྫོ་མ་ཡྙིན།། 

转轮位难比， 

དམ་ཚགི་མདེ་པའྙི་མྙི་རྣམས་ཀྙིས།། 

诸无誓言者， 

ཆུ་ལ་བསྐུར་བ་མཐྫོང་ལགས་སམ།། 



岂不徒灌水？ 

སེམས་ཉྙིད་རང་ངྫོ་མཐྫོང་བ་འདྙི།། 

见心性本面， 

སངས་རྒྱས་མཐྫོང་བའྙི་དྫོ་མ་ཡྙིན།། 

见诸佛难比， 

སྙིང་རུས་མེད་པའྙི་མྙི་རྣམས་ཀྙིས།། 

诸无精进者， 

འཁྲུལ་དུ་བཅུག་པ་མཐྫོང་ལགས་སམ།། ཞེས་གསུངས། 

岂不见迷乱？” 

དེ་ལྟ་བུའྙི་དལ་འབྱྫོར་དེ་ཡང་སྟེས་དབང་དང་།སྟབས་ལེགས་ལྟ་བུས་ཐྫོབ་པ་མ་ཡྙིན།བསྐལ་པ་མང་པྫོར་ཚོགས་གཉྙིས་བསགས་པའྙི་འབས་བུ་ཡྙིན་ཏེ། 

这样的暇满也并非是偶然或侥幸获得，而是多生累劫中积集二种资粮（福德资

粮、智慧资粮）的果报。 

པཎ་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྙིས།དལ་འབྱྫོར་མྙི་ལུས་རེད་པ་འདྙི།།ཕྫོ་སྫོ་མཐྫོ་བས་མ་ལགས་ཏེ།།བསྫོད་ནམས་བསགས་པའྙི་འབས་བུ་ཡྙིན།།ཞེས་གསུངས། 

大智者称幢说：“得暇满人身，非由力强得，乃是积福果。” 

མྙི་ལུས་ཙམ་ཐྫོབ་ཀང་ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་མེད་པར་མྙི་དགེ་འབའ་ཞྙིག་ལ་སྤྱྫོད་པ་ནྙི།ངན་སྫོང་ལས་ཀང་ཐ་ཆད་དེ། 

虽然仅仅得到人身，但若无正法的光明，（未信佛教者）恒时造恶业，则比恶

趣众生更恶劣。 

རེ་མྙི་ལས།ཁྙི་ར་མགྫོན་པྫོ་རྡྫོ་རེ་ལ།སྤྱྙིར་དལ་འབྱྫོར་མྙི་ལུས་དཀྫོན་གསུངས་ཏེ།ཁྫོད་འད་མཐྫོང་ན་དཀྫོན་རྒྱུ་མདེ།།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་རྡྫོ་བྱེད་པ་ལ་

མྙི་ལས་ཐུ་བ་མདེ་ད།ེ 

如米拉日巴尊者对猎人怙主金刚说：“本来佛说暇满人身珍贵极难得，但看见象

你这样的人，便觉得人身并没有什么珍贵难得的。” 如此没有比人更容易成为

恶趣的坠石。 

ད་རེས་གང་ལྟར་བྱས་ཀང་རང་དབང་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་པས།ཇྙི་སྐད་དུ།ལེགས་ན་ཐར་པའྙི་གྲུ་གཟྙིངས་ལུས་འདྙི་ཡྙིན།།ཉེས་ན་འཁྫོར་བའྙི་གཏྙིང་རྡྫོ་ལུས་འདྙི་ཡྙིན།།དགེ་སྙིག་

ཀུན་གྙི་གཡྫོག་པྫོ་ལུས་འདྙི་ཡྙིན།།ཞེས་གསུངས། 

如今无论行善或者造恶都是自己作主，如颂云：“此身行善即是解脱舟，此身造

恶便是轮回锚，此身一切善恶之奴仆。” 

དེས་ན་སྫོན་བསགས་བསྫོད་ནམས་ཀྙི་མཐུ་ལས་ད་རེས་དལ་འབྱྫོར་བཅྫོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྙི་མྙི་ལུས་ཤྙིག་རདེ་པ་འདྙི་ལ་སྙིང་པྫོ་དམ་པའྙི་ལྷ་ཆྫོས་ཤྙིག་མ་ལྫོན་པར།ཚེ་

འདྙིའྙི་ལྟྫོ་གྫོས་དང་།འཇྙིག་རྟེན་གྙི་ཆྫོས་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའྙི་ངང་ལ་དལ་འབྱྫོར་དྫོན་མདེ་དུ་ཟད་ད།ེ འཆྙི་ཁ་བང་ལག་འཐབ་པ་ནྙི་ཕྫོ་མ་སྐྱེས།འདུན་མ་མ་ལེགས་པ་ཡྙིན་ཏེ། 

因此由往昔积累的福德力，如今获得了具有十八种暇满的人身，如果没有求得

殊胜妙法精华，而在寻求今生的衣食和世间八法中无义空耗暇满人身，临终时

只能是手抓胸口，追悔莫及，多么可惜！ 

སྤྱྫོད་འཇུག་ལས། 

《入行论》云： 

འདྙི་འདའྙི་དལ་བ་རདེ་གྱུར་ནས།། 

“已得此闲暇， 

བདག་གྙིས་དག་ེགྫོམས་མ་བྱས་ན།། 



我若不修善， 

འདྙི་ལས་བསླུས་པ་གཞན་མདེ་ད།ེ། 

除此更无惑， 

འདྙི་ལས་རྨྫོངས་པའང་གཞན་མེད་དྫོ།།ཞེས་གསུངས། 

除此更无痴。” 

དེས་ན་ད་རེས་ཀྙི་སྐྱེ་བ་འདྙི་ནྙི་འདུན་མ་གཏན་ལེགས་དང་གཏན་ཉེས་ཀྙི་སྫོ་མཚམས་ཡྙིན་པས་ད་རེས་ཚེ་འདྙིར་བཙན་ས་ཟྙིན་པ་ཞྙིག་མ་བྱས་ན།ཕྱྙི་ནས་འདྙི་འདའྙི་ད

ལ་བ་རེད་པར་དཀའ་ཞྙིང་ངན་སྫོང་གྙི་གནས་རྙིགས་ལྟ་བུར་སྐྱེས་ན་ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་མེད། 

སྤང་བླང་གྙི་གནས་ལ་རྨྫོངས་འྫོག་ནས་འྫོག་ཏུ་ངན་སྫོང་མུ་མཐའ་མེད་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྙིན་པས། 

因此，今生是决定永远行善或永远做恶的关键。所以我们应当思维：如果今生

没有得到坚固地（佛果），来世也难以获得如是闲暇。如果转生到恶趣之中，

则无有正法的光明，不知取舍之处，将越来越向下堕入无边无际的恶趣中。 

ད་རེས་འབད་དགྫོས་སམ་དུ་སྫོར་བ་སེམས་བསེྐྱད་དངྫོས་གཞྙི་དམྙིགས་མེད་འཇུག་བསྫོ་བ་སེྟ་དམ་པ་གསུམ་གྙིས་ཟྙིན་པའྙི་སྫོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྫོམ་ཞྙིང་ཉམས་

སུ་བླང་དགྫོས། 

如今应当精进，并且应以加行发心、正行无缘、后行回向三种殊胜摄持，反复

观修、行持。 

དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྙི་ཚད་ནྙི།དགེ་བཤེས་སྤྱན་ས་བ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ཏེ། 

ཁྫོང་མནལ་ཡེ་མ་ལྫོག་པར་དགེ་སྫོར་ཁྫོ་ན་མཛད་པས།དགེ་བཤེས་སྟྫོན་པས། 

如是修持在自相续中（对暇满难得）生起（定解）的界限是怎样的呢？应象金

厄瓦格西一样，因为他从来不睡觉，唯一修持善法，所以善知识仲顿巴说： 

བུ་ཁམས་དུབ་པ་རེ་སང་།ཁམས་ལྫོག་ཉནེ་ཡྫོད་གསུངས་པས། 

“弟子呀，应当去除身体的疲劳，否则四大不调，身体会生病的。” 

ཁམས་སང་བ་ཡང་ད་ེཀ་ལགས་ཏེ།བདག་གྙིས་དལ་འབྱྫོར་རེད་དཀའ་འདྙི་བསམ་ཙ་ན་ཁམས་སང་ལྫོང་མྙི་འདུག་གསུངས། 

金厄瓦格西说：“身体健康（固然好），但我一想到此暇满难得时，就觉得无有

空闲休息。” 

ཁྫོང་གྙིས་མྙི་གཡྫོ་བའྙི་བསེན་པ་དུང་ཕྱུར་དགུ་གསུངས་པ་ཡྙིན་ཏེ།མྙི་ཚེ་ལ་མནལ་ཡེ་མ་ལྫོག་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། དེ་ལྟར་ངེས་པར་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཀྙི་བར་དུ་བསྫོམ་པར་བྱའྫོ།། 

 

金厄瓦格西念诵了九亿遍不动佛心咒，一生中从未睡眠过。所以在相续中没有

生起这样的定解之前，应当精进修持。 

དལ་བ་ཐྫོབ་ཀང་སྙིང་པྫོའྙི་ཆྫོས་ཀྙིས་དབུལ།། 

虽得闲暇而乏真实法， 

ཆྫོས་སྫོར་ཞུགས་ཀང་ཆྫོས་མྙིན་སྤྱྫོད་པས་གཡེངས།། 

虽入佛门而耽非法行， 

བདག་དང་བདག་འད་རྨྫོངས་པའྙི་སེམས་ཅན་རྣམས།། 

 我与如我愚痴诸有情， 

དལ་འབྱྫོར་སྙིང་པྫོ་ལྫོན་པར་བྱྙིན་གྙི་རྫོབས།། 

 获得暇满实义祈加持。 



 

དལ་འབྱྫོར་རེད་པར་དཀའ་བའྙི་ཁྙིད་དྫོ།།།། 

 《人生难得》 终 

 

ཕྱྙི་སྣྫོད་ཀྙི་འཇྙིག་རྟེན་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ།15. 思维外器世界而修无

常 

དང་པྫོ་ཕྱྙི་སྣྫོད་ཀྙི་འཇྙིག་རྟེན་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

思维外器世界而修无常 

འདྙི་ལྟར་སྤྱྙི་མཐུན་གྙི་བསྫོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའྙི་ཕྱྙི་སྣྫོད་ཀྙི་འཇྙིག་རྟེན་གྙིང་བཞྙི་རྙི་རབ་ལྷ་གནས་དང་བཅས་པའྙི་རྭ་བ་ས་ཞྙིང་འཐས་པ་བསྐལ་པའྙི་བར་དུ་གནས་པ

་འདྙི་དག་ཀང་མྙི་རྟག་པར་མཐར་མེ་བདུན་དང་ཆུ་གཅྙིག་གྙིས་ངེས་པར་འཇྙིག་པར་འགྱུར་བ་ཡྙིན་ཏེ། 

由众生共同的福德所形成的外器世界，四大洲、须弥山、天界以及坚固的铁围

山等，虽然可存数劫，但它们也是无常的，最终必定将因七火一水而毁灭。 

དེ་ཡང་བསྐལ་པ་ཆེན་པྫོ་འདྙི་ཉྙིད་འཇྙིག་པའྙི་དུས་ལ་བབ་པའྙི་ཚེ།ནང་བཅུད་ཀྙི་འགྫོ་བ་རྣམས་མས་རྙིམ་གྙིས་སྟྫོང་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྫོའྙི་ལྷ་གནས་ཕྱྙིན་ཆད་ན་

སེམས་ཅན་གཅྙིག་ཀང་མདེ་པར་འགྱུར་ལ།དེ་ནས་རྙིམ་པས་མཁའ་ལ་ཉྙི་མ་བདུན་འཆར་བར་འགྱུར་ཏེ། 

即此大劫毁灭之时，从内情众生逐渐灭尽，到第一禅天以下将无有一个众生存

在。 之后将依次在天空中出现七个太阳， 

ཉྙི་མ་གཅྙིག་གྙིས་རྙི་ཤྙིང་དང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་བསེགས། 

第一个太阳烧尽一切树木园林； 

གཉྙིས་པ་ཤར་བས་ཆུ་ཀླུང་དང་ལྟེང་ཀ་མ་ལུས་པར་སྐེམས། 

第二个太阳出现时，一切溪流池沼无余干涸； 

གསུམ་པས་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པྫོ་ཐམས་ཅད་སྐེམས། 

第三个太阳出现时，一切大江河水全部干涸； 

བཞྙི་པས་མཚོ་ཆེན་པྫོ་མ་དྫོས་པའང་སྐེམས། 

第四个太阳出现时，无热恼大海也干涸； 

ལྔ་པས་ཕྱྙིའྙི་རྒྱ་མཚ་ོཆེན་པྫོ་ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་སྐེམས་པ་ནས་བཟུང་རྙིམ་བཞྙིན་ཉྙིས་བརྒྱ་དང་།བདུན་བརྒྱ་དང་།སྟྫོང་དང་ཁྙི་དང་།བརྒྱད་ཁྙིའྙི་བར་དུ་སྐམ་པའྙི་

ལྷག་མ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གགས་ནས་མཐར་རྨྙིག་རེས་ཀྙི་ཆུ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་སྐེམས་པར་བེྱད། 

第五个太阳出现时，外界深达一百由旬的大海之水全部干涸，随后逐渐干涸两

百由旬深、七百由旬、一千、一万一直到八万由旬深的海水。 

剩下的从由旬及闻距开始最后连蹄印许水也无余干涸； 

ཉྙི་མ་དྲུག་ཤར་བས།ས་ཆེན་པྫོ་གངས་རྙི་དང་བཅས་པ་བསེགས།བདུན་གྙིས་རྙིའྙི་རྒྱལ་པྫོ་རྙི་རབ།གྙིང་བཞྙི་གྙིང་ཕན་བརྒྱད།གསེར་གྙི་རྙི་བདུན།ཁྫོར་ཡུག་གྙི་ལྕགས་རྙི་དང

་བཅས་པ་བསེགས་ནས་མེ་ལྕེ་གཅྙིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། 

第六个太阳出现时，大地雪山焚毁；第七个太阳出现时，须弥山、四大洲、八

小洲、七金山及铁围山全部燃烧成一团火焰。 

ཐུར་དུ་འཁྙིལ་ཞྙིང་འབར་བས་དམལ་བའྙི་གནས་ཐམས་ཅད་བསེགས་ཤྙིང་།མེ་ལྕེ་གེན་དུ་གཡྫོས་པས་ཚངས་པའྙི་གཞལ་ཡས་སྟྫོང་པ་རྣམས་ཀང་བསེགས་པས། 



火焰向下旋绕，燃尽一切地狱之处，火焰冲向上方烧燃梵天所有的空无量宫

殿。 

འྫོད་གསལ་གྙི་ལྷ་བུ་གཞྫོན་ནུ་རྣམས་སྐྲག་ཅྙིང་།འདྙི་ལྟ་བུའྙི་མེ་ཆནེ་པྫོ་འབར་ཞྙིང་བྱུང་ངྫོ་ཞེས་སྫོགས་པ་ན། 

此时光明天的小天子们惊恐地喊着：“如此大火燃烧起来了！” 

ལྷ་རྒན་པྫོ་དག་གྙིས་འདྙི་ནྙི་སར་ཡང་ཚངས་པའྙི་འཇྙིག་རྟེན་གྙི་བར་དུ་བྱུང་ནས་སར་ལྫོག་པ་ཡྙིན་གྙི་སྐྲག་མྙི་དགྫོས་སྫོ་ཞེས་དབུགས་འབྱྙིན་པར་བྱེད། 

老天子们安慰他们：“这大火以前也是烧到梵天后就退去了，不要害怕。” 

དེ་ལྟར་མེ་ཡྙིས་ལན་བདུན་ཞྙིག་པའྙི་རེས་སུ། 

བསམ་གཏན་གཉྙིས་པའྙི་ལྷ་གནས་སུ་སྙིན་ཆུའྙི་སྙིང་པྫོ་ཅན་ཆགས་པ་ལས་ཆར་གྙི་རྒྱུན་གཉའ་ཤྙིང་ཙམ་དང་།བཤྫོལ་མདའ་ཙམ་དུ་བབ་པས་འྫོད་གསལ་གྙི་ལྷ་གནས་ཕྱྙི

ན་ཆད་ལན་ཚྭ་ཆུ་ལ་ཐྙིམ་པ་ལྟར་འཇྙིག། 

如是七次火过后，二禅天便形成水云，大如轭木、箭矢般的暴雨从天而降，光

明天以下犹如盐溶入水中般地毁灭。 

དེ་ལྟར་ཆུས་འཇྙིག་པ་བདུན་རྫོགས་ནས།འྫོག་གཞྙི་རླུང་རྡྫོ་རེ་རྒྱ་གམ་གེན་དུ་ལངས་ཏེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྙི་ལྷ་གནས་མན་ཆད་ཐལ་བ་རླུང་གྙིས་གཏྫོར་བ་ལྟར་གཏྫོ

ར་ནས་འཇྙིག། 

如是七次毁灭过后，下基的十字杵金刚风向上冲起，三禅天以下犹如风吹灰尘

般地毁灭。 

དེ་ལྟར་གྙིང་བཞྙི་རྙི་རབ་ལྷ་གནས་དང་བཅས་པ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་སྟྫོང་གསུམ་འཇྙིག་རྟེན་གཅྙིག་གྙི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་ཞྙིག་ནས་མཐར་ཐམས་ཅད་ཀང

་ནམ་མཁའ་གཅྙིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྟྫོང་པའྙི་གནས་སྐབས་དེ་ལྟ་བུ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་ན།རང་རེ་མྙིའྙི་ལུས་རྟནེ་ནམ་གཞུག་གྙི་སང་བུ་ལྟ་བུ་འདྙི་ལ་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་ཅྙི་ཡྫོད་ས

མ་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྫོམ་མྫོ།། 

这样，一百俱祗的四大洲、须弥山、天界容纳在一个三千界中，全部同时毁

灭，最后一切都变成一虚空。既然大千世界也有成为那样空劫的时候，那么我

们这样的人身，犹如秋蝇，有什么恒常稳固的呢？故应诚心修持。 

 

ནང་བཅུད་ཀྙི་སེམས་ཅན་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 大圆满前行引导文

16.思维内情众生而修无常 

གཉྙིས་པ་ནང་བཅུད་ཀྙི་སེམས་ཅན་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

思维内情众生而修无常 

འདྙི་ལྟར་མཐྫོ་སྟེ་སྙིད་པའྙི་ར་ེམྫོ་ཕྱྙིན་ཆད་ནས།དམའ་སྟེ་དམལ་བའྙི་གདན་ལ་ཐུག་པ་ཡན་ཆད་ན་སེམས་ཅན་ཡྫོད་དྫོ་ཅྫོག་ལ་འཆྙི་བའྙི་གནས་ལས་ཐར་བ་ནྙི་གཅྙིག་ཀ

ང་མེད་དེ། 

从有顶以下，到地狱底层以上，所有众生没有一个能逃脱死亡的。 

མ་ངན་བསལ་བའྙི་སྙིངས་ཡྙིག་ལས། 

 如《解忧书》云：“ 

སའམ་འྫོན་ཏེ་མཐྫོ་རྙིས་ན།། 

地上或天间， 

སེྐྱས་ནས་ལ་ལ་མ་ཤྙི་བ།། 



有生然不死， 

འགའ་ཞྙིག་ཁྫོད་ཀྙིས་མཐྫོང་བའམ།། 

此事汝岂见， 

ཐྫོས་སམ་འྫོན་ཏེ་ཐེ་ཚམོ་ཟ།། 

岂闻或生疑。” 

ཞེས་པ་ལྟར། སེྐྱ་བ་ཡྫོད་ན་འཆྙི་བའྙི་ཆྫོས་ཅན་ཡྙིན་པས་མཐྫོ་རྙིས་ལྷའྙི་འཇྙིག་རྟེན་ཕྱྙིན་ཆད་ན།འདྙི་ནྙི་སྐྱེས་ནས་མ་ཤྙིའྫོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མཐྫོང་བའམ་ཐྫོས་པ་ལྟ་ཅྙི། 

དེ་ཤྙིའམ་མ་ཤྙི་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་ངེས་ཤྙིང་། 

如此有生则必然有死，从善趣天界以下，从未听说或见到过某某众生有生而不

死之事，即使是对死或不死产生怀疑也必定无有。 

ཁད་པར་རང་རེ་འཛམ་བུ་གྙིང་པ་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པའྙི་གནས་སུ་དུས་ཀྙི་ཐ་མར་སྐྱེས་པས་ད་ནྙི་མྱུར་དུ་འཆྙི།དང་པྫོ་སེྐྱས་པའྙི་ནུབ་མྫོ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཆྙི་བ་ལ་ཇེ་ཉེ་

ཇེ་ཉེར་འགྫོ་བས་ཚེ་ནྙི་བསྣྫོན་པ་མེད་པར་བྙི་བ་དང་བཅས་ཤྙིང་འཆྙི་བདག་གྙི་བདུད་པྫོ་ནྙི། 

སྐད་ཅྙིག་ཀང་མྙི་སྫོད་པར་ནུབ་ཀའྙི་གྙིབ་སྫོ་བཞྙིན་ཚུར་ཚུར་འྫོང་བས་ནམ་འཆྙི་དང་འདྙིར་འཆྙིའྙི་ངེས་པ་ནྙི་མདེ། 

尤其在劫末时，我们生在寿命无常的南赡部洲之处，很快会死亡，因为从出生

时起便越来越接近死亡。寿命无有增加只有减少，而且死魔主一刹那也不停息

犹如落日下的影子越来越逼近，所以在何时何地死亡无法确定。 

སང་ཙམ་འཆྙིའམ།དྫོ་ནུབ་ཙམ་འཆྙིའམ།ད་ལྟ་དབུགས་ཕྱྙི་ནང་དུ་འབྱྙིན་འཇུག་བྱེད་པའྙི་བར་ཙམ་ལའང་མྙི་འཆྙི་བའྙི་ངེས་པ་མེད་དེ། 

也无法确定明天或今晚甚至仅仅现在呼吸间不死。 

ཆེད་དུ་བརྫོད་པའྙི་ཚམོ་ལས།སང་ཙམ་འཆྙི་ཡང་སུས་ཤེས་ཀྙི།།དེ་རྙིང་ཉྙིད་དུ་བསྟུན་ཏེ་བྱ།།འཆྙི་བདག་སེ་ཆེན་དེ་དང་ནྙི།།ཁདེ་ཉྙིད་བཤེས་པ་མ་ཡྙིན་ནྫོ།།ཞེས་དང་། 

如《因缘品》云：“明日死谁知，今日当精进，彼死主大军，岂是汝亲戚？” 

མགྫོན་པྫོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས།ཚེ་འདྙི་གནྫོད་མང་རླུང་གྙིས་བཏབ་པ་ཡྙི།།ཆུ་ཡྙི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མྙི་རྟག་ན།།དབུགས་དབྱུང་དབུགས་རྔུབས་གཉྙིད་ཀྙིས་ལྫོག་པ་ལས།།སད་ཁྫོམས་

གང་ལགས་དེ་ནྙི་ངྫོ་མཚར་ཆེ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

如怙主龙树说：“寿命害多即无常，犹如水泡为风吹，呼气吸气沉睡中，能得觉

醒极稀奇。” 

མྙི་དག་གཉྙིད་ཀྙི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ཤྙིང་དབུགས་ཕྱྙི་ནང་དུ་དལ་བུས་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པའྙི་བར་ལའང་མྙི་འཆྙི་བའྙི་ངེས་པ་མདེ་པ་ཡྙིན་པས་དེར་མ་ཤྙི་བར་བདེ་བར་

སད་ཁྫོམས ་པ་ཡང་ངྫོ་མཚར་བའྙི་རང་བཞྙིན་དུ་འཛིན་པར་འྫོས་པ་ཙམ་ཡྙིན། 

人们于安然的沉睡中，平缓地向内吸气向外呼气之间，也无法确定不死亡，所

以睡眠时没有死去安然醒来也应当感到希奇。 

དེས་ན་ད་ལྟ་རང་རེ་རྣམས་ནམ་ཞྙིག་འཆྙི་དགྫོས་སམ་པ་ཙམ་ཡྫོད་ཀང་།ནམ་འཆྙི་ངེས་མེད་ཀྙི་འདུ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པས་རྟག་འཛིན་ཕྱྙི་ཚིས་ཀྙི་རེ་དྫོགས་ཁྫོ་ན་ལ་ག

ཡེངས།ཚེ་འདྙིའྙི་བདེ་སྐྱྙིད་སན་གསུམ་བསྒྲུབ་པའྙི་བྱ་རྫོལ་ལ་ཞེན་པའྙི་སྐབས་འདྙིར། གྫོ་བུར་དུ་འཆྙི་བདག་གྙི་བདུད་པྫོ་ཁྫོས་ཞགས་ནག་བཟུང་།ཨམ་གཙགིས་བསམས། 

སྫོ་ཞྫོ་ངྫོམས་ནས་དྲུང་དུ་སེབ་ཙ་ན།དཔའ་བའྙི་དཔུང་།བཙན་པྫོའྙི་ཤདེ།ཕྱུག་པྫོའྙི་རྒྱུ།མཁས་པའྙི་གཏམ།མཛེས་མའྙི་གཟུགས། 

མགྫོགས་པའྙི་བང་གང་གྙིས་ཀང་མྙི་ཕན་ཏེ། 

因此现在我们这些人虽然知道总有一天要死亡，但因相续中没有生起死期不定

的意念，所以执著常有生计，在患得患失中虚度人生，正在贪执寻求今生的安

乐、幸福、名誉之时，死主阎魔手持黑索、紧咬牙关、獠牙毕露突然来到，纵

有英勇的军队、强大的势力、丰富的财产、智者的辩才、美女的身色、奔驰的

良驹也都无济于事。 



ལྕགས་ཀྙི་སམ་ཆུང་སྲུབ་མེད་པ་ཞྙིག་ཏུ་བཅུག་ནས་དཔའ་བའྙི་སེྐྱས་བུ་རྣྫོ་བའྙི་མཚོན་ཐྫོགས་པ་འབུམ་ཕག་དུ་མས་མདའ་རེ་དང་མདུང་ར་ེཕྱྙི་ལ་བསྟན་ནས་བསྐྫོར་ཏེ་

བསད་ཀང་བསྲུང་རྒྱུ་དང་གབ་རྒྱུ་སྤུ་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འཆྙི་བདག་གྙི་གཤྙིན་རེ་ཁྫོས་ཞགས་ནག་དེ་ར་ེལ་བཞག། 

གདྫོང་སྫོ་ཧམ་མེ་མྙིག་མཆྙི་མ་སྐྱ་ཙ་རེ།མགྫོ་རང་ལག་ལྔས་ཡྫོབ་ཡྫོབ་བྱེད་བཞྙིན་ཚེ་ཕྱྙི་མའྙི་ལམ་པྫོ་ཆེར་ཁྙིད་འགྫོ་བ་མ་གཏྫོགས།དཔའ་བྫོས་བཀེ་ས་མེད།བཙན་པྫོས་བསྫོ་

ས་མེད།རྒྱུ་ཟས་ཀྙིས་བསླུ་ས་མེད།བྫོས་ས་དང་གབ་ས་མེད།སྐྱབས་དང་སྐྱྫོབ་པ།མགྫོན་དང་དཔུང་གཉེན།ཐབས་དང་ཐུགས་རེ་གང་ཡང་མེད་དེ།སྨན་པའྙི་རྒྱལ་པྫོ་དངྫོས་སུ

་བྱྫོན་ཀང་ཚེ་ཟད་པའྙི་འཆྙི་བ་ལ་བཤྫོལ་མྙི་ཐེབས་པ་ཡྙིན་པས། 

即便钻进一个无有缝隙的铁箱中，有数十万勇士手持锋利的兵刃，箭矛的尖端

指向外面围绕保护着，也丝毫守护不了遮挡不住。死主阎魔将黑索套在他的颈

上，这时他只能面色铁青、泪水莹莹、五体僵硬地被带到后世的道路中，勇士

无法救护，大德不能吩咐，饮食无法引诱，无有逃脱处、躲避处，也无有任何

依靠者、救护者、亲友、方便和大悲，哪怕是药师佛亲自降临也无法延缓寿命

已尽的死亡。 

དུས་ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་ལེ་ལྫོ་དང་ཕྱྙི་བཤྫོལ་གྙི་དབང་དུ་མྙི་འགྫོ་བར་འཆྙི་ཁར་ཕན་ངེས་པའྙི་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཡང་དག་པ་ཞྙིག་སྒྲུབ་དགྫོས་སམ་དུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བསྫོམ་མྫོ།། 

因此我们不应被懈怠、懒惰所控制，而应诚心修持对临终决定有益的殊胜正

法。 

 

དམ་པའྙི་སྐྱེས་བུ་ལ་བསམས་ཏ་ེམྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 大圆满前行引导文 17. 思

维高僧大德而修无常 

 

དམ་པའྙི་སེྐྱས་བུ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 

思维高僧大德而修无常 

 

འདྙི་ལྟར་ད་ལྟའྙི་བསྐལ་པ་བཟང་པྫོ་འདྙི་ལ་སྫོན་གྙི་དུས་སུ་བྱྫོན་པའྙི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟྙིགས་དང་།གཙུག་ཏྫོར་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་འཁྫོར་

ཉན་ཐྫོས་དག་བཅྫོམ་པའྙི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ཞྙིག་བྱྫོན།ཐེག་པ་གསུམ་གྙི་ཆྫོས་ཀྙིས་གདུལ་བྱའྙི་སེྐྱ་བྫོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྙི་དྫོན་མཛད་པ་དེ་དག་

ཀང་ད་ལྟ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྙི་བསྟན་པའྙི་ལྷག་ཞབས་ཙམ་ལུས་པ་ 

འདྙི་ཀ་མ་གཏྫོགས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས།བསྟན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཀང་རྙིམ་གྙིས་ནུབ། 

在此贤劫中，过去出世的胜观佛（毗婆尸佛）、宝髻佛（尸弃佛）等七佛及其

不可思议之声闻、缘觉、阿罗汉众眷属，以三乘佛法利益无量的所化众生，然

而现在只有释迦牟尼佛的教法存在，除此以外诸佛都已趋入涅槃，教法也逐渐

隐没。 

 

ད་ལྟའྙི་བསྟན་པ་འདྙི་ལ་ཉན་ཐྫོས་ཆེན་པྫོ་རེ་རེ་ཡང་འཁྫོར་དག་བཅྫོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྙི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དུ་མ་ཞྙིག་བྱྫོན་པ་དེ་དག་ཀང་རྙིམ་གྙིས་ཕུང་པྫོ་ལྷག་མ་མེད་

པའྙི་དབྱྙིངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས། 

现在此教法中，各大声闻、缘觉及其五百阿罗汉眷属众，虽然有许多已出世，

但他们也次第于法界中趋入无余涅槃。 



དེ་ལས་གཞན་ཡང་།རྒྱ་གར་འཕགས་པའྙི་ཡུལ་དུ་བཀའྙི་བསྡུ་བ་མཛད་པའྙི་དག་བཅྫོམ་ལྔ་བརྒྱ།རྒྱན 

་དྲུག་མཆྫོག་གཉྙིས།གྲུབ་ཐྫོབ་བརྒྱད་ཅུ་སྫོགས་ས་དང་ལམ་གྙི་ཡྫོན་ཏན་ལ་དབང་འབྱྫོར་བ།མངྫོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཐྫོགས་པ་མདེ་པ་དུ་མ་ཞྙིག་བྱྫོན་ཀང་།ད་ལྟ་ནྙི་

སར་དེ་ལྟ་བུ་བྱྫོན་ནྫོ་ཞེས་པའྙི་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་ལས་གཅྙིག་ཀང་མྙི་བཞུགས། 

此外，在印度圣地虽然曾出世具足地道功德、众多神通、无碍神变的结集经教

之五百阿罗汉及二胜六庄严、八十大成就者等，然而如今已无一人在世，仅有

记载他们出世情况的传记尚留存于世。 

བྫོད་གངས་ཅན་གྙི་ལྫོངས་འདྙིར་ཡང་ཨྫོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉྙིས་པས་སྨྙིན་གྫོལ་གྙི་ཆྫོས་འཁྫོར་བསྐྫོར་བའྙི་སྐབས་སུ་རེ་འབངས་གྲུབ་ཆནེ་ཉེར་ལྔ།ཡེར་པའྙི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱ

ད་ཅུ་ལ་སྫོགས་བྱྫོན།ཕྱྙིས་སུ་ཡང་།རྙིང་མའྙི་སྫོ་ཟུར་གནུབས་གསུམ།གསར་མའྙི་མར་མྙི་དྭགས་གསུམ་ལ་སྫོགས་མཁས་ཤྙིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའྙི་སེྐྱས་བུ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་

པ་བྱྫོན་ཞྙིང་། 

在藏地雪域，邬金第二佛广转成熟解脱法轮时，出世了君臣二十五大成就者，

耶瓦八十大成就者等，之后又涌现了旧派（宁玛巴）的索宿努三师、新派的玛

尔米塔三师等不可思议的智者及成就者。 

དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་གྲུབ་པའྙི་གྫོ་འཕང་བརེས།འབྱུང་བ་བཞྙི་ལ་རང་དབང་བསྒྱུར།དངྫོས་པྫོ་དངྫོས་མེད་དང་དངྫོས་མེད་དངྫོས་པྫོར་བྱེད་པའྙི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་སྟྫོན།མེ

ས་མྙི་ཚིག།ཆུས་མྙི་ཁེར།སས་མྙི་ནྫོན།གཡང་ལ་མྙི་ལྷུང་།འབྱུང་བཞྙིའྙི་གནྫོད་པ་དང་བལ་བ་ཤ་སྟག་ཡྙིན་ཏེ། 

他们大多已获得了成就的果位，四大自在，示现有实变为无实、无实变为有实

等离奇之神变，火不能焚、水不能溺、土不能压、不堕险地，远离了一切四大

的损害。 

དཔེར་ན།རེ་བཙུན་མྙི་ལ་བལ་ཡུལ་གྙི་སེ་ཤང་ཀ་ཏྱའྙི་ཕུག་ན་གསུང་བཅད་དེ་བཞུགས་སྐབས།རྫོན་པ་མང་པྫོ་འྫོངས་ནས་ཁྫོད་མྙི་ཡྙིན་ནམ་འདེ་ཡྙིན་ཞེས་འདྙི་བ་ལ་གསུ

ང་མ་གནང་བར་ལྟ་སྟངས་ཀྙི་ངང་ལ་བཞུགས་པས་ཁྫོང་ཚོས་དང་པྫོར་དུག་མདའ་མང་པྫོ་བརྒྱབ་ཀང་མ་ཕྙིག། 

ཆུ་དང་གཡང་ལ་བསྐུར་ཀང་གནེ་དུ་ལྫོག་ནས་སར་གྙི་གནས་དེ་ཉྙིད་དུ་བཞུགས། 

例如，米拉日巴尊者在尼泊尔的尼祥嘎达雅山洞中禁语而住时，来了许多猎人

问道：“你是人还是鬼？”尊者没有回答，只是直视虚空而安坐。他们首先向尊

者射了许多毒箭但没能射中，又把尊者拖到水中、丢下深渊。然而尊者依旧返

回到原地安坐。 

སྐུ་ལུས་ཀྙི་སྟེང་དུ་ཤྙིང་སྤུངས་ཏེ་མེ་སྦར་ཀང་མེས་མ་ཚིག་པ་དེ་ལྟ་བུའྙི་གྲུབ་བརེས་ཀྙི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བྱྫོན་པ་ཡང་མཐར་ཐམས་ཅད་མྙི་རྟག་པའྙི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ད་ལྟ་ནྙི་

ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་ལས་མྙི་འདུག་ན། 

他们在尊者的身上堆积木柴点火，火却不能燃烧。虽然曾出世了许多象这样的

大成就者，但最终一切都显示无常的本性，现在仅有传记留存而已。 

རང་རེ་ལས་ངན་གྙིས་རྒྱུ་བྱས་རེན་ངན་གྙི་རླུང་གྙིས་དེད།བག་ཆགས་ངན་པས་མཚམས་སར་འབྱུང་བ་བཞྙིའྙི་གདྫོས་པྫོས་བཅྙིངས་མྙི་གཙང་བའྙི་འཁྲུལ་འཁྫོར་ལ་སེམས་

ཀྙི་རྒྱུད་བསེྟན་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀྙི་ཐྫོ་ཡྫོར་འདྙི་ལ་ནམ་འཇྙིག་དང་འདྙིར་འཇྙིག་གྙི་ངེས་པ་མེད་པས།ད་ལྟ་ཉྙིད་ནས་སྫོ་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་དགྫོས་སམ་དུ་བསྫོམ་མྫོ།། 

我们这些人以往昔恶业为因，为恶缘之风所吹动，由恶劣习气相联结，心的相

续依靠四大假合的不净肉身，无法确定此虚假的身相于何时何地毁灭，因此从

现在起三门应当精进修持善法。 
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世间尊主而修无常 

བཞྙི་པ་སེྐྱ་དགུའྙི་བདག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 

思维世间尊主而修无常 

ཚེ་བསྐལ་པར་ཐུབ་ཅྙིང་གཟྙི་བརྙིད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའྙི་ལྷ་དང་དང་སྫོང་རྣམས་ཀང་འཆྙི་བའྙི་གནས་ལས་མ་ཐར་ཏེ། 

寿命长达数劫、具足威光的诸天人和仙人也不能摆脱死亡。 

འདྙི་ལྟར་སྐྱེ་དགུའྙི་བདག་པྫོ་ཚངས་པ་དང་།དབང་པྫོ་དང་།ཁབ་འཇུག་དང་།དག་པྫོ་ལ་སྫོགས་པ་བསྐལ་པའྙི་བར་དུ་གནས་པའྙི་ཚེ་དང་།དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གགས་ཙ

མ་དུ་སེབ་པའྙི་ལུས་དང་།ཉྙི་མ་དང་ཟླ་བའང་ཟྙིལ་གྙིས་གནྫོན་པའྙི་གཟྙི་བརྙིད་མངའ་བ་རྣམས་ཀང་འཆྙི་བའྙི་གནས་ལས་ཐར་བ་མེད་དེ། 

如世间的尊主梵天、帝释天、遍入天、大自在天等寿命可住多劫，身高可达一

由旬及闻距，并且具有胜过日月之威光，但他们也无法摆脱死亡。 

ཡྫོན་ཏན་མཛོད་ལས།ཚངས་དབང་བདེ་འབྱུང་འཁྫོར་ལྫོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀང་།།འཆྙི་བདག་བདུད་ལས་བཟུར་བའྙི་ཐབས་མྙི་བསམ།།ཞེས་དང་། 

《功德藏》云：“梵帝自在转轮王，无法摆脱死魔主。” 

གཞན་ཡང་ལྷ་དང་མྙི་ཡྙི་དང་སྫོང་མངྫོན་པར་ཤསེ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ།རྫུ་འཕྲུལ་གྙི་མཐུས་ནམ་མཁའྙི་ལམ་ལ་འགྫོ་བ་རྣམས་ཀང་མཐར་འཆྙི་བའྙི་གནས་ལས་འདའ་མྙི་

ནུས་ཏེ། 

此外，具有五种神通的天人及仙人，虽然以神变力可以行走于虚空中，但最终

他们也无法摆脱死亡。 

མ་ངན་བསལ་བ་ལས།དང་སྫོང་ཆེན་པྫོ་ལྔ་མངྫོན་ཤེས།།མཁའ་ལ་རྒྱང་རྙིང་འགྫོ་བ་ཡང་།།གང་དུ་འཆྙི་མེད་སྤྱྫོད་ཡུལ་བའྙི།།ས་དེར་འགྫོ་བར་མྙི་ནུས་སྫོ།།ཞེས་གསུངས། 

《解忧书》云：“大仙具五通，能行于虚空，然而却不能，诣于无死处”。 

འཇྙིག་རྟེན་མྙི་ཡུལ་འདྙིར་ཡང་སྟྫོབས་དང་འབྱྫོར་པས་མངྫོན་པར་མཐྫོ་བ་འཁྫོར་ལྫོས་སྒྱུར་བའྙི་རྒྱལ་པྫོ་རྣམས་དང་།གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྙི་ཡུལ་དུ་མང་པྫོས་

བཀུར་བའྙི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལས་འཛམ་གྙིང་ལ་མངའ་དབང་བྱེད་པའྙི་རྒྱལ་པྫོ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་བྱྫོན་ཞྙིང་།གཞན་ཡང་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཙན་ད་སྫོ་བདུན་ལ་སྫོགས་པ།

རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཀྙི་རྒྱལ་པྫོ་མངའ་ཐང་དང་སྟྫོབས་འབྱྫོར་རྒྱས་པ་དུ་མ་བྱྫོན། 

人间也是同样，财势极高的诸转轮王、印度圣地的众敬王延袭下来的统治南瞻

部洲的不可思议的国王、还有三巴拉王和三十七赞扎王等印度东西方地位显

赫、财富兴盛的许多国王虽已出世（而今却无一人在世）。 

བྫོད་གངས་ཅན་གྙི་ལྫོངས་སུའང་།རེ་གཉའ་ཁྙི་བཙན་པྫོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྙི་སྤྲུལ་པ་ལྷའྙི་རྒྱལ་པྫོ་བྱྫོན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ།གནམ་ལ་ཁྙི་བདུན།ས་ལ་

ལེགས་དྲུག།བར་ལ་ལྡེ་བརྒྱད།ཚིགས་ལ་བཙན་ལྔ།སྐྱྙིད་པའྙི་གདུང་རབས་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ།ཤྙིན་ཏུ་སྐྱྙིད་པའྙི་གདུང་རབས་ལྔ་ལ་སྫོགས་པ་བྱྫོན་ཞྙིང་། 

在西藏雪域，自从除盖障菩萨的化身国王涅赤赞普以来，已出世了天座七王、

地贤六王、中德八王、初赞五王、幸福期十三代、极乐五代等（现在都已逝

去）。 

ཆྫོས་རྒྱལ་སྫོང་བཙན་སམ་པྫོའྙི་རྙིང་ལ་སྟྫོད་བལ་པྫོའྙི་ཡུལ་ནས་སྨད་རྒྱ་ནག་གྙི་ཡུལ་ཁམས་ཡན་ཆད་སྤྲུལ་པའྙི་དམག་གྙིས་བཏུལ།ལྷ་སས་ཁྙི་སྫོང་ལྡའེུ་བཙན་གྙི་སྐུ་རྙིང་

ལ།འཛམ་བུའྙི་གྙིང་གྙི་སུམ་གཉྙིས་མངའ་འྫོག་ཏུ་བསྡུས།ཆྫོས་རྒྱལ་རལ་པ་ཅན་གྙི་རྙིང་ལ།རྒྱ་གར་ཆུ་བྫོ་གང་གཱའྙི་འགམ་དུ་ལྕགས་ཀྙི་རྡྫོ་རྙིང་བསངས་ཏེ།རྒྱ་བྫོད་ཀྙི་ས་མཚ

མས་མཛད།རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་གེ་སར་སྟག་གཟྙིག་ལ་སྫོགས་པ།རྒྱལ་ཁབ་མང་པྫོ་མངའ་ཞབས་སུ་བསྡུས་ནས།ལྫོ་སར་གྙི་སྟྫོན་མྫོ།ལྷ་སའྙི་གྙིང་དུ་ཉྙིན་གཅྙིག་ལ་སེབ་དགྫོས་པ

འྙི་མངའ་ཐང་ཡྫོད་པ་སྫོགས་ཀང་། 



法王松赞干布（观音菩萨的化身）时期，上至尼泊尔下至中国境地以上国王皆

以幻化的军队征服；天子赤松德赞（文殊菩萨的化身）在位期间，统辖了南瞻

部洲的三分之二；法王热巴坚时，在印度恒河边竖立一铁碑，作为印度与西藏

的界限，并且征服了印度、中国、格萨、达苏等许多国家作为附属国，之后每

逢新年宴会，各国使臣需在同一天内聚会拉萨城、进贡等等。 

ད་ལྟ་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་བའྙི་གཏམ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ཅྙི་ཡང་མདེ་པའྙི་གནས་སྐབས་ལ་བསམ་ན།རང་རེའྙི་ད་ལྟའྙི་གནས་ཁང་དང་།ལྫོངས་སྤྱྫོད།འཁྫོར་དང་།མངའ་ཐང་ལ་སྫོ

གས་ཅྙི་ཙམ་བཟང་བར་བརྙི་བ་རྣམས་ཀང་ས་མ་རྣམས་ལ་དཔག་ན།སང་མའྙི་ཚང་ཙམ་ལས་མེད་ན། 

虽具如此之威力，然而现在这些也都成了历史记载，除此之外无有任何留存下

来。若思维上述道理，那么我们现在的住房、受用、眷属、权势等虽然自以为

比较善妙，但与前人相比，则如同蜂巢一样。 

འདྙི་ལྟ་བུ་ལ་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་ཅྙི་ཡྫོད་སམ་དུ་བསྫོམ་མྫོ།། 

所以应当观修：此等世间的妙欲无有任何恒常稳固的。 

——嘉样堪布 

 

དཔེ་དྫོན་སྣ་ཚོགས་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 大圆满前行引导文 19.思维

各种喻义而修无常 

ལྔ་པ་དཔེ་དྫོན་སྣ་ཚོགས་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 

思维各种喻义而修无常 

 

སྤྱྙིར་བསྐལ་པའྙི་འཕེལ་འགྙིབ་ལ་བསམས་ཀང་མྙི་རྟག་སྟེ།སྫོན་བསྐལ་པ་དང་པྫོའྙི་དུས་སུ།མྙི་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གྙི་འྫོད་ཀྙིས་སྣང་བ་ལས་མཁའ་ལ་ཉྙི་ཟླ་མེད།རྫུ་

འཕྲུལ་གྙིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྫོ།ལུས་བྫོངས་ཀང་དཔག་ཚད་མང་པྫོ་ལྡན།བདུད་རྙིའྙི་ཟས་ཟ།བདེ་སྐྱྙིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་འགན་པར་ཡྫོད་ཀང་།ཉྫོན་མྫོངས་

པ་དང་མྙི་དགེ་བའྙི་དབང་གྙིས་རྙིམ་གྙིས་ནུབ་སྟེ་ད་ལྟའྙི་འདྙི ་ལྟ་བུར་གྱུར། 

  总的思维劫之增减也是无常。在往昔最初劫时，天空无有日月，所有的人

全部是自身发光，他们以神变在空中行走，身高可达数由旬，以甘露为食，幸

福美满可与天人相媲美。然而由于众生的烦恼和不善业的缘故，人们的各种福

报逐渐衰败，变成了如今这种状况。 

ད་དུང་ཡང་མྙི་རྣམས་ཉྫོན་མྫོངས་པ་ཇེ་རགས་སུ་གྱུར་པའྙི་དབང་གྙིས་ཚེ་ཚད་དང་བསྫོད་ནམས་ཐམས་ཅད་མར་མར་བྙི་སེྟ་མཐར་ཚེ་ལྫོ་བཅུ་པའྙི་བར་དུ་ཚེ་ཚད་ཀང་

ཇེ་ཐུང་དུ་འགྫོ།ནད་དང་མཚོན་དང་མུ་གེའྙི་བསྐལ་པ་གསུམ་དར་ནས་འཛམ་གྙིང་གྙི་འགྫོ་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཟད་པར་བྱེད་ཅྙིང་ལྷག་མ་ལུས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བ་བྱམ

ས་པའྙི་སྤྲུལ་པས་སྫོག་གཅྫོད་སྤང་བའྙི་ཆྫོས་བསྟན་པས་བྫོངས་ཚ 

ད་ཀང་ཁྲུ་གང་དུ་གྱུར་པ་དང་།ཚེ་ལྫོ་ཉྙི་ཤུ་པར་འགྱུར་བ་སྫོགས་རྙིམ་གྙིས་འཕེལ་ཏེ།མྙི་རྣམས་ཀྙི་ཚེ་ལྫོ་བརྒྱད་ཁྙི་ཐུབ་པའྙི་དུས་སུ། 

མགྫོན་པྫོ་བྱམས་པ་བྱྫོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཆྫོས་ཀྙི་འཁྫོར་ལྫོ་བསྐྫོར། 

现今人们的烦恼也是越来越粗重，所以福德越来越减弱，寿命越来越短，最后

至人寿十岁时，各种疾病、战争、饥馑等灾荒恶劫盛行，南瞻部洲的大多数众

生也将濒临灭绝。仅剩下少数众生，弥勒菩萨所示现的化身为他们弘扬断除杀



生的妙法，此时人们的身高为一肘左右，人寿增为二十岁，尔后逐渐增至人寿

八万岁时，怙主弥勒菩萨出世，示现成佛转大法轮。 

དེ་ལྟར་འཕེལ་འགྙིབ་ཀྙི་ཁུག་པ་བཅྫོ་བརྒྱད་རྫོགས་ནས།སེྐྱ་དགུ་རྣམས་ཀྙི་ཚེ་ལྫོ་དཔག་མེད་ཐུབ་པའྙི་དུས་སུ།སངས་རྒྱས་མྫོས་པ་བྱྫོན་ནས་སྫོན་གྙི་བསྐལ་པ་བཟང་པྫོའྙི་ས

ངས་རྒྱས 

་སྟྫོང་པྫོ་དེ་དག་གྙི་སྐུ་ཚའེྙི་ཚད་བསྫོམས་པའྙི་ཡུན་དུ་བཞུགས་ཤྙིང་དེ་དག་གྙི་འགྫོ་དྫོན་གྙི་མཛད་པ་ཇྙི་སེད་པ་བསྫོམས་པ་ཙམ་མཛད་ཅྙིང་།མཐར་བསྐལ་པ་འདྙི་ཡང་འ

ཇྙིག་ཅྙིང་འཛད་པར་འགྱུར་བ་སྫོགས་བསྐལ་པའྙི་འཕེལ་འགྙིབ་ལ་བརྟགས་ཀང་།མྙི་རྟག་པའྙི་རང་བཞྙིན་ལས་མ་འདས། 

这样反复增减满十八次以后，一切众生的寿命达到无量岁时，有胜解佛出世，

其住世寿量是前面贤劫千佛寿量的总和，饶益众生的事业也等同于千佛事业的

总和，最终此劫也会灭尽。所以观察劫之增减也不离无常之本性。 

བེྱ་བག་ནམ་ཟླ་དུས་བཞྙིའྙི་འགྱུར་ལྡྫོག་ལ་བལྟས་ཀང་མྙི་རྟག་སྟེ།དབྱར་གྙི་དུས་སུ་སྤང་ཐམས་ཅད་ཀང་སྫོ་ལང་དུ་སྣང་།ཆར་ཐམས་ཅད་ཀང་བདུད་རྙི་ལྟ་བུར་འབེབས།

སེྐྱ་དགུ་ཀུན་ཀང་བདེ་སྐྱྙིད་ཀྙི་དཔལ་ལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད།མེ་ཏྫོག་གྙི་རྙིགས་དཀར་སེར་དམར་ལང་དུ་བཀ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེྐྱས་པས་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཡྫོད་པ་དེ།སྟྫོན་གྙི་དུས་

སུ་སེར་བུའྙི་ངད་ལངས།སྤང་ལང་གྙི་མདྫོག་འགྱུར།མེ་ཏྫོག་དང་རྙི་ཐྫོག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྙིམ་གྙིས་སྐམ།དགུན་གྙི་དུས་སུ་ས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྡྫོ་བ་ལྟར་གྱུར།ཆུ་ཐམས་ 

ཅད་འཁག་རྫོམ་དུ་སྫོང་།གང་ལྷགས་ཀྙི་ངད་པ་རྒྱས།རྟ་ལམ་ཉྙི་མ་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་བཙལ་ཀང་སར་དབྱར་དུས་སུ་སྐྱེས་པའྙི་མེ་ཏྫོག་དེ་ལྟ་བུ་ཉག་མ་གཅྙིག་ཀང་རེད་རྒྱུ་

མེད་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་སྫོགས་དབྱར་རེས་སུ་སྟྫོན། 

  分别观察四季之转变也是无常的：夏季时，所有的草地一片青翠，雨水犹

如甘露般普降，一切众生也享受着幸福安乐的生活，百种五颜六色的鲜花争奇

斗艳、绚丽多彩犹如天境；秋季时，瑟瑟的冷风将绿野变成黄色，所有的花草

也渐渐枯萎；冬季时，地冻如石，结水成冰，寒风凛冽，虽然于许多马路寻找

也得不到象夏季时生长的一朵鲜花。 

སྟྫོན་རེས་སུ་དགུན།དགུན་རེས་སུ་དཔྙིད་ལ་སྫོགས་རྙིམ་པར་འབྱུང་བས་ས་མ་ས་མའྙི་དུས་ཀྙི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ།མྙི་རྟག་ཅྙིང་ཁར་སང་ད

ང་དེ ་རྙིང་ད་ནང་དང་དྫོ་དགྫོངས་ད་ལྫོ་དང་སང་ཕྫོད་ལ་སྫོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྙིམ་པར་མྙི་རྟག་པའྙི་ཚུལ་ལ་དཔག་ན་གང་ལའང་ཡྙིད་བརྟན་དུ་མྙི་རུང་། 

如此夏季、秋季、冬季、春季的变异等次第出现，前前的一切显现，将变成另

外的情形，这些都是无常。并且对于昨天和今天，今天早晨和今天晚上，今年

和明年等若善加观察，这一切也是无常。所以说无论何事何物都没有恒常、可

信、稳固的。 

ཁད་པར་རང་རེ་གང་དུ་གནས་པའྙི་ཡུལ་གྫོང་དང་སེ་དགྫོན་སྫོགས་ན་ཡང་།སྫོན་འབྱྫོར་ཞྙིང་དར་བ་རྣམས་ནྙི།ད་ལྟ་རྒུད་པའྙི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར།སྫོན་དབུལ་པྫོ་དང་

ཉམ་ཆུང་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས།ད་ལྟ་ཁ་དག་དང་སྟྫོབས་འབྱྫོར་དུ་འཛོམ་པ་སྫོགས།མྙི་རྟག་པའྙི་རང་ བཞྙིན་ལས་མ་འདས། 

尤其我们曾住过的城市、村落、寺庙等皆旧貌换新颜；从前财富圆满兴旺发达

之人，现在沦落衰败甚至家破人亡；昔日贫穷羸弱之人，如今成为财力具足的

人，这些都不离无常的本性。 

རང་རེ་ཁྙིམ་ནང་གཅྙིག་གྙི་མྙི་ཡང་ས་རབས་ཀྙི་ཕ་དང་མེས་པྫོ་ཡང་མེས་ལ་སྫོགས་པ་སྐྱེས་སྫོ་ཅྫོག་ཀང་རྙིམ་པར་ཤྙི་སྟེ་ད་ལྟ་ནྙི་མྙིང་གྙི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར།རང་གྙི་སྤུན་

དང་སྙིང་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་དུ་མ་ཡང་ཤྙི་ཞྙིང་།དུས་ལ་བབས་ཏེ་ད་ལྟ་གར་ཡྫོད་དང་འདྙིར་ཡྫོད་ཙམ་ཡང་མྙི་ཤེས། 

我们生活在一个家庭中的人也是如此，历代宗亲都逐渐死去，现在只剩下他们

的名字而已，同代兄弟姊妹等也有许多已故去，时过境迁，此时我们丝毫不知

他们转生在何处。 

 



 

ལྫོ་ས་མ་ལ་བཙན་ཕྱུག་འཕན་དར་ཏུ་འཛོམ་པའྙི་མྙི་ཡུལ་ཁམས་ཀྙི་རྒྱན་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀང་།ད་ལྫོ་མྙི 

ང་གྙི་ལྷག་མ་ཙམ་ལ་བྱེ་བག་ནམ་ཟླ་དུས་བཞྙིའྙི་འགྱུར་ལྡྫོག་ལ་བལྟས་ཀང་མྙི་རྟག་སྟེ།དབྱར་གྙི་དུས་སུ་སྤང་ཐམས་ཅད་ཀང་སྫོ་ལང་དུ་སྣང་།ཆར་ཐམས་ཅད་ཀང་བདུད

་རྙི་ལྟ་བུར་འབེབས།སེྐྱ་དགུ་ཀུན་ཀང་བདེ་སྐྱྙིད་ཀྙི་དཔལ་ལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད།མ་ེཏྫོག་གྙི་རྙིགས་དཀར་སེར་དམར་ལང་དུ་བཀ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེྐྱས་པས་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཡྫོད

་པ་དེ།སྟྫོན་གྙི་དུས་སུ་སེར་བུའྙི་ངད་ལངས།སྤང་ལང་གྙི་མདྫོག་འགྱུར།མེ་ཏྫོག་དང་རྙི་ཐྫོག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྙིམ་གྙིས་སྐམ།དགུན་གྙི་དུས་སུ་ས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྡྫོ་བ་ལྟར

་གྱུར།ཆུ་ཐམས་ཅད་འཁག་རྫོམ་དུ་སྫོང་།གང་ལྷགས་ཀྙི་ངད་པ་རྒྱས།རྟ་ལམ་ཉྙི་མ་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་བཙལ་ཀང་སར་དབྱར་དུས་སུ་སྐྱེས་པའྙི་མེ་ཏྫོག་དེ་ལྟ་བུ་ཉག་མ་གཅྙི

ག་ཀང་རེད་རྒྱུ་མདེ་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་སྫོགས་དབྱར་རེས་སུ་སྟྫོན།ས་མེད་པ་ཡང་དུ་མ་ཡྫོད།ད་ལྟ་བཙན་ཕྱུག་ཁ་ེདག་ཏུ་འཛོམས་པ་ཕལ་པའྙི་ཡྙིད་སྨྫོན་གྙི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ

་འདྙི་རྣམས་ཀང་སང་ཕྫོད་ད་ཚོད་དམ་ཟླ་བ་ཕྱྙི་མ་ཙམ་ལའང་ཡྫོད་དམ་མེད་སུས་ཀང་མྙི་ཤེས།ཐ་ན་རང་གྙི་སྫོ་ཕྱུགས་ར་ལུག་ཁྙི་ལ་སྫོགས་པ་སར་ཅྙི་ཙམ་ཤྙི་ད་ལྟ་ཅྙི་ཙ

མ་ཡྫོད།དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་ཅྙིར་འགྱུར་བརྟག་ན་མྙི་རྟག་པའྙི་རང་བཞྙིན་ལས་མ་འདས།སྫོན་ཆད་ལྫོ་བརྒྱའྙི་ 

གྫོང་དུ་ཡྫོད་པའྙི་མྙི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ད་ལྟ་མ་ཤྙི་བར་ལུས་པ་གཅྙིག་ཀང་མདེ།ད་ལྟའྙི་འཛམ་གྙིང་གྙི་འགྫོ་བ་འདྙི་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྫོ་བརྒྱ་ཚུན་ལ་ཐམས་ཅད་ཀ

ང་འཆྙི་སྟེ་གཅྙིག་ཀང་ལུས་པར་མྙི་འགྱུར།དེས་ན་ཕྱྙི་ནང་སྣྫོད་བཅུད་ཀྙི་ཆྫོས་འདྙི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་གཅྙིག་ཙམ་ཡང་མེད་དེ།སེྐྱས་པ་ཐམས་ཅད་

མྙི་རྟག་སྟེ་འཆྙི།བསགས་པ་ཐམས་ཅད་མྙི་རྟག་སྟེ་འཛད།འདུས་པ་ཐམས་ཅད་མྙི་རྟག་སྟེ་འབལ།བརྙིགས་པ་ཐམས་ཅད་མྙི་རྟག་སྟེ་འགེལ།མཐྫོན་པྫོ་ཐམས་ཅད་མྙི་རྟག་སྟེ

་ལྟུང་།དེ་བཞྙིན་དུ་དག་གཉེན་དང་སྐྱྙིད་སྡུག་བཟང་ངན་དང་རྣམ་རྟྫོག་ཐམས་ཅད་ཀང་མྙི་རྟག་སྟེ།མཐྫོན་པྫོ་གནམ་ལྟ་བུ།བཙན་པྫོ་ཐྫོག་ལྟ་བུ།ཕྱུག་པྫོ་ཀླུ་ལྟ་བུ།མཛེས་པྫོ་

ལྷ་ལྟ་བུ།འཕྱྫོར་པྫོ་འཇའ་ཚནོ་ལྟ་བུ།སུ་དང་གང་ལ་ཡང་འཆྙི་བ་གྫོ་བུར་དུ་སེབ་ཙ་ན་རང་དབང་སྐད་ཅྙིག་ཀང་མདེ་པར་གཅེར་བུ་ལག 

་སྟྫོང་མཆན་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱུ་ནྫོར་རས་གཉནེ་ཉེ་འབེལ་འཁྫོར་སྫོབ་མ་སེ་མངའ་རྙིས་བཟའ་བཏུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་འབལ་མྙི་ཕྫོད་བཞྙིན་དུ་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་མ

ར་གྙི་དཀྙིལ་ནས་སྤུ་བཏྫོན་པ་བཞྙིན་དུ་འགྫོ།གྲྭ་སྟྫོང་ཕག་མང་པྫོའྙི་མགྫོ་དཔྫོན་གྙི་བླ་མ་ཡྙིན་ཀང་གྲྭ་པ་གཅྙིག་ཙམ་ཡང་ཁྙིད་ས་མེད།སེ་ཁྙི་ཕག་མང་པྫོའྙི་དཔྫོན་པྫོ་ཡྙིན་

ཀང་གཡྫོག་པྫོ་མྙི་གཅྙིག་ཀང་ཁྙིད་ས་མདེ།འཛམ་ 

བུ་གྙིང་གྙི་རྒྱུ་རས་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྙི་བདག་པྫོ་ཡྙིན་ཀང་ཁབ་སྐུད་པ་གཅྙིག་ཙམ་ཡང་ཁེར་དབང་མདེ།ཐ་ན་རང་གྙིས་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའྙི་ལུས་ཀང་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ནས

་འགྫོ་དགྫོས་ཏེ།དེ་ཙ་ན་གསྫོན་པའྙི་དུས་སུ་ལུས་དར་ཟབ་ཀྙི་སྦུབས་ན།ཁ་ཇ་ཆང་གྙི་ངང་དུ་ཡྫོད་པའྙི་མཐྫོན་པྫོ་དང་མཛེས་པ་ལྷ་སྐུ་ལྟ་བུའྙི་ལུས་ཀང་རྫོ་ཞེས་བྱ་བ།མཐྫོང

་ན་འཇྙིགས་པ་ངམ་གནག་པ།ལྙི་ཡྫོར་རེ་བ་དེར་གནས་གྱུ 

ར་པ་ཡྙིན་ཏེ།རེ་མྙི་ལས།རྫོ་ཞེས་བྱ་མཐྫོང་ན་འཇྙིགས་པ་དེ།།དུས་ད་ལྟ་ལུས་ཀྙི་ར་ན་གདའ།།ཞེས་གསུངས།དའེྙི་དུས་སུ་ཐ་གུས་བསམ།ཡྫོལ་བས་བསྙིབ།ས་དང་རྡྫོ་བས་བརྟེ

ན།ཁ་ཕྫོར་དེ་མགྫོ་སས་སུ་སྦུབས་ནས།གཅེས་དགུ་དམར་དགུ་ཇྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་ཡྙིན་ཀང་།ཡ་ང་བ་དང་སྐྱུགས་བྫོ་བའྙི་གནས་སུ་བྱེད།ད་ལྟ་ཚར་གྫོས་དང་ལྤགས་སྤུ་འཇམ་པྫོ

ར་བརེགས་པའྙི་སེྟང་དུ་སས་བྱས་ན་ཡང་གཉྙིད་ཐུན་གཅྙིག་བརྒ 

༵ བ་འཕལ་མྙི་བདེ་བ་སྐྱེས་ཏེ་གཞྫོགས་གཡས་གཡྫོན་སྤྫོ་དགྫོས་ཀང་།དའེྙི་དུས་སུ་རྡྫོའམ་སྤྫོ་ཏྫོ་ཞྙིག་འགམ་འྫོག་ཏུ་བཅུག་ནས་མགྫོ་ས་ཁ་ལེ་ཡྫོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་མ་འད

ས།ད་ལྟ་རང་རེས་བཟའ་དཔྫོན་ནམ་དག་ཤྫོས་ལྟ་བུ་རང་མེད་ན་ཤུལ་མྙི་འདྙི་དག་ལྟྫོག་གྙིའམ་འཁག་གྙིར་འཆྙི་བའམ་དག་ཞྙིག་ཆུས་ཁེར་དུ་འགྫོ་བ་ལས་འྫོས་མེད།ད་ལྟ་

འདྙི་རྣམས་ལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དང་བདེ་སྐྱྙིད་སྫོགས་འདྙི་དང་འདྙི 

་ལྟ་བུ་ཡྫོད་པ་འདྙི་ཐམས་ཅད་ཀང་ང་རང་ཁྫོ་ནའྙི་བེད་ཡྙིན་སམ་པ་རྣམས་ཀང་ཤྙི་ཙ་ན་ཁྫོང་ཚོས་རྫོ་དེ་མེ་ལ་བསེགས་སམ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་རམ་དུར་ཁྫོད་དུ་འདྫོར་རམ་མེ

ད་པར་བྱདེ་ཐུབ་ནས་བླྫོ་བདེ་བའྙི་ངང་ལ་གནས་པ་ལས་ཅྙི་ཡང་མདེ།འཆྙི་ཙ་ན་རང་གཅྙིག་པུ་བར་དྫོའྙི་གནས་སུ་གྫོགས་མདེ་གཅྙིག་པུར་འཁམས་དགྫོས་པ་ཡྙིན་པས།

དེའྙི་ཚེ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཉག་གཅྙིག་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པས་ད་ལྟ་ཉྙིད་ནས་དམ་པ འྙི་ལྷ་ཆྫོས་ཉག་མ་རེ་ཨེ་འགྲུབ་ཅྙི་ནས་ཀང་འབད་དགྫོས་སམ་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསམ། 

((许多人昔日虽财势圆满犹如人间之庄严，而今只有名字留存。现在具足财富

权势、为众人所羡慕之人，明年的此时或下个月还在不在世谁也不知道，甚至

自家牲畜圈里的牛羊狗等，以前已死去多少，现在又剩下多少，若观察，诸如

此类的一切法最终都不离无常之本性。百年以前在世的人们现在均已死亡，现

在南赡部洲所有的人百年之后也将无余死亡。所以内外器情所摄的诸法都无有

恒常坚固的，即是所谓的生际必死、积际必尽、合久必分、堆际必倒、高际必

堕。)) 



དེ་བཞྙིན་དུ་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛད་པའྙི་ཆྫོས་ཅན་ཡྙིན་ཏེ།འཛམ་གྙིང་ལ་དབང་བྱེད་པའྙི་རྒྱལ་པྫོ་ལྟ་བུ་ཡང་མཐར་སང་པྫོར་འགྱུར་བའྙི་དུས་ཀང་ཡྫོད། 

积际必尽：同样一切积聚终将散尽，即使统治南赡部洲的国王也有沦落为乞丐

的时候。 

ཚེ་སྟྫོད་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མང་པྫོ་ཚེ་སྨད་རྒྱུ་ཟས་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་ཟད་དེ་ལྟྫོག་གྙིར་ཤྙི་བ་དང་།ན་ནྙིང་གནག་ཕྱུགས་བརྒྱ་ཕག་མང་པྫོ་ཡྫོད་པ་ཡང་ག

ངས་ཞྫོད་དང་གྫོད་ཁས་ཉནེ་ནས་ད་ལྫོ་སང་པྫོར་གྱུར་པ་དང་། 

许多人上半生受用圆满，下半生一切财产受用耗尽饥饿而死；虽然有的去年拥

有数百头牦牛，但遭到大雪或其它灾难，今年沦为乞丐； 

ཁར་སང་མངའ་ཐང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དུ་འཛམོ་པའྙི་ཕྱུག་པྫོ་ཡང་དགས་བརག་ནས་དེ་རྙིང་སྫོང་མྫོ་བྱེད་པ་སྫོགས་དུ་མ་རང་རེས་མཐྫོང་ཆྫོས་སུ་གྱུར་པ་ཡྙིན་ན། 

昨日地位显赫、财富圆满的富豪，被仇敌摧毁，今天成为乞丐等等有许多我们

亲眼目睹的实例。 

ལྫོངས་སྤྱྫོད་ནྫོར་རས་ལ་ཡང་རྟག་པར་དབང་རྒྱུ་མྙི་འྫོང་བས།སྙིན་པའྙི་རྒྱགས་ཕྱེ་བསྒྲུབ་དགྫོས་སམ་དུ་ཡང་ཡང་བསམ། 

受用财物不可能常有，所以应当反复观想思维而广施财物。 

 

འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྙི་རྟག་པར་བལ་ཏེ།ཡུལ་ཁམས་ཀྙི་ཚོང་འདུས་ཆནེ་པྫོའམ།ཆྫོས་ར་ཆེན་པྫོ་རེ་རེར་ཡུལ་ཐ་དད་པའྙི་མྙི་སྟྫོང་ཕག་གམ་ཁྙི་ཕག་མང་པྫོར་འདུས་

ཀང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་རང་རང་སྫོ་སྫོའྙི་ཡུལ་དུ་འགེས་པ་བཞྙིན། 

合久必分：一切聚合终将分离，某地的大市场或大法会虽然集聚了来自四面八

方、成千上万的人，最终他们也将各奔东西。 

ད་ལྟ་རང་རེ་བླ་སྫོབ་བམ་དཔྫོན་གཡྫོག་ཡྫོན་མཆྫོད་གྫོགས་མཆེད་སྤུན་ཟླ་བཟའ་ཚང་ལ་སྫོགས་བར་ེབས་འགྫོགས་པ་རྣམས་ཀང་མཐར་?༵ྙིས་ཀང་མྙི་འབལ་བའྙི་ཐབས 

་མེད།འཆྙི་བའམ་འཕལ་རེན་དག་པྫོ་གྫོ་བུར་དུ་བྱུང་ན་ད་ལྟ་རང་ཡང་མྙི་འབལ་བའྙི་ངེས་པ་མདེ། 

虽然现在师徒、主仆、施主福田、道友、兄弟、夫妻等和睦相处，但最终无论

如何也无法不分离。若突然出现死亡或暂时的恶缘，则立即会分离。这些都是

无法确定的。 

དེས་ན་མཆདེ་གྫོགས་དང་བཟའ་ཚོ་ལ་སྫོགས་ད་ལྟ་ལྷན་ཅྙིག་ཏུ་འདུས་པ་འདྙི་རྣམས་ཀང་འཕལ་འཕལ་སྫོ་སྫོར་འབལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྙིན་པས།ཁྫོང་ཁྫོ་དང་འཐབ་རྫོད་

ངན་གཤགས་དང་འཐབ་མྫོ་སྫོགས་མྙི་བྱེད་པར་ཡུན་རྙིང་འགྫོགས་པའྙི་ངེས་པ་མེད་པས་འཕལ་སྣང་ཡུད་ཙམ་པ་འདྙིར་བརེ་བས་འགྫོགས་ཤྙིང་སྐྱྫོང་དགྫོས་སམ་དུ་བས

མས་དགྫོས་ཏེ། 

现在朝夕相处的道友、家人等这些人不久必将分离，所以互相不应嗔怒、争

吵、斗争、发生矛盾等，应当思维不一定长期相处，很快就会分离，因此在极

为短暂的岁月中应互敬互爱，和睦相处。 

 

ཕ་དམ་པས།བཟའ་ཚང་མྙི་རྟག་ཚོང་དུས་མགྫོན་པྫོ་ལ།།ངན་གཤགས་འཐབ་མྫོ་མ་བྱེད་དྙིང་རྙི་བ།།ཞེས་གསུངས། 

如帕单巴尊者言：“夫妻无常犹如集市客，切莫恶语争吵当热瓦。” 

བརྙིགས་པའྙི་མཁར་ཐམས་ཅད་ཀང་འགེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྙིན་ཏེ།སྫོན་དར་ཞྙིང་རྒྱས་པའྙི་གྫོང་སེ་དང་།དགྫོན་གནས་སྟྫོང་པའྙི་ཤུལ་འདྙི་དག་ལའང་སྐྱེས་བུའྙི་བདག་བ

ཟང་པྫོ་རེ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་ཏེ།ད་ལྟའྙི་གནས་སྐབས་ན།བྱ་དང་བྱྙིའུའྙི་ཚང་དུ་སྫོང་།ལྷ་སས་ཁྙི་སྫོང་ལྡའེུ་བཙན་གྙི་རྙིང་ན།སྤྲུལ་པའྙི་བཟྫོ་བྫོས་བཞེངས་ཤྙིང་།ཨྫོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས

་གཉྙིས་པས་རབ་གནས་མཛད་པའྙི་བསམ་ཡས་དབུ་རེ་རྙིམ་གསུམ་ལྟ་བུ་ཡང་མེའྙི་གནྫོད་པས་ཞག་གཅྙིག་ལ་ཞྙིག། 

堆际必倒：一切修砌成的建筑都将倒塌，昔日，兴旺发达的城市和寺庙都有贤

德之士管理和主持，但如今仅留存下遗址，并已成为鸟窝雀巢。如天子赤松德



赞时期，由幻化工人修建、邬金第二佛（莲华生大士）开光的桑耶三层宝顶宫

殿也遭受火灾，毁于一旦。 

ཆྫོས་རྒྱལ་སྫོང་བཙན་སམ་པྫོའྙི་དུས་སུ་དམར་པྫོའྙི་རྙི་ཡྙི་ཕྫོ་བང་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལ་འགན་པ་ལྟ་བུ་ཡྫོད་པའང་ད་ལྟ་རྨྙིང་རྡྫོ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་ཡྙིན་ན།རང་རེའྙི་

གྫོང་ཁྙིམ་དང་དགྫོན་གནས་འབུ་ཚང་ལྟ་བུ་འདྙི་ལ་གཅེས་སས་སུ་བྱས་ནས་ཅྙི་ཞྙིག་བྱེད། 

法王松赞干布时，如尊胜宫般的红山宫殿，如今连基石也不存在了。我们对现

在如同虫穴般的城市、住宅、寺庙等如何珍爱耽著又有何用呢？ 

དེས་ན་བཀའ་བརྒྱུད་གྫོང་མའྙི་རྣམ་ཐར་བཞྙིན།ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར།མྙི་ཡུལ་དང་དུ་བླངས།གནས་བག་ར་རུ་བསད།གྫོགས་རྙི་དྭགས་དང་འགྫོགས།གྫོང་ལྟྫོ་གྫོས་གཏམ་

གསུམ་ལ་བསྐུར་ནས་བླྫོ་ཕུགས་ཆྫོས་ལ་གཏད།ཆྫོས་ཕུགས་སང་ལ་གཏད།སང་ཕུགས་ཤྙི་ལ་གཏད།ཤྙི་ཕུགས་གྫོག་སྟྫོང་ལ་གཏད་དེ།ཇྫོ་བྫོ་བཀའ་གདམས་པའྙི་གཏད་ས་བ

ཞྙི་པྫོ་འདྙི་མཐར་འཁྫོལ་བ་ཞྙིག་བྱེད་དགྫོས་སམ་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ བསམ། 

所以应象噶举派诸前辈高僧的传记中所说的那样：“背井离乡，奔赴异地，居住

岩洞，与野兽为友，完全舍弃衣食名誉。”尔后彻底依止噶当四依处，即：心依

于法，法依于贫，贫依于死，死依于干涸之壑。我们应诚心观修此圆满四法。 

 

 

མཐྫོན་པྫོའྙི་ཐྫོབ་དང་དཔའ་བྫོའྙི་དཔུང་ཡང་མྙི་རྟག་པ་ཡྙིན་ཏེ།འཁྫོར་ལྫོ་སྒྱུར་བའྙི་རྒྱལ་པྫོ་ང་ལས་ནུ་ལྟ་བུ་གྙིང་བཞྙི་ལ་དབང་བའྙི་གསེར་གྙི་འཁྫོར་ལྫོ་སྒྱུར་བ།སུམ་ཅུ་ར

་གསུམ་གྙི་ལྷ་ཡུལ་ལའང་དབང་བྱས།ལྷའྙི་དབང་པྫོ་བརྒྱ་བྱྙིན་དང་སྟན་གཅྙིག་ལ་སྫོད།ལྷ་མ་ཡྙིན་གྙི་གཡུལ་ངྫོ་བཟླྫོག་ནུས་པ་ཡང་མཐར་ས་སེྟང་དུ་ལྷུང་སེྟ།འདྫོད་པ་རྣམ

ས་ཀྙིས་མ་ངྫོམས་བཞྙིན་དུ་ཤྙི་བ་ཡྙིན། 

高际必堕：英勇无比、极具权威，如我乳轮王是统治四洲的金轮王，并主宰三

十三天，与帝释天王同坐一座（处于同等地位），能战胜阿修罗，但最终也堕

落于地上，于一切欲望未满足中死去。 

ད་ལྟ་རང་ངེས་མཐྫོང་ཆྫོས་ལའང་རྒྱལ་པྫོའམ།བླ་དཔྫོན་གྙི་དྲུང་འཁྫོར།ཡུལ་སེའྙི་དཔྫོན་པྫོ་སྫོགས།ཐྫོབ་ཐང་དང་ཁ་ེདག་ཡྫོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟག་པར་དེ་གའྙི་ངང་དུ

་བསད་པ་གཅྙིག་ཀང་མདེ།སར་ལྫོ་ཁྙིམས་ལུང་གཞན་ལ་སྟྫོན་པའྙི་བཙན་པྫོ་རྣམས་ཀང་།ད་ལྫོ་བཙནོ་ཁང་དུ་ཉལ་དགྫོས་པ་དུ་མ་མཐྫོང་བས་རྟག་པ་མེད་པའྙི་མངའ་ཐ

ང་གྙིས་ཅྙི་བྱེད། 

如今我们所见到的国王、教主、尊者身边的眷属、地方的官员等，所有具有权

势、地位的人也无一是恒常不变的。可以见到去年给他人判刑的官员今年却成

了阶下囚的现象，因此，无有恒常地位有何用呢？ 

དེ་བས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒུད་པ་དང་ཉམས་པ་མེད་པར་འགྫོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའྙི་མཆྫོད་འྫོས་སུ་གྱུར་པ་རྫོགས་པའྙི་སངས་རྒྱས་ཀྙི་གྫོ་འཕང་ཞྙིག་སྒྲུབ་དགྫོས་སམ་དུ་བས

མ། 

所以我们应当诚心修持能获得无有衰败、人天应供、圆满正等觉果位之正法。 

དེ་བཞྙིན་དུ་དག་གཉནེ་ཀང་མྙི་རྟག་སེྟ།སྫོན་འཕགས་པ་ཀ་ཏྒཱ་ན་བསྫོད་སྫོམས་ལ་ཕེབས་པས་ཁྙིམ་བདག་ཅྙིག་གྙིས་བུ་ཞྙིག་པང་ན་བཟུང་།ཉ་ཤ་ཞྙིག་ཞྙིམ་ཞྙིམ་ལྟར་ཟ།ཁྙི་

མྫོ་ཞྙིག་རུས་པ་འཆའ་བ་ལ་རྡྫོ་རྡེག་པར།འཕགས་པས་མངྫོན་ཤེས་ཀྙིས་གཟྙིགས་པས།ཉ་དེ་སྐྱེ་བ་ད་རེས་ཀྙི་ཕ་དང་།ཁྙི་མྫོ་ད་ེམའྙི་སྐྱེ་བ་ཡྙིན་ཞྙིང་།ཚེ་སྫོན་རང་གསྫོད་བའྙི

་དག་ད་ེསྫོག་ལན་ཆགས་ནས།བུར་སྐྱེས་པ་ཡྙིན་པར ་གཟྙིགས་པས། 

同样亲怨也是无常的。从前，嘎达亚那尊者去化缘，看到一施主怀抱着儿子，

津津有味地吃着鱼肉，并且用石头打了正在啃食骨头的母狗。尊者以神通观

察，发现那条鱼是施主父亲的转世，那条母狗是他母亲的转世，前世杀害自己

的仇人转生为他的儿子来偿还宿债。 



ཕ་ཤ་ཟ་ཞྙིང་མ་ལ་རྡེག།གསྫོད་པའྙི་དག་བྫོ་པང་ན་བཟུང་།།ཆུང་མས་ཁྫོ་ཡྙི་རུས་པ་འཆའ།།འཁྫོར་བའྙི་ཆྫོས་ལ་གད་མྫོ་བྫོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ཡྙིན། 

观察后尊者说了这样的偈颂：“口食父肉打其母，怀抱杀己之怨仇，妻子啃食丈

夫骨，轮回之法诚希有。” 

ཚེ་འདྙིར་ཡང་དག་མྙི་ཤ་བྫོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་།ཕྱྙིས་སུ་མཐུན་པའྙི་གྫོགས་བྱས།གཉེན་དང་ཉ་ེབར་སེལ།མཛའ་མཐུན་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཡང་དུ་མ་འདུག།ཕ་མ་དང་

སྤུན་ཟླ་ཡྙིན་ཀང་རྒྱུ་རས་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕ་མྫོ་རའེྙི་ཆེད་དུ་འཁྫོན་ནས་གཅྙི 

ག་གྙིས་གཅྙིག་ལ་ཅྙི་གནྫོད་བྱེད་པ་དང་།བཟའ་ཚ་ོདང་ཉ་ེའབེལ་ཡྙིན་ཡང་འཕལ་རནེ་ཕན་བུ་རེས་དགར་གྱུར་ཏེ་གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་གསྫོད་པ་ཡང་མཐྫོང་བས་དག་གཉེ

ན་གང་ཡང་རྟག་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རེས་སྐྱྫོང་དགྫོས་སམ་དུ་ཡང་ཡང་བསམ། 

可见此生许多人虽然成了自己的主要仇人，后来也会变成朋友，互相交亲，关

系异常亲密。虽然是父母兄弟，有些却为了微薄的财产受用而心生嗔恨以致互

相残害。虽然是家人或亲戚，但也有因暂时的琐事之故而成为仇敌甚至互相残

杀。所以一切亲怨都是无常的，应当反复思维以大慈大悲心爱护所有的人。 

 

 

སྐྱྙིད་སྡུག་གྙི་གནས་སྐབས་ཀང་མྙི་རྟག་སྟེ།ཚེ་སྟྫོད་འབྱྫོར་ཞྙིང་སྐྱྙིད་པ་དུ་མ།ཚེ་སྨད་དབུལ་ཞྙིང་སྡུག་བསལ་བ་དང་།ཚེ་སྟྫོད་སྡུག་བསལ་བ་དུ་མ་ཚེ་སྨད་ལ་སྐྱྙིད་པ་ཡང་ཡྫོ

ད་ཅྙིང་།ཚེ་སྟྫོད་སང་པྫོར་གྱུར་པ་ཡང་ཚེ་སྨད་རྒྱལ་པྫོ་བྱས་པ་ཡང་དུ་མ་ཡྫོད། 

苦乐也是无常的。许多人上半生富裕快乐下半生穷苦潦倒；也有上半生痛苦下

半生幸福；又有许多上半生为乞丐而下半生变成国王等。 

རེ་བཙུན་མྙི་ལའྙི་ཨ་ཁུ་ལྟ་བུ།ས་དྫོ་མནའ་མ་བསུས་ཏེ་སྐྱྙིད་པའྙི་སྟྫོན་མྫོ་བྱེད་པ་ལ་ཕྱྙི་དྫོ་ཁང་པ་བརྡྙིབས་ཏེ་སྡུག་བསལ་གྙི་སྨྲེ་སགས་འདྫོན་པ་ཡང་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ། 

譬如：米拉日巴尊者的伯父，上午（为儿子）迎娶新娘大摆喜宴，下午房屋倒

塌而痛苦哀嚎的悲惨情形也是无法想象的。 

ཆྫོས་ཕྱྙིར་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་སྡུག་བསལ་གྙི་རྣམ་གངས་དུ་མ་མྫོང་ཡང་མཐར་བདེ་སྐྱྙིད་བླ་ན་མདེ་པ་ཐྫོབ་སྟེ།སྫོན་བྱྫོན་གྙི་རྒྱལ་བ་གྫོང་མ་རྣམས་དང་རེ་བཙུན་མྙི་ལ་ལྟ་བུ་

ཡྙིན།སྙིག་པས་བསགས་པའྙི་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྙིས་སྐྱྙིད་པྫོར་བྱས་ཀང་མཐར་སྡུག་བསལ་མུ་མཐའ་མདེ་པར་འགྱུར་ཏེ།སྫོན་ཉྙི་འྫོག་གྙི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དང་པྫོ་ཞག་བདུན 

་འབྲུའྙི་ཆར་བབས།དེ་ནས་ཞག་བདུན་གྫོས་ཀྙི་ཆར་བབས།དེ་ནས་ཞག་བདུན་རྙིན་པྫོ་ཆའེྙི་ཆར་བབས།མཐར་སའྙི་ཆར་བབས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ས་འྫོག་ཏུ་ཤྙི་ནས་ངན་སྫོང་

དུ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྙིན་པས། 

然而为求正法所作的苦行，虽然暂时感受了许多痛苦，最终将获得无上的安

乐，就象往昔出世的诸佛以及米拉日巴尊者等前辈们那样。有些虽然以造恶业

而积累受用、获得了暂时的快乐，最终也将会感受无边的痛苦。例如，从前尼

洪国家，最初降了七天的粮食雨，接着降了七天的衣服雨，之后又降了七天的

珍宝雨，最后降下了土雨，所有的人被埋于土下，死后转生到恶趣。 

སྐྱྙིད་སྡུག་རྟག་པ་མདེ་པ་ལ་རེ་དྫོགས་ཀྙི་འཛིན་འཁྙིས་མྙི་བྱེད་པར་འཇྙིག་རྟེན་ཚེ་འདྙིའྙི་བདེ་སྐྱྙིད་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་མཆྙིལ་མའྙི་ཐལ་བ་བཞྙིན་དྫོར།ཆྫོས་ཕྱྙིར་དཀ

འ་སྤྱད་དང་སྙིང་རུས་ཀྙིས་སྡུག་བསལ་དང་དུ་བླངས་ནས་རྒྱལ་བ་གྫོང་མའྙི་གཤེགས་ཤུལ་སྫོགས་པ་ཞྙིག་བྱེད་དགྫོས་སམ་དུ་ཞ་ེཐག་པ་ནས་བསྫོམ། 

因此说苦乐是无常的，不要患得患失，对于此生世间的一切幸福受用应如丢唾

液般的舍弃，应当至诚观修，追循诸佛前辈们求法苦行、策励精进、备受痛苦

的足迹。 

 



བཟང་པྫོ་དང་ངན་པ་ཡང་མྙི་རྟག་སྟེ།འཇྙིག་རྟེན་གྙི་ཕྱྫོགས་ནས་ཀང་།ཁ་དག་དང་གཏམ་བཤད།ཤསེ་རྒྱ་དང་ཕེར་ཡྫོད།དཔའ་རལ་དང་སྤྱང་གྲུང་འཛོམ་པ་རྣམས་ཀང་

རྒུད་པའྙི་དུས་ལ་བབས། 

贤劣也是无常的。虽然许多人从世间方面而言能言善辩、知识渊博、机智勇

敢，但也有衰败之时。 

སྫོན་བསགས་ཀྙི་བསྫོད་ནམས་ཟད་ཙ་ན་བསམ་བླྫོ་ཐམས་ཅད་ཕྱྙིན་ཅྙི་ལྫོག་ཏུ་སྐྱེ།བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་མྙི་འགྫོ།མྙིས་འཕྱ།རང་སྡུག།གཞན་གྙིས་བརས་བཅྫོས་བྱེད་པ་ཁྫོ

་ནར་གྱུར།སར་གྙི་ཡྫོན་ཏན་ཕན་བུ་རེ་ཡྫོད་པ་རྣམས་ཟད་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་ཅྙི་ཡང་མདེ་པ་ཡང་དུ་མ་ཡྫོད། 

此时往昔积累的福德已经耗尽，思维颠倒，做事不顺，常受他人挖苦，自己遭

受痛苦、备受众人欺侮，以前仅有的少分功德耗尽后，已是一无所有。 

སར་ཤེས་མེད་དང་།བསམ་མེད་ཁམ་པ་དང་རྫུན་མ་ཡྙིན་ཟེར་བ་མང་པྫོ་ཕྱྙིས་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དང་འབྱྫོར་པ་ཐྫོབ།ཁམ་པ་རྒས་པ་གཙོ་བྫོ་ཟེར་བའྙི་དཔེ་བཞྙིན་གཞན་གྙིས་བླྫོ་

གཏད་བེྱད།བཟང་པྫོ་དང་བསམ་ཡྫོད་དུ་བརྙི་བ་ཡང་དུ་མ་ཡྫོད། 

许多人以前无有智慧，见识浅薄，又被他人称为狡猾、虚诳者，后来获得财

富，受用圆满，别人也很信任，将他看成是贤善和见多识广之人。 

ཆྫོས་ཕྱྫོགས་ནས་ཀང་།རྟྫོགས་ལྡན་རྒས་པའྙི་སྫོབ་གཉེར།ཞེན་ལྫོག་རྒས་པའྙི་གསྫོག་འཇྫོག།སྟྫོན་པ་རྒས་པའྙི་བཟའ་དཔྫོན་ཟེར་བ་བཞྙིན་ཚེ་སྟྫོད་འཇྙིག་རྟེན་གྙི་བྱ་བཞག་

ཐམས་ཅད་བླྫོས་བཏང་བའྙི་བྱ་བཏང་ཡང་ཚེ་སྨད་རྒྱུ་ཟས་ཀྙི་གསྫོག་འཇྫོག་རེམ་པ་དང་།ཚེ་སྟྫོད་གཞན་ལ་ཆྫོས་བཤད་བྱེད་པའྙི་སྫོབ་དཔྫོན་ཡང་ཚེ་སྨད་རྫོན་པ་དང་རྐུ

ན་ཇག་བྱེད་པ་དང་།ཚེ་སྟྫོད་འདུལ་འཛནི་གྙི་མཁན་པྫོ་ཡང་ཚེ་སྨད་ཕྲུ་གུ་མང་པྫོའྙི་ཕ་མ་བྱེད་པ་སྫོགས་ཡྫོད་ཅྙིང་། 

正如有谓：“狡者年老成主人。”从出世间法方面而言，有这样的俗话：“具证年

老求学问，舍士年老积财物，法师年老成家长。”许多人虽然上半生是抛弃一切

世间琐事的舍事者，下半生却努力积聚财物；也有上半生是为人传法的阿阇

梨，下半生却成了猎人、窃贼或强盗；还有些上半生是持戒清净的戒师，下半

生却子嗣成群。 

ཚེ་སྟྫོད་སྙིག་པའྙི་ལས་ཁྫོ་ན་བྱེད་པ་ཡང་ཚེ་སྨད་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཁྫོ་ན་སྒྲུབ་ཅྙིང་གྲུབ་པ་ཐྫོབ་པའམ།མྙིན་ཀང་འཆྙི་ཁར་ལམ་སྣ་ཟྙིན་པ་སྐྱེ་བ་གྫོང་འཕེལ་དུ་གྱུར་པ་སྫོགས་

དུ་མ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་པས་ད་ལྟ་བཟང་ངན་གྙི་སྣང་བ་སྐད་ཅྙིག་མ་ལ་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་གང་ཡང་མེད་ཀང་།རང་ལ་ངེས་འབྱུང་དང་སྐྱྫོ་ཤས་སད་སུད་སྐྱེས།ལྟར་སྣང་གྙི་

ཆྫོས་ཤྙིག་སྒྲུབ་ལྫོ་བྱས།གཞན་འཇྙིག་རྟནེ་པས་བཟང་པྫོར་བརྙིས་ཏེ།ཡྫོན་བདག་དང་སྫོབ་མས་ཞབས་ནས་བཏེག་ཙ་ན་རང་གྙིས་རང་རྒྱུད་ཞྙིབ་ཏུ་མྙི་བརྟག་པར་ང་ནྙི་དེ་

དང་དེ་ལྟ་བུ་ཡྙིན་ནྫོ་སམ་ནས་ང་རྒྱལ་གྙིས་རྒྱུད་སྦྫོས། སྣང་བ་འུར་ལངས་ངས་གང་བྱས་ཀང་ཆྫོག་སམ་པའྙི་བླྫོ་སེྐྱ་བ་ནྙི།བདུད་ཀྙིས་མངྫོན་སུམ་དུ་བསླུས་པ་ཡྙིན་ཞྙིང་། 

反之，也有些上半生唯造恶业，下半生唯一修持正法而获得成就，或者虽未获

成就但已入佛门，死后往生清净刹土。所以现在的贤劣只是刹那的显现，无有

任何是恒常、稳固的。有些人自己偶尔生起一点点出离心和厌世心，只是表面

上修行相似之法，世间人也因此认为他是贤善的，后来又有了施主和弟子在足

下恭敬顶礼，这时他们自己没有详细观察自相续，反而真的认为“我已如何如何

了……”生起傲慢心，一切行为一反常态，认为“我什么事都可以做了”，这真正

是着魔了。 

བདག་འཛནི་ཡུལ་ཕུད།བདག་མེད་ཀྙི་ཡེ་ཤེས་སྐྱསེ།འཕགས་པའྙི་ས་མ་ཐྫོབ་ཀྙི་བར་དུ་བཟང་ངན་གྙི་སྣང་བ་ལ་རྟག་པ་མེད་པས།དུས་རྟག་ཏུ་འཆྙི་བ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ། 

在未断除我执、未生起无我之智慧、未得到圣者果位之前，贤劣的显现都是无

常的。 

རང་རྒྱུད་ཀྙི་སྐྱྫོན་ལ་རྟྫོག།རྟག་ཏུ་དམན་ས་འཛིན།ངེས་འབྱུང་དང་སྐྱྫོ་ཤས་བསེྐྱད།ཞྙི་དུལ་དང་བག་ཡྫོད་ལ་བསབ།འདུས་བྱས་མྙི་རྟག་པ་དང་།འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ལ་

བསམས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ།ཡྙི་ཕྱ་དུང་ང།ེསེམས་སྐྱྫོ་ཆད་དེ་བ་ཞྙིག་ལ་བསབ་དགྫོས་ཏེ། 



所以我们应当恒时修习死亡无常，观察自之过失，恒常处于低劣位，生起出离

厌世心，三门调柔不放逸，一切有为观无常，思维轮回之痛苦，恒时处于强烈

的信心和深深的厌离心之中。 

རེ་མྙི་ལས།མྙི་མདེ་ལུང་པའྙི་བག་ཕུག་ན།།སྐྱྫོ་ཆད་དེ་བ་ལ་སངས་དུས་མེད།།བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ།།ཡྙིད་དུང་ངེ་བ་ལ་འབལ་བ་མདེ།།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉམས

་སུ་བླང་དགྫོས། 

如米拉日巴尊者言：“无人山谷岩洞中，恒具出离厌世心，上师乃为三世佛，强

烈坚信永不离。”应当如此修行。 

དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན།འཕལ་གྙི་རྣམ་རྟྫོག་འདྙི་ཡང་མྙི་རྟག་པ་ཡྙིན་པས་ཅྙིར་འགྱུར་གཏྫོལ་མེད་ད།ེ 

否则，这些暂时的分别念是无常的，无法确定将来变成怎样。 

སྫོན་ཉེ་བ་དགར་ལངས་པའྙི་མྙི་ཞྙིག།ཕྱྙིས་སུ་ཆྫོས་སྫོར་ཞུགས་ནས།སྒྲུབ་པ་བྱས་པའྙི་དགེ་སྫོང་ཐང་པ་ཞེས་བྱ་སེྟ།རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐྫོབ་ནས་ནམ་མཁར་འཕུར་ནུ

ས་ཙ་ན།ཉྙིན་གཅྙིག་གཏྫོར་ཟན་ཟ་བ་ལ་ཕུག་རྫོན་མང་པྫོ་འདུས་པས།ང་ལ་འདྙི་ལྟ་བུའྙི་དམག་སེ་ཡྫོད་ན་དག་བྫོ་དེ་རྣམས་ཚ 

ར་གཅྫོད་ནུས་སམ་པའྙི་རྣམ་རྟྫོག་ངན་པ་ཞྙིག་ལམ་དུ་མ་བསངས་པས།ཕྱྙིས་ཡུལ་དུ་བབས་ནས་དམག་དཔྫོན་བྱེད་པ་ཞྙིག་བྱུང་བ་ཡྙིན། 

从前有一人，亲友都变成了仇敌，后来他入了佛门并修行成为一位了不起的唐

巴比丘，风心获得自在，可以在虚空中飞行。一天，他供施食子时集来了许多

鸽子，他想：如果我有这样庞大的军队，就能够消灭那些敌人。因当时的恶念

没有转为道用，后来他还俗成了军队首领。 

དེ་བཞྙིན་དུ་འཕལ་དུ་བླ་མ་དང་དགེ་བའྙི་གྫོགས་པྫོའྙི་རེན་ལས།ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་ཙམ་ཐྫོབ་ཀང་།སྫོ་སྫོའྙི་སྐྱེ་བྫོའྙི་འདུ་ཤེས་ལ་རྟག་པ་མེད་པས་རང་མགྫོ་ཉྙི་མ་ཆྫོས་ཀྙིས་བ

ཏྫོན་ཏེ།ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་སྫོམས་པ་ཞྙིག་བྱེད་དགྫོས་སམ་དུ་བསམ་མྫོ།། 

同样，暂时以上师和善友之助缘，虽获得修法的良机，但凡夫的想法是无有恒

常可信的，所以应当日日不断专注修法，活到老，修到老。 

དེ་ལྟར་དཔེ་དྫོན་དུ་མ་ལ་བསམས་ཀང་།ཡ་ཀྙི་སྙིད་པའྙི་རེ་མྫོ་ནས།མ་ཀྙི་དམལ་བའྙི་གནས་རྙིས་ཡན་ཆད་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་འཕྫོ་འགྱུར་འཕེལ

་འགྙིབ་ཀྙི་རང་བཞྙིན་དུ་ཡྙིད་ཆེས་པར་བྱའྫོ།། 

如是思维各种喻义，应深信上至三有之顶下至无间地狱之间，无有丝毫恒常稳

固的，都是迁变增减的本性。 
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死缘无定而修无常 



དྲུག་པ་འཆྙི་རེན་ངེས་མེད་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

思维死缘无定而修无常 

རང་རེ་འཛམ་བུ་གྙིང་པའྙི་མྙི་རྣམས་སྐྱེས་པ་ཙམ་ནས་འཆྙི་བ་ངེས་ཀང་།འཆྙི་ལུགས་འཆྙི་རེན་འཆྙི་བའྙི་དུས་ཚོད་མ་ངེས་ཤྙིང་། 

我们南瞻部洲的人有出生就必定会有死亡，但死的方式、死缘和死的时间是不

定的。 

ནམ་འཆྙི་དང་འདྙིར་འཆྙི།འདྙི་ལྟར་འཆྙི་དང་གང་གྙིས་འཆྙི་བ་ནྙི་སུ་ལའང་ངེས་པ་མདེ་དེ། 

即于何时何地、以何种方式、以何因缘死亡谁也不能确定。 

འཇྙིག་རྟེན་འདྙིར་འཚ་ོབའྙི་རནེ་ནྙི་ཉུང་ཞྙིང་འཆྙི་བའྙི་རེན་ནྙི་མང་བར།སྫོབ་དཔྫོན་ཨཱརྻ་དེ་ཝས།འཆྙི་བའྙི་རནེ་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་མང་།།འཚོ་བའྙི་རེན་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་ཉུང་།།ད་ེཡང

་འཆྙི་བའྙི་རེན་དུ་འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

于此世间，生缘很少，而死缘众多，如阿阇黎圣天（圣提婆）说：“死缘极众

多，生缘极稀少，彼亦成死缘。 

 

 

མེ་དང་།ཆུ་དང་།དུག་དང་།གཡང་དང་།མྙི་རྒྫོད་དང་།གཅན་གཟན་ལ་སྫོགས་འཆྙི་བའྙི་རེན་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་མང་ཞྙིང་།འཚོ་བའྙི་རེན་ནྙི་ཉུང་ཟད་ཙམ་ལས་མེད་ལ།འཚ་ོབའྙི་

རེན་དུ་རྫོམ་པའྙི་ཟས་དང་གྫོས་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་ཀང་འཆྙི་བའྙི་རེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡྫོད་དེ།དུག་ཅན་གྙི་བཟའ་བ་ཟྫོས་པའམ།མྙིན་ཀང་འཕལ་དུ་ལུས་ལ་ཕན་པར་

རྫོམ་ནས་ཟས་ཟྫོས་པ་ཡང་གྱུར་དུག་གམ་མྙི་འཕྫོད་པར་གྱུར་ནས་འཆྙི་བའྙི་རེན་བྱེད་པ་ཡང་མང་ཞྙིང་། 

如火、水、毒、险地、野人、猛兽等等死缘很多，生缘却微乎其微，而且生缘

中自足所需的衣食等也都将成为死缘，食用有毒的食物或者虽然无毒暂时为有

利于身体而食用却变成毒物，或者不适应中毒而成为死缘的也有许多。 

ཁད་པར་ད་ལྟའྙི་དུས་སྐབས་ན་སྐྱེ་བྫོ་ཕལ་ཆེར་ཤའྙི་ཟས་ལ་སེད་པ་ཆེ་བས།ཤ་ཁག་གྙི་ཟས་བག་མདེ་དུ་སྤྱད་པ་ལ་བརྟེན་དམར་གདྫོན་ནམ་ཤ་སེན་གྙིས་ནད་དུ་མ་གྱུར་

པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་།གཞན་ཡ ང་ཟས་དང་སྤྱྫོད་ལམ་ཉེས་པས།སྐྲན་དང་བད་ཀན་ཆུ་ནད་བསེྐྱད་དེ་འཆྙི་བའྙི་རེན་བྱས་པ་ནྙི་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད། 

尤其当今时代，有许多人过分喜爱肉食，肆意食用血肉，因此似乎没有不染上

“玛敦”病或“夏珍”病的。此外由于饮食不当，患肿瘤、涎分、水肿病而成为死缘

的也不计其数。 

དེ་བཞྙིན་དུ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དང་སན་གགས་ལ་སྫོགས་དྫོན་དུ་གཉེར་བས་ཕ་རྫོལ་གྙི་གཡུལ་ངྫོར་ཕྱྙིན་པའམ།གཅན་གཟན་མ་རུངས་པའྙི་དྲུང་དུ་འགྫོ་བ།ཆུ་ལ་བག་མེད་དུ་

བརྒལ་བ་སྫོགས་འཆྙི་བའྙི་རནེ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད། 

为追求财富和名誉等而奔赴杀场，或遭遇凶猛野兽而被吞食、随意渡水而被溺

死等成为死缘的不可胜数。 

གཞན་ཡང་འཆྙི་རནེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པས་འཆྙི་དུས་ངེས་པ་མེད་པར་འཆྙི་བ་ཡྙིན་ཏེ།ཁ་ཅྙིག་མ་ཡྙི་མངལ་དུ་འཆྙི་བ་ཡང་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཆྙི་བ་ཡང་ཡྫོད།

ཁ་ཅྙིག་གྫོག་པྫོ་འགྫོག་ཙམ་ན་འཆྙི་བ་ཡང་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་དར་ལ་བབས་ནས་འཆྙི་བ་ཡང་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་རྒས་ཤྙིང་འཁྫོག་ནས་འཆྙི་བ་ཡང་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་སྨན་དང་སྲུང་བ་བྱེ

ད་ལྫོང་མེད་པར་འཆྙི་བ་ཡང་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་ལྫོ་ནད་སྟན་ལ་འབྱར་ནས་ཤྙི་མྙིག་གསྫོན་ལ་བལྟས་ཏེ།རུས་མགྫོ་ལྤགས་ཀྙིས་གཡྫོགས་ཏེ་འཆྙི་བ་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་གདྫོང་ཐུག་ལྟ་བུ

ས་ཟས་ཟ་འཕྫོ་གཏམ་བཤད་འཕྫོ་ལས་ཀ་བྱེད་འཕྫོ་ལ་ཤྙི་བ་དུ་མ་ཡྫོད།ཁ་ཅྙིག་རང་གྙིས་རང་གསྫོད་པ་ཡང་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་ལ། 

 

此外，因死缘多种多样所以死期不定。有些在母胎中便已死亡，也有些刚刚出

生就死了，还有些刚刚学会爬行就夭折，也有些在壮年时死亡的，有些是衰老

而死的，有些是因未及时治疗而死的；有些因长期患病卧床不起于瘦骨嶙峋中



死去并且死不瞑目，也有很多患了“洞特”病的人在食物还未吃完、话还未说

完、事情还未做完中死去，还有些自杀而死。 

དེ་ལྟར་འཆྙི་བའྙི་རེན་གངས་མང་བའྙི་དབུས་ན་འཚོ་བའྙི་ཚ་ེནུས་པ་ཆུང་བ་རླུང་གསེབ་ཀྙི་མར་མ་ེལྟར་གནས་པ་ཡྙིན་པས་དུས་ད་ལྟ་ཙམ་འཆྙི་བ་གྫོ་བུར་དུ་སེབ་སྟེ།ས

ང་གྙི་ཉྙི་མ་ཙམ་ལ་མགྫོའམ་ཁ་ལ་རྭ་ཅྫོ་སྐྱེས་པའྙི་དུད་འགྫོ་ཞྙིག་ཏུ་སྐྱེས་མེད་པའྙི་ངེས་པ་ཡང་མེད་པས།ནམ་འཆྙི་ཆ་མདེ་དང་གར་སྐྱེ་ངེས་མེད་ལ་ཡྙིད་ཆེས་ཐྫོབ་པར་བྱ

འྫོ།། 

在以上无数死缘之中，生缘却如风中残烛，极其稀少。也许现在死亡就会突然

降临，谁也无法确定明天会不会转生为头上长角的傍生（有些湿生、化生的有

情死后立即投生），所以应当诚信死期无定、生处无定的道理。 

 

——嘉样堪布 

 

འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 大圆满前行引导文 21.思维

猛厉希求而修无常 1 

བདུན་པ་འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

 思维猛厉希求而修无常 

དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆྙི་བ་ཁྫོ་ན་བསྫོམ་ཞྙིང་འགྫོ་འདུག་ཉལ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇྙིག་རྟནེ་འདྙིའྙི་སྤྱྫོད་ལམ་གྙི་ཐ་མ་ཡྙིན་ནྫོ།།ཞེས་ངག་ཏུ་ཡང་བ

རྫོད།ཡྙིད་ལའང་དུང་ངེ་བསྫོམ། 

于时时刻刻唯一观修死亡，并且观想行、坐、卧等一切行为都是此世最后的行

为，口中所言、心中所想也是如此。 

གནས་གཞན་དུ་འགྫོན་ཡང་དེར་འཆྙིའམ་གནས་འདྙིར་ཨེ་ལྫོག་ཆ་མེད་དྫོ་སམ་པ་དང་།ལམ་དུ་ཞུགས་པའམ་ངལ་སྟེགས་ལ་སྫོད་ནའང་འདྙིར་འཆྙིའམ་སམ་པ་དང་།ག

ང་ན་འདུག་ཀང་འདྙིར་འཆྙིའམ་སམ་པ་དང་།མཚན་མྫོ་ཉལ་བའྙི་དུས་ཀང་དྫོ་ནུབ་ཉལ་ས་འདྙིར་འཆྙིའམ་སང་ཉྙིན་ལྡང་བའྙི་ངེས་པ་མེད་དྫོ་སམ་པ་དང་།ནངས་མྫོ་ལྡ

ང་བའྙི་དུས་ཀང་དེ་རྙིང་གྙི་ཉྙིན་གང་འདྙིར་འཆྙིའམ་དྫོ་ནུབ་ཉལ་བའྙི་ངེས་པ་མེད་དྫོ་སམ་དུ་འཆྙི་བ་འབའ་ཞྙིག་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དུང་དུང་བསྫོམ་ཞྙིང་། 

如果去其它地方也观想将客死他乡而没有重返故土的机会。走路或者在台阶上

休息时也想可能死于此处。无论坐在何处也都应观想可能死在这里。 

སྫོན་བཀའ་གདམས་པའྙི་དག་ེབཤེས་རྣམས་མཚན་མྫོ་གཟྙིམས་པའྙི་ཚེ་ནངས་པར་མེ་བཏང་རྒྱུ་ཨེ་འྫོང་མྙི་ཤེས་སམ་དུ་མེ་མྙི་སྦ་བ་དང་།གསྫོལ་ཞལ་ཡང་ཁ་སྦུབས་ནས་

འཇྫོག་པ་སྫོགས་འཕལ་དང་འཕལ་ལ་འཆྙི་བའྙི་ཐུགས་འདུན་འབའ་ཞྙིག་མཛད་པ་བཞྙིན་ཉམས་སུ་བླང་། 

晚上睡觉时也要想今晚会死在睡觉的地方，无法确定明天是否还活着。早晨起

床时也要想：在今天当中也许会死，无法确定今晚还有睡觉的机会。当诚心殷

切地观修死亡。从前，噶当派的格西们在晚上睡觉之前常思维：不知道明天早

晨还用不用生火。因此他们常不盖火并且碗也是扣放的，一切时分中唯一对死

亡生起信解。我们也应象他们那样修行。 

 

འཆྙི་བ་ཙམ་བསྫོམས་པས་ཀང་མྙི་འྫོང་སྟེ་འཆྙི་ཁར་ཕན་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཁྫོ་ན་ཡྙིན་པས།དུས་རྟག་ཏུ་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྙིན་མ་བལ་བའྙི་ངང་ནས་འཁྫོར་བའྙི་བྱ་བཞ

ག་ཐམས་ཅད་མྙི་རྟག་སྙིང་པྫོ་མེད་པར་ཤེས་པས་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་ལ་བསྐུལ་དགྫོས་ཏེ། 



但仅仅修习死亡不定还不够，因为临终时只有正法有益，所以应当恒时不离正

知正念，并了知轮回一切事物皆是无常、无有实义而应策励修持正法。 

སྤྱྙིར་ལུས་སེམས་ཀྙི་ཚོགས་པ་མྙི་རྟག་པས་གཡར་པྫོ་ལ་བདག་ཏུ་མ་འཛིན།འགྫོ་ན་ལམ་མྙི་རྟག་པས་གྫོམ་སྡུད་པ་ལས།གཉའ་ཤྙིང་གང་ཙམ་ལྟ་ཞྙིང་འགྫོ་ལ་སེམས་འཁྲུལ་

མེད་པ་ཆྫོས་ཕྱྫོགས་སུ་འདྫོར། 

འདུག་ན་གནས་མྙི་རྟག་པས་དག་པའྙི་ཞྙིང་ཁམས་ཡྙིད་ལ་བྱ།བཟའ་བཏུང་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་མྙི་རྟག་པས་ཏྙིང་ངེ་འཛིན་ཟས་སུ་ཟ།ཉལ་ན་གཉྙིད་མྙི་རྟག་པས་འཁྲུལ་པ་

འྫོད་གསལ་དུ་སངས།འབྱྫོར་ན་ནྫོར་མྙི་རྟག་པས་འཕགས་པའྙི་ནྫོར་བདུན་བསེན།གཉེན་གྫོགས་དང་སྙིད་སེ་མྙི་རྟག་པས་དབེན་པར་ངེས་འབྱུང་ལ་བསྐུལ།ཆེ་བཙན་དང་

སན་གགས་མྙི་རྟག་པས་རྟག་ཏུ་དམན་ས་བཟུང་།སྨྲ་བའྙི་ཚིག་མྙི་རྟག་པས་བཟླས་བརྫོད་དང་ཁ་ཏྫོན་ལ་བསྐུལ།དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་མྙི་རྟག་པས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྫོ

་ལ་བརྫོན།འདུ་ཤེས་དང་རྣམ་རྟྫོག་མྙི་རྟག་པས་མྙི་གཞྙི་བཟང་པྫོ་ལ་བསབ།ཉམས་དང་རྟྫོགས་པ་མྙི་རྟག་པས་ཆྫོས་ཉྙིད་ཟད་པ་ལ་སྐྱྫོལ་དང་།དེའྙི་དུས་སུ་ས?༵ ེ༵་འཆྙིའྙི་

བར་ལག་འགེལ།འཆྙི་བྫོད་ཀྙི་གདེང་ཚད་རེད།འཆྙི་མེད་ཀྙི་བཙན་ས་ཟྙིན།བྱ་རྒྫོད་པྫོ་གནམ་འཕངས་ཆྫོད་པ་དང་འད་བས།འཆྙི་ཡྫོང་སམ་པའྙི་ཡྙི་མུག་དེ་དུས་དེ་ནས་བ

སྫོམ་མྙི་དགྫོས་ཏེ། 

本来身心的暂时组合就是无常的，所以不应该把假合的身体执著为我。路上行

走为无常，故当如理如法行（《汇集经》云：唯看一木轭，行走心不乱）；所

住之处为无常，故当意念为净土；饮食受用无常故，当以禅定为食物；床上睡

眠无常故，迷乱修为光明梦；财物珍宝无常故，应依圣者之七财；亲友近邻无

常故，当于静处修出离；名誉地位无常故，应恒处于低劣位；言谈话语无常

故，当勤念咒与诵经；信心出离心无常，故应坚定立誓言；思维分别念无常，

应具贤善之人格；验相证悟无常故，当至法界之尽地。此时了脱生死已，获得

欲死之把握，已获无死之坚地，如鹰翱翔于虚空，死亡到来无所惧，自彼时起

无需修。 

རེ་མྙི་ལས།ང་འཆྙི་བས་འཇྙིགས་ནས་རྙི་ལ་ཕྱྙིན།།ནམ་འཆྙི་ཆ་མེད་བསྫོམས་བསྫོམས་པས།།འཆྙི་མདེ་གཉུག་མའྙི་བཙན་ས་ཟྙིན།།ད་འཆྙི་བའྙི་འཇྙིགས་པ་བྫོར་ཏེ་ཐལ།།ཞེས་

དང་། 

如米拉日巴尊者说：“吾初畏死赴山中，数数修行死无定，已获无死本坚地，此

时远离死畏惧。” 

མཉམ་མེད་དྭགས་པྫོ་རྙིན་པྫོ་ཆེའྙི་ཞལ་ནས།དང་པྫོ་སྐྱེ་འཆྙིའྙི་འཇྙིགས་པས་དེད་པ་ཤ་བ་བཙོན་དྫོང་ནས་འབྫོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།བར་དུ་ཤྙི་ཡང་མྙི་འགྫོད་པ་ཞྙིང་པ

ས་སྫོ་ནམ་རེམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།ཐ་མ་བླྫོ་བདེ་བ་བྱ་བ་རབས་ཆེན་ཟྙིན་པའྙི་སེྐྱས་བུ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།དང་པྫོ་ལྫོང་མེད་དུ་ཤེས་པ་སེྐྱས་བུའྙི་གནད་ལ་མདའ་ཕྫོག་པ་ལྟ

་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།བར་དུ་ཡེངས་མེད་དུ་བསྫོམ་པ་བུ་གཅྙིག་པུ་ཤྙི་བའྙི་མ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།ཐ་མ་བྱར་མེད་དུ་ཤེས་པ་ཕྱུགས་མང་དགས་དེད་པའྙི་རྙི་བྫོ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས།ཞེ

ས་གསུངས། 

无等塔波仁波切说：“初时害怕生与死，需如鹿子逃出笼，中期死亦无遗憾，当

如农夫勤耕田，最后内心得安乐，应如伟人成大事。最初无暇思余事，应如箭

中人要害，中期无散中修行，当似死独子之母，最终了知无所为，如敌赶走牧

童牛。” 

 

 

དེ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་གྙི་བར་དུ་འཆྙི་བ་མྙི་རྟག་པ་འདྙི་ཁྫོ་ན་བསྫོམ་དགྫོས་ཏེ།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་ཀང་། 

在未生起如是定解之前应唯一观修死亡无常，世尊也说： 



མྙི་རྟག་པ་མང་དུ་བསྫོམ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆྫོད་པ་བྱས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།།མྙི་རྟག་པ་མང་དུ་བསྫོམ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་དབུགས་ཕྱུང་བ་ཡྙིན་ནྫོ།།མྙི་རྟ

ག་པ་མང་དུ་བསྫོམ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་ལུང་སྟྫོན་པ་ཡྙིན་ནྫོ།།མྙི་རྟག་པ་མང་དུ་བསྫོམ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་བྱྙིན་གྙིས་བརབས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།།དཔེར་ན་

རེས་རྣམས་ཀྙི་ནང་ན་གང་པྫོ་ 

ཆེའྙི་རེས་མཆྫོག་ཡྙིན་ནྫོ།།ད་ེབཞྙིན་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྙི་བསྫོམ་པའྙི་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྙི་ནང་ན་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པའྙི་འདུ་ཤེས་ཁྫོ་ན་མཆྫོག་ཡྙིན་ནྫོ།།ཞེས་གསུ

ངས་པ་དང་། 

“若多修无常，已供养诸佛；若多修无常，得诸佛安慰；若多修无常，得诸佛授

记；若多修无常，得诸佛加持。犹如众迹中，大象迹最胜，如是佛教内，所有

修行中，唯一修无常，此乃最殊胜。” 

འདུལ་བ་ལུང་ལས།ངའྙི་འཁྫོར་བུམ་པ་བཟང་པྫོ་ལྟ་བུ།དགེ་སྫོང་ཤཱ་རྙིའྙི་བུ་དང་།མྫོའུ་འགལ་གྙི་བུ་དང་འད་བ་བརྒྱ་ལ་གདུགས་ཚོད་ཡྫོན་དང་བཅས་པ་བྱྙིན་པ་བས།འདུ

ས་བྱས་མྙི་རྟག་པ་སྐད་ཅྙིག་མ་གཅྙིག་དན་པ་མཆྫོག་ཡྙིན་ནྫོ།།ཞེས་གསུངས། 

又如《毗奈耶经》云：“我之眷属中，犹如妙瓶者，比丘舍利子，及目犍连等，

于如是百人，供斋与供物，不如一刹那，忆念有为法，为无常殊胜。” 

 

——嘉样堪布 

 

འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 大圆满前行引导文 21.思维

猛厉希求而修无常 2 

བདུན་པ་འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

 思维猛厉希求而修无常 

དེ་བཞྙིན་དུ་དག་ེབའྙི་བཤེས་གཉེན་པུ་ཏྫོ་བ་ལ་དགེ་བསེན་གཅྙིག་གྙིས་ཆྫོས་གཅྙིག་ཏུ་བྱ་བ་ལ་གལ་གང་ཆེ་ལགས་ཞུས་པས། 

有一居士问博朵瓦格西：“若专修一法，修何法最为重要？” 

པུ་ཏྫོ་བའྙི་ཞལ་ནས།ཆྫོས་གཅྙིག་ཏུ་བྱ་བ་ལ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་འདྙི་གལ་ཆེ་སྟེ།འཆྙི་བ་མྙི་རྟག་ཕ་འདྙི་བསྫོམ་ན།དང་པྫོ་ཆྫོས་ལ་འཇུག་པའྙི་རྒྱུ་བྱེད།བར་དུ་དགེ་སྫོར་ལ་

སྐུལ་བའྙི་རེན་བྱེད།ཐ་མ་ཆྫོས་མཉམ་པ་ཉྙིད་དུ་རྟྫོགས་པའྙི་གྫོགས་བྱེད། 

格西说：“若唯修一法，无常最为要。倘若修行死亡无常，首先可作为进入佛法

之因，中间可为勤修善法之缘，最后也有助于证悟诸法等性。 

ཡང་མྙི་རྟག་པ་འདྙི་བསྫོམ་ན།དང་པྫོ་ཚེ་འདྙིའྙི་གདྫོས་ཐག་ཆྫོད་པའྙི་རྒྱུ་བྱེད།བར་དུ་འཁྫོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཞནེ་པ་ལྡྫོག་པའྙི་རེན་བྱེད།ཐ་མ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྙི་ལ

མ་དུ་འཇུག་པའྙི་གྫོགས་བྱེད། 

又倘若修行无常，最初断除此生绳索之因，中间作为舍弃贪诸轮回之缘，最后

也有助于趣入涅槃之道。 

ཡང་མྙི་རྟག་པ་འདྙི་བསྫོམ་ན།དང་པྫོ་དད་པ་སེྐྱ་བའྙི་རྒྱུ་བྱེད།བར་དུ་བརྫོན་འགྲུས་རྫོམ་པའྙི་རནེ་བེྱད།ཐ་མར་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བའྙི་གྫོགས་བྱེད། 

又最初生起信心因，中间精进作为缘，最后生慧为助伴。 

ཡང་མྙི་རྟག་པ་འདྙི་བསྫོམས་ཤྙིང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན།དང་པྫོ་ཆྫོས་ཚལོ་བའྙི་རྒྱུ་བྱེད།བར་དུ་ཆྫོས་སྒྲུབ་པའྙི་རེན་བྱེད།ཐ་མ་ཆྫོས་མཐར་ཕྱྙིན་པའྙི་གྫོགས་བྱེད། 

又若修此无常，且于相续中能生起者，初可成为求法之因，中间可作修法之

缘，最后有助于证悟法性。 



ཡང་མྙི་རྟག་པ་འདྙི་བསྫོམས་ཤྙིང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན།དང་པྫོ་གྫོ་ཆའྙི་བརྫོན་འགྲུས་རྫོམ་པའྙི་རྒྱུ་བྱེད།བར་དུ་སྫོར་བའྙི་བརྫོན་འགྲུས་རྫོམ་པའྙི་རནེ་བྱེད།ཐ་མར་ཕྱྙིར་མྙི་ལྡྫོག་

པའྙི་བརྫོན་འགྲུས་རྫོམ་པའྙི་གྫོགས་བྱེད། གསུངས་ཤྙིང་། 

又倘若修行此无常，并于相续中能生起无常之念，则初为盔甲精进之因，中为

加行精进之缘，后可成为无退精进之助伴。” 

 

ནས་ཀང་།མྙི་རྟག་པ་འདྙི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན།དང་པྫོ་ཆྫོས་ལ་འཇུག་པའྙི་རྒྱུ་བྱེད།བར་དུ་བརྫོན་འགྲུས་ཀྙི་ལྕག་བྱེད།མཐར་འྫོད་གསལ་ཆྫོས་སྐུ་ཐྫོབ་པར་བྱེད་གསུངས། 

帕单巴格西也说：“若于相续中，生起此无常，初为入法因，中为精进鞭，最终

能获得，光明法身也。 

དེས་ན་མྙི་རྟག་པའྙི་འདུ་ཤེས་བཅྫོས་མ་མ་ཡྙིན་པ་ཞྙིག་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ན་ཆྫོས་ཞུ་ལྫོ་དང་བྱེད་ལྫོ་ཇྙི་ཙམ་བྱས་ཀང་མཐར་ཆྫོས་དདེ་ཀྙི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྙིན་ཏེ། 

所以，相续中若未生起真实无常之念，仅仅在表面上求法、修法，最终将成为

佛教油子之因。” 

དམ་པའྙི་ཞལ་ནས།བྫོད་ཀྙི་ཆྫོས་བྱེད་པ་ལ་ཤྙི་སམ་པ་ནྙི་གཅྙིག་ཀང་མྙི་སྣང་བ་ལ།ལུས་པ་ནྙི་གཅྙིག་ཀང་མ་མཐྫོང་།ལར་སེར་གྫོས་གྫོན་ནས་ནྫོར་བསགས་པ་ལ་དགའ་ཚ

ད་འདྙིས་འཆྙི་བདག་གཤྙིན་རེ་ལ་ཟས་ནྫོར་འཇལ་བ་ཨེ་ཡྙིན་སམ།ནྫོར་བཟང་བཟང་ཐམས་ཅད་ཚགས་བྱེད་ལུགས་ལ།དམལ་བ་ལ་ལྫོག་འདུན་འཇལ་བ་ཨེ་ཡྙིན་སམ།བྫོ

ད་ཀྙི་ཆྫོས་པ་འདྙི་ཚོ་མཐྫོང་ན་དགྫོད་རེ་བྫོ་ཧ་ཧ།ཐྫོས་པ་སུ་ཆེ་ང་རྒྱལ་ཆེ། །སྫོམ་པ་སུ་བཟང་ཟས་ནྫོར་གསྫོག།དབེན་པ་སུ་བརྟནེ་འདུ་འཛི་མང་།།རང་ཡུལ་གང་སྤངས་ངྫོ་

ཚ་མེད།།དེ་ཚོ་ཆྫོས་ལ་དེད་པ་ཡྙིན།།དེ་ཚ་ེསྙིག་ལ་དགའ་བ་ཡྙིན།།ཕ་རྫོལ་པྫོ་ཤྙི་བ་མཐྫོང་ཡང་རང་འཆྙི་བ་མྙི་ཤྙིས་པས་ལེ་ལན་དང་པྫོ་དེ་ལ་ཐུག་ཅསེ་གསུངས། 

单巴仁波切又说：“西藏修法者之中，无有一人修死亡，亦未曾见谁留世。身著

僧衣喜积财，岂是供养于阎王？收藏一切妙财宝，岂非企图暗地中，贿赂供养

地狱卒？若见西藏修法者，不觉仰天哈哈笑！谁具广闻我慢高，修行好者积财

宝，谁依静处多散乱，谁离故乡无羞愧，彼为形象修法者。彼等喜爱造恶业，

虽已见到他人死，然却不知自将亡，如是此等修行人，首先应当呵责之。” 

དེའྙི་ཕྱྙིར་མྙི་རྟག་པའྙི་འདུ་ཤེས་བསྫོམ་པ་ནྙི་ཆྫོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྙི་སྫོན་འགྫོ་སྫོ་འབེྱད་པ་ཡང་ཡྙིན་ཏེ། 

所以，观修无常是开启一切修行之门的前行。 

 

——嘉样堪布—— 

 

 

འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 大圆满前行引导文 21.思维

猛厉希求而修无常 3 

བདུན་པ་འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

 思维猛厉希求而修无常 

དགེ་བཤེས་པུ་ཏྫོ་བ་ལ་རནེ་ངན་སྫོང་ཚུལ་གྙི་གདམས་ངག་ཞུས་པས།པུ་ཏྫོ་བའྙི་ཞལ་ནས།ཁྫོད་ཀྙིས་འཆྙི་བ་མྙི་རྟག་པ་མང་དུ་སྫོམས་དང་།དེར་འཆྙི་ངེས་པའྙི་བླྫོ་གཅྙིག་

བྱུང་ན།སྙིག་པ་སྤྫོང་བ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་མདེ།དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྙིག་འྫོང་གྙི།དེའྙི་སྟེང་དུ་ཁེད་ཀྙིས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རེ་མང་དུ་སྫོམས་དང་།དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས

་ན།སེམས་ཅན་གྙི་དྫོན་བྱེད་པ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྙིག་འྫོང་གྙི།དེའྙི་སྟེང་དུ་ཁྫོད་ཀྙིས་ཆྫོས་རྣམས་ཀྙི་གནས་ལུགས་སྟྫོང་པ་ཉྙིད་མང་དུ་སྫོམས་དང་།དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན།འ

ཁྲུལ་པ་སྫོང་བ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྙིག་འྫོང་གྙི།ཞེས་གསུངས། 



一居士问博朵瓦格西消除恶缘的窍诀。博朵瓦格西回答说：“汝当多思死无常，

若心生起定死亡，净除罪业无困难，修持善行无困难。倘若在此基础上，汝多

修持慈悲心，于自相续能生起，利益有情无困难。倘若在此基础上，多修诸法

实相空，于自相续能生起，清净迷乱无困难。” 

 

དེ་ལྟར་མྙི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན།འཇྙིག་རྟེན་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེན་པ་གཏྙིང་ནས་ལྫོག་པ་སྐྱུག་ནད་ཅན་ལ་བཙོ་ཟན་བྱྙིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་འྫོང་བ་ཡྙིན་ཏེ།

ར་ེབླ་མའྙི་ཞལ་ནས་ཀང་།ངས་འཇྙིག་རྟནེ་འདྙིའྙི་མཐྫོན་པྫོ་དང་བཙན་པྫོ་ཕྱུག་པྫོ་དང་མཕྱྫོར་པྫོ་ཇྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་མཐྫོང་ཡང་ད་ེལ་ཡྙིད་སྨྫོན་མྙི་འཆྫོར་བར་དམ་པ་གྫོང་མ

འྙི་རྣམ་ཐར་ལ་ལྟ་བ་འདྙི་མྙི་རྟག་པ་ཅུང་ཟད་རེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྙི་དྫོན་གྙིས་ཡྙིན།ང་ལ་འདྙི་ལས་ལྷག་པའྙི་གདམས་ངག་གང་ཡང་སྟྫོན་རྒྱུ་མེད།ཅེས་ཡང་ཡང་གསུངས། 

如果于自相续中能对无常生起定解，则能够彻底舍弃对今生世间一切事物的贪

执，犹如呕吐症患者不愿取油食一样。我的至尊上师（如来芽尊者）也再三

说：“我虽看见世间上的那些最高贵、有权威、极富裕、具美貌的人，但对他们

不起羡慕之心，而注重前辈高僧大德的事迹，这是自己的相续中生起了少许无

常定解的缘故。因此，我除了无常以外没有其它更殊胜的教言传予别人。” 

——嘉样堪布—— 

 

 

འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ། 大圆满前行引导文 21.思维

猛厉希求而修无常 4 

 

 

བདུན་པ་འདུན་པ་དག་པྫོ་ལ་བསམས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་བསྫོམ་པ་ནྙི། 

 思维猛厉希求而修无常 

དེ་ལྟ་བུའྙི་མྙི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྙི་ཚད་ཇྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་ཡྙིན་ན།དགེ་བཤེས་ཁ་རག་སྫོམ་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ཏེ།ཁྫོང་གཙང་གྙི་ཇྫོ་མྫོ་ཁ་རག་གྙི་རྙི་ཁྫོད་དུ་སྒྲུབ་

པ་བྱེད་པ་ལ་བྱྫོན་པས་བག་ཕུག་གྙི་སྫོ་ན་ཚེར་ཕུང་ཞྙིག་འདུག་པ་ལ་ན་བཟའ་འཐྫོགས་པས་དང་པྫོ་བཅད་དམ་སམ་པ་ལ་རེས་སུ།ཨ་ཅང་ང་བག་ཕུག་གྙི་ནང་འདྙིར་འ

ཆྙི་བ་ལས་སར་ཨེ་ལྡྫོག་མྙི་ཤེས་དེ་བས་དགེ་སྫོར་རང་བྱས་ན་ཁེབས་ཆེ་དགྫོངས་ནས་བཅད་པ་མ་བྱུང་།ཡང་སྫོར་བྱྫོན་སྐབས་ཀང་དེ་བཞྙིན་བྱུང་བ་ལ་ང་སྫོ་ནས་ནང་དུ་

ཨེ་ལྡྫོག་མྙི་ཤེས་དགྫོངས་ཏེ།དེ་ལྟར་ལྫོ་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་བཞུགས་བླ་མ་གྲུབ་པ་ཐྫོབ་སྟེ་སྫོང་ཡང་ཚེར་ཕུང་གཅྫོད་པ་མ་བྱུང་བ་ཡྙིན། 

那么在相续中对无常生起定解的界限是怎样的呢？应象喀喇共穹格西那样。格

西在后藏的觉摩喀喇山修行时，岩洞口有一荆棘丛，常常刮到他的衣服。开始

他想砍除，但转念一想：唉，我也许会死在此岩洞中，不知能否再有出去的机

会，唯有修持妙法为要。所以一直没有砍除荆棘丛。再出洞时又想：不知道能

否再返回此洞。这样在此洞修行了多年，最后格西已经获得成就，仍然没有砍

除荆棘丛。 

དེ་བཞྙིན་དུ་རྙིག་འཛནི་འཇྙིགས་མདེ་གྙིང་པ་ལའང་སྟྫོན་རྨྲྀ་ཥྙིའྙི་ཚེ་ཆུ་གཟྙིམས་ཀྙི་རྙིང་བུ་ཞྙིག་ཡྫོད་པ་ལ་ཐམེ་སྐས་མེད་པས་འབྱྫོན་བཞུགས་ཤྙིན་ཏུ་དཀའ་བར་ཡྫོད་པ

་འདྙིར་ཐེམ་སྐས་ཤྙིག་བགྙིས་ན་ཞུས་པས།སང་ཕྫོད་འདྙིར་ཨ་ེཉལ་མྙི་ཤེས་དེ་འདའྙི་དཀའ་ལས་ཀྙིས་ཅྙི་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྙིན་ཏེ།དུས་རྟག་ཏུ་མྙི་རྟག་པའྙི་གསུང་ཁྫོ་

ན་འབྱྫོན་པ་ཡྙིན་གསུངས།དེས་ན་རང་རེ་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟ་ 



བུ་ར་ེརྒྱུད་ལ་ངེས་པར་མ་སྐྱེས་ཀྙི་བར་དུ་སྫོར་བ་སེམས་བསེྐྱད།དངྫོས་གཞྙི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྙིས་བླྫོ་བཅྫོས་ཏེ་མྙི་རྟག་པ་གཤའ་མ་ཞྙིག་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཀྙི་བར་དུ་བསྫོམ།མ

ཇུག་བསྫོ་བའྙི་རྒྱས་ཐེབས་པར་བྱ་བ་དང་བཅས་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་དམ་པ་གྫོང་མའྙི་རེས་ཤུལ་སྫོམས་པ་ཞྙིག་ལ་ཅྙི་ནས་ཀང་འབད་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

此外持明无畏洲有一秋季七月（藏历）沐浴的水池没有阶梯，进入时很困难。

弟子问他：“是否应在此修一阶梯？”他回答：“不知明年有没有再于此沐浴的机

会，那么费事有什么用呢？”他对弟子经常教诫无常之法。所以，我们也应如此

修持，相续中未生起定解之前，加行发心，正行以各种方便调正自心，乃至在

相续未生起真实无常之前反复修持，后行以回向印持。之后追循圣者前辈的足

迹，尽力精进修持。 

མྙི་རྟག་མངྫོན་དུ་གྱུར་ཀང་རྟག་པར་འཛནི།། 

无常现前反而执常有， 

རྒ་བའྙི་གྫོང་སྫོར་སེབ་ཀང་གཞྫོན་པར་རྫོམ།། 

老年到来反而以为幼， 

བདག་དང་བདག་འད་ལྫོག་རྟྫོག་སེམས་ཅན་རྣམས།། 

我与如我邪念诸有情， 

མྙི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱྙིན་གྙིས་རྫོབས།། 

相续生起无常祈加持。 

  

ཚེ་མྙི་རྟག་པའྙི་ཁྙིད་དྫོ།།།། 

寿命无常之引导终 

 

——嘉样堪布—— 

 

འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་སྤྱྙིར་བསམ་པ། 大圆满前行引导文 22.总的思维轮

回的痛苦 1 

འཁྫོར་བའྙི་བྱ་བཞག་སྙིང་པྫོ་མདེ་པར་དགྫོངས།། 

了达轮回诸事无实义， 

སྙིང་རེ་ཆེན་པྫོས་གཞན་དྫོན་འབའ་ཞྙིག་གཉེར།། 

唯以大悲利益诸有情， 

སྙིད་ཞྙིར་མ་ཞནེ་ཐེག་ཆེན་གཞུང་བཞྙིན་མཛད།། 

不贪有寂依教行大乘， 

མཚུངས་མདེ་བླ་མའྙི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྫོ།། 

无等上师足下我顶礼。 

 



དྫོན་གསུམ་པ་འཁྫོར་བའྙི་ཉེས་དམྙིགས་ཀྙི་ཁྙིད་ལའང་གཉྙིས་ལས།དང་པྫོ་ཆྫོས་ལ་ཉན་འཆད་བགྙིད་པའྙི་ཚུལ་སར་དང་འད།གཉྙིས་པ་བཤད་བྱའྙི་ཆྫོས་ལ་འཁྫོར་བའྙི་སྡུ

ག་བསལ་སྤྱྙིར་བསམ་པ་དང་།བེྱ་བག་རྙིགས་དྲུག་སྫོ་སྫོའྙི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་དང་གཉྙིས། 

轮回过患之引导分二：总的思维轮回的痛苦，分别思维六道各自的痛苦。 

 

དང་པྫོ་ནྙི། 

总的思维轮回的痛苦 

སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རེད་པར་དཀའ་བའྙི་དལ་འབྱྫོར་རེད་ཀང་ཡུན་རྙིང་སྫོད་ལྫོངས་མདེ་པར་མྙི་རྟག་འཆྙི་བའྙི་དབང་དུ་འགྫོ། 

首先如前所说，虽然已获得了难得的暇满人身，但是不可能长期住留，终将走

向死亡。 

ཤྙི་ནས་ཀང་མེ་ཤྙི་བའམ་ཆུ་སྐམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་ཡྙིན་ན་ད་ེཀ་ལས་གཞན་མྙི་འདུག་ཀང་།ཤྙི་ནས་མདེ་དུ་མྙི་འགྫོ་ཞྙིང་སྐྱེ་བ་ལནེ་དགྫོས་པ་ཡྙིན།སེྐྱ་བ་ཞྙིག་བླངས་ཕྱྙིན་ཆད་

འཁྫོར་བའྙི་གནས་ལས་མ་འདས་ཏེ། 

如果死后也如同灯灭或水干一样，那也就没有什么别的了，但是死后不可能了

结，而必然要转生，有了转生就离不开轮回。 

སྤྱྙིར་འཁྫོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ར་མཁན་གྙི་འཕང་ལྫོ་འམ།ཟྫོ་ཆུན་གྙི་ཁྱུད་མྫོ་འམ།བུམ་ནང་གྙི་བུང་བ་བཞྙིན་གཅྙིག་ནས་གཅྙིག་ཏུ་འཁྫོར་བ་ལ་ཟེར། 

总的来说，所谓的轮回，如同陶师手中的轮盘、井中的水车、瓶中的蜜蜂一

样，接连不断地旋转。 

དེ་འང་བུམ་ནང་དུ་བུང་བ་བཅུག་ནས་ཁ་བཅད་པ་ན་བུང་བ་དེ་གང་དུ་འཕུར་ཡང་བུམ་ནང་ལས་གཞན་དུ་འགྫོ་མྙི་ནུས།དཔེ་དེ་བཞྙིན་དུ་འཁྫོར་བའྙི་གནས་འདྙི་མཐྫོ་

དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་འཁྫོར་བའྙི་གནས་རྙིས་ལས་མྙི་འདའ་སྟེ། 

譬如将蜜蜂放在瓶内封闭瓶口，那么蜜蜂只能在瓶中飞来飞去。同样，无论生

善趣或堕恶趣都超不出轮回的范围。 

བུམ་པའྙི་སྟྫོད་ལྟ་བུ་མངྫོན་མཐྫོ་ལྷ་མྙིའྙི་གནས་དང་།སྨད་ལྟ་བུ་ངན་སྫོང་གསུམ་གྙི་གནས་རྙིས་ཡྙིན།དེ་ལྟར་འགྫོ་བའྙི་གནས་རྙིགས་དྲུག་པྫོ་འདྙིར་ཟག་བཅས་ཀྙི་ལས་ད

གེ་བ་དང་མྙི་དགེ་བའྙི་རྒྱུས་གཅྙིག་ནས་གཅྙིག་ཏུ་སེྐྱ་ཞྙིང་འཁྫོར་བས་ན་འཁྫོར་བ་ཞེས་བྱ། 

善趣的人间天境如同瓶子的上端，三恶趣就象瓶子的下端，如此六道众生以有

漏的善业和不善业为因，接连不断投生流转，所以称为轮回。 

——嘉样堪布—— 

 

 

དམལ་བ། 大圆满前行引导文 23.地狱 1 

གཉྙིས་པ་རྙིགས་དྲུག་སྫོ་སྫོའྙི་སྡུག་བསལ་བྱེ་བག་ཏུ་བསམ་པ་ལ་དྲུག། 

分别思维六道各自痛苦分六：地狱、饿鬼、傍生、人、阿修罗、天人。 

དང་པྫོ་དམལ་བ་ལ་སེ་ཚན་བཅྫོ་བརྒྱད་ཡྫོད་པ་ལས། 

 （地狱分四：八热地狱，八寒地狱，近边地狱，孤独地狱。） 

ཚ་དམལ་བརྒྱད་ནྙི། 

（八热地狱：复活地狱，黑绳地狱，众合地狱，号叫地狱，大号叫地狱，烧热

地狱，极热地狱，无间地狱。） 



ཡང་སྫོས་ནས་རྙིམ་པ་བཞྙིན་འྫོག་ནས་འྫོག་ཏུ་མནར་མེད་པ་ལ་མ་ཐུག་གྙི་བར་དུ་ཁང་པའྙི་ཐྫོག་སྫོ་བཞྙིན་བརེགས་ནས་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་ལ།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞྙི་ད

ང་ཁྫོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་མགར་གྙི་ལྕགས་བསེགས་ལྟ་བུ་རྡྫོག་པ་བཞག་པ་ཙམ་གྙི་བདེ་བར་མངྫོན་པ་ཡང་མེད་པར་མེ་ལྕེ་འབར་བའྙི་ཀྫོང་ཤྙིན་ཏུ་དབལ་ཚ་བ་ཁྫོ་ན་ཡྙིན། 

从复活地狱逐渐向下到无间地狱之间层层累累，象房屋一样。这些地狱中间和

周围所有的地方全是燃烧的铁地，脚一接触便被烧焦，无有丝毫安乐，在火舌

炽燃的界域内只有炽热而已。 

 

དེ་ལས་དང་པྫོ་ཡང་སྫོས་ནྙི།ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་ས་གཞྙིའྙི་སྟེང་མདག་མེ་འབར་བའྙི་ཀྫོང་དུ་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་ཁ་བ་དང་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་ལྟ་བུ་གངས་མེད་པ་ལ

ས་ཀྙི་དབང་གྙིས་ལྷན་ཅྙིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ།དེ་དག་ཀང་འཕེན་བྱེད་ཞེ་སང་གྙི་ལས་ཀྙིས་འཕངས་པས།དེའྙི་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ལས།ཐམས་ཅད་ཀང་དག་མྙི་ཤ་བྫོ་མཐྫོང་བ་ལྟ་

བུར་ཕན་ཚུན་ཁྫོང་ཁྫོའྙི་སེམས་སེྐྱས་ཏེ་འཐབ་པ་ན།ལས་ཀྙིས་སྤྲུལ་པའྙི་མཚོན་ཆ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ལག་ཏུ་ལྫོན་པས་གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་ལ་བརྡགེས་ནས་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཤྙི་ཞྙིང་།ནམ་མཁའ་ལས་ཡང་སྫོས་པར་གྱུར་ཅྙིག་ཅེས་པའྙི་ས་གགས་མ་ཐག་ཐམས་ཅད་ཡང་སྫོས་ཏེ་སར་བཞྙིན་འཐབ་པ་སྫོགས་ཤྙི་སྫོས་རེས་མྫོས་བྱེད་པས་སྡུག་བ

སལ་བའྫོ།། 

1.复活地狱：炽热的铁地上，炽红的余烬中间，地狱中无量的众生由于业力感

召犹如暴风雪般聚集在一起，也是由于嗔恨引业感受这样的同行等流果，所有

的众生相互之间如同见到主要的仇敌一样，互相生起嗔恨心而争斗，手中拿着

由业力幻化的兵器相互打杀，全部死后，从空中传来“愿你们复活”的声音，所

有的众生立即又复活，并如前面一样斗争，死了又复活，轮翻交替，极其痛

苦。 

ཚེ་ཚད་ནྙི་མྙི་ལྫོ་ལྔ་བཅུ་རེ་ལ་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་རྙིགས་བཞྙིའྙི་ཞག་གཅྙིག།དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ།དེ་བཅུ་གཉྙིས་ལ་ལྫོར་བརྙིས་པའྙི།ལྷའྙི་ལྫོ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་དམལ་བ་ཡང་སྫོས་ཀྙི་ཞག་ག

ཅྙིག་དེ་ལྟར་བརྙིས་པའྙི་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་།ཟླ་བ་བཅུ་གཉྙིས་ལ་ལྫོར་བྱས་པའྙི་རང་ལྫོ་ལྔ་བརྒྱའྙི་བར་དུ་སྡུག་བསལ་མྫོང་བའྫོ།། 

寿量：人间五十年是四大天王的一天，三十天为一个月，十二个月为一年，四

大天王所在的天界五百年是复活地狱的一天，这样计算复活地狱三十天为一个

月，十二个月为一年，此地狱众生需要感受五百年的痛苦。 

 

གཉྙིས་པ་ཐྙིག་ནག་ནྙི།ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་ས་གཞྙིའྙི་སྟེང་དུ་གཤྙིན་རེའྙི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྙིས་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་དེའྙི་ལུས་མགལ་དུམ་ལྟར་བསེལ།ཐྙིག་ནག་པྫོ་བཞྙི

་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་སུམ་ཅུ་སྫོ་གཉྙིས་ལ་སྫོགས་པ་བཏབ་པའྙི་སེྟང་དུ་ལྕགས་ཀྙི་སྫོག་ལེ་མེ་འབར་བས་ད་བར་བྱེད་ཅྙིང་།བཅད་ཟྙིན་པ་རྣམས་དེ་མ་ཐག་འབྱར་བ་ཡང་དུ་

གཤྫོག་ཅྙིང་གཅྫོད་པས་སྡུག་བསལ་ལྫོ།། 

2.黑绳地狱：阎罗狱卒们把身体如柴烬般的地狱众生带到炽热的铁地上，在他

们的身体上用黑线划分为四份、八份、十六份、三十二份等，然后用火红的铁

锯锯割，锯开后又马上粘合复活，如此反复感受剖割的痛苦。 

ཚེ་ཚད་ནྙི་མྙི་ལྫོ་བརྒྱ་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྙི་ཞག་གཅྙིག་ཏུ་བརྙིས་པའྙི་ལྷའྙི་ལྫོ་སྟྫོང་ཕག་གཅྙིག་དམལ་བ་ཐྙིག་ནག་གྙི་ཞག་གཅྙིག་ཏུ་བྱས་པའྙི་རང་ལྫོ་སྟྫོང་ཐུབ་པའྫོ།། 

寿量：人间一百年是三十三天的一天，三十三天的一千年是黑绳地狱的一天，

此地狱的众生需感受长达千年的痛苦。 

གསུམ་པ་བསྡུས་འཇྫོམས་ནྙི།ལྕགས་ཀྙི་གཏུན་ཆནེ་པྫོ་ཡུལ་ལྫོངས་ཙམ་པ་རེའྙི་ནང་དུ་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་བླུགས་ནས།ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་ཐྫོ་བ་རྙི་རབ་

ཙམ་པ་རེ་གཤྙིན་རེའྙི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྙིས་གད་ལ་བསྐྫོར་ནས་བརྡུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་ངུ་ཅྫོ་དྙིར་རེ་གནད་གཅྫོད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་དང་འཇྙིགས་སྐྲག་བསམ་གྙིས

་མྙི་ཁབ་པའྙི་ངང་དུ་ཤྙི།ཐྫོ་བ་བཏེག་པ་ན་སར་སྫོས་ཏེ་སར་བཞྙིན་སྡུག་བསལ་མྫོང་བ་དང་། 



3.众合地狱：地狱的无量众生被关在如大盆地般的铁臼内，狱卒们挥舞着大如

须弥山般的铁锤捶打他们，所有的众生哭喊着，在无法想象的痛苦和恐惧中死

去，铁锤举起时他们又重新复活，又如前面一样感受痛苦。 

གཞན་ཡང་ལུང་པ་ཕན་ཚུན་གྙི་རྙི་ཐམས་ཅད་སར་རང་གྙིས་གང་བསད་པའྙི་སྫོག་ཆགས་ཤྭ་བ་དང་།དགྫོ་བ་དང་།ར་ལུག་ལ་སྫོགས་པའྙི་མགྫོ་བརན་དུ་གྱུར་པའྙི་རྭ་རནེ

་མེ་འབར་བས་རྡུང་ཁ་བ་ཀ་ེབའྙི་བར་དུ་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་ལས་དབང་གྙིས་དེད་དེ་བརྒྱབ་པས་ཕན་ཚུན་བརྡུངས་པའྙི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཤྙི།སར་ཕྱེ་བའྙི

་ཚེ་སྫོས་པ་ཡང་སར་ལྟར་འཇྫོམས་པ་སྫོགས་ཀྙི་སྡུག་བསལ་མྙི་ལྫོ་ཉྙིས་བརྒྱ་ལྷ་འཐབ་བལ་གྙི་ཞག་གཅྙིག་ཏུ་བརྙི་ཞྙིང་།ལྷའྙི་ལྫོ་ཉྙིས་སྟྫོང་བསྡུས་འཇྫོམས་ཀྙི་ཞག་གཅྙིག་བྱ

ས་པའྙི་རང་ལྫོ་སྟྫོང་ཕག་གཉྙིས་ཀྙི་བར་དུ་མྫོང་བའྫོ།། 

另外，在山谷中相对的所有的山变成自己以前杀害的鹿子、黄羊、山羊等动物

的头像，它们的角尖燃火，并且角抵角而相斗（两山相合并）。地狱的无量众

生由于业力所牵来到此山间，两山互相撞斗时这些众生全部死去，山分开时他

们又复活，又如前一样聚合在山间等感受极大的痛苦。寿量：人间二百年是夜

摩天的一天，夜摩天的二千年是众合地狱的一天。此地狱的众生需要感受二千

年的痛 

བཞྙི་པ་ངུ་འབྫོད་ནྙི།ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་ཁང་པ་སྫོ་མེད་པའྙི་ནང་དུ་འཚདེ་ཅྙིང་སྡུག་བསལ་བ།འདྙི་ནས་ཐར་པའྙི་དུས་མྙི་འྫོང་སམ་དུ་འྫོ་དྫོད་དག་པྫོ་འབྫོད་པ་སེྟ། 

4.号叫地狱：此地狱的众生在无门的炽热铁室内受着煎熬的痛苦，并且想到从

这里无法解脱的时候，猛烈大声惨叫。 

མྙི་ལྫོ་བཞྙི་བརྒྱ་ལྷ་དགའ་ལྡན་གྙི་ཞག་གཅྙིག།དགའ་ལྡན་གྙི་ལྫོ་བཞྙི་སྟྫོང་ངུ་འབྫོད་ཀྙི་ཞག་གཅྙིག་ཏུ་བརྙིས་པའྙི་རང་ལྫོ་སྟྫོང་ཕག་བཞྙི་ཐུབ་པའྫོ།། 

寿量：人间四百年是兜率天的一天，兜率天的四千年是号叫地狱的一天，此地

狱的众生需感受长达四千年的痛苦。 

——嘉样堪布—— 

 

 

དམལ་བ། 大圆满前行引导文 23.地狱 2 

ལྔ་པ་ངུ་འབྫོད་ཆེན་པྫོ་ནྙི།གཤྙིན་རའེྙི་ལས་མཁན་མཚོན་ཆ་ཐྫོགས་པ་འཇྙིགས་སུ་རུང་བ་མང་པྫོས་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་དེད་དེ་ལྕགས་ཀྙི་ཁྙིམ་མེ་འབར

་བ་གཉྙིས་རྙིམ་དུ་བཅུག་ནས་ཐྫོ་བ་ལ་སྫོགས་པས་རྡེག་ཅྙིང་།སྫོ་ཕྱྙི་ནང་གཉྙིས་ཀ་ལྕགས་ཞུན་གྙི་ཞལ་བ་བྱས་པས་ནང་མ་ལས་ཐར་ཀང་ཕྱྙི་མ་ལས་མྙི་ཐར་སམ་དུ་འྫོ་དྫོད

་ཆེན་པྫོ་འབྫོད་པའྫོ།། 

5.大号叫地狱：阎罗狱卒们手持许多令人恐怖的兵器，将地狱的无量众生驱赶

到双重铁门炽热的铁室中，然后用铁锤等捶打他们。这些众生想到内外两个门

都是用铁水浇铸，即便能逃脱内门却难逃外门，所以大声悲惨喊叫。 

ཚེ་ཚད་ནྙི་མྙི་ལྫོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷ་འཕྲུལ་དགའྙི་ཞག་གཅྙིག་བྱས་པའྙི་ལྷའྙི་ལྫོ་བརྒྱད་སྟྫོང་ངུ་འབྫོད་ཆནེ་པྫོའྙི་ཞག་གཅྙིག་སྟེ།དེ་ལྟ་བུའྙི་ལྫོ་སྟྫོང་ཕག་བརྒྱད་ཐུབ་པའྫོ།། 

寿量：人间八百年是乐化天的一天，乐化天的八千年是大号叫地狱的一天。这

样，此地狱的众生要感受八千年的痛苦。 

དྲུག་པ་ཚ་བ་ནྙི།ལྕགས་ཀྙི་སྣྫོད་ཆནེ་པྫོ་སྟྫོང་གསུམ་ཙམ་པར་ཁྫོ་ཆུ་ཁྫོལ་མའྙི་ནང་དུ་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་འཚོད་པས་སྡུག་བསལ་ཞྙིང་།སེྟང་དུ་ཐྫོན་པའྙི་

རེས་ལ་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྙིས་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་སྟེ།མགྫོ་ལ་ཐྫོ་ལུམ་གྙིས་བསྣུན་པས་དན་པ་ཉམས་པའྙི་ཚེ་སྡུག་བསལ་གྙི་ཚོར་བ་མ་མྫོང་བ་ཙམ་བདེ་བར་བསྫོམ་ཞྙིང་ཤྙི

ན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ། 



6.烧热地狱：犹如三千大千世界一样大的铁器内充满了沸腾的铁水，地狱的无

量众生在里面煎熬，痛苦难忍。他们每次浮到水面时，阎罗狱卒们用铁钩钩

住、用铁锤锤打他们的头。因为昏绝之时已无痛苦的感觉，便以为是一种安乐

（醒来后觉得当时处于安乐中），感受强烈的痛苦。 

མྙི་ལྫོ་སྟྫོང་ཕག་གཅྙིག་དང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྙི་ཞག་གཅྙིག།ལྷའྙི་ལྫོ་ཁྙི་དྲུག་སྟྫོང་ཚ་བའྙི་ཞག་གཅྙིག་ཏུ་བྱས་པའྙི་རང་ལྫོ་ཁྙི་ཕག་གཅྙིག་དང་སྟྫོང་ཚོ་

དྲུག་ཐུབ་པའྫོ།། 

寿量：人间一千六百年是他化自在天 47 的一天，他化自在天的一万六千年是

烧热地狱的一天，此狱众生需要感受长达一万六千年的痛苦。 

བདུན་པ་རབ་ཏུ་ཚ་བ་ནྙི།ལྕགས་ཀྙི་ཁྙིམ་མེ་འབར་བའྙི་ནང་དུ་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྙིས་ལྕགས་ཀྙི་གསལ་ཤྙིང་ར་ེགསུམ་པ་མེ་འབར་བས་རང་མཐྙིལ་གཉྙིས་དང་འྫོག་སྫོ་

ནས་འཛུགས་ཤྙིང་ཕག་པ་གཉྙིས་དང་སྤྱྙི་བྫོ་ནས་ཐལ་མར་འབྱྙིན།ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་སྣམ་བུས་ལུས་ཀྙི་ཕྱྙིན་ནས་དཀྙིས་པས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 

7.极热地狱：燃火的铁屋内，阎罗狱卒们用火红的三尖铁矛从此地狱众生的两

足掌和肛门刺入，从双肩和头顶径直穿出，并用燃烧的铁片在它们身外缠绕，

极为痛苦。 

ཚེ་ཚད་ནྙི་བར་གྙི་བསྐལ་པ་ཕེྱད་ཐུབ་པ་སེྟ།མྙི་ལྫོའྙི་གངས་ཀྙིས་གཞལ་བའྙི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྫོ།། 

寿量：长达半个中劫，因此无法用人间的年数衡量。 

བརྒྱད་པ་མནར་མདེ་པ་ནྙི།ལྕགས་ཁྙིམ་མེ་འབར་བ་ཉེ་འཁྫོར་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག་གྙིས་བསྐྫོར་བའྙི་ནང་དུ་གཤྙིན་རེའྙི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྙིས་ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་དུམ་བུ་སྫོ

ལ་བ་ལྟ་བུ་རྙི་ཙམ་དུ་སྤུངས་པའྙི་དབུས་སུ་དམལ་བའྙི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་བཅུག་ནས།སྟག་གཟྙིག་གྙི་སྦུད་པ་བུས་པས་མེ་དང་ལུས་གཉྙིས་མདེ་དུ་སེག།སྡུག་བསལ

་གྙི་ཚོར་བ་ཤྙིན་ཏུ་རགས་ཤྙིང་འྫོ་དྫོད་འབྫོད་པའྙི་ས་ཙམ་ལས་ལུས་དངྫོས་ལྟར་མྙི་མངྫོན།ཐར་བར་འདྫོད་པའྙི་བླྫོ་རྒྱུན་ཆད་མདེ་པར་སྐྱེ་ཡང་ཐར་པའྙི་དུས་ནྙི་མེད།སྐབ

ས་རེར་མེ་སྫོ་ཅུང་ཟད་རེ་ཕེྱ་བས་བྫོས་པར་རྫོམ་པ་ན།ལས་མཁན་རྣམས་ཀྙིས་མདའ་བྫོ་ཆ་ེདང་།དབྱུག་པ་དང་།ཐྫོ་བ་ལ་སྫོགས་པས་བསྣུན་ཅྙིང་།ཁྫོ་ཆུ་ཁྫོལ་མ་ཁར་ལྡུགས་

པ་སྫོགས་དམལ་བ་ས་མ་བདུན་པྫོའྙི་སྡུག་བསལ་ཀང་ཚང་བར་མྫོང་དགྫོས། 

8.无间地狱：周围有十六个近边地狱围绕的燃火铁屋内，阎罗狱卒将地狱的无

量众生放到堆积如山、如木炭般燃火的铁块中央，用豹皮和虎皮所制的皮火筒

48 吹火，将此地狱众生的身体与火燃为一体，感受强烈的痛苦，只能听到他们

大声嚎叫的声音而看不见他们的身体，他们不断生起想解脱的念头，却没有解

脱的时候。有时火门稍稍打开一点，他们企图逃出，狱卒们则用铁弩、棍棒、

铁锤子等打击他们，并向他们口中灌注沸腾的铁水等，需要感受前七种地狱的

所有痛苦。 

ཚེ་ཚད་བར་གྙི་བསྐལ་པ་གཅྙིག་ཐུབ་པ་སེྟ།དེ་ལས་ལྷག་པ་མནར་རྒྱུ་མདེ་པས་མནར་མེད་ཅེས་བྱ།འདྙི་ནྙི་མཚམས་མདེ་པའྙི་ལས་བྱས་པའྙི་སེམས་ཅན་དང་།སགས་སུ་ཞུ

གས་ནས་རྡྫོ་རེ་སྫོབ་དཔྫོན་ལ་ལྫོག་ལྟ་སྐྱེས་པ་སྫོགས་སྐྱེ་བའྙི་གནས་ཡྙིན་ཏེ།ལས་གཞན་གྙིས་འདྙིར་སེྐྱ་མྙི་ནུས། 

寿量长达一中劫，再没有比这更强烈的痛苦，所以称为无间地狱。造无间罪业

的众生或已入密乘对金刚阿阇黎产生邪见的人将转生到此地狱，以其它业力不

会转生于此。 

——嘉样堪布—— 
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དེའྙི་འཁྫོར་ཉེ་འཁྫོར་བ་ནྙི།མནར་མེད་ཀྙི་ཕྱྫོགས་བཞྙི་སྫོ་སྫོ་ན།མེ་མ་མུར་གྙི་འྫོབས།རྫོ་མགས་ཀྙི་འདམ།མཚོན་ཆའྙི་ཐང་།རལ་གྙི་ལྫོ་མའྙི་ནགས་ཚལ་བཞྙི་པྫོ།ཤར་ན་བཞྙི།ལྷྫོ

་ན་བཞྙི།ནུབ་ན་བཞྙི།བྱང་ན་བཞྙི་དང་བཅུ་དྲུག།ཤར་ལྷྫོ་མཚམས་ན་ལྕགས་ཀྙི་ཤལ་མ་རྙིའྙི་སྫོང་པྫོ་གཅྙིག།དེ་བཞྙིན་ལྷྫོ་ནུབ།ནུབ་བྱང་།བྱང་ཤར་རྣམས་ནའང་རེ་རེ་དང་བ

ཅས་པ་ཡྫོད་པ་ལས། 

近边地狱分五：煻煨坑地狱，尸粪泥地狱，利刃原地狱，剑叶林地狱，铁柱山

地狱。无间地狱的四面各有煻煨坑地狱、尸粪泥地狱、利刃原地狱及剑叶林四

个地狱。东方有四个，南方四个，西方四个，北方四个，共十六个。东南有一

座铁柱山，同样西南、西北、东北各有一座铁柱山。 

དང་པྫོ་མེ་མ་མུར་གྙི་འྫོབས་ནྙི།དམལ་བ་མནར་མདེ་ཀྙི་ལས་སབ་པ་དག་ཕྱྙིར་ཐྫོན་པའྙི་ཚེ་རྒྱང་རྙིང་པྫོ་ནས་གྙིབ་མ་ནག་ངམ་མེ་བའྙི་འྫོབས་མཐྫོང་ནས་དགའ་སྟེ་ཕྱྙིན་པ

ས།ཐལ་ཚན་གྙི་མདག་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྙི་འྫོབས་སུ་ཚུད་དེ་ཤ་རུས་ཚགི་ཅྙིང་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 

煻煨坑地狱：由于无间罪的业力减轻而从无间地狱中解脱，见到远处有黑色的

凉荫，高兴前往，结果陷入剧烈燃烧的炭火坑（煻煨坑）里，血肉焦烂，痛苦

难忍。 

གཉྙིས་པ་རྫོ་མགས་ཀྙི་འདམ་ནྙི།ད་ེབཞྙིན་དུ་རྒྱང་རྙིང་པྫོ་ན་ཆུ་ཀླུང་མཐྫོང་སྟེ།སར་བསྐལ་པ་ཆེན་པྫོ་ཞྙིག་འཇྙིག་གྙི་བར་དུ་མེ་དཔུང་དུ་བཙོས་པས་སྐྫོམ་ཚད་ཀྙིས་ཆུ་མཐྫོ

ང་བ་ལ་དགའ་སྟེ་འཐུང་དུ་ཕྱྙིན་པས་དེ་ན་ཆུ་ཞྙིག་ཅྙི་ལ་ཡྫོད།མྙི་རྫོ་རྟ་རྫོ་ཁྙི་རྫོ་ལ་སྫོགས་རྫོ་རུལ་པ་ཤྙིན་ཏུ་དྙི་ང་བ་འབུས་གཡེང་བ་འབའ་ཞྙིག་གྙི་འདམ་དུ་ཚུད་དེ་སྤྱྙི་

བྫོའྙི་བར་དུ་ནུབ།སྙིན་བུ་ལྕགས་ཀྙི་མཆུ་རྣྫོན་ཅན་རྣམས་ཀྙིས་ཟ་བས་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 

尸粪泥地狱：从前面的地狱（指煻煨坑地狱）中获得解脱，从远处看到一条河

流，因为前一大劫毁灭前一直在火堆中煎熬，所以非常干渴，看见水后欣然前

去饮用。哪里有什么水？结果陷入散发浓烈臭气、糜漫许多小虫的人尸马尸犬

尸等腐烂尸体的污泥内，最后头也没入其中，被许多具锋利铁喙的昆虫啄食，

感受无量痛苦。 

 

གསུམ་པ་སྤུ་གྙིའྙི་ཐང་ནྙི།ཡང་ད་ེནས་ཐར་ཏེ་ཕྱྙིན་པས་ཐང་སྫོན་པྫོ་ཉམས་དགའ་བ་ཞྙིག་མཐྫོང་བ་ལ་ཕྱྙིན་པས་མཚོན་ཆའྙི་ཐང་དང་ཐུག།ས་གཞྙི་ཐམས་ཅད་ལྕགས་བ

སེགས་ཀྙི་ཐུར་མ་རྣྫོན་པྫོ་རྩྭ་ལྟར་སྐྱེས་པའྙི་སེྟང་དུ་རང་པ་གཡས་བཞག་ན་གཡས་ཕུག་གཡྫོན་བཞག་ན་གཡྫོན་ཕུག་པ་བཏེག་པའྙི་ཚེ་སྫོས་ཤྙིང་།བཞག་ན་སར་ལྟར་གཅྫོ

ད་པས་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 

利刃原地狱：从前面的地狱中解脱出来后，看到有一悦意的青青草原，欣然前

往，结果遇到的却是一片兵器所成的利刃原，整个大地长满形如草一样锋利燃

火的铁刺。如果右脚踏在上面右脚被戳穿，左脚踩下左脚被刺透，脚抬起时又

恢复，再踩踏时又如前一样被穿透，痛苦难忍。 

བཞྙི་པ་རལ་གྙིའྙི་ཚལ་ནྙི།ཡང་དེ་ལས་ཐར་ཏེ་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་མཐྫོང་བ་ལ་དགའ་ནས་རྒྱུག་པས་དེར་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་ཅྙི་ལ་ཡྫོད།རལ་གྙི་ལྫོ་མའྙི་

ནགས་ཚལ་དང་འཕད་ད།ེལྕགས་ཀྙི་སྫོང་པྫོ་ལ་རལ་གྙི་མང་པྫོ་ལྫོ་མ་ལྟར་སྐྱེས་པ་རླུང་གྙིས་བསྐྱྫོད་པས་ལུས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཅྫོད་ཅྙིང་ཡང་སར་ལྟར་འབྱར་ནས་གཅྫོད

་པའྙི་སྡུག་བསལ་མྫོང་བའྫོ།། 



剑叶林地狱：从地狱中刚刚解脱出来的众生，看到悦意的树林，兴奋地狂奔而

去，哪里有什么悦意的树林？遇到的却是剑叶林，铁树上生长许多象树叶一样

的利剑，随风飘动，将这些众生的身体切割成碎片，复活后又割截，如是感受

切割的痛苦。 

 

ལྕགས་ཀྙི་ཤལ་མ་རྙི་ནྙི།བཙུན་འཆལ་སྫོམ་ཉམས་ཚངས་སྤྱྫོད་ཉམས་པ་རྣམས་དང་འདྫོད་ལྫོག་སྤྱྫོད་པ་རྣམས་སྐྱེ་བའྙི་གནས་ཡྙིན་ཏ།ེལས་ཀྙི་དབང་གྙིས་ལྕགས་ཀྙི་ཤལ་མ་

རྙི་འཇྙིགས་སུ་རུང་བའྙི་དྲུང་དུ་སེབ་པ་ན།རྙི་རེན་སར་རང་ལ་དགའ་གདུང་ཡྫོད་པའྙི་གྫོགས་དེས་འབྫོད་པར་མཐྫོང་ནས་ཕྱྙིན་པས་ལྕགས་ཀྙི་སྫོང་པྫོ་སྐྱེས་པའྙི་ལྫོ་མ་ཐམ

ས་ཅད་ཐུར་དུ་བསྟན་པས་འབྙིགས་ཤྙིང་།རྙི་རེར་སེབ་ཚེ་ཁྭ་དང་བྱ་རྒྫོད་ལ་སྫོགས་པས་མྙིག་ཚིལ་འབྲུ།ཡང་རྙིའྙི་ར་བ་ན་འབྫོད་པར་མཐྫོང་ནས་སར་བཞྙིན་ཕྱྙིན་པ་དང་།

ལྫོ་མ་ཐམས་ཅད་གེན་དུ་བསྟན་པས་བང་གཞུང་ནས་རྒྱབ་གཞུང་དུ་ཐལ་མར་འབྙིགས་ཤྙིང་།རྙིའྙི་ར་བར་ཕྱྙིན་པས་ལྕགས་ཀྙི་སྐྱེས་པ་དང་།བུད་མདེ་འཇྙིགས་སུ་རུང་བས

་འཁྱུད་ནས་མགྫོ་བྫོ་ཁར་བཅུག་སྟེ་བལྡད་པས་འགམ་ཁུག་གཉྙིས་ནས་ཀད་པ་སྐྱ་ཙིར་གྙིས་འྫོང་བ་སྫོགས་ཀྙིས་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 

铁柱山地狱：毁坏梵净行、破戒律的出家人或行邪淫的众生转生在此地狱。由

于业力的牵引，来到恐怖的铁柱山前，听到山顶上有昔日喜爱的友人呼喊自

己，便向山上攀登。此时被铁树上生长的、指向下方的树叶刺穿，爬上山顶

时，乌鸦、鹰鹫等前来啄食他们的眼油。这时，又听到山下传来呼喊他们的声

音，如前一样又向山下奔去，所有的树叶又指向上方，从他们的前胸刺入径直

穿透后背，到了山脚下被可怖的铁男、铁女拥抱，将他们的头吞入口中，从嘴

角两边流出白色的脑浆，异常痛苦。 

དེ་ལྟར་ཚ་བའྙི་དམལ་བ་བརྒྱད།ཉ་ེའཁྫོར་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག།ལྕགས་ཀྙི་ཤལ་མ་ལྙི་ལ་སྫོགས་པ་དེ་དག་གྙི་སྡུག་བསལ་རང་གྙིས་ལགེས་པར་དཔད་ནས།དབེན་པར་སྫོང་སེྟ་

མྙིག་བཙུམ་ཞྙིང་རང་ཉྙིད་དམལ་བའྙི་གནས་དེར་མངྫོན་སུམ་དུ་སྐྱེས་པར་བསྫོམ། 

如此，自己认真观察了八热地狱、十六近边地狱和铁柱山地狱的痛苦后，当于

寂静处闭目观想：我已真地生在那些充满恐惧和痛苦的地狱之中。 

 

འཇྙིགས་སྐྲག་དང་སྡུག་བསལ་གྙི་སྣང་བ་མངྫོན་སུམ་ལྟ་བུར་སྐྱེས་པ་ན།ག་རེ་ང་ད་རེས་དེར་སྐྱེས་པ་མྙིན་ཀང་དེའྙི་སྡུག་བསལ་སེམས་ཐྫོག་ཏུ་བླངས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇྙི

གས་སྐྲག་དང་སྡུག་བསལ་ད་ེཙམ་འདུག།ད་ལྟ་དརེ་སྐྱེས་པའྙི་སེམས་ཅན་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད་པ་ཡྫོད།དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གྙི་སྐྱེ་བ་སྫོན་མའྙི་ཕ་མ་ཤ་སྟག་ཡྙིན།སེྐྱ་བ་

འདྙིའྙི་ཕ་མ་དང་ཉེ་དུ་མཛའ་བཤེས་སྫོགས་དུ་མ་ཤྙི་བ་དེ་དག་ཀང་དེར་སྐྱེས་མེད་པའྙི་ངེས་པ་མེད།གནས་རྙིས་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བའྙི་རྒྱུའྙི་གཙོ་བྫོ་ནྙི་ཞེ་སང་གྙི་ལས་ཡྙིན།ར

ང་རེས་ཀང་ཚེ་རབས་འདྙི་དང་གཞན་དུ་ཉྫོན་མྫོངས་པ་ཞེ་སང་གྙི་ལས་བསགས་པ་ལ་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད་པ་ཡྫོད་པས་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དམལ་བའྙི་གནས་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་ངེ

ས། 

又沉思：啊！我现在并不是真正生在那些地狱里了，仅仅是内心意念，竟然那

么恐怖、痛苦，而今真正堕落于地狱中的众生不可胜数，这些众生都曾作过自

己前世的父母，也无法确定现世的父母亲友等许多人死后不堕入地狱中，转生

到那些地狱的主因即是嗔恨心，那么我们这些人前世和今生造了无数嗔恨烦恼

的恶业，后世一定会转生于那些地狱中。

དེས་ན་ད་རེས་རང་གྙིས་དལ་འབྱྫོར་གྙི་མྙི་ལུས་ཐྫོབ།མཚན་ལྡན་གྙི་བླ་མ་མཇལ།ཟབ་མྫོའྙི་གདམས་ངག་ཉན།སངས་རྒྱས་ཀྙི་གྫོ་འཕང་སྒྲུབ་ཏུ་ཡྫོད་པའྙི་དུས་འདྙིར།ཕྱྙིན་ཆ

ད་ངན་སྫོང་གྙི་གནས་དེ་དག་ཏུ་གཏན་ནས་མྙི་སྐྱ་ེབའྙི་ཐབས་ལ་འབད་དགྫོས་སམ་དུ་ཡང་ཡང་བསམ།སར་བྱས་ཀྙི་ལས་ངན་པ་རྣམས་ལ་འགྫོད་པ་དག་པྫོས་བཤགས་

པ་དང་།ཕྱྙིན་ཆད་དམལ་བ་ད་ེདག་ཏུ་སྐྱེ་བའྙི་ལས་སྫོག་ལ་བབས་ཀང་བསགས་རེ་ཤྙི་སམ་པའྙི་དམ་བཅའ་དག་པྫོ་བྱ། 



所以应当反复思维：如今我们得到了暇满人身，值遇到具有法相的上师，听闻

了甚深窍诀，有了行持佛法获得佛果的机会，应当精进修持，为今后决定不生

到那些恶趣之处，以猛厉追悔之心忏悔往昔所有的恶业，并猛烈发誓愿：今后

即使遇到生命危险，宁死也不造堕于地狱的恶业。 

ད་ལྟ་དེར་སྐྱེས་པའྙི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་དག་པྫོ་བསྫོམ།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉྙིད་དུ་ངན་སྫོང་གྙི་གནས་རྙིས་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཅྙིག་སམ་དུ་སྨྫོན་ལམ་གད

བ་པ་སྫོགས་སྫོར་དངྫོས་རེས་གསུམ་ཚང་བར་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

对现在生于地狱中的众生发起强烈的悲心，并发愿：愿这些众生即刻从恶趣中

解脱。以圆满加行正行后行而修持。 

——嘉样堪布—— 
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གཉྙིས་པ་གང་དམལ་བརྒྱད་ནྙི། 

八寒地狱 

སྤྱྙི་མཐུན་དུ་གཞྙི་དང་འཁྫོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་གངས་རྙི་དང་ཆབ་རྫོམ་གྙི་ཁྫོད། 

总之此地狱中央和周围所有的地方都是雪山、冰川，在狂风暴雪弥漫之处。 

བུ་ཡུག་འབའ་ཞྙིག་གྙིས་སེབས་པའྙི་གནས་སུ་གཅེར་བུ་གང་བའྙི་སྡུག་བསལ་གྙིས་ཉནེ་པས་ལུས་ལ་ཆུ་བུར་ཐྫོལ་ཐྫོལ་རྡྫོལ་བ་ནྙི་ཆུ་བུར་ཅན།ཆུ་བུར་དེ་དག་རྡྫོལ་ནས་རྨ

ར་སྫོང་བ་ཆུ་བུར་རྡྫོལ་བ།གང་བའྙི་ཟུག་རྔུ་བསན་མྙི་བཟྫོད་པར་སྫོ་འཚིར་བས་སྫོ་ཐམ་ཐམ་པ།སེྨྲ་སགས་རྒྱུན་མྙི་འཆད་པ་འདྫོན་པས་ཨ་ཆུ་ཆུ།སྐད་ཀྙི་གདངས་ཆག་པས་

ཤུགས་རྙིང་ཀྙི་ཧུད་དུ་འདྫོན་པ་ཀྙི་ཧུད་འདྫོན་པ།ཕྱྙིའྙི་ལྤགས་མདྫོག་སྫོན་པྫོར་སྫོང་སེྟ་བཞྙི་ཚལ་དུ་གས་པ་ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ།ནང་གྙི་ཤ་དམར་པྫོར་མངྫོན་པ་ཡང་གང་

བས་འཁགས་ནས་བརྒྱད་ཚལ་དུ་གས་པ་པདྨ་ལྟར་གས་པ།དེ་ལས་ཀང་དམར་ནག་དུ་གྱུར་ཏེ་བཅུ་དྲུག་དང་།སྫོ་གཉྙིས་གངས་མདེ་པར་གས་པ་པདྨ་ཆེན་པྫོ་ལྟར་གས་པ།

དེ་ལྟར་གས་པའྙི་རྨ་ནང་དུ་སྙིན་བུ་ལྕགས་ཀྙི་མཆུ་ཅན་མང་པྫོ་ཞུགས་ནས་ཟ་ཞྙིང་གང་བའྙི་སྡུག་བསལ་མྫོང་བ་ལས།སྡུག་བསལ་མྙི་འད་བ་བརྒྱད་ལ་མྙིང་བརྒྱད་དུ་ཆག

ས་པ་གང་བའྙི་དམལ་བ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ། 

此地狱的众生赤身裸体感受寒冻之苦，身体上生了许多疱疮，所以称为具疱地

狱；由于那些疱疮破裂，形成疮伤而称为疱裂地狱；由于寒冷难忍、牙关紧咬

而称为紧牙地狱；由于不断悲惨地喊着阿啾啾而称为阿啾啾地狱；阿啾啾的声

音也间断了，只能发出叹息的呼呼声，称为呼呼地狱；由于外面的皮肤冻成青

色，身体裂成四瓣，称为裂如青莲花地狱；皮下的肉冻成红色并冻裂成八瓣，

称为裂如红莲花地狱；甚至冻成了黑红色，裂成十六瓣、三十二瓣或无数瓣，

称为裂如大莲花地狱。在冻裂的伤口中爬入许多铁喙的昆虫咬噬并感受寒冻之

苦。因为这八种痛苦各不相同，所以安立了八种名称，称为八寒地狱。 



དེ་དག་གྙི་ཚ་ེཚད་ནྙི།གྫོང་ཁེར་ཀྫོ་ས་ལའྙི་བེས་གཞལ་བའྙི་བཅུ་ཚད་ཉྙི་ཤུ་ཤྫོང་བའྙི་གཞྫོང་པ་ཏྙིལ་གྙིས་གང་བ་ལས་ཆུ་བུར་ཅན་གྙི་ལྫོ་བརྒྱ་རེ་ན་ཏྙིལ་རེ་རེ་ཕྱུངས་པས་

ཏྙིལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ན་ཆུ་བུར་ཅན་གྙི་ཚ་ེཚད་རྫོགས་པ་ཡྙིན་ལ།ལྷག་མ་རྣམས་དེ་ལས་རྙིམ་པར་ཉྙི་ཤུ་རེའྙི་འགྱུར་གྙིས་ཚ་ེཇེ་རྙིང་སྡུག་བསལ་ཇེ་ཆེ་ཡྙིན་ཏེ།ཆུ་བུར་ཅ

ན་གྙི་ཚ་ེཚད་ཙམ་པ་ཉྙི་ཤུ་ཆུ་བུར་བརྡྫོལ་བས་ཐུབ།དེའྙི་ཚེ་ཚད་ཙམ་པ་ཉྙི་ཤུ་སྫོ་ཐམ་པས་ཐུབ་པ་སྫོགས་འགེ་བར་བྱའྫོ།། 

八寒地狱的寿量：二百藏升（此藏升为果萨拉城市所用容量单位）的大盆里装

满芝麻，具疱地狱的每一百年从中取一粒芝麻，这样，将所有的芝麻全部取

完，具疱地狱众生的寿量方尽。其余的地狱依次比上面的增加二十倍。寿量越

来越长，痛苦越来越强，即：疱裂地狱的寿量是具疱地狱的二十倍，紧牙地狱

的寿量是疱裂地狱的二十倍，依此类推。 

 

དེ་དག་གྙི་སྡུག་བསལ་ཡང་སར་ལྟར་རང་རྒྱུད་ལ་བླངས་ནས་བསྫོམ་ཞྙིང་།ད་ལྟ་མྙི་ཡུལ་འདྙིར་དགུན་གྙི་དུས་སུ་གཅེར་བུར་སྐད་ཅྙིག་ཙམ་སྫོད་པའྙི་གང་ལྷགས་ཀྙི་སྡུག་

བསལ་ཡང་བཟྫོད་མྙི་ནུས་ན།དེར་སྐྱེས་ན་ཇྙི་ལྟར་བཟྫོད་སམ་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྙི་ཉེས་པ་ལ་བཤགས་སྫོམ་དང་།གནས་དེར་སྐྱེས་པའྙི་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རེ་སྫོམ་པ་སྫོགས་ས

ར་ལྟར་སྫོར་དངྫོས་རེས་གསུམ་ཚང་བས་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

在相续中如前一样观修那些地狱的痛苦，并观想：如果在此人间，冬季时裸体

在外面停留一刹那也无法忍受寒冷的痛苦，更何况生在那些地狱里，又如何能

忍受呢？所以应忏悔自相续的罪业，防非止恶，并对生在地狱中的有情生起大

悲心，如前一样以加行、正行、后行圆满而修持。 

——嘉样堪布—— 

 

དམལ་བ། 大圆满前行引导文 23.地狱 5 

 

ཉྙི་ཚེ་བ་ནྙི།གནས་ཀང་ངེས་མདེ་སྡུག་བསལ་ཡང་ངེས་མེད་ཡྙིན་ཏེ།བག་གྙི་བར་དུ་བཅར་བ་དང་།རྡྫོ་ཡྙི་ནང་དུ་འཐུམ་པ་དང་།ཆབ་རྫོམ་གྙི་ནང་དུ་རེངས་པ་དང་།ཆུ་ཚ

ན་གྙི་ནང་དུ་འཚདོ་པ་དང་།མེ་ནང་དུ་སེག་པ་དང་།ཤྙིང་སྫོང་ལ་བཅད་གཏུབ་བྱས་པས།རང་ཉྙིད་ཀྙི་ཡན་ལག་དང་ཉྙིང་ལག་བཅད་པར་ཉེར་ལནེ་བྱས་ཏེ་སྡུག་བསལ་

བ་དང་།གཏུན་དང་།ཕྱགས་མ་དང་།ཕྲུ་བ་དང་།སྫོ་དང་།ཀ་བ་དང་།སེད་བུ་དང་།ཐག་པ་ལ་སྫོགས་པ་རྟག་ཏུ་བཀྫོལ་ཞྙིང་སྤྱྫོད་པའྙི་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་སྡུག་བསལ་

དེ་དག་མྫོང་བ་སེྟ། 

孤独地狱：处所不定痛苦也是不定的。有的夹于山崖中，有的困于石头内，有

的冻结在冰里，有的煮于沸水中，有的焚烧在火里……。有的众生藏在树木

内，伐木时，它们需要感受肢体和分支被砍断等痛苦，还有些转生为日常使用

的杵臼、笤帚、瓦罐、门、柱子、灶石、绳子等色法，也以意识感受彼等痛

苦。 

དཔེར་ན་འགྫོ་མགྫོན་གྙིང་རེ་རས་པས་ཡར་འབྫོག་མཚོ་ནང་ན་ཉ་གཟྙིགས་པ་དང་།གྲུབ་ཐྫོབ་ཐང་སྟྫོང་རྒྱལ་པྫོས་རྡྫོ་ནང་ན་སྦལ་པ་གཟྙིགས་པ་སྫོགས་ཡྙིན། 

例如：大成就者卓滚朗吉日巴在雅卓耶湖中看到的鱼，大成就者唐东加波在石

头内见到的青蛙等等。 

 



དེ་ཡང་ཡར་འབྫོག་གཡུ་མཚོ་སྫོན་མྫོ་དེར།སྫོན་མཁའ་འགྫོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་སྐབས་བྫོན་པྫོས་གསེར་བཙོ་ཞྫོ་གང་འཕངས་པ་མཚོར་བསྒྱུར་བ་ཡྙིན་ཏེ།

གགས་པའྙི་མཚ་ོཆེན་བཞྙིའྙི་གཅྙིག་ཡྙིན།མཚོ་མགྫོ་དེར་ལུང་གངས་ཆེན་དང་།མཚོ་གཞུག་ཟས་མ་རྒུ་རུ་ལ་ཟུག་ནས་ཉྙིན་ལམ་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་ཡྫོད་པ་ལ།གྲུབ་ཆེན་གྙིང་

རེ་རས་པས་མཚོ་ནང་དེར་གཟྙིགས་ནས་བཤུམ།ཨ་ཁ་ཁ་དཀྫོར་མ་ཟ་དཀྫོར་མ་ཟ་ཞེས་གསུངས། 

雅卓耶湖是以前益西措嘉空行母修行时，将笨波教徒投来的一枚金币变成的

湖，是四大名湖之一。湖的源头起自得龙刚亲（地名），湖的尽头进入贼玛格

热（地名），中间有许多天的路程。大成就者卓滚朗吉日巴向湖中看后悲泣着

说：“哎哟哟，不要享用信财！不要享用信财！” 

 

དེ་ཅྙི་ལགས་ཞུས་པས།མཚོ་ནང་འདྙིར་བླ་མ་དཀྫོར་ཟན་ཞྙིག་གྙི་རྣམ་ཤེས།ཉྙི་ཚེ་བའྙི་དམལ་བར་སྐྱེས་ཏེ་སྡུག་བསལ་མང་པྫོ་མྫོང་གྙིན་འདུག་གསུངས། 

弟子问他：“上师，什么事？”“这湖中有一条一位享用信财的上师的神识所转生

的鱼正在感受孤独地狱的众多痛苦。” 

དེ་སྟྫོན་པར་ཞུས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་མཚ་ོདེ་སྐད་ཅྙིག་ལ་བསྐམ་ཙ་ན།ཉ་ཆནེ་པྫོ་ཞྙིག་གྙི་ལུས་ཀྙིས་མཚོ་དེས་གར་སེབ་ཏུ་སེབ་པ་ལ་སྫོག་ཆགས་གངས་མེད་པས་གྫོ་མཚམ

ས་མེད་པར་གཏམས་ཏེ་ཟྫོས་པའྙི་སྡུག་བསལ་མྙི་བཟྫོད་པས་འགེ་ལྡྫོག་ལྡྫོག་བྱེད་ཀྙིན་འདུག།འདྙི་ལྟ་བུའྙི་ལས་ངན་པ་སུ་ཞྙིག་གྙི་སྐྱེ་བ་ལགས་ཞུས་པས། 

弟子请他示现给他们看。上师便以神变使此湖刹那干涸。这时，现出一条大

鱼，身体大到周遍整个湖，在它的身体上无有空隙地布满了无数含生蚀食着

它，它痛苦难忍而不停地翻滚着。弟子问：“承受此恶报者是谁的转世？” 

འདྙི་གཙང་བླ་རྟ་ནག་ཅན་གྙི་སྐྱེ་བ་ཡྙིན་གསུངས།གཙང་བླ་རྟ་ནག་ཅན་བྱ་བ་ད།ེངག་ནུས་དང་བྱྙིན་རབས་ཤྙིན་ཏུ་ཆ་ེཞྙིང་།འད་ེགདྫོན་གྙིས་ཉནེ་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྟངས་

བྱས་པ་ཙམ་གྙིས་ཕན་པ་སྫོགས་བྱུང་བས་དབུས་གཙང་རུ་བཞྙིའྙི་མཆྫོད་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ།གཤྙིན་པྫོའྙི་འབུལ་བ་བྱས་པ་སྫོགས་ལ་ཕཊ་ཤར་རེ་སགས་ནས་རྟ་ཟྫོག་མང་པྫོ་

བླང་འགྫོ་བ་ཞྙིག་ཡྫོད་པ་ད་ེཡྙིན། 

他回答：“这是后藏黑马喇嘛的转世。后藏那个黑马喇嘛咒力和加持力非常大，

对于着鬼魔损害的人只是看看就会生效，所以成了前后藏四翼地区人们的供养

处。超度亡人只是念一声‘啪得’后便收取许多牛马等牲畜。他死后便转生为这条

鱼。” 

གྲུབ་ཐྫོབ་ཐང་སྟྫོང་རྒྱལ་པྫོས་རྡྫོ་ཕ་བྫོང་ཆནེ་པྫོ་ཞྙིག་གྙི་སྟེང་དུ་ར་རླུང་གྙི་འཁྲུལ་འཁྫོར་མཛད་པས།རྡྫོ་དེ་ཕྱེད་ཚལ་དུ་གས་པའྙི་ནང་ན་སྦལ་པ་ཆེན་པྫོ་ཞྙིག་གྙི་ལུས་ལ་སྫོ

ག་ཆགས་ཆུང་དུ་གངས་མདེ་པ་འབྱར་ནས་ཟྫོས་པས་སྡུག་བསལ་མྙི་བཟྫོད་པར་ཁ་ནག་དེང་དེང་འདུག་པ་འདྙི་ཅྙི་ལགས་ཞུས་པས། 

大成就者唐东加波在一块大石头上修气脉瑜伽，石头裂开两瓣，在里面有一只

大青蛙，身体上粘附了无数小含生在蚀食它，只见它张着黑洞洞的口，痛苦难

忍。弟子问：“上师，这是怎么回事呢？” 

 

 

འདྙི་དམར་ཆྫོག་བྱེད་པའྙི་བླ་མ་གཅྙིག་གྙི་སྐྱེ་བ་ཡྙིན་གསུངས། 

上师回答：“这是一个作血肉供养的上师的转世。” 

ད་ལྟ་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡང་།ཡྫོན་བདག་གྙི་བཤའ་ལུག་ཚོ་བ་དང་རྒྱགས་པ་རེ་བཤས་ནས་མྙིད་པ་དང་མཚེར་པ་སྫོགས་ཤ་ཁག་གྙིས་གཡྫོས།ཚད་འབྫོང་གྙི་རྙིབས་ཤ་འདར

་ཅུམ་མ་ེབའྙི་སེྟང་དུ་བཞག་ནས་དངས་ཙ་ན། 

如今许多喇嘛也是如此，施主们宰杀肥胖的羊后，在它的咽喉或脾脏等内脏里

装上血肉，放在脊椎骨的精肉上供养这些喇嘛。 



མནབས་གཟན་དེ་དབུ་ལ་འཐེན་ནས།ནང་ཆ་རྣམས་བྱྙིས་པས་ནུ་མ་ནུ་ནུ་མཛད།ཕྱག་ཤན་དེ་ཁ་ཞྙིག་བླངས་ནས་ཕྱྙི་ཤ་རྣམས་དལ་བུས་གསྫོལ། 

他们则拉起披单甩到头后，象小孩吮吸母乳一样吃着内脏，又掏出小刀慢慢地

食用外面的肉。 

བཞེས་པ་ཟྙིན་ཙ་ན་ཞལ་སྣུམ་ཆྙིལ་ལ།ེདབུ་རངས་པ་ཕལ་ལེ།སར་གྙི་དེ་མ་ཡྙིན་པའྙི་རྒྱ་དམར་ཙིག་གེ་བ་ཞྙིག་བྱས་ནས་དབུ་བཏེག་འྫོང་བར་འདུག་སེྟ། 

饱餐之后嘴上油腻腻的，头顶也是热气腾腾，不象以前的他一样，已成了红光

满面、昂首阔步的形象。 

ཚེ་འདྙིར་གསྫོལ་གསྫོལ་བའྙི་བུ་ལྫོན་ཕྱྙི་མ་སྐུ་ལུས་ཀྙི་སྟེང་ནས་འཇལ་དགྫོས་བྱུང་ཙ་ན།ཉྙི་ཚེ་བའྙི་དམལ་གནས་སུ་འྫོ་བརྒྱལ་ཆེན་པྫོ་ཡྫོད་པར་འདུག། 

今生这样享用的人，后世将用自己的身体来偿还，堕入孤独地狱中是何等的痛

苦难忍啊！ 

དེ་བཞྙིན་དུ་ངྫོར་མཁན་ཆནེ་དཔལ་ལྡན་ཆྫོས་སྐྱྫོང་སེ་དགེ་ན་བཞུགས་སྐབས།ཉྙིན་གཅྙིག་དེ་རྙིང་རྔུལ་མདའྙི་ཆུ་ནང་འདྙིར་གང་བྱུང་ཡང་གཏྫོང་མྙི་ཉན་ཞེས་གྲྭ་པ་མང་

པྫོ་སྒུག་ཏུ་བཅུག།ཕྱྙི་དྫོ་ཙམ་ན་ཤྙིང་སྫོང་དུམ་ཆནེ་པྫོ་ཞྙིག་ཆུས་ཁེར་བྱུང་བ་ད་ེབླངས་ནས་དེ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞུས་པས་དེ་ཡྙིན། 

还有大堪布具德护法在德格时，有一天对弟子们说：“今天俄达河里出现什么都

不要放掉。” 许多弟子去河边守候，一直到午后时分，才看到有一段树木被水

冲来。 

སྫོང་དུམ་ད་ེགཤྫོགས་དང་གསུངས།སྫོང་དུམ་གཤགས་པའྙི་ནང་ན་སྦལ་པ་ཆེན་པྫོ་ཞྙིག་ལ་སྫོག་ཆགས་མང་པྫོས་ཟ་གྙིན་འདུག་པ་དེ་ལ་ཁྲུས་ཆྫོག་སྫོགས་མཛད།དེ་སེ ་དགེ

འྙི་གཉེར་པ་བྫོ་རྒྱས་བྱ་བ་ཞྙིག་གྙི་སྐྱེ་བ་ཡྙིན་གསུངས། 

弟子们将木头捞出，禀告上师只有这一截树木，其它什么也没有。具德护法让

弟子劈开树木，裂开的树木中有一只大青蛙，身上有许多含生在蚀食。上师对

它念诵仪轨并说：“这是德格管理信财的监院师哦吉的转世。” 

དེས་ན་མྙི་དཔྫོན་ཁེ་དག་སེ་ཟ་བ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟ་དབང་ཆ་ེཡང་དམལ་གནས་འདྙི་དག་ལ་བསམས་ནས་སྟབས་གཟབ་བྱེད་དགྫོས་པར་འདུག། 

所以，具有强权欺凌属下的官员们，虽然现在极具权威，但是想到这些地狱也

应引起注意。 

——嘉样堪布—— 
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་བཞྙིན་དུ་སྫོན་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་སྐབས་གནས་པའྙི་གྫོང་གྙི་ཤན་པ་ཞྙིག་གྙིས་མཚན་མྫོ་སྫོག་མྙི་གཅྫོད་པའྙི་ཁྙིམས་བླངས་པ་ཉྙི་ཚ་ེབའྙི་དམལ་བར་སྐྱེས་ཏེ།མཚ

ན་མྫོ་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བའྙི་ནང་དུ་བུད་མེད་མཛེས་མ་བཞྙིས་བཟའ་བཏུང་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྙིས་མཆྫོད་ཅྙིང་ཤྙིན་ཏུ་སྐྱྙིད་པ་ལ།ཉྙིན་མྫོ་ཁང་པ་ཡང་ལྕགས་བསེ

གས་ཀྙི་ཁང་པར་གནས་འགྱུར།བུད་མེད་བཞྙི་ཁྙི་སེ་པྫོ་འཇྙིགས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ནས་ཟ་བར་བྱེད་པ་དང་།ཡང་བྱྙི་བྫོ་བྱེད་པས་ཉྙིན་མྫོ་བྱྙི་བྫོ་མྙི་བྱེད་པའྙི་སྫོམ་པ་བླངས་

པས་ཉྙིན་མཚན་གྙི་སྐྱྙིད་སྡུག་སར་གྙི་དེ་ལས་ལྡྫོག་པར་མྫོང་བ་གྫོ་བཞྙིན་སྐྱེས་རྣ་བ་བེྱ་བ་རྙིས་གཟྙིགས་པ་དང་། 

གཙུག་ལག་ཁང་ཡྙིད་དུ་འྫོང་བར་དགེ་སྫོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གནས་པ་ཉྙིན་གུང་ཙམ་ལ་གཎྜྙི་བརྡུངས་ནས་གདུགས་ཚདོ་ལ་འདུས་ཚ་ེགཙུག་ལག་ཁང་ལྕགས་བསེགས་ཀྙི་ཁ

ང་པ་དང་།ལྷུང་བཟེད་དང་ཕྫོར་པ་སྫོགས་མཚོན་ཆར་གནས་གྱུར་ནས་རྡགེ་རེས་འབའ་ཞྙིག་བྱེད་གདུགས་ཚདོ་ཡྫོལ་བའྙི་ཚོད་ལ་སར་བཞྙིན་གེས་ཏེ་གནས་པ།སྫོན་འྫོད་

སྲུང་གྙི་དུས་སུ་དགེ་སྫོང་མང་པྫོ་གུང་ཚིགས་ཀྙི་སྐབས་ཚིག་གྙི་རྫོད་པ་བྱས་པའྙི་རྣམ་སྨྙིན་ཡྙིན་པར་བཤད་པ་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་ཡྙིན་ནྫོ།། 

以前世尊在世时，城中有一位屠夫晚上守持不杀生戒（白天杀生）。后来他转

生到孤独地狱，晚上住在悦意美妙的宫殿里，四名美女供养饮食、受用，快乐



无比；白天时，宫殿变成了燃烧的铁屋，四名美女变成了恐怖的恶狗啃食他。

还有一个邪淫者白天守持不邪淫戒（晚上行邪淫），后来转生到孤独地狱中，

白天晚上所感受的苦乐与前面的例子相反。这是昼辛吉尊者亲眼目睹的。有一

座环境优雅的寺庙居住着五百比丘，每天中午击犍椎集聚僧众供斋时，经堂变

成了燃烧的铁屋，钵盂碗具等则变成兵器，僧人们互相打斗，供斋时间过后，

又恢复如初。这是以前迦叶佛时的许多比丘午饭时争吵的异熟果。 

དེ་ལྟར་ཚ་དམལ་བརྒྱད།གང་དམལ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག།ཉྙི་ཚེ་ཉེ་འཁྫོར་གཉྙིས་དང་བཅྫོ་བརྒྱད་པྫོ་ལ།དམལ་ཁམས་བཅྫོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་སེྟ།དེ་དག་གྙི་གངས་དང་ཚ་ེཚད

་སྡུག་བསལ།དེར་སྐྱེ་བའྙི་རྒྱུ་ལ་སྫོགས་པ་ཞྙིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས།དེར་སྐྱེ་བའྙི་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རེ་བསྫོམ།རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕྱྙིན་ཆད་དེར་མྙི་སྐྱེ་བའྙི་ཐབས་ལ་

འབད་དགྫོས་པ་ཡྙིན། 

这样八热地狱、八寒地狱共十六个，加上近边地狱和孤独地狱共十八个，称为

十八地狱。应当详细了知这些地狱的数量、寿量、所受的痛苦以及转生地狱之

因等等，对生于地狱中的有情生起悲心。并应精进行持自他一切众生将来不生

地狱的各种方便。 

དེ་ལྟར་མ་ཡྙིན་པ་གྫོ་ལྫོ་དང་ཐྫོས་ལྫོར་བཞག་ནས་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན།སར་ཆྫོས་དདེ་ང་རྒྱལ་གྙི་རྒྱུར་འགྫོ།དམ་པས་སྨྫོད་ཅྙིང་མཁས་པས་ཁེལ་བའྙི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 

否则，虽表面上闻法行法却未实修，将会成为傲慢的佛教油子之因，并为圣者

呵责、智者羞辱之处。 

སྫོན་བླ་མ་ཞང་རྙིན་པྫོ་ཆེའྙི་དྲུང་དུ།དགེ་སྫོད་སྤྱྫོད་ལམ་མཛེས་པ་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ཞྙིག་མཇལ་དུ་བྱུང་བ་ལ།དགེ་སྫོང་ཁྫོད་ཀྙིས་ཆྫོས་ཅྙི་ཤེས་གསུངས་པས། 

从前，上师扬仁波切面前有一位外表调顺、内心极其傲慢的比丘前来拜见。上

师问他：“这位比丘，你对佛法了知得如何？” 

ཆྫོས་མང་པྫོ་ཐྫོས་པ་ཡྙིན་ཟེར། 

他回答：“我对佛法，广闻博学。” 

འྫོ་ན་དམལ་ཁམས་བཅྫོ་བརྒྱད་བྱ་བ་དེ་གང་ཡྙིན་གསུངས་པས། 

上师又问：“那么十八地狱是指哪些呢？” 

ཚ་དམལ་བརྒྱད།གང་དམལ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག།ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉྙིས་དང་བཅྫོ་བརྒྱད་ཡྙིན་ཟེར་སྐད། 

他回答：“八热地狱，八寒地狱共十六个，加上嘎玛巴黑红帽两个共十八个。” 

ཁྫོང་ཀརྨ་པ་ལ་མྙི་གུས་པས་དམལ་བའྙི་གངས་སུ་བརྙིས་པ་མ་ཡྙིན་ཀང་།ཉྙི་ཚེ་དང་ཉེ་འཁྫོར་གཉྙིས་ཀའྙི་མྙིང་ནྙི་བརེད། 

他并非是因为不恭敬嘎玛巴而把他们列入地狱的数目中，而是因为忘记了孤独

地狱和近边地狱的名称。 

ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉྙིས་ནྙི་དེ་དུས་གགས་ཆནེ་པྫོ་ཡྫོད་པས་བབ་ཅྫོལ་དུ་བགང་བར་འདུག། 

由于当时嘎玛巴黑红帽二者闻名遐迩，所以随意加到了地狱的数目里。 

དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ན་ཆྫོས་ཞུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལྟ་ཅྙི།ཚིག་ཙམ་ཡང་མྙི་ཤེས་པ་ནྙི་ངྫོ་ཚ་བའྙི་གནས་ཡྙིན་ནྫོ།། 

如果这样求法修行，对词句尚未明了（何况了解其义并实修），则真地成了惭

愧之处。 

——嘉样堪布—— 
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ངན་སྫོང་གྙི་གནས་གཉྙིས་པ་ཡྙི་དྭགས་ཀྙི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་ནྙི།  

སྤྱྙིར་ཡྙི་དྭགས་ལ་བྱྙིང་ན་གནས་པ་དང་།མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའྙི་ཡྙི་དྭགས་གཉྙིས་ཡྫོད། 

饿鬼分二：隐住饿鬼，空游饿鬼。 

དང་པྫོ་ལའང་ཕྱྙིའྙི་སྙིབ་པ་ཅན།ནང་གྙི་སྙིབ་པ་ཅན།སྫོས་ཁུར་གྙི་སྙིབ་པ་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་ཡྫོད་པ་ལས། 

隐住饿鬼分三：外障饿鬼、内障饿鬼、特障饿鬼。 

ཕྱྙིའྙི་སྙིབ་པ་ཅན་ནྙི།ལྫོ་གངས་བརྒྱ་ཕག་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་ཆུའྙི་མྙིང་ཙམ་ཡང་ཐྫོས་མ་མྫོང་བས་ཤྙིན་ཏུ་བཀེས་ཤྙིང་སྐྫོམ་པས་གདུངས།དུས་རྟག་ཏུ་བཟའ་བཏུང་ཞྙིག་དྫོན

་དུ་གཉེར་ནས་འགྫོ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྙི་རེད། 

外障饿鬼：数百年中甚至水的名字也未曾听闻。因此，遭受极其饥饿与干渴的

逼迫，经常为寻找饮食而四处游荡，结果一无所得。 

རེས་འགའ་རྒྱང་རྙིང་པྫོ་ན་ཆུ་ཀླུང་སྫོན་པྫོ་རེ་འབབས་པ་མཐྫོང་ནས།ཡན་ལག་གྙི་ལྷུ་ཚིགས་འཁྫོལ་ཞྙིང་ལྟྫོ་བ་མྙི་ཐགེ་པར་སྡུག་བསལ་བཞྙིན་ཐང་ཆད་ཆད་དུ་ཕྱྙིན་པས་

དྲུང་དུ་སེབ་ཚེ་ཆུ་ཐམས་ཅད་སྐམ་ནས།གམ་པ་ཙམ་ལུས་ནས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ་དང་། 

有时看到远处有青青的河流，以僵直的肢体艰难地支撑着巨大的腹部，痛苦而

疲惫地踉跄奔去，到了近前所有的水已枯干，仅仅剩下河滩，痛苦不堪。 

ཡང་རྒྱང་རྙིང་པྫོ་ནས་ལྫོན་ཤྙིང་ཐྫོག་གུ་ཅན་མཐྫོང་བས་སར་བཞྙིན་སྫོང་སེྟ་དྲུང་དུ་སེབ་པ་ན་སྐམ་ནས་ཁ་མའྙི་སྫོང་པྫོ་ཆེན་པྫོར་འགྱུར་བ་དང་། 

有时从远处看到果实累累的绿树，也如前一样前去，到了近前都已干枯成了用

来燃烧的树干； 

ཡང་བཟའ་བཏུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་མང་པྫོ་མཐྫོང་ཡང་།དྲུང་དུ་ཕྱྙིན་པའྙི་ཚེ་སྐྱེས་བུ་གྫོ་མཚོན་དང་ལྡན་པ་མང་པྫོས་སྲུང་བས་དེད་ནས་མཚནོ་ཆས་རྡེག་ཅྙིང་སྡུག་

བསལ་བ་དང་། 

又看到许多丰美的饮食、受用，但是到了近前时有许多手持兵器的人守护着，

驱赶他们、用兵器殴打他们，痛苦难忍。 

དབྱར་གྙི་དུས་སུ་ནྙི་ཟླ་བ་ཡང་ཚ་ཞྙིང་སེག་པ་དང་།དགུན་ནྙི་ཉྙི་མ་ཡང་ཤྙིན་ཏུ་གང་ཞྙིང་བསྙིལ་བས་ལྷག་པར་གདུང་བ་སྫོགས་ཏེ། 

夏季时感觉月亮十分炎热、炙烤；冬季时太阳却是非常寒冷、清凉，备感痛

苦。 

 

སྫོན་གྫོ་བཞྙིན་སྐྱེས་ཡྙི་དྭགས་ཀྙི་ཡུལ་དུ་བྱྫོན་པས།ཡྙི་དྭགས་ཀྙི་སེར་སྣའྙི་དུག་གྙི་ཚད་པས་ཕྫོག་སེྟ་ཁྫོང་ཞལ་ཤྙིན་ཏུ་སྐྫོམ་ནས་ལྕགས་ཀྙི་མཁར་ཆནེ་པྫོ་ཞྙིག་གྙི་སྫོ་ན་སྐྱེས་

བུ་མདྫོག་ནག་ལ་མྙིག་དམར་བ་འཇྙིགས་སུ་རུང་བ་ཞྙིག་འདུག་པ་ལ།ཆུ་གར་ཡྫོད་ཅེས་དྙིས་པས། 

从前，昼辛吉尊者到饿鬼境内，结果中了饿鬼的吝啬之毒，他感到口干舌燥。

在一大铁城门前，有一可怖的黑面红眼的饿鬼，尊者问：“哪里有水？” 

ཡྙི་དྭགས་སྫོང་དུམ་མེས་ཚགི་པ་འད་བ་མང་པྫོ་འདུས་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྫོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆུ་སྫོལ་ཟེར། 

结果聚来许多如烧焦的树干般的饿鬼，也说：“圆满的大尊者，请赐水给我

们。” 

ཁྫོང་གྙིས་ངས་ཀང་ཆུ་མ་རེད་པ་ཡྙིན་ཆུ་སྫོལ་བྱས་པས། 

（尊者说：“我也得不到水，正在寻找，你们是谁呀？”） 



ཁེད་ཅྙི་ཟེར་ངེད་རྣམས་ལུང་པ་འདྙིར་སྐྱེས་ནས་ལྫོ་གངས་བཅུ་གཉྙིས་ཡྙིན་ཀང་།ཆུའྙི་མྙིང་ཙམ་ཡང་ད་རེས་ལས་ཐྫོས་མ་མྫོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྙི།། 

它们回答：“我们生在这山谷中已十二年了，但是连水的名字也没有听过。” 

ནང་གྙི་སྙིབ་པ་ཅན་ནྙི།ཁ་ཁབ་ཀྙི་མྙིག་ཙམ་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྫོའྙི་ཆུ་བཏུང་ཡང་མགྙིན་པ་རྟ་ར་ཙམ་པའྙི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྙི་བར་ལ་ཁའྙི་དུག་གྙིས་སྐམ་པ་དང་། 

内障饿鬼：口如针眼一样的饿鬼，去饮大海里的水，但水却无法进入它们细如

一根马尾毛的咽喉里，而且口中的毒使水干竭。 

ཅུང་ཟད་རེ་མགྙིན་པར་ཚུད་ཀང་ལྟྫོ་བ་ཡུལ་ལྫོངས་ཙམ་ཡྫོད་པ་མྙི་ཁེངས་པ་དང་།ལྟྫོ་བ་དེ་ཙམ་རེ་ལྟྫོ་བར་སྫོང་ན་མཚན་མྫོའྙི་རྙིང་དེ་ལ་མ་ེའབར་ནས་གྫོ་སྙིང་ནང་ཁྫོལ

་ཐམས་ཅད་བསེགས་པས་སྡུག་བསལ་བ་དང་།འགྫོ་བར་འདྫོད་པའྙི་ཚེ་ལྟྫོ་བ་ཡུལ་ལྫོངས་ཙམ་པ་ཡན་ལག་འཇག་སྐྱ་ཙམ་གྙིས་མྙི་ཐགེ་པར་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 

虽有少量进入咽喉但无法满足它们那大如盆地的腹部，腹内稍感饱满，到了晚

上时要感受腹内燃火焚烧心肺等所有内脏的难忍痛苦。 

——嘉样堪布—— 
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སྫོས་ཁུར་གྙི་སྙིབ་པ་ཅན་ནྙི།ཡྙི་དྭགས་རེ་རེའྙི་ལུས་ལ་མང་པྫོའྙི་ཚང་བཅས་ནས་ཟ་བར་བྱེད་པ་ལ་སྫོགས་པ་ཡྙིན་ལ།དེ་ལས་གཞན་ཡང་སྐྱྙིད་སྡུག་གྙི་རྣམ་གངས་མ་ངེས་

པའང་དུ་མ་ཡྫོད་དེ། 

特障饿鬼：在每个躯体庞大的饿鬼身上，居住着成群的小饿鬼啃食它们。此

外，感受苦乐的数量多而不定。 

སྫོན་གྫོ་བཞྙིན་སྐྱེས་རྣ་བ་བེྱ་བ་རྙི་ཡྙི་དྭགས་ཀྙི་ཡུལ་དུ་བྱྫོན་སྐབས་གཞལ་མེད་ཁང་ཞྙིག་ན་བུད་མདེ་གཟུགས་བཟང་བ།མཛེས་པ།ལྟ་ན་སྡུག་པ།རྙིན་པྫོ་ཆེའྙི་རྒྱན་གྙིས་སས་

པ་ཞྙིག་གྙི་ཁྙིའྙི་རང་པ་བཞྙི་ལ་ཡྙི་དྭགས་བཞྙི་བཏགས་ཤྙིང་འདུག། 

从前，昼辛吉尊者到饿鬼的境界时，见到在一座无量宫殿里有一相貌端严，见

而生喜的美女，以珍宝饰品装饰的宝座四脚上系缚着四个饿鬼。 

དེས་གྫོ་བཞྙིན་སྐྱེས་ལ་ཟན་བྱྙིན་ནས་ཡྙི་དྭགས་འདྙི་རྣམས་ཁདེ་ལ་ཟན་སྫོང་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྙིན་ཅྙིག་ཟེར། 

美女饿鬼向昼辛吉尊者供养食物，并告诉他：“如果这些饿鬼向您要食物，一点

也不要给他们。”之后她就出去了 

 

གྫོ་བཞྙིན་སྐྱེས་ཀྙིས་ཟན་ཟ་བའྙི་ཚེ་ཡྙི་དྭགས་སྫོང་བ་ལས།གཅྙིག་ལ་བྱྙིན་པས་ཕུབ་མར་གྱུར།ཡང་གཅྙིག་ལ་བྱྙིན་པས་ལྕགས་ཀྙི་ཐྫོ་ལུམ་ཟ་བར་གྱུར།ད་ེབཞྙིན་དུ་གཅྙིག་ལ་

རང་གྙི་ཤ་དང་།གཅྙིག་ལ་རྣག་ཁག་ཏུ་གྱུར་པས། 

尊者受用食物时，这四个饿鬼前来索要。尊者给了一个饿鬼，结果食物变成了

糠秕，又给另一个饿鬼结果变成了铁水，再给剩下的饿鬼，一个变成了她自己

的肉另一个变成了脓血。 

བུད་མེད་ད་ེའྫོངས་ནས་ཁྫོད་ལ་ཁྫོ་མྫོས་མ་སྙིན་མ་སྨྲས་སམ།ཁྫོ་མྫོའྙི་སྙིང་རེ་ལས་ཁྫོད་ཀྙི་སྙིང་རེ་ལྷག་གམ་ཟེར་བ་ལ། 

这时，美女饿鬼回来了说：“我不是说不要给它们吗？难道您的悲心胜过我了

吗？” 

འདྙི་དག་ཁྫོད་དང་ཅྙི་ཉེ་བྱས་པས།འདྙི་ནྙི་ཁྫོ་མྫོའྙི་ཁྙིམ་ཐབས་ཡྙིན།འདྙི་ནྙི་བུ་ཡྙིན།འདྙི་ནྙི་མནའ་མ་ཡྙིན།འདྙི་ནྙི་བན་མྫོ་ཡྙིན་ཟེར། 



尊者问：“它们与你是什么关系？”她回答：“这是我（以前）的丈夫，这是我的

儿子，这是我的儿媳，这是我的仆女！” 

ཁེད་ཅག་ལས་གང་གྙིས་འདྙིར་སྐྱེས་བྱས་པས།འཛམ་བུ་གྙིང་གྙི་མྙི་རྣམས་ནྙི་ཡྙིད་ཆེས་པར་དཀའ་བ་ཡྙིན་པས་ཡྙིད་མྙི་ཆེས་སྫོ་ཟེར། 她说：“南瞻部洲

的人很难相信的，说了也不会信，还是不说为好。” 

ཁྫོ་བྫོས་མངྫོན་སུམ་དུ་མཐྫོང་ན་ཇྙི་ལྟར་ཡྙིད་མྙི་ཆསེ་བྱས་པས། 

尊者又问：“你们是以什么业力转生到这里的？” 

དེ་ན་རེ་ཁྫོ་མྫོ་གནས་པའྙི་གྫོང་གྙི་བམ་ཟེ་མྫོ་ཡྙིན་ཏེ།རྒྱུ་སྐར་ལ་བབས་པའྙི་ནུབ་མྫོ་ཟས་བཟང་པྫོ་དག་སྟ་གྫོན་བྱས་པ་ལ།འཕགས་པ་ཀ་ཏ་ཡཱ་ན་ཆེན་པྫོ་བསྫོད་སྫོམས་ལ་བྱྫོ

ན་པར་ཁྫོ་མྫོ་དད་པ་སེྐྱས་ནས་བསྫོད་སྫོམས་ཕུལ་ཏེ།ཁྙིམ་ཐབས་རེས་སུ་ཡྙི་རང་བ་འབུལ་དུ་བཅུག་ན་དགའ་བར་འྫོང་སམ་ནས།རེའྙི་སས་འཕགས་པ་ཀ་ཏ་ཡཱ་ན་ཆེན་པྫོ

་ལ་བསྫོད་སྫོམས་དུ་ཕུལ་བས་རེས་སུ་ཡྙི་རང་བ་ཕུལ་ཅྙིག་བྱས་པས། 

于是她开始讲述：“我前世是一个城市中的婆罗门女，在一个节日的夜晚准备了

丰美的饮食。（次日）嘎达亚那尊者（于城中）化缘。我对尊者生起信心并供

养了他，满心欢喜地以为丈夫也一定会随喜。便告诉丈夫：‘我供养了佛的弟子

嘎达亚那大尊者，你应随喜。’ 

དེ་ཁྫོས་ནས་ཇྙི་སྙིད་བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་མ་ཕུལ།གཉནེ་བཤེས་རྣམས་ཀྙི་སྙི་ཞུ་མ་བགྙིས་པར།ཁྫོད་ཀྙིས་དགེ་སྫོང་མགྫོ་རེག་ད་ེལ་བསྫོད་སྫོམས་ཀྙི་ཕུད་སྙིན་ནམ།མགྫོ་རེག་དེ་

ཕུབ་མ་ཅྙི་ཕྱྙིར་མྙི་འགམ་ཟེར། 

丈夫听后恼羞成怒地说：‘我没有供养婆罗门，甚至没有孝敬亲戚们，你却首先

供养那个光头，那个光头怎么不吃糠秕呢？’ 

དེ་བཞྙིན་དུ་བུ་ལ་བྱས་པས་དེ་ཡང་ཁྫོས་ཏེ།མགྫོ་རེག་དེ་ཅྙི་ཕྱྙིར་ལྕགས་ཀྙི་ཐྫོ་ལུམ་མྙི་ཟ་ཟེར།དེའྙི་ནུབ་མྫོ་ཁྫོ་མྫོའྙི་གཉེན་དག་གྙིས་ཁྫོ་མྫོ་ལ་ཟ་མ་བཟང་པྫོ་རྣམས་བསྐུར་བ

་མནའ་མས་མྫོ་རང་གྙིས་ཟྫོས་ནས།ངན་པ་རྣམས་ང་ལ་བྱྙིན།ངས་ཟ་མ་བཟང་པྫོ་རྣམས་ཟྫོས་ནས་ངན་པ་རྣམས་ང་ལ་མ་བྱྙིན་ནམ་དྙིས་པས།དེས་ངས་ཁྫོད་ཀྙི་ཟས་ཟ་བ་ལ

ས་རང་གྙི་ཤ་ཅྙི་ཕྱྙིར་མྙི་ཟ་ཞེས་རྫུན་སྨྲ་ཞྙིང་། 

然后我又对儿子说了，儿子也气愤地说：‘光头怎么不喝铁水呢？’当天晚上我的

亲戚们给我捎来丰美的食品，让儿媳带回，结果她自己偷吃了，将不好的食品

给了我。我问她：‘你是不是未将好的食物交给我而自己吃了，却将不好的食物

给了我？’她妄言回答：‘我吃你的食物还不如吃自己的肉呢！’ 

དེ་བཞྙིན་དུ་ཁྫོ་མྫོའྙི་གཉེན་རྣམས་ལ་ཟས་བསྐུར་བ་སར་བཞྙིན་བན་མྫོས་ཟྫོས་ནས།ངས་ཁྫོད་ཀྙི་ཟ་མ་རྐུ་བ་ལས་རྣག་ཁག་ཅྙི་ཕྱྙིར་མྙི་འཐུང་ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ།བདག་གྙི

ས་སེམས་ཅན་འདྙི་དག་རང་རང་གྙི་ལས་ཀྙི་འབས་བུ་ཉམས་སུ་མྫོང་བ་དེར་སྐྱེ་ཞྙིང་ལྟ་བར་གྱུར་ཅྙིག་སམ་པས། 

同样，我让仆女捎给亲戚的食物她在路上偷吃了。我问她时，她回答说：‘我偷

吃你的食物还不如喝脓血呢？’当时我发愿：愿我将来生在能看到他们感受各自

业果的地方。 

 

 

ཡྙི་དྭགས་མཐུ་མྫོ་ཆེར་སྐྱེས།དེ་མྙིན་ན་འཕགས་པར་བསྫོད་སྫོམས་ཕུལ་བས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྙི་ལྷར་སྐྱེ་བ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན། 

所以如今我转生为大力饿鬼，否则以供养尊者的功德可以生到三十三天。 

ཁེད་ཡང་གནས་པའྙི་གྫོང་དུ་འགྫོ་ན་བདག་གྙི་བུ་མྫོ་སྨད་འཚངོ་བྱེད་པ་དེ་ལ།ཁྫོད་ཀྙི་ཕ་མ་སྫོགས་ངས་མཐྫོང་བས་དེ་དག་ན་རེ།ལས་འདྙིའྙི་འབས་བུ་ནྙི་ཡྙིད་དུ་མྙི་འྫོང་

བ་ཡྙིན་གྙིས་དམ་པ་མ་ཡྙིན་པའྙི་ཆྫོས།སྙིག་པ་དེ་སྤྫོངས་ཤྙིག་ཟེར་རྫོ།།ཞེས་གསུངས་ཤྙིག། 

དེ་ཡྙིད་མྙི་ཆེས་ན་ཁྫོད་ཀྙི་སྫོན་གྙི་ཕའྙི་ཁང་པ་ན་ལྕགས་ཟངས་གསེར་གྙི་གང་བ་བཞྙི་དང་།གསེར་གྙི་འཁར་བ་དང་།རྙིལ་བ་སྤྱྙི་བླུགས་ཡྫོད་ཀྙི།དེ་དག་ཕྱུང་ལ་དུས་དུས་སུ



་འཕགས་པ་ཀ་ཏྒཱ་ན་ཆེན་པྫོ་ལ་བསྫོད་སྫོམས་ཕུལ་ནས་བདག་ཅག་གྙི་མྙིང་ནས་ཕྱུང་སེྟ་ཡྫོན་བསྫོ་བ་བྱྫོས་ཤྙིག་དང་།དེས་ལས་ད་ེསབ་པ་དང་།ཡྫོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་

རྫོ།།ཞེས་ཟེར་རྫོ།། 

您如果去我曾住的城市，请转告我那做妓女的女儿说：‘我已见到了你的父母

等，此业的果报是令人痛心的。’告诉她断除非法的恶业，改过自新。如果她不

信，再告诉她，你的父亲生前的房间里有四个装满黄金的铜锅还有金盘及金

瓶，取出这些物品时常供养嘎达亚那大尊者，然后念我们的名字作回向，这样

可以减轻我们的业力，并能逐渐消尽。” 

——嘉样堪布—— 
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དེ་བཞྙིན་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་ཛེ་ཏཱ་རྙི་ལྫོངས་རྒྱུར་བྱྫོན་པས།ཡྙི་དྭགས་མྫོ་གཟུགས་མྙི་སྡུག་པ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བརྒྱའྙི་ཨ་མར་གྱུར་པ་ཞྙིག་གྙིས་སྫོབ་དཔྫོན་ལ།ངའྙི་ཁྫོ་ཕྫོ་རྡྫོ་རེ་གདན་དུ་

ཟས་ཚོལ་བ་ལ་སྫོང་ནས་ལྫོ་བཅུ་གཉྙིས་ཡྙིན་ཀང་མ་བྱུང་།ཁདེ་དེར་བྱྫོན་ན་ཁྫོད་མྱུར་དུ་མ་འྫོངས་ན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བཀེས་ནས་འཆྙིའྫོ་གསུངས་ཤྙིག་ཟེར།ཁྫོད་ཀྙི་ཁྫོ་ཕྫོ་དེ་

ཇྙི་ཞྙིག་ལྟ་བུ་ཡྫོད།ཡྙི་དྭགས་ཐམས་ཅད་འད་བར་འདུག་པས་ངས་ཤེས་སམ་གསུངས་པས།ནྫོར་མྙི་དགྫོས་ཏེ།ཁ་ཆེ་བ་སྣ་ཉག་པ་མྙིག་ཞར་བ་གཟུགས་མྙི་སྡུག་པའྙི་མཚན་

མ་དགུས་བརྒྱན་པ་ཞྙིག་ཡྫོད་ཟེར། 

此外，哲达日阿阇黎出游时到了饿鬼界。一位有五百个孩子、相貌丑陋的饿鬼

母对哲达日阿阇黎说：“我的丈夫去印度金刚座觅食已十二载，至今未归，您若

去印度金刚座，请转告他‘如果不快快回来，孩子们就要饿死了’。”哲达日问：

“你的丈夫是什么样子啊？所有的饿鬼都一样我能认识吗？”她说：“不会认错

的，他是一个大嘴巴、塌鼻子、小眼睛具足九种丑相的饿鬼。” 

 

ཁྫོང་རྡྫོ་རེ་གདན་དུ་བྱྫོན་པས།དགེ་ཚུལ་ཞྙིག་གྙིས་གཏྫོར་ཆུ་དང་གཏྫོར་ཟན་མང་པྫོ་ཞྙིག་དྫོར་ནས་སྫོང་བ་ལ།ཡྙི་དྭགས་མང་པྫོས་རུབ་བརྒྱབ་པའྙི་ཁྫོད་ན་ཁྫོ་རང་འདུག།

ཆུང་མའྙི་འཕྙིན་བསྐུར་རྣམས་བསྐྱལ་བས།ངས་ལྫོ་བཅུ་གཉྙིས་སུ་ཉུལ་ཡ 

ང་།སྐྫོར་གཅྙིག་དགེ་སྫོང་ཡང་དག་པ་ཞྙིག་གྙིས་སྣབས་ལུད་ཅྙིག་དྫོར་བ་ལ་ངེད་ཡྙི་དྭགས་མང་པྫོའྙི་རུབ་བརྒྱབ་པས་ཅུང་ཟད་རདེ་པ་ལས་གང་ཡང་མ་རེད་པ་ལ་ཟེར། 

ཁྫོ་རང་སྣབས་ལུད་རྫོད་ས་ནས་ཡྙི་དྭགས་གཞན་གྙིས་ལུས་ལ་རྨ་མང་པྫོ་གཏྫོད་འདུག་གསུངས། 

哲达日去了金刚座。一个沙弥倒供过的水和许多食子时，聚集了许多饿鬼争

食，其中有她丈夫。哲达日转告了他妻子的口信。那个饿鬼说：“我流浪到这里

虽然已十二年了，但只有一次一位清净的比丘丢弃鼻涕时，我们这么多饿鬼集

聚争夺才获得一点点，除此以外什么也没有得到，而且我自己在争抢鼻涕时，

被其他的饿鬼打得遍体鳞伤。” 

དེ་བཞྙིན་དུ་ཡྙི་དྭགས་ཀྙི་གནས་རྙིས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་བཀེས་སྐྫོམ་གཙོ་བྫོར་གྱུར་པའྙི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ཀྙིས་གདུངས་པའྙི་ཚུལ་སེམས་ཐྫོག་ཏུ་བླང་།ད་ལྟ་རང་རེས་ས

་དྫོ་ཙམ་ཟ་མ་མ་ཟྫོས་ཀང་།སྡུག་བསལ་ཅྙི་འད་བ་ཞྙིག་འདུག།ལྫོ་གངས་མང་པྫོའྙི་བར་དུ་ཆུ་ཡྙི་མྙིང་ཙམ་ཡང་མྙི་ཐྫོས་པའྙི་གནས་སུ་སྐྱེས་ན་ཇྙི་ལྟར་བྱེད།དེར་སྐྱེ་བའྙི་རྒྱུའྙི

་གཙོ་བྫོ་ནྙི་སེར་སྣ་དང་།འཇུར་གེགས་ཡྙིན་པས་བདག་གྙིས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྙི་ལས་བསགས་པ་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད།ང་ནྙི་དེ་ལྟ་བུའྙི་གནས་རྙིས་སུ་ཅྙི་ནས་ཀང་མྙི་སྐྱེ་བ་ཞྙིག་

བེྱད་དགྫོས་ས མ་པ་སྫོགས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྫོར་དངྫོས་རེས་གསུམ་ཚང་བར་བསྫོམ་མྫོ།། 

如此看来，无论生在饿鬼中任何一处，都同样遭受着以饥渴为主的各种痛苦。

我们应诚心观修：现在我们这些人仅仅没有吃早饭，便会感受怎样的痛苦？如



果转生到许多年连水的名字也听不到的地方那将如何呢？转生到饿鬼界的主因

是吝啬和悭吝（阻碍他人布施），因为我们曾经也造过无数这样的恶业，所以

现在我们应当尽己所能为不转生到恶趣诚心以圆满加行、正行、后行而修持。 

——嘉样堪布—— 

 

ཡྙི་དྭགས། 大圆满前行引导文 24.饿鬼 4 

 

གཉྙིས་པ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་ནྙི།བཙན་དང་རྒྱལ་པྫོ་ཤྙི་འདེ་འབྱུང་པྫོ།མ་མྫོ་ཐེའུ་རང་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་ཏེ།དེ་དག་ཀང་དུས་རྟག་ཏུ་འཇྙིགས་སྐྲག་དང་འཁྲུལ་སྣང་འབའ་ཞྙི

ག་ལ་སྤྱྫོད།རྟག་ཏུ་བསམ་པ་ངན་པ་ལ་གནས་པས་གཞན་ལ་གནྫོད་པའྙི་ལས་ཁྫོ་ན་ལ་བརྫོན་ཅྙིང་ཤྙི་མ་ཐག་དམལ་བ་སྫོགས་ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་དུ་འགྫོ་བ་མང་། 

空游饿鬼：妖精、王鬼 55、死魔、厉鬼 56、鬼女、独角鬼等等，这些饿鬼恒

时处于恐惧、怖畏和迷乱的境界之中，经常生起恶念，唯有精勤于损害他人的

恶业，他们死后多数都立即堕入地狱等恶趣的深渊。 

ཁད་པར་ཞག་བདུན་ཕག་རེའྙི་མཚམས་སུ་སར་རང་ཉྙིད་ནད་དང་མཚོན་དང་འགེགས་ལ་སྫོགས་པ་གང་གྙིས་ཤྙི་བའྙི་སྡུག་བསལ་དེ་ཉྙིད་མྫོང་ནས།དེ་གཞན་ལ་སྤྫོ་བར་

འདྫོད་པས་གང་དུ་ཕྱྙིན་པ་དེར་ཡང་གནྫོད་ཅྙིང་རང་ལ་མྙི་ཕན། 

尤其是无论它们生前是以病死、兵器所杀或悬梁自尽等何种方式而横死，每隔

七天，它们都要感受一次以那种方式死亡的痛苦。它们想把这种痛苦转移给别

人，所以无论到何处都是害人不利己。 

 

སྫོན་གྙི་མཛའ་བཤེས་དང་ཉེ་དུ་ལ་སྫོགས་པའྙི་དྲུང་དུ་དགའ་བས་ཕྱྙིན་ཀང་དེ་དག་ལ་ནད་དང་སྫོ་འབྫོགས་ལ་སྫོགས་མྙི་འདྫོད་པའྙི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་། 

满心欢喜地来到昔日的亲朋好友面前，却令他们生病或发疯等感受不乐意的痛

苦。 

སགས་པ་ནུས་པ་ཅན་གྙིས་མནན་བསེགས་འཕངས་གསུམ་བྱས་པས།ས་འྫོག་མུན་པའྙི་གནས་སུ་བསྐལ་པའྙི་བར་དུ་མ 

ནན་པ་དང་།སྙིན་སེག་གྙི་མེ་ལ་སེག་པ་དང་།ཡུངས་ཐུན་དང་རྡྫོ་ཕྱེ་སྫོགས་ཀྙིས་བབས་པ་བརྒྱབ་པ་ན་མགྫོ་བྫོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་ཤྙིང་ལུས་དུམ་བུ་སྟྫོང་དུ་འགྫོ་བ་སྫོག

ས་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ་ཁྫོ་ན་ལས་མ་འདས། 

瑜伽士（具有修证的咒师）们做诅烧抛仪轨时，将这些饿鬼压伏在地下黑暗之

处，长达数劫；或者做火供，将它们烧在火里；或者抛撒驱邪芥子或石子，将

这些饿鬼的头裂成百瓣，身断成千截等，恒时不离痛苦。 

དགུན་ཉྙི་མ་གང་ཞྙིང་དབྱར་ཟླ་བའང་ཚ་བ་སྫོགས་ལྫོག་པའྙི་སྣང་བ་རྣམས་ཀང་ཡྙི་དྭགས་སྤྱྙི་དང་མཐུན་པར་འཆར།ཁ་ཅྙིག་བྱ་དང་ཁྙི་ལ་སྫོགས་པའྙི་གཟུགས་སུ་ཡྫོད་

པས་གཟུགས་བྱད་ཡྙིད་དུ་མྙི་འྫོང་བ་སྫོགས་སྡུག་བསལ་གྙི་རྣམ་གངས་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ལ་སྤྱྫོད་པ་ཡྙིན་པས་དེ་དག་གྙི་སྡུག་བསལ་ཀང་རང་ཐྫོག་ཏུ་བླངས་ཏེ། 

这些饿鬼还要感受冬季太阳寒冷、夏季月亮酷热等反常现象的痛苦，这些与一

般饿鬼相同。有些饿鬼则以鸟、狗等令人讨厌的形象感受难以臆测的无量痛

苦。 

དེར་སྐྱེ་བའྙི་སེམས་ཅན་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རེ་བསྫོམ་པ་སྫོགས་སྫོར་དངྫོས་རེས་གསུམ་ཚང་བར་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

因此我们应诚心诚意思维，自己代受那些饿鬼的痛苦，并对生在饿鬼界的众生

发起慈悲心，以圆满加行、正行、后行而修持。 



——嘉样堪布—— 

 

དུད་འགྫོ། 大圆满前行引导文 25.傍生 

ངན་སྫོང་གྙི་གནས་གསུམ་པ་དུད་འགྫོ་ལའང་བྱྙིང་ན་གནས་པ་དང་ཁ་འཐྫོར་བ་གཉྙིས་ལས། 

傍生分二：海居傍生、散居傍生。 

དང་པྫོ་ནྙི།མཐའྙི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྫོའྙི་ནང་ན་ཉ་དང་།ཆུ་སྙིན་དང་།དུང་དང་།སྦལ་པ་དང་།འབུ་སྙིན་ལ་སྫོགས་པ་ཆང་འགག་གྙི་སྤང་མ་བཞྙིན་ལྕྙིག་ལྕྙིག་ཡྫོད་པ་ལ་སྦྲུལ་ད

ང་ཆུ་སྙིན་ལ་སྫོགས་པ་ཆེ་བ་རྙི་རབ་ལ་ལན་མང་པྫོའྙི་བར་དཀྙིས་པ་དང་།ཆུང་བ་རྡུལ་ཕན་དང་ཁབ་རེ་ལྟ་བུའྙི་བར་དུ་ཡྫོད་ཅྙིང་།ཆེ་ཆེས་ཆུང་ཆུང་རྣམས་གྱུར་མྙིད་བྱེད

།ཆུང་ཆུང་གྙིས་ཆེན་པྫོ་རྣམས་ཐལ་མར་འབྙིགས་ཤྙིང་ཟ།སྫོག་ཆགས་ཆེ་བ་རེ་རེའྙི་ལུས་ལ་ཆུང་བ་དུ་མས་ཚང་བཅས་ནས་ཁ་ཟས་སུ་བྱེད་པ་དང་།གྙིང་བར་ཉྙི་མ་མྙི་འཆ

ར་བའྙི་གནས་སུ་སྐྱེས་པས་རང་གྙི་ཡན་ལག་དང་ཉྙིང་ལག་བརང་བསྐུམ་བྱེད་པ་ཙམ་ཡང་མྙི་མཐྫོང་བར་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ།བླུན་ཞྙིང་གཏྙི་མུག་པས་སྤང་བླང་གྙི་གནས

་ཐམས་ཅད་ལ་རྨྫོངས་ཏེ་སྡུག་བསལ་མུ་མཐའ་མདེ་པའྙི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡྙིན། 

海居傍生：一望无际的大海中，鱼、鲸、螺、龟、虾等如酒糟般密集一处，其

中长蛇、鲸等大动物的身量可以绕须弥山数周，小动物则如微尘或针尖一般。

大的傍生吞食小的傍生，小的径直刺入大的身体蚀食它们，每一个大的动物身

上都有许多小的含生筑窝居住蚀食它。有的生在无有阳光的岛屿上，连自己屈

伸肢体也无法看见，非常痛苦。因为极为愚痴的缘故，不了知任何取舍之处，

处于无边的痛苦之中。 

 

ཁ་འཐྫོར་བའྙི་དུད་འགྫོ་ལྷ་དང་མྙི་ཡྙི་ཡུལ་ན་ཡྫོད་པ་རྣམས་ཀང་བླུན་རྨྫོངས་དང་བཀྫོལ་སྤྱྫོད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་ཁྫོ་ན་ལ་སྤྱྫོད།ཀླུ་སྫོགས་ལ་མཁའ་ལྡྙིང་གྙི་གནྫོད་པ་དང་།བེྱ་

ཚན་གྙི་ཆར་འབབས་པ།བླུན་ཞྙིང་གཏྙི་མུག་པ།གདུག་རྩུབ་དང་དུག་སྫོགས་ཡྫོད་པས་ཉམས་ཐག་པའྫོ།། 

散居傍生：虽然生在人间天境，但只是感受愚昧和被役使的痛苦。如龙王遭受

大鹏鸟的威胁及降临热沙雨的危害，这些傍生愚痴、呆笨、野蛮、具毒等非常

可怜。 

ཁད་པར་མྙི་ཡུལ་གྙི་དུད་འགྫོ་མྙིས་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའྙི་རྙི་དྭགས་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་ནྙི་འཇྙིགས་སྐྲག་གྙི་སྣང་བ་ཁྫོ་ན་ལ་སྤྱྫོད།ཟས་ཁམ་གང་ཟ་ཡང་བག་མྙི་ཕེབ་བཞྙི

ན་དུ་ཟ།གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་ལ་ཟ་ཞྙིང་།རྫོན་པ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྫོགས་གསྫོད་པ་པྫོ་གངས་མང་།ཁས་བྱེའུ་དང་བྱེའུས་འབུ་གསྫོད་པས་མཚོན།གཅྙིག་གྙིས་གཅྙིག་གསྫོ

ད་པའྙི་ལས་ངན་པ་ཁྫོ་ན་རྟག་ཏུ་གསྫོག། 

尤其是人间傍生，无有主人饲养的野兽等恒时处于恐怖、畏惧之中，即便吃一

口食物也难得安稳。它们遭受互相啖食，或被猎人捕杀，或被猛兽吞食等众多

危害。如鹞鹰吃鸟雀，鸟雀吃小虫等都表明它们恒时唯造互相残杀的恶业。 

 

རྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་ནྙི་སེམས་ཅན་དེ་དག་མནར་ཞྙིང་གསྫོད་པའྙི་ལས་ཐབས་ལ་མཁས་པས། 

རྒྱ་དང་སྙི་དང་གྫོག་ཚ་ེདང་མེ་མདའ་ལ་སྫོགས་གནྫོད་པ་དུ་མས་འཕལ་དུ་སྫོག་ལ་རྒྫོལ།ཁ་ཅྙིག་རང་གྙི་ལུས་ལ་སྐྱེས་པའྙི་རྭ་དང་སྤུ་དང་པགས་པ་ལ་སྫོགས་པའྙི་ཆེད་དུ་

གསྫོད་དེ།མུ་ཏྙིག་གྙི་ཆེད་དུ་ཉ་ཕྱྙིས་གསྫོད་པ་དང་།མཆེ་བ་དང་རུས་པ་ལ་སྫོགས་པའྙི་ཆེད་དུ་གང་པྫོ་ཆེ་གསྫོད་པ་དང་།པགས་པའྙི་ཆེད་དུ་སྟག་གཟྙིག་དང་སམ་དང་ལྦ་

སྫོགས་གསྫོད་པ་དང་།ག་རྙིའྙི་ཆེད་དུ་ག་བ་དང་།ཤ་དང་ཁག་གྙི་ཆདེ་དུ་རང་འབྫོང་ལ་སྫོགས་པ་གསྫོད་པ་སྫོགས་རང་གྙི་ལུས་ཉྙིད་ཀང་རང་ཉྙིད་གསྫོད་པའྙི་རྒྱུར་སྐྱེས་

པས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ། 



猎人们精通伤害残杀这些众生的技巧，如设陷阱、撒网罟、射火箭等，瞬间便

可以使它们丧命。有些傍生因为自己身体上所长的角、毛、皮等而遭杀，如为

了珍珠采海贝；为了牙骨杀大象；为了兽皮杀老虎、豹子、水獭以及狐狸等；

为了麝香杀獐子；为了获取血肉杀害野牛、野马等等。自己的身体成了自己遭

杀的因，非常痛苦。 

མྙི་ལ་བརྟེན་པའྙི་དུད་འགྫོ་རྣམས་ནྙི་བླུན་ཞྙིང་གཏྙི་མུག་པས་གསྫོད་པའྙི་གཤེད་མས་རལ་གྙི་ཐྫོགས་ཏེ་དྲུང་དུ་སེབ་ཀང་མྙིག་སྫོ་ཅེ་རེ་ལྟ་བ་ལས་བྫོས་པ་ཙམ་ཡང་མྙི་ཤེས

། 

主人所养的傍生：因为愚痴呆笨，屠夫手持刀剑来到了它们面前时，它们只是

眼睁睁地看着，丝毫也不知道逃避。 

དེ་བཞྙིན་དུ་ཞྫོ་བཞྫོ་བ་དང་།ཁལ་འགེལ་བ་དང་།བྱ་གཅྫོད་པ་དང་།སྣ་འབྙིགས་པ་དང་།རྨྫོས་རྨྫོ་བ་སྫོགས་བཀྫོལ་སྤྱྫོད་ཀྙི་རྣམ་གངས་འདྙི་མ་མྫོང་སམ་པ་གཅྙིག་ཀང་མེད།

རྟ་ཁལ་སྫོགས་རྒྱབ་ཐམས་ཅད་རྨར་སྫོང་ཡང་ད་དུང་ཡང་ཁལ་འགལེ་བ་དང་།ཞྫོན་ནས་འགྫོ་བ་སྫོགས་བྱེད།འགྫོ་མ་ནུས་ཙ་ན་ལྕག་གྙིས་བབ་ཅྙིང་རྡྫོས་རྡེག།དེ་རྣམས་ལ་

དཀའ་ཚེགས་དང་ན་ཚ་ཡྫོད་སམ་པ་ནྙི་མྙི་བྱེད། 

还要感受如挤奶、驮运、阉割、穿鼻、耕地等众多役使痛苦，马牛等背上虽已

伤痕累累，仍然驮运货物，被人骑使。走不动时它们的主人就用鞭子抽打，或

用石头打击，根本没有想过它们也有疲劳和病痛。 

གནག་ཕྱུགས་དང་ལུག་རྣམས་ནྙི་རྒས་ནས་འཆྙི་བ་ལ་མ་ཐུག་གྙི་བར་དུ་བེད་བཅད།རྒས་ཙ་ན་རང་གྙིས་གསྫོད་པའམ་གཞན་ལ་འཚངོས་པ་གང་ཡྙིན་གྙི་སྫོ་ནས་ཐམས་

ཅད་ཀང་བཤས་སུ་ཕབ་ནས་རང་བཞྙིན་གྙིས་འཆྙི་བ་ནྙི་གཅྙིག་ཀང་མདེ།དེ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ལ་སྤྱྫོད་པ་ཡྙིན་པས།དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་བའྙི་སེམས

་ཅན་མཐྫོང་ཙ་ན་དེ་རང་ཉྙིད་ཡྙིན་པའྙི་བླྫོ་བཞག་ནས་སྡུག་བསལ་ཅྙི་ཙམ་འདུག་ལ་སྫོགས་པ་ཞྙིབ་ཏུ་བསམས་ནས། 

许多牦牛、山羊、绵羊从小到老一直被主人使用，老的时候或被主人宰杀，或

被卖给别人，无论如何都将被宰杀，自然死亡的几乎没有，感受无法想象的痛

苦。看到遭受这样痛苦的众生时，当详细思维，观想如果自己遭受这种痛苦，

那将如何感受。 

 

དུད་འགྫོའྙི་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་སྤྱྙི་ལ་སྙིང་ར་ེདག་པྫོ་བསྫོམ་ཞྙིང་ཁད་པར་རང་ལ་བསེྟན་པའྙི་དུད་འགྫོ་སྫོགས་ཡྫོད་ན་བྱམས་བརེས་སྐྱྫོང་བ་དང་།ཐ་ན་འབུ་སང་དང་སྫོག་

ཆགས་ཕ་མྫོ་ཚུན་ཆད་ལའང་བདེ་སྡུག་གྙི་ཚོར་བ་མེད་པ་ནྙི་གཅྙིག་ཀང་མེད་ལ། 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གྙི་ཕ་མ་མ་བྱས་པའང་མདེ་པས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རེ་བ་སྫོམ་པ་སྫོགས་སྫོར་དངྫོས་རེས་གསུམ་ཚང་བར་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་། ། 

应该对生于傍生处的众生生起悲心，自己若有饲养的傍生，应仁慈爱护它们，

甚至虫蝇及细微含生以上无一不有苦乐的感受，所有这些傍生也无有一个未做

过自己的父母，应当对它们生起慈悲心。 

དེ་ལྟར་ངན་སྫོང་གྙི་གནས་གསུམ་པྫོ་ནྙི།གང་དུ་སྐྱསེ་ཀང་སྡུག་བསལ་གྙི་རྣམ་གངས་དྫོས་དག་ལ་རྒྱུན་རྙིང་།བླུན་ཞྙིང་གཏྙི་མུག་ལ་ཆྫོས་ཀྙི་སྣང་བ་མདེ་པས་སར་ཡང་ངན

་སྫོང་གྙི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ཁྫོ་ན་ལས་མདེ། 

这样，三恶趣中无论生在哪里，都要感受剧烈而漫长的痛苦。愚昧无知，无有

正法的光明，一切所为唯有成为恶趣之因。 

དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་ན་ཕྱྙི་ནས་ཐར་བ་དཀའ་ཞྙིང་།རང་རྒྱུད་ལ་ངན་སྫོང་ད་ེདག་ཏུ་སྐྱེ་ངེས་པའྙི་ལས་ཚེ་རབས་འདྙི་དང་གཞན་དུ་བྱས་པ་དུ་མ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་པས།སར་བྱས་ཀྙི

་ལས་ལ་འགྫོད་པ་ཕྱྙིན་ཆད་ཀྙི་བཤགས་སྫོམ་སྫོགས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འབད།དེར་སྐྱེས་པའྙི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་དག་པྫོ་བསྫོམ།རང་གྙིས་དུས་གསུམ་དུ་བསག

ས་པའྙི་དགེ་འབས་ཐམས་ཅད་ངན་སྫོང་ད་ེདག་ཏུ་སྐྱེས་པའྙི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྙི་ཆེད་དུ་བསྫོ་བ་བྱ།གནས་ངན་དེ་དག་ལས་ཐར་བའྙི་སྨྫོན་ལམ་གདབ། 



如果生到恶趣后难以解脱。我们自相续中今生或他世一定造了许多转生恶趣之

业，应诚心忏悔以前所造的恶业，发誓今后不再造恶业，精进修持，对生在恶

趣中的众生生起强烈的悲心，自己三世所积一切善果回向生在恶趣中的这些众

生，愿它们能从恶趣中解脱。 

བདག་གྙིས་ད་རེས་ཐེག་པ་ཆེན་པྫོའྙི་ཆྫོས་དང་མཇལ་ནས།རང་གཞན་གྙི་དྫོན་གཉྙིས་འགྲུབ་པའྙི་ལམ་སྒྲུབ་ཏུ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་པས་ཆྫོས་ཕྱྙིར་དཀའ་བ་སྤྱད་ཅྙིང་བརྫོན་པས་

ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ།ངན་སྫོང་གྙི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དག་པའྙི་ཞྙིང་དུ་དང་བར་བྱའྫོ་སམ་པའྙི་སེམས་བསེྐྱད། 

དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བླ་མ་དང་དཀྫོན་མཆྫོག་གྙིས་བྱྙིན་གྙིས་རྫོབས་ཤྙིག་སམ་དུ་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་གསྫོལ་བ་འདེབས་པ་དང་།རམ་ཟླར་སན་པ་སྫོགས་བྱ།དེ་ལྟར་བྱས་པའྙི་

དགེ་བའང་སེམས་ཅན་གྙི་དྫོན་དུ་བསྫོ་བ་སྫོགས་དམ་པ་གསུམ་གྙིས་ཟྙིན་པར་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

并观想我如今值遇到大乘正法，有了行持成办自他二利正道之机缘，所以应发

心刻苦求法精进修持，将来接引恶趣的所有众生到清净刹土，愿上师三宝加持

我获得此能力并祈祷上师本尊，发誓念诵等。如此善根也回向众生，以回向等

三殊胜摄持而修持。 

དེ་ལྟར་ན་ངན་སྫོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསལ་གྙི་རང་བཞྙིན་ཡྙིན་ཀང་མཐྫོ་རྙིས་རྣམ་གསུམ་ནྙི་བདེ་ཞྙིང་སྐྱྙིད་པ་ཡྙིན་ནམ་སམ་ན། མཐྫོ་རྙིས་ནའང་བདེ་བ་མདེ་དེ། 

若有人想：生在三恶趣都是痛苦的本性，那善趣是安乐幸福的吧？实际上善趣

也无有安乐的，（以下说明此理）。 

——嘉样堪布—— 

 

མྙིའྙི་སྡུག་བསལ། 大圆满前行引导文 26. 人的痛苦 1 

 

དང་པྫོ་མྙིའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།མྙི་རྣམས་ལ་ར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པྫོ་གསུམ། 

人的痛苦分二：三大根本痛苦，八支分痛苦 

སེྐྱ་རྒ་ན་འཆྙིའྙི་སྡུག་བསལ་གྙི་ཆུ་བྫོ་ཆནེ་པྫོ་བཞྙི།དག་སང་བ་དང་ཕད་ཀྙི་དྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ།གཉེན་བྱམས་པ་དང་བལ་གྙི་དྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ།མྙི་འདྫོད་པ་ཐྫོག་

ཏུ་འབབ་པའྙི་སྡུག་བསལ།འདྫོད་པ་ཐྫོག་ཏུ་མྙི་ཁལེ་བའྙི་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཡྫོད་པ་ལས། 

（三大根本痛苦：变苦，苦苦，行苦。） 

ར་བའྙི་སྡུག་བསལ་གསུམ་གྙི་དང་པྫོ་འགྱུར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།ད་ལྟ་སྐད་ཅྙིག་མར་བདེ་བར་ཡྫོད་འཕྫོ་ལ་སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་བ་སེྟ།ལུས་ལ་ཕན་པའྙི་ཟས་ཟྫོས་ནས་ངྫོ

མས་ཤྙིང་འགངས་ཏེ་སྐྱྙིད་པར་ཡྫོད་པ་ལ་སྙིན་ཕྫོ་བར་ལངས་ནས།གང་ཐབས་ཀྙི་ནད་དག་པྫོ་གྫོ་བུར་དུ་བྱུང་སེྟ་སྡུག་བསལ་བ་དང་།ད་ལྟར་སྐྱྙིད་པར་ཡྫོད་འཕྫོ་ལ།ནྫོར་ཕྱུ

གས་དགས་དེད་པ་དང་།ཁང་གཞྙི་མེས་ཚིག་པ།ནད་གདྫོན་དག་པྫོ་གྫོ་བུར་དུ་བྱུང་བ།ཕྱྙི་རྫོལ་གྙི་གཏམ་ངན་ཐྫོས་པ་སྫོགས་འཕལ་དུ་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཏེ། 

变苦：现在所拥有的片刻的安乐瞬间也将变成痛苦，例如，食用利益身体的饮

食后腹内饱足，觉得很幸福时，（没想到）胃肠里生了寄生虫，突然患了严重

的浪踏病，痛苦不堪。现在充满快乐之时，如果被怨敌赶走了家畜，大火烧毁

了房屋，突然遭受病魔的损害或听到别人的恶语中伤等，快乐瞬间会变成痛

苦。 

 

སྤྱྙིར་འཁྫོར་བའྙི་གནས་རྙིས་འདྙིས་བདེ་སྐྱྙིད་སན་གསུམ་ལྟར་སྣང་བ་གང་ལ་ཡང་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྙིང་མཐར་སྡུག་བསལ་བ་ཁྫོ་ན་ལས་མ་འདས

་པ་ཡྙིན་པས་སྐྱྫོ་བ་བསེྐྱད་དྫོ།། 



从这一点来说，凡轮回中似乎拥有的安乐、幸福、名誉，其实都无有丝毫恒

常、稳固的，皆不离痛苦的本性，因此应对轮回之事生起厌烦心。 

གཉྙིས་པ་སྡུག་བསལ་གྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།སྡུག་བསལ་ས་མ་མ་སངས་བཞྙིན་དུ་ཕྱྙི་མས་ནྫོན་པ་མཛེ་ཐྫོག་ཏུ་ཕྫོལ་བྱུང་བ།ཕྫོལ་ཐྫོག་ཏུ་རྨ་གཏུགས་པ།ཕ་ཤྙི་བའྙི་སྟེང་དུ་མ་ཤྙི་

བ།དགས་དེད་པའྙི་སེྟང་དུ་མྙི་གཅེས་པ་ཤྙི་བ་ལྟ་བུ་སྟེ།འཁྫོར་བའྙི་གནས་འདྙི་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་སྡུག་བསལ་གྙི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསལ་བརེགས་པ་ཁྫོ་ནས་དུས་འདའ་བ་ལས་

བདེ་བའྙི་གྫོ་སྐབས་སྐད་ཅྙིག་མ་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

苦苦：前面的痛苦尚未断尽时又遭受新的痛苦，如麻风病未痊愈又生毒痈，毒

痈还未好又生疮；父亲死后接着母亲又亡，遭怨敌抢劫又死了亲人。无论生在

轮回之何处，都是唯有以苦上加苦而度日，无有一刹那安乐的机会。 

 

གསུམ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།ད་ལྟ་རང་རེས་བདེ་བར་རྫོམ་པ་རྣམས་ཀང་དངྫོས་སུ་སྡུག་བསལ་ལྟར་མྙི་མངྫོན་ཀང་དྫོན་དུ་སྡུག་བསལ་གྙི་རྒྱུ་ཁྫོ་ན་ལས་མ་འདས་

ཏེ། 

ཟས་ཟྫོས་པ་གྫོས་གྫོན་པ་གནས་ཁང་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱན་དང་སྟྫོན་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྙིག་པའྙི་རྒྱུས་སྒྲུབ་པ།བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀང་སྙིག་པའྙི་གཡྫོ་བཀྫོལ་

འབའ་ཞྙིག་ལས་མྙི་འདུག་པས།འདྙི་ཐམས་ཅད་ཀྙི་འབས་བུ་ནྙི་སྡུག་བསལ་བ་ཁྫོ་ན་ཡྙིན། 

行苦：现在我们这些自以为安乐的人们，好象没有亲身感受痛苦，但实际上也

绝未超越痛苦之因，如吃饭、穿衣、住房、受用、装饰及宴会等，一切都成了

造罪业的因，一切所作所为也全部不离造恶业的虚伪之行，这一切业果唯有感

受痛苦而已。 

དཔེར་ན་ཇ་དང་ཙམ་ལྟ་བུ་ལ་མཚནོ་ན།ཇ་ནྙི་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བཏབ་པའྙི་ལྡུམ་བུ་ཡྙིན་ཏེ།དའེྙི་ས་བྫོན་འདེབས་པ་དང་།ལྫོ་མ་འབེག་པ་སྫོགས་ཀྙི་དུས་སྫོག་ཆགས་བསད་པ་ཡ

ང་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད།དར་རེ་མདྫོ་མན་ཆད་ནས་མྙི་ཡྙི་ཁུར་བརྡ་བྱས་འྫོངས་སྐབས་མྙི་རེ་རེས་ཀང་ཁག་དྲུག་བཅུ་གཉྙིས་རེ་ཁུར་ནས་འྫོང་།དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མགྫོ་ལ་བ

རྟེན་ནས་ཁུར་བས་དཔྲལ་བའྙི་པགས་པ་ཟད་དེ་རུས་པ་སྐྱ་སང་ངེ་མཐྫོངས་ཀང་ད་དུང་ཡང་ཁུར། 

例如：仅仅就茶和糌粑而言，也不离痛苦之因。茶是汉地所种植的一种植物，

在播种、剪叶等时杀了无数的众生，从康定以下，依靠人力运上来的时候，每

人要带六十二卡，他们所有的人将茶顶在头上运来，所以前额的皮肤被磨得糜

烂白骨清晰可见，但仍然还在运送。 

མདྫོ་ཐྫོག་ཡན་ཆད་དུ་མཛོ་གཡག་དའེུ་སྫོགས་ལ་བཀལ་ནས་འྫོངས་སྐབས།དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱབ་ཆད་གྫོ་བུག་སྤུ་བྱྙི་བཀྫོལ་སྤྱྫོད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ག

ཏད། 

从康定以上用犏牛、牦牛、骡子等驮运上来的时候，所有的牲口也是腹背疮

伤、毛脱皮烂等，感受无法想象的役使之苦。 

ཇ་དེ་ཉྫོ་ཚོང་གྙི་དུས་ཀང་མནའ་དང་ཁེལ་ལ་མྙི་བརྙི་གཡྫོ་སྒྱུ་དང་རྫོད་པ་ཁྫོ་ནས་ཚངོ་བྱས། 

经销茶叶时，唯以打妄语、违誓言等欺骗的手段或争吵来销售。 

 

ཚོང་ཟྫོང་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལུག་གྙི་བལ་དང་ཚ་རུ་སྫོགས་ལ་བྱས། 

བལ་དེ་ཡང་དབྱར་ཁའྙི་དུས་ལུག་ཤྙིག་དང་ཞྫོ་སྐྱསེ་སྫོགས་སྫོག་ཆགས་དང་སྤུ་ཉག་མང་ཉུང་མེད་པ་ཡྫོད་པ་ལ།དེ་དག་ལས་ཕལ་ཆེར་ནྙི་གྙིས་འབེག་པའྙི་དུས་མགྫོ་བཅ

ད་སྐེད་པ་སྡུམ། ནང་ཆ་ཕྱུང་སྟེ་བསད།མ་ཤྙི་བ་རྣམས་ཀང་བལ་དང་ལྷན་དུ་གཅུས་དབུགས་འཐུམ་ལ་ངན་སྫོང་ཁྫོ་ན་བྱས་པ་ཡྙིན། 

大多数商品是用绵羊毛和羊羔皮兑换来的。这些绵羊毛也是同样，夏季时，一

只羊身上的虱子及吸血虫等含生与它身上的羊毛数量一样多。当用剪刀剪羊毛



时，这些含生大多数被割头断腰，内脏脱出而死；未死的也是与羊毛绞在一

起，憋得喘不过气而死去。 

ཚ་རུ་ཡང་ལུ་གུ་འཕལ་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དབང་པྫོ་ཐམས་ཅད་རྫོགས།བདེ་སྡུག་གྙི་ཚོར་བ་དང་ལྡན།ལུས་ཀང་ཉམས་བརྟ 

ས།གསྫོན་པའྙི་དང་པྫོ་སྐྱྙིད་པར་ཡྫོད་པའྙི་དུས་སུ་འཕལ་དུ་བསད་པ་ཡྙིན། 

羊羔皮也是如此，小羊羔刚刚出生，诸根圆满具足并有了苦乐的感受，身体在

发育成长，刚刚感受到人间的快乐之时，就立即被宰杀了。 

རྨྫོངས་པ་དུད་འགྫོ་ཡྙིན་ཀང་འཆྙི་བ་ལ་ནྙི་འཚེར།གསྫོན་པ་ལ་ནྙི་དགའ།གནད་གཅྫོད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི་མྫོང་།ཕྲུ་གུ་བསད་པའྙི་མ་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསལ་ནྙི་བུ་གཅྙིག་པུ་

ཤྙི་བའྙི་མ་ཇྙི་ལྟར་མཐྫོང་ཆྫོས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ཡྙིན། 

虽然是愚昧无知的傍生，也同样渴望生存、畏惧死亡、害怕遭受气息瓦解的痛

苦。被杀的小羊羔的母亲也如同死了独子的母亲一样悲痛，这些都是我们现量

所见之事。 

དེ་ལྟ་བུའྙི་རྒྱུ་རས་ཉྫོས་པ་སྫོགས་ལ་བསམ་ནས་ཁམ་གཅྙིག་ཙམ་བཏུང་ཡང་ངན་སྫོང་གྙི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ལས་མྙི་འདུག། 

思维诸如此类的商品买卖，仅仅喝一口茶也不离恶趣之因。 

ཙམ་པ་ཡང་།དང་པྫོ་ཞྙིང་ལ་རྫོག་བརྒྱབ་པའྙི་གནས་སྐབས།ས་འྫོག་གྙི་འབུ་ཐམས་ཅད་ས་སེྟང་དུ་ཕྱུང་།ས་སྟེང་གྙི་འབུ་ཐམས་ཅད་ས་འྫོག་ཏུ་མནན།རྨྫོས་གང་གར་སྫོང་

གྙི་རེས་སུ་བྱ་རྫོག་དང་བྱེའུ་སྫོགས་ཁ་དལ་ཁྫོམས་མེད་པར་འབུ་རྒུམ་གྙིན་འགྫོ་བ་དེ་ཡྙིན། 

糌粑也是如此，最初开垦田地之时，地下所有的小虫被翻到地面上来，地面上

所有的小虫被埋到地下，耕牛走到哪里，乌鸦、鸟雀等都跟在后面不停地啄食

着小虫。 

དེ་བཞྙིན་དུ་ཞྙིང་ལ་ཆུ་འདནེ་སྐབས།རན་ལ་གནས་པའྙི་སྫོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སྐམ་ལ་བཀམ།སྐམ་ལ་གནས་པའྙི་སྫོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གཤེར་གྙིས་བསད། 

当灌溉田地时，水里所有的含生干涸而死，旱地上所有的含生溺水而死。 

དེ་བཞྙིན་དུ་ས་བྫོན་འདེབས་པ་འབེག་པ་བརྡུང་བ་སྫོགས་ཀྙི་དུས་བསད་པའང་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད།དེ་དག་ལ་བསམ་ན་འབུ་སང་ཁྫོ་ན་ཕྱེ་བྱས་པ་འགམ་པ་དང་འད། 

如果想到这些，我们吃糌粑就如同在吃虫蝇的粉末一样。 

དེ་བཞྙིན་དུ་མར་དང་འྫོ་མ་སྫོགས་ཀང་དཀར་གསུམ་དང་མངར་གསུམ་ཞེས་སྙིག་མེད་དང་གཙང་མར་བརྙི་ཡང་།རྟྫོ་ལེ་དང་བེའུ་ལུ་གུ་སྫོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ནྙི་བསད།མ་བ

སད་པ་རྣམས་ཀང་།སེྐྱས་མ་ཐག་ནས་མ་འྫོ་མངར་མྫོ་ཁམ་གང་ཡང་ནུ་ལྫོངས་མེད་པར་རེ་ལ་ཐག་པ་བཞག།སྫོད་ན་གདང་ལ་བཏགས།འགྫོ་ན་ཕན་ཚུན་སེལ།དེ་ཐམས་ཅ

ད་ཀྙི་ཟས་སྐལ་དང་འཐུང་སྐལ་འྫོ་མ་ཁམ་གང་ཡྫོད་པ་དེ་འཕྫོག་ནས་ཉྙིང་ཁུར་བྱས།མའྙི་ལུས་ཀྙི་བཅུད།བུའྙི་སྫོག་གྙི་ཟུངས་ཕྫོགས་པས་མ་ཤྙི་མ་གསྫོན་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏེ། 

同样，酥油和牛奶等虽然称为三白三甜，算是无罪清净的食物吧，但事实上并

非如此。大多数小羊羔和牛犊被杀，未被杀的刚刚生下来便吃不到一口甘甜的

母乳。主人用绳子将其拴在桩子上，行走的时候把两个牛犊互相连在一起，吃

一口母奶的机会也被剥夺了。主人取出牛奶的精华（酥油），母亲身体的精华

是孩子生命的源泉，牛奶被夺走后牛犊处于不死不活的地步。 

མ་འབྙི་རྒྫོག་པྫོ་དག་ཀང་དཔྙིད་ཀའྙི་དུས་ཉལ་མལ་ནས་ལྡང་མྙི་ནུས་པ་ཙམ་དུ་ཟུངས་ཟད།བྙིས་ལུག་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ནྙི་མུ་གེ་ཁྫོ་ནས་ལྟྫོག་གྙིར་འཆྙི།མ་ཤྙི་བ་རྣམས

་ཀང་སྐྫོམ་སྐྫོམ་པ་ཉམ་ཆུང་བ།འགྫོས་གུམ་གུམ་པ་ཤྙི་ལ་ཁད་པ་ཡྫོག་ཐྫོད་ཙམ་རེ་ལས་མེད་པ་བྱས་པ་དེ་ཡྙིན། 

虽是强壮的母牛，（因主人日日抽取其身体的精华后），到了春季时，从卧处

爬也爬不起来，精疲力尽，奄奄一息。大多数牛犊、羊羔也因饥饿而死，未死

的这些也是干瘪羸弱，行走艰难，四肢萎缩，濒临死亡，犹如拔炒棍头一般。 



དེ་བཞྙིན་དུ་ད་ལྟ་རང་རེས་སྐྱྙིད་པྫོར་བརྙི་བ་ཐམས་ཅད་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུ།རྒྱབ་ལ་གྫོན་རྒྱུ།རྒྱུ་ཟས་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་གང་ལ་བསམས་ཀང་སྙིག་པ་ཁྫོ་ནས་བསྒྲུབས་པ་

ཞྙིག་མ་གཏྫོགས་མདེ་པས། འདྙི་ཐམས་ཅད་ཀྙི་འབས་བུ་མཐར་ནྙི་ངན་སྫོང་གྙི་སྡུག་བསལ་ 

མུ་མཐའ་མདེ་པ་ལ་སྤྱྫོད་དགྫོས་པ་ཡྙིན་པས།ད་ལྟ་སྐྱྙིད་པྫོར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདུ་བྱེད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

因此现在我们认为幸福的所有事物，包括口中吃的、身上穿的一切财物、食

品、受用，也都是唯以造罪业而形成的，这一切之果报最终将要感受无边的恶

趣痛苦，所以现在一切表面上的快乐也是行苦的本性。 

——嘉样堪布—— 

 

 

 

མྙིའྙི་སྡུག་བསལ། 大圆满前行引导文 26. 人的痛苦 2 

 

སེྐྱ་རྒ་ན་འཆྙི་བཞྙི་ལས། 

（八支分苦：生，老，病，死（四大瀑流），怨憎会苦，爱别离苦，不欲会

苦，求不得苦。） 

དང་པྫོ་སེྐྱ་བའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།འདྙི་ལྟར་འཛམ་བུ་གྙིང་པའྙི་མྙི་རྣམས་ནྙི།མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་ཡྙིན་པས།ཕ་མའྙི་ཁུ་ཁག་གྙི་དབུས་སུ་དྙི་ཟ་ཉེ་བར་ལེན་པའྙི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་

ཏེ།མེར་མེར་དང་།ནུར་ནུར་དང་།ལྟར་ལྟར་དང་།མཁང་གྱུར་དང་།གྫོར་མྫོ་ལ་སྫོགས་འགྱུར་བའྙི་གནས་སྐབས་ཀྙི་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མྫོང་། 

生苦：南瞻部洲的人们大多数是胎生的，以寻香 64 的意识，趋入父母的精血

中，便形成凝膜、皮包、血肉、肉团和支节等肢体。 

ཡན་ལག་ཉྙིང་ལག་དང་དབང་པྫོ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའྙི་གནས་སྐབས་ན།མའྙི་མངལ་གྙི་ནང་དྫོག་ཅྙིང་དྙི་ང་བ་མུན་ནག་གྙི་ནང་།བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་པ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བ

སལ་མྫོང་།མས་ཁ་ཟས་ཚན་མྫོ་ཟྫོས་པས་མེ་ནང་དུ་བསེགས་པ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ།གང་མྫོ་ཟྫོས་པས་ཆུ་གང་དུ་བསྐྱུར་བ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ།ཉལ་བ་ན་རྙིས་ནྫོན་པ་ལྟ་བུ

འྙི་སྡུག་བསལ།འགངས་པ་ན་བག་གྙི་བར་དུ་བཅར་པ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ།བཀེས་པ་ན་གཡང་ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བས 

ལ།འགྫོ་འདུག་བསྒུལ་བསྐྱྫོད་བྱས་པ་ན་རླུང་གྙིས་ཁེར་བ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ་སྫོགས་ཡྫོད། 

住胎时期的痛苦：肢体和分支等诸根圆满具足的时候，感觉到母胎中非常狭

窄、异常臭恶、漆黑一片，犹如关在监狱中一样痛苦。母亲食用热的饮食时犹

如在火中烧灼一样痛苦；母亲食用冷的饮食时，犹如浸在冷水中一样痛苦；母

亲睡觉时如被山压着一样痛苦；母亲饱足的时候，犹如夹在山崖中间一样痛

苦；母亲饥饿的时候，犹如堕入深谷般痛苦；母亲行走时，犹如被风刮走般痛

苦。 

དེ་ནས་ཟླ་བའྙི་གངས་རྫོགས་ནས།བཙའ་བའྙི་དུས་སྙིད་པ་ལས་ཀྙི་རླུང་གྙིས་མགྫོ་མཇུག་བསྒྱུར་ཏེ།བཙའ་སྫོར་དངས་པ་ན་གད་སྟྫོབས་པྫོ་ཆེ་ཞྙིག་གྙིས་རང་པ་ནས་བཟུང་

སེྟ་རྙིག་དྫོར་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ་ཡྫོད།རུས་པའྙི་འཁྲུལ་འཁྫོར་གྙི་བར་ནས་འབྱུང་བའྙི་ཚེ།ལྕགས་ཀྙི་འཇུར་མྙིག་ནས་དངས་པ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ་ཡྫོད།བཙའ་སྫོ་

དྫོགས་པ་རྣམས་བཙའ་མྙི་ནུས་པར་དེ་ཉྙིད་དུ་འཆྙི་བའམ།ཡང་ན་མ་བུ་གཉྙིས་ཀ་འཆྙི་བ་དང་།མྙིན་ཀང་ཤྙི་ལ་ཐུག་པའྙི་སྡུག་བསལ་མྫོང་སྟེ། 

这样住胎月数圆满以后，出生时被三有的业风吹动，头足翻转颠倒。通过产门

时犹如被一个大力勇士拉着脚拽出来，摔打在墙壁上一样痛苦。从整个盆腔中

间出来时，犹如通过（铁斧头上的）铁孔一样痛苦。如果母亲产门狭窄不能生



出，也许就死在母腹中或者母子二人全都死亡，即使没有死但已感受到接近死

亡的痛苦。 

ཨྫོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོས།མ་བུ་གཉྙིས་ཀ་གཤྙིན་ཡུལ་གྫོམ་ཕྱེད་བྫོར།།མ་ཡྙི་ཁ་རུས་མ་གཏྫོགས་རུས་ཚིགས་བེྱ།།ཞེས་གསུངས། 

莲花生大士曾说：“母子二人中阴迈半步，除母颌骨余骨皆分裂。” 

བཙས་ནས་ཀང་སྟན་གྙི་སྟེང་དུ་ལྷུང་དུས་ཚེར་མའྙི་དྫོང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུ།རྒྱབ་ཀྙི་ཕྲུ་མ་བཤུ་དུས་གསྫོན་པྫོར་པགས་པ་བཤུས་པ་ལྟ་བུ།མྙི་གཙང་བ་བྱྙི་དྫོར་བྱས་དུས་ཚེར་

མའྙི་ལྕག་གྙིས་བབས་པ་ལྟ་བུ།མའྙི་པང་དུ་བླངས་དུས་བྱེའུ་ཕྲུག་ཁས་ཁེར་བ་ལྟ་བུ།སྤྱྙི་བྫོར་མར་བྱུག་དུས་བཀྙིགས་ནས་དྫོང་དུ་འཕང་བ་ལྟ་བུ་ལ་སྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ་

མྫོང་།དེ་ནས་ཙགོ་པུར་བསལ་ཏེ་འཇྫོག་པའྙི་དུས་སུ།མྙི་གཙང་བའྙི་འདམ་དུ་ཚུད།ལྟྫོག་སྐྫོམ་ན་ཚ་ལ་སྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ་ཅྙི་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་ངུ་བ་ཁྫོ་ན་ལས་མེད། 

出生后被放到垫子上时，犹如落到荆棘丛中一样痛苦；剥脱背上的胎膜时，犹

如活活剥皮般痛苦；擦拭身上的不净物时，犹如用荆棘的鞭子抽打一样痛苦；

母亲抱在怀里的时候，犹如鹞鹰叼捉雏鸡一样痛苦；在头顶涂酥油（藏族的风

俗，小孩出生后祝愿吉祥的仪式）时，犹如捆绑后抛到坑里一样痛苦；放在睡

床上时，犹如沉溺于粪尿之中。无论出现饥渴病痛等什么痛苦时只是啼哭而

已。 

དེ་ལྟར་སྐྱེས་ནས་ལང་ཚ་ོསྨྙིན་པའྙི་ཚེ་ན་རེ་ཞྙིག་འཕེལ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་།དྫོན་དུ་ཚེ་ནྙི་ཉྙིན་རེ་བཞྙིན་ཟད་ཅྙིང་འཆྙི་བ་ལ་ཐག་ཇེ་ཉེར་འགྫོ།འཇྙིག་རྟེན་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བཞ

ག་གྲུབ་པ་དང་ཟྙིན་པའྙི་དུས་མེད་པ་ཆུའྙི་གཉེར་མ་ལྟ་བུ་གཅྙིག་རེས་སུ་གཅྙིག་འབྱུང་བ་ལ་སྤྱྫོད།ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྙིག་པ་འབའ་ཞྙིག་དང་འབེལ་བས་ངན་སྫོང་

གྙི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡྙིན་པས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ལྫོ།། 

当发育成长到韶华之年时，表面看来青春美满，但实际上人的生命一天天在不

断缩短，正一步一步走向死亡。今生世间的一切琐事没有了结圆满之时，犹如

水面的波纹一样此起彼伏、不断涌现。这一切也都是与罪业相关联的，所以只

能成为恶趣之因。 
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དེ་ནས་རྒས་པའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།དེ་ལྟར་འཁྫོར་བའྙི་བྱ་བཞག་སྙིང་པྫོ་མེད་ཅྙིང་ཟྙིན་པའྙི་དུས་མེད་པ་སྤྱྫོད་པའྙི་ངང་དུ་མ་ཚོར་བཞྙིན་དུ་རྒས་པའྙི་སྡུག་བསལ་གྙིས་གཏུག

ས།ལུས་ཀྙི་སྟྫོབས་ཐམས་ཅད་རྙིམ་གྙིས་ཉམས།ཞྙིམ་པྫོར་ཟྫོས་པའྙི་ཁ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀང་མྙི་འཇུ།མྙིག་གྙི་དབང་པྫོ་ཉམས་པས་ཐག་རྙིང་དང་ཆུང་བའྙི་གཟུགས་མྙི་མཐྫོང

་།རྣ་བའྙི་དབང་པྫོ་ཉམས་པས་ས་སྐད་རྣམས་ཇྙི་བཞྙིན་པ་མྙི་ཐྫོས།ལྕའེྙི་དབང་པྫོ་ཉམས་པས་བཟའ་བཏུང་གྙི་རྫོ་མྙི་ཚོར་ཞྙིང་སྨྲ་ངག་གྙི་སེབ་མྙི་ཐྫོན།ཡྙིད་ཀྙི་དབང་པྫོ་ཉམ

ས་པས་དན་པ་རྨྫོངས་ཤྙིང་བརདེ་ངས་དང་བྱྙིང་འཐྙིབས་ཆེ།ཁའྙི་སྫོ་ཕེང་ལྷུངས་པས་ས་བའྙི་ཟས་མྙི་ཆྫོམས་ཤྙིང་ཚགི་ལྡབ་ལྡྙིབ་ཏུ་སྨྲ།ལུས་ཀྙི་དྫོད་ཤྫོར་བས་གྫོས་སབ་ན་

མྙི་དྫོས་ཤྙིང་།འདེགས་བྱེད་ཀྙི་སྟྫོབས་ཉམས་པས་ལྙི་ན་མྙི་ཐེག།འདྫོད་པའྙི་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ལ་དགའ་ཡང་སྤྱྫོད་པའྙི་མཐུ་མེད།ལུས་ཀྙི་ར་རླུང་རྒུད་པས་བླྫོ་སབ་ཅྙིང་བཟྫོད་སན

་ཆུང་།ཀུན་གྙིས་བརས་བཅྫོས་བྱེད་པས་ཡྙི་མུག་དང་སྡུག་བསལ་སྐྱེ།ལུས་ཀྙི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པས་ནད་དང་གནྫོད་པ་མང་།འགྫོ་འདུག་དང་བསྒུལ་བསྐྱྫོད་ཐམས་ཅད་ཀ

ང་མྙི་ནུས་བཞྙིན་དུ་དཀའ་བས་བྱེད་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ཏེ། 

老苦：轮回之事无有实义，并且没有完结的时候，正在享受之中，不知不觉就

已感受到衰老的痛苦。这时周身体力逐渐减弱，丰美食品不能消化；眼根减

弱，看不到远处的景物或细小的物体；耳根减弱，无论说话声音如何，都听不



清楚；舌根减弱，品尝不出饮食的味道，并且说话吞吞吐吐；意根减弱，记忆

模糊、健忘，昏昏沉沉；口中牙齿脱落，不能咀嚼坚硬的食物，而且口齿不

清；体温失调，衣服稍微有些单薄，便会觉得寒冷；支撑力下降，所以不能承

受重衣，虽然渴望欲妙受用，却无力享用；身体的风脉衰退，所以承受力、忍

耐力很脆弱；受到众人的欺辱，所以内心异常痛苦；因身体的四大紊乱，所以

遭受许多疾病和损害，一切行动也是无力艰难。 

རེ་མྙི་ལས། 

བརྟྫོད་ཕུར་འདྫོན་པའྙི་ལྡངས་ལུགས་དང་གཅྙིག།བྱ་ལ་འཇབ་པའྙི་འགྫོ་ལུགས་དང་གཉྙིས།།ས་དྫོ་ཆད་པའྙི་སྫོད་ལུགས་དང་གསུམ།།གསུམ་འདྙི་གསུམ་འཛམོས་པའྙི་དུས་

ཚོད་ན།།ཨ་ཕྱྙི་སྒྱུ་ལུས་རྒུད་པའྙི་ཡྙིད་ཕམ་མ།།ཕྱྙི་པགས་པ་འདུས་པའྙི་གཉེར་མ་དང་གཅྙིག།ནང་ཤ་ཁག་ཟད་པའྙི་འབུར་གྫོབ་དང་གཉྙིས།།བར་གེན་ལྐུགས་འྫོན་ལྫོང་ཐྫོམ

་ཡྫོར་དང་གསུམ།།གསུམ་འདྙི་གསུམ་འཛམོ་པའྙི་དུས་ཚོད་ན།།ཨ་ཕྱྙི་མྙི་སྡུག་སྟྫོན་པའྙི་ཁྫོ་གཉེར་ཅན།།ལྕྙི་ལ་ཧྲུལ་བའྙི་དུག་པྫོ་དང་གཅྙིག།གང་ལ་ཉྫོག་པའྙི་བཟའ་བཏུང་

དང་གཉྙིས།།པགས་པྫོ་བཞྙི་སྫོར་གྙི་མལ་ས་དང་གསུམ།།གསུམ་འདྙི་གསུམ་འཛོམ་པའྙི་དུས་ཚདོ་ན།།ཨ་ཕྱྙི་མྙིས་འགྫོམ་ཁྙིས་འགྫོམ་གྙི་རྟྫོགས་ལྡན་མ།།ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། 

如米拉日巴尊者说：“拔出牧桩之起式，悄捉小鸟之走式，重物落地之坐式，倘

若具足此三时，祖母身衰心意败；外皮集聚诸皱纹，内失血肉现凹凸，痴哑盲

聋境迷乱，倘若具足此三时，祖母示现愤怒母；身著沉重褴褛衣，口食冰冷浑

浊食，睡处四层皮垫褥，倘若具足此三时，人狗践踏似证士”。 

ལྡངས་པའྙི་ཚེ་རང་བཞྙིན་གྙིས་འཕལ་དུ་ལྡང་མྙི་ནུས་པར་ལག་པ་གཉྙིས་ཀ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ས་ས་བ་ལས་བརྟྫོད་ཕུར་འདྫོན་པ་ལྟར་ལྡངས།འགྫོ་བའྙི་ཚེ་རེད་པ་སྒུར་

བས་མགྫོ་བྫོ་བཏེག་མྙི་ནུས་ཤྙིང་གྫོམ་པའྙི་འདགེས་འཇྫོག་ཀང་མྱུར་དུ་བྱེད་མྙི་ནུས་པར་དལ་བུས་བྱྙིས་པ་བྱ་ལ་འཇབས་པ་ལྟར་འགྫོ།སྫོད་པའྙི་ཚེ་རང་ལག་གྙི་ལྷུ་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་ན་བས་དལ་བུས་སྫོད་མྙི་ནུས་པར་ལུས་ཀྙི་ལྙིད་ཕབ་སྟེས་དྫོ་ལུང་ཆད་པ་བཞྙིན་སྫོད།ལུས་ཀྙི་ཤ་ཟད་པས་པགས་པའྙི་སྐྱྙི་འདུས་ཏེ་ལུས་དང་ཁ་ངྫོ་ཐམས་ཅད་

གཉེར་མས་གང་། 

ནང་གྙི་ཤ་ཁག་བྙི་བས་རུས་པའྙི་ཚིགས་ཐམས་ཅད་མངྫོན་ཏེ་འགམ་རུས་དང་ལྷུ་མགྫོ་ཐམས་ཅད་ཕྱྙི་ལ་འབུར།ཡྙིད་ཀྙི་དན་པ་ཉམས་པས་གེན་ལྐུགས་དང་འྫོན་ལྫོང་དུ་

གྱུར་ནས་སེམས་མྙི་གསལ་ཞྙིང་ཐྫོམ་ཡྫོར་རེ་སྫོད།ལུས་ཀྙི་སྟྫོབས་ཉམས་ཤྙིང་མཛེས་འདྫོད་ཀྙི་གནས་སྐབས་ཉམས་པས་གྫོས་ཐམས་ཅད་ལྕྙི་ལ་ཧྲུལ།ཟས་སྐྫོམ་གྙི་ལྷག་ཞབས

་ལ་སྤྱྫོད་ཅྙིང་ལྕའེྙི་རྫོ་མྙི་ཚོར་བས་ཟས་ཐམས་ཅད་གང་ལ་ཉྫོག།ལུས་ལྕྙི་བས་གང་ལྟར་བྱས་ཀང་མྙི་བདེ་བས་ཕྱྫོགས་བཞྙིར་རྟེན་པ་བྱས་ཤྙིང་དུས་རྒྱུན་དུ་མལ་ནས་ལྡང་མྙི

་ནུས། 

站起的时候，不能立即起来，要用两手插在地上，就象从坚硬的大地中拔出牧

桩一样；行走的时候，弯腰低头，双足不能迅速起落，缓慢而行，就象孩童悄

悄地去捉小鸟一样；坐下的时候，由于手足所有的关节疼痛难忍，不能轻缓坐

下，身体沉重落下时，如同重物坠落到大地上一样；身体的肉已耗尽了，所以

皮膜聚集，身体和面部全都布满了皱纹，体内的血肉减少，所以骨节全都很明

显，牙腮骨、关节头全都凸出在外，记忆力减退，所以变成了痴哑、盲聋，意

识模糊，体力减弱，并且美丽容颜已消失，所有的衣服沉重破旧，饮食也是残

羹剩饭，舌的功能丧失，所以感觉所有的食物又冰冷又浑浊；身体沉重，所以

无论做任何事都极不方便，即便是四周都有依靠物，也不能经常从床上起来。 

དེའྙི་ཚེ་ཕྱྙིའྙི་སྒྱུ་ལུས་རྒུད་པས་ནང་དུ་ཡྙིད་ཕམ་ཞྙིང་སྡུག་བསལ་ཆེ།བཞྙིན་རས་ཀྙི་མཛེས་བཀག་ཉམས་ནས་པགས་པའྙི་གཉེར་མ་མང་བས་མྙི་སྡུག་པའྙི་ཁྫོ་གཉེར་སྟྫོན།ཀུ

ན་གྙིས་བརས་བཅྫོས་བྱེད་ཅྙིང་མགྫོ་ཐྫོག་ཏུ་འགྫོམ་ནས་སྫོང་ཡང་ལྡང་མྙི་ནུས་པས་གཙང་བཙོག་མེད་པར་རྟྫོགས་ལྡན་ལྟར་སྫོད་པ་སྫོགས་ཡྙིན་ཞྙིང་།རྒས་པའྙི་སྡུག་བས

ལ་མྙི་བཟྫོད་པར་འཆྙི་བར་སྨྫོན་ཡང་།དྫོན་དུ་འཆྙི་བ་ལ་ཉེ་བས་ཤྙིན་ཏུ་སྐྲག་པ་སྫོགས་རྒས་པའྙི་སྡུག་བསལ་ངན་སྫོང་གྙི་འགྫོ་བ་དང་འད་བར་མྫོང་བ་ཡྙིན་ནྫོ།། 



那时候，外面的幻身衰老，里面的意识颓败，非常痛苦；容颜美貌消失后，皮

肤出现了许多皱纹，所以示现了丑陋的愤怒母的形象；受到众人的欺辱，并且

在头上践踏，再也站不起来了，真好似无有净垢分别的证悟者一样，因无法忍

受这种衰老的痛苦，所以内心希望尽快死去，但是实际上又非常害怕接近死

亡，因此这种老苦，也等同于恶趣众生的痛苦。 

——嘉样堪布—— 

 

མྙིའྙི་སྡུག་བསལ། 大圆满前行引导文 26. 人的痛苦 4 

ན་བའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།ལུས་འདྙི་ཉྙིད་འབྱུང་བཞྙི་འདུས་པའྙི་བདག་ཉྙིད་ཅན་ཡྙིན་པས།དེ་དག་ཕན་ཚུན་མ་མཉམ་པ་ལས་རླུང་དང་མཁྙིས་པ་དང་བད་ཀན་ལ་སྫོགས་ན

ད་སྣ་ཚོགས་པས་གཟྙིར་བའྙི་སྡུག་བསལ་གྙི་ཚོར་བ་འཆར། 

病苦：此身体是四大组合的本性，所以四大不调时，遭受风、胆、涎等各种疾

病折磨，十分痛苦。 

ལུས་དང་དབང་པྫོ་ཐམས་ཅད་དར་ལ་བབས་ཏེ་སྟྫོབས་དང་གཟྙི་མདངས་རྒྱས་པའྙི་མྙི་རྒྫོད་ཅྙིག་ཡྙིན་ཀང་ན་བའྙི་ཟུག་གཟེར་གྙིས་བཏབ་མ་ཐག་ནས་བྱེའུ་ལ་རྡྫོ་ཕྫོག་པ་

བཞྙིན་ལུས་སྟྫོབས་ཤྫོར། མལ་གྙི་གཏྙིང་དུ་ལྷུང་།ལུས་བསྒུལ་བསྐྱྫོད་ཙམ་བྱེད་པ་ཡང་དཀའ། 

身体和诸根旺盛之时，虽是精力充沛、容光焕发、神采奕奕的精明强干之人，

但是一旦染上疾病，也会象被石头击中的鸟雀一样，体力完全消失，卧床不

起，身体稍作运动也很困难。 

ཁེད་ཅྙི་ན་ཞེས་དྙིས་པའྙི་ལན་ཙམ་ཡང་མྱུར་དུ་བཤད་པའྙི་ནུས་པ་མདེ་པར་ཁྫོང་པའྙི་གཏྙིང་ནས་སྐད་མྙི་ཐྫོན་བཞྙིན་དུ་སྨྲ།གཡས་གཡྫོན་མདུན་རྒྱབ་གང་དུ་ཉལ་ཡང་

བདེ་བའྙི་དུས་མེད།ཟས་སྐྫོམ་གྙི་ཞནེ་པ་དང་བལ།མཚན་མྫོ་གཉྙིད་མྙི་འྫོང་།ཉྙིན་པར་ཉྙིན་རྙིང་།མཚན་མྫོ་མཚན་རྙིང་། 

问他：你哪里痛啊？他连迅速回答的能力也没有，说话也是有气无力。睡眠时

辗转反侧，如何睡也没有舒适之时，而且食欲不振，夜不成眠，觉得白天晚上

都很漫长。 

སྨན་གྙི་རྫོ་ཁ་ཚ་སྐྱུར་གསུམ་དང་།གཏར་སེག་གྙི་སྡུག་བསལ་ལ་སྫོགས་མྙི་འདྫོད་བཞྙིན་དུ་སྤྱྫོད་དགྫོས།ན་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆྙི་བ་ཡང་གྫོ་བུར་དུ་འྫོང་སམ་ནས་འཇྙིགས་

ཤྙིང་སྐྲག། 

被迫感受药味的苦、涩、酸及针灸等痛苦。想到依此病可能会突然死亡，又非

常害怕、恐惧。 

གདྫོན་བགགེས་དང་རྒྱབ་བརྟེན་ངན་པའྙི་དབང་གྙིས་ལུས་སེམས་ལ་རང་དབང་མྙི་འདུས།འཁྲུལ་སྣང་ལས་ཀང་འཁྲུལ་སྣང་ཁྫོ་ན་ལ་སྤྱྫོད།རང་གྙིས་རང་གསྫོད་པ་དང་།

ལྕེབ་པ་སྫོགས་ཀང་བྱེད། མཛེ་དང་གཟའ་ལ་སྫོགས་པས་ཉེན་ན།གསྫོན་པ་ཉྙིད་ནས་ཤྙི་བ་དང་འད།མྙིའྙི་ཁྱུ་ནས་བུད། རང་ངྫོ་རང་གྙིས་མཐྫོང་། 

由于遭到魔障或恶缘，身心不得自在，唯一处于迷乱的境界中，也有因此而自

杀的。如果患了麻风或中风等病，活着和死了一样，被逐出人群，自己看到自

己的面容也很厌恶。 

སྤྱྙིར་ནད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གཡྫོག་རང་གྙིས་མྙི་ནུས།ནད་ཚིག་ཟྫོས་པས་གཞན་གྙི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མྙིག་སར་མྙི་འབབས།རྒྱུད་སར་ལས་གྫོང་།ནད་ཡུན་རྙིང་དགས་ན།ན

ད་གཡྫོག་བྱེད་པ་ཡང་སུན་ནས་ཇྙི་བཞྙིན་མྙི་ཉན།དུས་རྟག་ཏུ་ན་བའྙི་ཚོར་བས་ཉེན་ནས་སྡུག་བསལ་བའྫོ།། 



总之，所有的病人生活都不能自理，暴躁易怒，别人所做的一切事都看不顺

眼，性格也比以前固执。如果病期过长，护理的人也不能一如既往地耐心照

顾，经常遭受疾病折磨，非常痛苦。 

——嘉样堪布—— 
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དེ་བཞྙིན་དུ་དག་སང་བ་དང་འཕད་ཀྙིས་དྫོགས་ཏེ།ཉྙིན་གྙི་བྱ་ར་མཚན་གྙི་མལེ་ཚ་ེརྒྱུན་གྙི་འཚོ་སྐྱྫོང་སྫོགས་བེལ་དྫོ་ཁྫོ་ནའྙི་ངང་དུ་དུས་འདའ་ཡང་།ཕན་པ་མེད་པར་ལྫོ

ངས་སྤྱྫོད་དང་འབྱྫོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དག་དང་ཐུན་མྫོང་དུ་འགྱུར།ཉྙིན་གྙི་ཇག་པ།མཚན་གྙི་རྐུན་མ།འཕར་སྤྱང་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྫོགས་གྫོ་བུར་དུ་འྫོངས་ནས་འ

ཚེ་བར་བགྙིད་དེ། 

怨憎会苦：即担心遇到怨恨的敌人而对财产白天守望、夜间巡逻，为了养家糊

口等终日庸庸碌碌，结果却无济于事，一切财产受用也会被敌人享用，白天遇

到强盗夜间遇到盗贼或豺狼野兽等突然出现而遭损害。 

སྤྱྙིར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དང་འབྱྫོར་པ་ནྙི་ཅྙི་ཙམ་ཡྫོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ད་ེབསགས་པ་དང་བསྲུང་བ་དང་སྤེལ་བ་སྫོགས་སྡུག་བསལ་མཐའ་ཡས་པའྙི་རང་བཞྙིན་ཡྙིན་ཏེ། 

总之，无论有多少财产受用也只是积累、守护、增长等无量痛苦的本性。 

མགྫོན་པྫོ་གླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས།བསགས་དང་བསྲུང་དང་སྤལེ་བས་ཉམ་ཐག་པས།།ནྫོར་ནྙི་ཕུང་ཁྫོལ་མཐའ་ཡས་ཤེས་པར་བྱ།།ཞེས་དང་། 

如怙主龙树说：“积财守财增财皆为苦，应知财为无边祸根源。” 

རེ་མྙི་ལས་ཀང་།ནྫོར་དང་པྫོ་བདག་སྐྱྙིད་གཞན་སྨྫོན་པྫོ།།ཅྙི་ཙམ་ཡྫོད་ཀང་ཆྫོག་ཤེས་མདེ།།བར་དུ་སརེ་སྣའྙི་མདུད་པས་བཅྙིངས།།དགེ་བའྙི་ཕྱྫོགས་སུ་གཏྫོང་མྙི་ཕྫོད།།དག་

འདེ་གཉྙིས་ཀྙི་གཡབ་མྫོ་ཡྙིན།།རང་གྙིས་བསགས་པ་མྙི་ཡྙིས་སྤྱྫོད།།ཐ་མ་སྫོག་གྙི་བདུད་དུ་འྫོང་།།དག་བྫོའྙི་ནྫོར་གཉེར་སེམས་ལ་གཟན།།འཁྫོར་བའྙི་བསླུ་རྡྫོ་སྤངས་པ་ཡྙིན།།

བདུད་ཀྙི་མགྫོ་སྐྫོར་དེ་ང་མྙི་འདྫོད།།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

如米拉日巴尊者也说：“财初自乐他羡慕，虽有许多不知足；中被吝啬结束缚，

不舍用于善方面，乃着敌魔之根源，自己积累他人用；最后财为送命魔，希求

敌财刺痛心，应断轮回之诱饵，我不希求魔之财。” 

འབྱྫོར་པ་ཅྙི་ཙམ་དུ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་དུ་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཞྙིང་། 

拥有多少财富，就会有与彼同等的痛苦。 

དཔེར་ན་རྟ་གཅྙིག་ཡྫོད་ཀང་།ད་ེདགས་ཁེར་དྫོགས།རྐུན་མས་རྐུ་དྫོགས།རྩྭ་གཟན་མ་འཁྫོང་གྙི་དྫོགས་པ་སྫོགས་སྡུག་བསལ་རྟ་ཙམ་པ་མང་པྫོ་ཡྫོད། 

例如，拥有一匹马也会担心它被敌人抢走、被盗贼偷走、草料不足等，虽然只

有一匹马，却有许多痛苦。 

དེ་བཞྙིན་དུ་ལུག་གཅྙིག་ཡྫོད་ཀང་སྡུག་བསལ་ལུག་ཙམ།ཐ་ན་ཇ་འཁྫོར་ཞྙིག་ཡྫོད་ཀང་།སྡུག་བསལ་ཇ་འཁྫོར་ཞྙིག་ཙམ་ངེས་པར་ཡྫོད། 

同样拥有一只羊也有拥有一只羊的痛苦，甚至仅仅拥有一条茶叶也必定有拥有

一条茶的痛苦。 

ར་མེད་ཙ་ན་དག་དང་བལ།།ཞེས་པ་ལྟར།འབྱྫོར་པ་མེད་ན་དག་དང་བལ་ཏེ།སྐྱྙིད་པ་ཡྙིན་པས་སྫོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གྫོང་མའྙི་རྣམ་ཐར་བཞྙིན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ནྫོར་གྙི་ཆགས་ཞེན

་ཐམས་ཅད་ར་བ་ནས་བཅད།འཚ་ོབ་བྱ་ཚོལ་ལ་བསེྟན་ནས་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཁྫོ་ན་སྒྲུབ་དགྫོས་སམ་དུ་བསྫོམ་མྫོ།། 



如云：“若无财产远离敌。”如果没有财产将远离仇敌，安乐无比。所以应当观

修：如同往昔出世的活佛、圣者前辈的传记中所说的那样，根除一切对财产受

用的贪执，象鸟雀生活一样唯一修持正法。 

——嘉样堪布——  
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གཉེན་བྱམས་པ་དང་བལ་གྙི་དྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།འཇྙིག་རྟནེ་འཁྫོར་བ་པའྙི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་ཕྱྫོགས་ལ་ཆགས།གཞན་ཕྱྫོགས་ལ་སང་།ཉེ་དུ་འཁྫོར་འབང

ས་གཉེན་དང་མཛའ་བཤེས་ཀྙི་ཕྱྫོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཡྙིན་པས།དེ་དག་གྙི་ཆདེ་དུ་སྡུག་བསལ་དུ་མ་ལ་སྤྱྫོད། 

爱别离苦：世间轮回的一切众生都是贪爱自方、嗔恨他方、偏袒亲戚、朋友、

眷属一方，为了他们而感受诸多痛苦。 

ཉེ་དུ་དང་གཉེན་བཤེས་སུ་འབེལ་པ་ད་ེདག་ཀང་མྙི་རྟག་པར་འབལ་བའྙི་ཆྫོས་ཅན་ཡྙིན་པས། 

亲戚朋友暂时聚合，但这也是无常的，都是别离的本性。 

ཕལ་ཆེར་ཤྙི་བའམ་ཡུལ་ཕྱྫོགས་གཞན་དུ་འཁར་བ་དག་དང་གནྫོད་པ་ལ་སྫོགས་པས་ཉེན་པ་ན།ད་ེདག་གྙི་སྡུག་བསལ་དེ་རང་ལ་བྱུང་བ་ལས་ཀང་ཐུ། 

对于大多数人来说，如果亲友死亡或沦落他乡，或被怨敌及其它损害，甚至比

自己遭受痛苦的那些人还痛苦。 

 

ཁད་པར་ཕ་མ་ནྙི་བུ་ལ་བར་ེཞྙིང་གདུང་བས།དེ་འཁགས་ཀྙིས་དྫོགས་ལྟྫོག་གྙིས་དྫོགས།སྐྫོམ་གྙིས་དྫོགས།ན་ཡྙིས་དྫོགས།ཤྙི་ཡྙིས་དྫོགས། 

特别是父母亲慈爱怜愍儿子，担心他们受冻、挨饿、干渴、生病或死亡。 

བུ་ན་བ་ལས་རང་ཉྙིད་འཆྙི་བ་འདྫོམ་ནུས་པ་ཙམ་དུ་སྙིང་བརེ་ཞྙིང་དའེྙི་ཆདེ་དུ་སེམས་ནད་ཁྫོ་ན་བེྱད་པས་སྡུག་བསལ། 

儿子生病自己宁愿死亡代受儿子的病苦，为了心爱的儿子，宁愿独自感受痛

苦。 

དེ་བཞྙིན་དུ་གཉནེ་དང་ཉེ་འབེལ་བརེ་བ་ལ་སྫོགས་པ་དེ་རྣམས་དང་བལ་དུ་དྫོགས་པའྙི་སྡུག་བསལ་སྤྱྫོད་པ་ཡྙིན་ཀང་། 

同样，怜爱亲友等也担心与他们分离而感受痛苦。 

ལེགས་པར་བརྟགས་ན་གཉནེ་ཀང་གཉནེ་དུ་མ་ངེས་ཏེ།ཕ་མ་སྫོགས་བུ་ལ་བརེ་བར་རྫོམ་ཡང་བར་ེལུགས་ཕྱྙིན་ཅྙི་ལྫོག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཕུགས་སུ་གནྫོད་པ་བསྐྱལ་བ་ཡྙིན་ཏེ།

རྒྱུ་ཟས་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བྱྙིན།གཏན་གྫོགས་ཀྙི་ཆུང་མ་བསུས་ནས་འཁྫོར་བའྙི་འཆྙིང་ཐག་དང་སེལ།དག་འདུལ་ལུགས།གཉནེ་སྐྱྫོང་ལུགས།ལྫོངས་སྤྱྫོད་སྤེལ་ལུགས་སྫོགས་

མྙི་དགེ་བའྙི་ལས་ཐབས་དུ་མ་བསབས།ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་ནས་མྙི་ཐར་བ་ཞྙིག་བྱེད་པ་ཡྙིན་པས་ད་ེདག་ལས་གནྫོད་ཚབས་ཆེ་བ་མེད། 

可是，如果善加观察，亲友也不一定是真正的亲友，父母亲等虽然自以为慈爱

孩子，但慈爱的方法是完全颠倒的，最终只是害了他们，给予食物、财产，为

他们迎娶作为终生伴侣的妻子，实际是把他们束缚在轮回的绳索上，并且教他

们如何制伏敌人，如何扶助亲友，如何增长财富等造不善业的方法，导致他们

无法从恶趣深渊中获得解脱，实际上再没有比这更严重地危害他们的了。 

 

བུ་དང་བུ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ཡང་དང་པྫོ་ལུས་ཀྙི་བཅུད་འཕྫོག།བར་དུ་ཁ་ཡྙི་ཟས་འཕྫོག།ཐ་མ་ལག་གྙི་ནྫོར་འཕྫོག། 



子女等也是如此，最初吸取父母亲身体的精华，中间抢夺他们口中的饮食，最

后夺取他们手中的财产。 

ཕར་ལ་བརེ་བར་བྱས་ཀང་ཚུར་ལ་རྒྫོལ།རང་གྙི་ཚ་ེགང་སྙིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཐམས་ཅད་ཁད་དུ་བསད་དེ་བསགས་པའྙི་རྒྱུ་ཟས་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པ

ར་བྱྙིན་ཀང་ངྫོ་སྫོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད།མྙི་ཕལ་པ་ཞྙིག་ལ་ཇ་འདེབས་གཅྙིག་བྱྙིན་པའྙི་དགའ་སྫོ་ཙམ་རང་གྙི་བུ་ལ་རྒྱ་དངུལ་རྡྙིལ་ཚད་བྱྙིན་ཀང་མེད་དེ།ང་རང་གྙི་ཨ་ཕའྙི་

རྒྱུ་རས་ང་རང་གྙི་ལྫོས་ཡྙིན་སམ་པ་ལས་མེད།བུ་སྙིང་དང་བུ་མྫོ་སྫོགས་ཀང་རང་ནྫོར་ལ་ཧབ་ཐྫོབ་བྱེད།བྱྙིན་པ་ལ་ངྫོ་སྫོ་མདེ།ཡང་བྱྙིན་ཀང་ཡང་སྫོང་།ཐ་ན་ཕེང་བའྙི་གང

ས་འཛིན་གྙི་སྫོ་ནེ་ལགེས་པྫོ་ཞྙིག་ཡྫོད་ཀང་བསངས་ནས་ཁེར།ལེགས་ན་གཞན་གྙི་དཔལ་བསེྐྱད་ཅྙིང་།རང་ཕྱྫོགས་ལ་ཕན་པ་མེད།ཉེས་ན་ནྙི་ཕ་མྙིང་གྙི་གྫོ་ཁར་ལྷུང་ནས་སྡུ

ག་ལ་སྫོར།གཉནེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་།རང་འབྱྫོར་ཞྙིང་སྐྱྙིད་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྙི་དུས་ན་ནྙི་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷ་བཞྙིན་དུ་ལྟ།ཕན་ཇྙི་ཐྫོགས་བྱེད།མྙི་དགྫོས་ཀང་རྒྱུ་

ཟས་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་སེྟར།རང་རྒུད་པར་གྱུར་ན་ནྙི་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱས་ཀང་ཚུར་ལ་དག་བཞྙིན་དུ་ལྟ།ཕན་བཏགས་པའྙི་ལན་དུ་གནྫོད་པ་སེྐྱལ།དེ་ལྟར་བུ་དང་།

བུ་མྫོ་གཉེན་དང་ཉེ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་པྫོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མདེ་པ་ཡྙིན་ཏ།ེ 

父母如何慈爱儿女，但他们反而损恼父母，父母亲一生不顾痛苦罪业、恶语所

积累的所有饮食财富，毫不吝惜地给予了子女，但他们无有一点感激之情，如

果仅仅给予普通人一把茶叶，他们会很欢喜，但给自己的儿子五十两银板他也

觉得没什么，还认为我自己父母的财物我理所应当享用，兄弟姊妹等也为了自

己能得到财产而纷纷争夺，给了他们也没有谢意，而且给了还要索取，甚至父

母的念珠里有一颗很好的珍珠也要拿走。若是贤善的女儿，成了别人家的荣

耀，对自己方面无有利益；如果是恶劣的子女，返回家中，使家人痛苦。其他

的亲戚也都是如此，自己富裕幸福圆满的时候，所有的人把你象天人一样看待

并尽力饶益，饮食财富不需要也会送来。自己沦落衰败的时候，即便没有做一

点错事，也受到象仇人一样的待遇，饶益他们反而以损害作回报。所以儿子、

女儿、亲友等无有丝毫实义。 

རེ་མྙི་ལས།བུ་དང་པྫོ་ལྷ་བུ་ཡྙིད་འྫོང་པྫོ།།སྙིང་བརེ་བའྙི་སེམས་ལ་བཟྫོད་བླག་མེད།།བར་དུ་བུ་ལྫོན་འདེད་དགས་པྫོ།།ཐམས་ཅད་བྱྙིན་ཀང་མགུ་དུས་མེད།།མྙི་ཡྙི་བུ་མྫོ་ནང་

དུ་བཅུག།དྙིན་ཆནེ་ཕ་མ་ཕྱྙི་རུ་ཕུད།།ཕ་ཡྙིས་བྫོས་ཀང་ལན་མྙི་སྟེར།།མ་ཡྙིས་བྫོས་ཀང་ཨང་མྙི་ཁུག།ཐ་མ་ཁྙིམ་མཚེས་སྙིང་རྙིང་པྫོ།།ཁམ་པའྙི་ཁ་ཚིས་བྱས་པས་ཕུང་།།རང་སྐྱེ

ས་ཀྙི་དག་བྫོ་སེམས་ལ་གཟན།།འཁྫོར་བའྙི་བཤལ་ཐག་སྤངས་པ་ཡྙིན།།འཇྙིག་རྟནེ་གྙི་བུ་ཚ་ང་མྙི་འདྫོད།།ཅེས་དང་། 

如米拉日巴尊者说：“子初悦意如天子，慈愍之心难形容，中间过分催索债，虽

施一切无悦时，别人之女迎入内，大恩父母逐出外，父亲呼唤不答复，母亲呼

唤不应声，后成冷淡之邻居，勾结狡者造恶业，自生怨敌刺痛心，应断轮回之

耙绳，世间子孙我不求。” 

བུ་མྫོ་དང་པྫོ་ལྷ་ཕྲུག་འཇུམ་ཁ་མྫོ།།ནྫོར་གང་དམར་ཁེར་བའྙི་དབང་མྫོ་ཆ།ེ།བར་དུ་ལན་ཆགས་འཁྫོར་མེད་མ།།ཕ་ལ་དངྫོས་སུ་བསངས་ནས་ཁེར།།མ་ལ་ལྫོག་ཏུ་བརྐུས་ནས་

ཁེར།།བྱྙིན་པ་ངྫོ་སྫོ་མྙི་བྱེད་པ།།དྙིན་ཆེན་ཕ་མ་སྙིང་རླུང་སྫོང་།།ཐ་མ་སྙིན་མྫོ་གདྫོང་དམར་མ།།ལགེས་ན་གཞན་གྙི་དཔལ་སྐྱེད་མ།།ཉེས་ན་རང་གྙི་བྱུར་སྡུད་མ།།ཕུང་བྱེད་ཀྙི་

སྙིན་མྫོ་སེམས་ལ་གཟན།།སངས་མདེ་ཀྙི་མ་ངན་སྤངས་པ་ཡྙིན།།ཕུང་གཞྙིའྙི་བུ་མྫོ་ང་མྙི་འདྫོད།།ཅེས་དང་། 

又说：“女初笑颜如仙童，劫夺财宝具大力，中间讨债无尽头， 

父前公开索要走，母前暗地偷偷带，施给不知报恩德，大恩父母心怒恨， 

后成红面罗刹女，若善他人之荣耀，若恶自己祸害源，祸害魔女刺痛心， 

断除无觉之忧愁，祸根之女我不求。” 



གཉེན་དང་པྫོ་འཕད་དགའ་མཐྫོང་འཛུམ་པྫོ།།འདྙིར་བྱྫོན་དང་འདྙིར་བཞུགས་ཀྙིས་ལུང་པ་འགངེས།།བར་དུ་ཤ་ཆང་གྙི་ཟས་ལན་ཅན།།ཕར་གཅྙིག་ལན་དུ་ཚུར་གཅྙིག་སྟེ

ར།།ཐ་མ་ཆགས་སང་གྙི་གྫོད་གཞྙི་ཅན།།སྡུག་གྫོགས་ཀྙི་གྫོད་ར་སེམས་ལ་གཟན།།སྐྱྙིད་ཚེའྙི་ཟ་གྫོགས་དེ་སྤངས་པ་ཡྙིན།།འཇྙིག་རྟེན་གྙི་ཉ་ེདུ་ང་མྙི་འདྫོད།།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ

ར་ཡྙིན་ནྫོ།། 

又说：“亲友初遇见欢颜，密切来往漫山谷，中间酒肉如还债，送他一次还一

度，后成贪嗔争吵因，恶友讼因刺痛心，舍弃乐时之食友，世间亲友我不求。” 

——嘉样堪布—— 
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དེ་བཞྙིན་དུ་འདྫོད་པ་ཐྫོག་ཏུ་མྙི་ཁེལ་བའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།འཇྙིག་རྟནེ་གྙི་ཁམས་འདྙི་ན་རང་བདེ་ཞྙིང་སྐྱྙིད་པ་མྙི་འདྫོད་པ་ནྙི་གཅྙིག་ཀང་མདེ་མྫོད་ད།ེ 

དེ་ལྟར་འདྫོད་པ་ལྟར་འྫོང་བ་ནྙི་སུ་ཡང་མེད། 

求不得苦：在此世间中无有一人不希望幸福快乐，但是几乎谁也不能如愿以

偿。 

སྐྱྙིད་དུ་རེ་ནས་མཁར་བརྙིགས་པ་ཡང་ཞྙིག་ནས་རང་བསད་པ་དང་།འགངས་སུ་རེ་ནས་ཟས་ཟྫོས་པ་ཡང་ནད་དུ་གྱུར་ཏེ་སྫོག་ལ་རྒྫོལ་བ་དང་།རྒྱལ་དུ་རེ་ནས་གཡུལ་ངྫོ

ར་ཕྱྙིན་པས་འཕལ་དུ་བསད་པ་དང་། 

ཁེ་སྤྫོགས་འདྫོད་པས་ཚོང་ལ་ཕྱྙིན་པ་ན་དགས་བཅྫོམ་སྟེ་སང་པྫོར་གྱུར་པ་སྫོགས་ཚེ་འདྙིའྙི་བདེ་སྐྱྙིད་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འབྱུང་དུ་རེ་བས་འབད་རྫོལ་དང་རྫོལ་སྒྲུབ་ཇྙི་ཙམ

་བྱས་ཀང་།རང་ལ་སྫོན་གྙི་ལས་དབང་ཞྙིག་མེད་ན་འཕལ་དུ་ལྟྫོ་འགངས་པ་ཙམ་ཡང་མྙི་འྫོང་ཞྙིང་རང་གཞན་སྡུག་ལ་སར། 

གྲུབ་ངེས་པ་ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་ནས་མྙི་ཐར་བ་ཞྙིག་གྲུབ་པ་མ་གཏྫོགས་ཅྙི་ཡང་མེད། 

有人为了幸福建造房屋，但是房屋倒塌自己丧命；有人为了充饥食用饮食，但

却导致疾病危及生命；有人为了获取胜利而奔赴战场，却一命呜呼；有人为了

追求利润而去经营，却遭怨敌破坏沦为乞丐等。为了今生的幸福、受用得到满

足，虽然尽力辛勤劳作，但是如果没有前世的福德因缘，则即便只是暂时的充

腹也很困难，并且自他备受痛苦，而最终所得到的只是堕入恶趣深渊无法解脱

而已。 

དེས་ན་འབད་ཅྫོལ་རྙི་བྫོ་ཙམ་བྱེད་པ་ལས་བསྫོད་ནམས་མེ་སྟག་ཙམ་བསགས་པ་དགའ་བ་ཡྙིན་པས་གྲུབ་དུས་མེད་པ་འཁྫོར་བའྙི་བྱ་བྱེད་ཀྙིས་ཅྙི་བྱ། 

所以，古大德云：“勤劳如山王，不及积微福。”无有了结之时的轮回琐事有何

用呢？ 

དེ་ལྟ་བུའྙི་ལས་ལ་འཁྫོར་བ་ཐྫོག་མ་མེད་པའྙི་དུས་ནས་ཅྙི་ཙམ་འབད་པ་ཡྙིན་ཀང་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བ་ཁྫོ་ན་ལས་མྙི་འདུག། 

从无始以来便精勤成办这些轮回琐事，结果只是感受痛苦而已。 

དེ་སྫོན་འཇྙིག་རྟནེ་ཚེ་འདྙིའྙི་ཆེད་དུ་མྙི་ཚེ་གཅྙིག་གྙི་བསྟྫོད་སྨད་ལ་འབད་པ་ཙམ།དམ་པའྙི་ཆྫོས་ལ་འབད་ན་ད་ཙམ་སངས་རྒྱ་བའམ་མྙིན་ཀང་ངན་སྫོང་གྙི་སྡུག་བསལ་

གཏན་ནས་མྫོང་མྙི་དགྫོས་པ་ཞྙིག་ནྙི་འགྲུབ་ངེས།ད་རེས་སྤང་བླང་གྙིས་མཚམས་ཤེས་པའྙི་སྐབས་འདྙིར་འགྲུབ་དུས་མེད་པ་འཁྫོར་བའྙི་བྱ་བཞག་ལ་རེ་མྙི་ཆེ་བར་འགྲུབ་

པར་ངེས་པ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་གཤའ་མ་ཞྙིག་བསྒྲུབ་དགྫོས་སམ་དུ་བསྫོམ་མྫོ།། 



以前为了今生世间的目标，一个人于青年或晚年时辛勤忙碌的精进，如果把它

用于修持正法上，那么现在已成就佛果了或者虽未成佛，也根本不会再感受恶

趣的痛苦。应这样观修：如今已了知取舍善恶的分界，此时，不应致力于成办

无有终结之时的轮回琐事，而应修持真实的正法。 

——嘉样堪布—— 

 

མྙིའྙི་སྡུག་བསལ། 大圆满前行引导文 26. 人的痛苦 9 

 

མྙི་འདྫོད་པ་ཐྫོག་ཏུ་འབབས་པའྙི་སྡུག་བསལ་ནྙི།དེ་ལྟ་བུའྙི་སྡུག་བསལ་གྙི་རྣམ་གངས་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་འདྫོད་པའྙི་གང་ཟག་ནྙི་གཅྙིག་ཙམ་ཡང་འཇྙིག་རྟེན་གྙི་ཁམས་

འདྙི་ན་མེད་ཀང་།མྙི་འདྫོད་བཞྙིན་དུ་སྡུག་བསལ་དེ་དག་ཁྫོ་ན་ལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད།སྫོན་གྙི་ལས་དབང་ལས་རྒྱལ་པྫོའྙི་མངའ་རྙིས་དང་།ཕྱུག་པྫོའྙི་བན་འཁྫོར་ལྟ་བུ་རྣམས་རང་

དབང་སྐད་ཅྙིག་ཀང་མེད་པར་མྙི་འདྫོད་བཞྙིན་དུ་དེ་དག་གྙི་དབང་དུ་གྱུར། 

不欲临苦：于此世间中虽然无有一人希望感受各种各样的痛苦，但不愿意也要

感受，如因往昔的业力成为国王的臣民、富翁的仆从等那些人，无有刹那的自

由，不愿意也成了那样。 

ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་རེའྙི་ཕྱྙིར་སྡུག་བསལ་དུ་མ་གཏད་ཀང་བྱ་ཐབས་བལ།ད་ལྟ་གསྫོད་སར་ཁྙིད་ཀང་།རང་བསམ་གྙིས་འགྫོ་བ་ལས་འབྫོས་པ་ཙམ་ཡང་མྙི་ནུས་པས་མཚོན། 

མྙི་འདྫོད་པ་ཁྫོ་ན་ཐྫོག་ཏུ་འབབས་ཏེ།ཀུན་མཁནེ་ཆེན་པྫོས།བཟའ་ཚང་ཉེ་འབེལ་འདྙི་དང་དུས་རྟག་ཏུ།།མྙི་འབལ་འགྫོགས་པར་འདྫོད་ཀང་འབལ་བར་ངེས།།བཟང་པྫོའྙི་

གནས་མལ་འདྙི་རུ་དུས་རྟག་ཏུ།།མྙི་འབལ་འདུག་པར་འདྫོད་ཀང་འགྫོ་བར་ངེས།།བད་ེསྐྱྙིད་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འདྙི་དང་དུས་རྟག་ཏུ།།མྙི་འབལ་སྤྱྫོད་པར་འདྫོད་ཀང་བྫོར་བར་

ངེས།།དལ་འབྱྫོར་མྙི་ལུས་མཆྫོག་འདྙི་དུས་རྟག་ཏུ།།མྙི་འབལ་རྟག་པར་འདྫོད་ཀང་འཆྙི་བར་ངེས། །བཟང་པྫོའྙི་བླ་མ་འདྙི་དང་དུས་རྟག་ཏུ།།མྙི་འབལ་ཆྫོས་ཉན་འདྫོད་ཀ

ང་བལ་བར་ངེས།། དམ་པའྙི་གྫོགས་བཟང་རྣམས་དང་དུས་རྟག་ཏུ།།མྙི་འབལ་འགྫོགས་པར་འདྫོད་ཀང་འབལ་ངེས་པས།། 

ད་ེརྙིང་ཉྙིད་ནས་བརྫོན་པའྙི་གྫོ་བགྫོས་ཏེ།།འབལ་མེད་བདེ་ཆནེ་གྙིང་དུ་བགྫོད་རེ་རན།།སྐྱྫོ་ཤས་གཏྙིང་ནས་སྐྱེ་བའྙི་གྫོགས་རྣམས་ལ།།ཆྫོས་མདེ་སང་པྫོ་བདག་གྙིས་དེ་སྐད་

བསྐུལ།།ཞེས་གསུངས། 

他们仅仅犯了很小的过错，就要感受许多痛苦，也是无可奈何，若现在被带到

刑场，也只好跟着去，此外无法逃脱，虽不情愿也要承受那些痛苦，如全知龙

钦巴（无垢光尊者）说：“夫妻亲属欲恒时，不离相伴然定离；贤妙住所欲恒

时，不离安住然定去；暇满人身欲恒时，不离常有然定死；贤德上师欲恒时，

不离闻法然定离；殊胜善友欲恒时，不离相伴然定离。从今披著精进甲，应至

无离大乐洲。深生厌离诸道友，无法乞人我劝勉。” 

དེས་ན་ནྫོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བད་ེསྐྱྙིད་དང་སན་གགས་ལ་སྫོགས་འབྱུང་བའྙི་རྒྱུ།རང་ལ་སྫོན་བསགས་ཀྙི་དག་ེའབས་ཤྙིག་ཡྫོད་ན་ནྙི་མྙི་འདྫོད་ཀང་ཤུགས་ཀྙིས་འབྱུང་། 

所以，财产受用、幸福、名声等产生的因是自己往昔积累的善业，如果有这样

的因，其善果不希求也自然会得到。 

དེ་མེད་ན་ཅྙི་ཙམ་འབད་རྫོལ་དང་རྫོལ་སྒྲུབ་བྱས་ཀང་འདྫོད་པ་མྙི་འགྲུབ་ཅྙིང་མྙི་འདྫོད་པ་ཁྫོ་ན་འདུ་བས། 

否则，即便如何精勤成办也不会如愿以偿，只能遭受不悦意的痛苦。 

ནྫོར་ཟད་པ་མེད་པ་ཆྫོག་ཤེས་ཀྙི་ནྫོར་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡང་དག་པའྙི་དམ་ཆྫོས་མ་བསྒྲུབས་ན།ཆྫོས་སྫོར་ཞུགས་ནས་འཇྙིག་རྟེན་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བཞག་སྒྲུབ་པ་ནྙི་རང་སྡུག་ལ་

དམ་པས་ཁེལ་བ་ཡྙིན་ཏེ། 



所以应当依靠知足少欲这一无尽的财宝，修持真实的妙法，若不这样，虽然入

了佛法而精勤今生世间的琐事，那只能是自己痛苦，被圣者呵责。 

རེ་མྙི་ལས།སྤྱྙིར་རྒྱལ་བ་མྙི་ཡྙི་དབང་པྫོ་དེས།།ཆྫོས་རྣམས་ཆྫོས་བརྒྱད་འཇྫོམས་ཕྱྙིར་གསུངས།།ད་ལྟ་མཁས་པར་རྫོམ་པ་རྣམས།།ཆྫོས་བརྒྱད་ཆེ་རུ་མ་སྫོང་ངམ།།རྒྱལ་བས་ཚུལ

་ཁྙིམས་བསྲུང་བ་དེ།།འཇྙིག་རྟེན་བྱ་བ་སྤང་ཕྱྙིར་གསུངས།།ད་ལྟའྙི་ཁྙིམས་སྲུང་བཙུན་པ་རྣམས།།བྱ་བཞག་མང་དུ་མ་སྫོང་ངམ།།སྫོན་དུས་དང་སྫོང་ཆ་ལུགས་དེ།།ཉེ་དུའྙི་འ

བེལ་ཐག་བཅད་ཕྱྙིར་གསུངས།།ད་ལྟའྙི་དང་སྫོང་ཆ་ལུགས་རྣམས།།ངྫོ་བསྲུང་ཆེ་རུ་མ་སྫོང་ངམ།།མདྫོར་ན་འཆྙི་བ་མ་དན་པའྙི།།དམ་ཆྫོས་ཅྙི་བྱེད་གྙི་ནར་གདའ།།ཞེས་གསུ

ངས་སྫོ།། 

如米拉日巴尊者说：“本来佛陀世间主，为摧八法说诸法，如今自诩诸智者，岂

非八法反增长？如来护持诸戒律，为断俗事而宣说，如今持戒诸尊者，岂非琐

事反增多？往昔僧人之威仪，为断亲属佛宣说，如今僧人诸威仪，岂非过分顾

情面？总之若未念死亡，修持正法徒劳矣！” 

ད་ལྟ་མྙི་ཡུལ་གྙིང་བཞྙིའྙི་འཇྙིག་རྟནེ་སྤྱྙི་དང་བྱེ་བག་རང་རེ་འཛམ་བུའྙི་གྙིང་པར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་སྙིགས་མའྙི་དུས་འདྙིར་བདེ་བའྙི་གནས་སྐབས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་སྡུག་བསལ་ཁྫོ་ན་ལ་སྤྱྫོད།ད་དུང་ལྫོ་དང་ཟླ་བ་ཞག་དང་ཟ་མ་ས་དྫོ་དང་ཕྱྙི་འཕེད་ཙམ་སྫོང་བཞྙིན་དུས་ཇེ་སྙིགས།བསྐལ་པ་ཇེ་ངན།སངས་རྒྱས་ཀྙི་བསྟན་པ།སེམས་ཅ

ན་གྙི་བདེ་སྐྱྙིད་ཐམས་ཅད་རྙིམ་པ་བཞྙིན་ཉམས་དམའ་བ་ལ་བསམ་ནས་སྐྱྫོ་བ་བསེྐྱད། 

总的来说世间四大洲的众生无有安乐，尤其是我们这些生在南瞻部洲的人们，

如今处于五浊恶世，无有丝毫安乐之时，唯有感受痛苦。年复一年，月复一

月，日复一日，朝夕即逝，时世越来越污浊，劫时越来越恶劣，佛法越来越衰

败，众生的幸福逐渐减灭低劣，思维这些道理应生厌离心。 

གཞན་ཡང་འཛམ་གྙིང་ལས་ཀྙི་ས་པ་ཡྙིན་ཕྱྙིར།བཟང་ངན།སྐྱྙིད་སྡུག།ལགེས་ཉེས།མཐྫོ་དམན་ཆྫོས་དང་ཆྫོས་མྙིན་ཐམས་ཅད་མ་ངེས་པ་ཡྙིན་པས།དེ་དག་གྙི་ཚུལ་མངྫོན་སུ

མ་དུ་མཐྫོང་བ་ལ་བལྟས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་སྤང་བླང་བྱེད་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ཏེ།ཀུན་མཁནེ་བླ་མས།སྐབས་སུ་རང་སྣང་མཐུན་པའྙི་རེན་གྫོགས་ལྟྫོས།།རང་སྣང་ཤེས་པས་ཉམས

་སྣང་གྫོགས་སུ་འཆར།།སྐབས་སུ་མྙི་མཐུན་གནྫོད་པའྙི་རེན་སྣང་ལྟྫོས།།འཁྲུལ་པ་ཞནེ་ལྫོག་གནད་དུ་ཆེ་བ་ཡྙིན།།སྐབས་སུ་གྫོགས་དང་གཞན་གྙི་བླ་མར་ལྟྫོས།།བཟང་ངན་ཤེ

ས་པས་ཉམས་ལེན་བསྐུལ་མ་ཡྙིན།།སྐབས་སུ་མཁའ་ལ་འབྱུང་བཞྙིའྙི་ཆྫོ་འཕྲུལ་ལྟྫོས།།སེམས་ཉྙིད་ངང་དུ་འབད་རྫོལ་ཞྙིག་པ་ཤེས།། 

སྐབས་སུ་རང་གྙི་ཡུལ་མཁར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ལྟྫོས།།སྒྱུ་མར་ཤེས་པས་འཁྲུལ་སྣང་ཞནེ་པ་ལྫོག།སྐབས་སུ་གཞན་གྙི་ནྫོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ལྟྫོས།།སྙིང་རེར་ཤསེ་པས་འཁྫོར་བའྙི་འ

དྫོད་པ་སྤྫོངས།།མདྫོར་ན་སྣ་ཚོགས་སྣང་བའྙི་ཆྫོས་རྣམས་ལ།།རང་བཞྙིན་བརྟགས་པས་བདེན་ཞེན་འཁྲུལ་པ་འཇྙིག།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

此外，南瞻部洲是业力之地，所以一切贤劣、苦乐、善恶、高低、法与非法等

都是不一定的，对于现量所见的这些情况，自相续中应该进行取舍，全知上师

无垢光尊者说：“有时观察自现顺助缘，了知自现验相为助伴。有时观察违害逆

缘现，断除贪著迷乱之要点。有时观察道友他人师，了知贤劣策励勤修持。有

时观察空中四大变，了知心性无有勤作已。有时观察自境室受用，了知如幻断

除执迷现。有时观察他人财受用，了知悲心断除轮回贪。总之一切种种迷现

法，观察自性摧灭实执迷。”应如此修持。 

——嘉样堪布—— 
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阿修罗之痛苦 

སྤྱྙིར་དཔལ་འབྱྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ལྷ་རྣམས་ལ་འགན་པ་ཙམ་ཡྫོད་ཀང་།སྫོན་མྙི་དགེ་ཕག་དྫོག་དང་འཐབ་རྫོད་ལ་གྫོམས་ཤྙིང་ལས་དེས་འཕངས་པས་ལུས་རྟེན་དེ་བཟུང་བ་

ཙམ་ནས་ཕག་དྫོག་གྙི་འདུ་ཤེས་རགས། 

本来阿修罗的财富受用可与天人相媲美，但是由于往昔的嫉妒、好斗的不善业

习气所感，得到阿修罗之身相嫉妒心极为粗重。 

རང་གྙི་གནས་ནའང་གནས་དང་སེ་རྙིས་རྫོད་ཅྙིང་།ཕན་ཚུན་མྙི་མཐུན་པས་འཐབ་རྫོད་ཁྫོ་ནས་དུས་འདའ། 

在自己的范围内或区域与区域间、部落与部落间进行争斗，相互不合睦，唯以

战争度日。 

ཡར་ལྷ་ལ་བལྟས་པས་དཔལ་འབྱྫོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྙིང་།དགྫོས་འདྫོད་ཐམས་ཅད་དཔག་བསམ་ཤྙིང་ལས་འབྱུང་བར་མཐྫོང་བས་ཤྙིང་དེའྙི་ར་བ་ལྷ་མྙི

ན་གྙི་ཡུལ་ན་ཡྫོད་པ་སྫོགས་ལ་བལྟས་ནས་ཕག་དྫོག་མྙི་བཟྫོད་པ་སེྐྱས་ཏེ་གྫོ་ཆ་གྫོན་མཚོན་ཆ་ཐྫོགས་ནས་ལྷ་རྣམས་དང་འཐབ་ཏུ་འགྫོ། 

看见上面天人的财富受用圆满，一切需求都是从如意树上生出，而且其树根是

生在自己的境内，生起了无法堪忍的嫉妒心。于是身披盔甲、手持兵器前去与

天人作战。 

དེའྙི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ནྙི་རྩུབ་འགྱུར་གྙི་ཚལ་དུ་སྫོང་སེྟ་གྫོ་མཚནོ་དག་བླངས་ནས།ལྷའྙི་གང་པྫོ་ཆེ་རབ་བརྟན་གྙི་མགྫོ་བྫོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྙིས་ལ་ཉེ་དབང་སུམ་ཅུ་ར་གཉྙིས་དང་།

དབུས་ཀྙི་མགྫོ་བྫོ་ལ་ལྷའྙི་དབང་པྫོ་བརྒྱ་བྱྙིན་ཞྫོན།ལྷ་ཡྙི་དམག་ཚགོས་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁབ་པས་བསྐྫོར་ནས་ཀུ་བསྫོ་ཆ་ས་སྫོགས་ཤྙིང་གཟྙི་བྱྙིན་བཟྫོད་པར་དཀའ་བཙམ་དུ་

འྫོང་བ་དང་། 

同时天人则从粗恶苑中取出兵器乘着护地神象，天王帝释骑在大象中间的头

上，三十二眷属骑在大象的其余三十二个头上，由不可思议的天兵天将围绕，

发出震耳欲聋的声音，势不可挡。 

འཐབ་པའྙི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྙི་རྡྫོ་རེ་དང་འཁྫོར་ལྫོ་དང་།མདུང་ཐུང་དང་མདའ་བྫོ་ཆ་ེལ་སྫོགས་པ་ཆར་བཞྙིན་དུ་འབེབས་ཤྙིང་།ལྷ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པས་རྙི་ཆེན་པྫོ་རྣམས

་ཀང་བང་པས་བཏེགས་ནས་འཕེན་པར་བྱེད།སྫོན་གྙི་ལས་དབང་ལས་ལྷ་རྣམས་ནྙི་མྙི་འགངེ་བདུན་ཙམ་གྙིས་མཐྫོ་ལ།ལྷ་མ་ཡྙིན་རྣམས་ནྙི་དམའ་ཞྙིང་། 

作战时，天人的金刚、宝轮、短矛、铁弩等如雨点般降下。因为天人具有神

变，所以可以抱起大山抛出，由于往昔的业力，身体高如站立的七个人，阿修

罗却很矮小。 

ལྷ་རྣམས་ནྙི་མགྫོ་བྫོ་བཅད་པ་མ་གཏྫོགས་ལུས་ལ་རྨ་ཅྙི་ཙམ་བྱས་ཀང་དེ་མ་ཐག་ལྷའྙི་བདུད་རྙིས་གསྫོ་བས་མྙི་འཆྙི་ལ།ལྷ་མ་ཡྙིན་རྣམས་ནྙི་མྙི་ལ་སྫོགས་པ་བཞྙིན་དུ་གན

ད་ཆེ་ས་གང་དུ་ཕྫོག་ཀང་འཆྙི་བས་རྟག་ཏུ་གཡུལ་ཕམ་པ་མང་།ལྷའྙི་གང་པྫོ་ཀུན་སྐྱྫོང་མྫོས་པའྙི་སྣ་ལ་རལ་གྙིའྙི་འཁྫོར་ལྫོ་བཏགས་ཏེ་མངགས་པ་སྫོགས་ཀྙིས་ལྷ་མ་ཡྙིན་

འབུམ་ཕག་དུ་མ་གསྫོད་ཅྙིང་།དེ་དག་གྙི་རྫོ་རྙི་རབ་ཀྙི་ངྫོས་ནས་རྦབ་ཏུ་བསྙིལ་སྟེ་རྫོལ་པའྙི་མཚོ་ཆནེ་རྣམས་ཀྙི་ནང་དུ་ལྷུངས་པས།མཚོ་རྣམས་ཁག་གྙི་མདྫོག་ཏུ་སྣང་བ་

སྫོགས་རྟག་པར་འཐབ་རྫོད་ཁྫོ་ན་ལ་སྤྱྫོད་པས།ལྷ་མ་ཡྙིན་གྙི་གནས་ན་ཡང་སྡུག་བསལ་གྙི་རང་བཞྙིན་ལས་མ་འདས་པའྙི་ཚུལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྫོམ་མྫོ།། 

天人除了断头以外无论如何受伤，用天境的甘露会立即恢复，不致死亡。阿修

罗则与人一样，击中要害部位便会死亡，所以经常惨遭失败。天人又在醉天象

的鼻上系上宝剑轮，遣出天象时，能杀害数十万的阿修罗，它们的尸体从须弥

山上滚下来，落入游戏海中，海水都成了血红色。如此经常唯以战争度日，应

当诚心观修阿修罗之处也不离痛苦的本性。 

——嘉样堪布—— 

 



ལྷའྙི་སྡུག་བསལ། 大圆满前行引导文 28 天人的痛苦 

མཐྫོ་རྙིས་ཀྙི་གནས་གསུམ་པ་ལྷའྙི་གནས་ནྙི། 

 天人的痛苦 

སྤྱྙིར་གསྫོན་པའྙི་དུས་སུ་བདེ་སྐྱྙིད་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྫོད་ཀང་རྣམ་གཡེང་ཁྫོ་ནའྙི་ངང་དུ་དུས་འདའ་བས་དམ་པའྙི་ཆྫོས་སྒྲུབ་པའྙི་བླྫོ་མྙི་སྐྱེ། 

本来天人活着的时候快乐幸福受用圆满，但是唯以散乱度日，所以无有修持正

法的意念。 

ཚེ་བསྐལ་པའྙི་བར་དུ་གནས་ཀང་སྐད་ཅྙིག་མ་གཅྙིག་གྙི་སྣང་བ་ཡང་མདེ་པར་ཡེངས་མ་ལམ་ལ་ཚེ་ཟད་དེ་འཆྙི་བ་ལ་ཐུག།རྒྱལ་ཆེན་རྙིགས་བཞྙི་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབ

ང་བྱེད་ཀྙི་བར་འདྫོད་ལྷའྙི་གནས་རྙིགས་དྲུག་པྫོ་གང་ཡྙིན་ཀང་འཆྙི་འཕྫོ་བའྙི་སྡུག་བསལ་མྫོང་དགྫོས། 

寿命虽长达数劫，但在他们的感觉中只是刹那显现瞬间即逝，散乱迷茫中寿命

已尽，接近死亡。从四大天王到他化自在天，无论生在哪里都要感受死亡的痛

苦。 

དེའང་ལྷ་རྣམས་འཆྙི་བར་ཉེ་བ་ན་ལྷ་རྣམས་རང་རང་གྙི་འྫོད་ཀྙིས་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གགས་སྫོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྙིན་པ་ལ།ལུས་ཀྙི་འྫོད་བཀག་ཉམས་པ་དང་།ལྷའྙི་སྟན་

ལ་ཅྙི་ཙམ་བསད་ཀང་མྙི་དགའ་བ་མེད་པ་ལ།སྟན་ལ་སྫོད་སྙིང་མྙི་འདྫོད་ཅྙིང་མྙི་བདེ་བ་སྐྱེས་པས་མྙི་དགའ་བ་དང་།ལྷའྙི་མེ་ཏྫོག་གྙི་ཕེང་བ་ཅྙི་ཙམ་སྫོང་ཡང་རྙིང་རྒྱུ་མེ

ད་པ་ལ།མ་ེཏྫོག་གྙི་ཕེང་བ་རྙིང་པ་དང་།ལྷའྙི་གྫོས་ཇྙི་ཙམ་བགྫོས་ཀང་དྙི་མ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་གྫོས་རྙིང་ནས་དྙི་མ་ཆགས་པ་དང་།ལྷའྙི་ལུས་ལ་རྔུལ་འབྱུང་རྒྱུ་མདེ་པ་ལ

།ལུས་ལ་རྔུལ་ཆུ་འབྱུང་བ་སེྟ། 

天人临近死亡时，以前每个天人身体的光可以照射一由旬或一闻距，此时身体

的光已消失；以前如何坐在宝座上也没有不欢喜的，此时不愿意坐上宝座，甚

感不适，所以很不欢喜；以前天人的花鬘经久不枯萎，此时全部已凋谢；以前

天衣如何污染也沾不上污垢，此时旧衣也已染上污垢；以前天人身上不会流

汗，此时身上出现汗水。 

འཆྙི་འཕྫོའྙི་ས་ལྟས་ལྔ་ཤར་བས་རང་ཉྙིད་ཀྙིས་ཀང་འཆྙི་བར་ཤེས་ཏེ་སྡུག་བསལ།ལྷ་ཟླ་བྫོ་རྣམས་དང་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་རྣམས་ཀྙིས་ཀང་དེ་འཆྙི་བར་ཤེས་ནས་དྲུང་དུ་ཉེ་མྙི་ནུས

་ཤྙིང་།རྒྱང་རྙིང་པྫོ་ནས་མེ་ཏྫོག་འཐྫོར་ཏེ།ཁྫོད་འདྙི་ནས་ཤྙི་འཕྫོས་ཏེ།མྙི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས།ལས་དགེ་བ་ལ་སྤྱད་དེ།སར་ཡང་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བར་ཤྫོག་ཅྙིག། 

这五种死相现前时，他们自己也知道将要死亡，内心十分痛苦。天子天女们也

知道他们将要死亡，所以不到他们身边，只是从远处散花祝愿：“愿你从此死去

后，转生于人间，行持善业，再生天界。” 

ཅེས་སྨྫོན་ལམ་བཏབ་ནས་འགྫོ། 

རང་གཅྙིག་པུར་ལུས་པས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཞྙིང་ཕྱྙི་མ་གར་སྐྱེ་ལྷའྙི་མྙིག་གྙིས་བལྟས་པས་སྡུག་བསལ་བའྙི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་མཐྫོང་ན་ནྙི། 

这样祝愿后就全部离开了，只留下自己孤孤单单，凄凄惨惨。而且以天眼观察

后，了知后世将转生何处。 

འཕྫོ་བའྙི་སྡུག་བསལ་མ་སངས་པའྙི་གྫོང་དུ་ལྟུང་བའྙི་སྡུག་བསལ་གྙིས་ནྫོན་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཉྙིས་འགྱུར་དང་སུམ་འགྱུར་གྙིས་ཉམ་ཐག་པས་འྫོ་དྫོད་འབྫོད་བཞྙིན་ལྷའྙི་ཞག

་བདུན་དུ་སྫོད་དགྫོས་ཏེ།སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྙི་ཞག་བདུན་དེ་མྙི་ལ་བདུན་བརྒྱ་ཡྙིན། 

看到转生之处的痛苦，死亡的痛苦还未去除，又加上堕落的痛苦，使痛苦增长

了两、三倍，大声哀嚎。这种情形要停留七天，三十三天的七天是人间的七百

年。 



དེའྙི་བར་དུ་སར་གྙི་བདེ་སྐྱྙིད་དན་ཀང་སྫོད་དབང་མེད་པ་འཕྫོ་བའྙི་སྡུག་བསལ།ཕྱྙི་མའྙི་གནས་རྙིས་མཐྫོང་བས་ཉམ་ང་བ།ལྟུང་བའྙི་སྡུག་བསལ་དང་གཉྙིས་ཀྙིས་མ་ངན་

སེམས་ལ་ཟུག་པ་དམལ་བ་ལས་ཀང་ཐུ་བ་ཡྙིན།ཁམས་གྫོང་མ་གཉྙིས་ན་འཆྙི་འཕྫོའྙི་སྡུག་བསལ་མངྫོན་གྱུར་པ་མདེ་ཀང་།འཕེན་བྱེད་ཀྙི་ལས་ཟད་ནས་གཉྙིད་སད་པ་བཞྙི

ན་དུ་གནས་རྙིས་འྫོག་མར་ལྷུངས་ནས་སྡུག་བསལ་བ་ཡྙིན་ཏེ། 

忆念往日的快乐幸福，而如今无有自主继续住留，感受即将死亡的痛苦；看到

后世生处的悲惨，感受堕落之苦，遭受这两种痛苦的折磨，内心忧伤，其苦已

超过了地狱的痛苦。上面的两天界（色界、无色界）虽然无有现行的死亡痛

苦，但引业穷尽后将如梦醒般堕入下趣，非常痛苦。 

མགྫོན་པྫོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས།ཚངས་ཉྙིད་ཆགས་བལ་བདེ་བ་ཐྫོབ་ནས་སར།།མནར་མདེ་མེ་ཡྙི་བུད་ཤྙིང་གྱུར་པ་ཡྙི།།སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མྙི་འཆད་པ་བསེྟན་འཚལ་ལྫོ།།ཞེས་གསུངས། 

如怙主龙树菩萨说：“梵天离贪获安乐，后成无间烧火薪，不断感受痛苦也。” 

དེ་ལྟར་འགྫོ་བའྙི་གནས་རྙིགས་དྲུག་པྫོ་འདྙི་དག་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་སྡུག་བསལ་གྙི་རང་བཞྙིན།སྡུག་བསལ་གྙི་ཡྫོ་ལངས།སྡུག་བསལ་གྙི་འཁྲུལ་འཁྫོར་ཁྫོ་ན་ལས་མ་འདས་པ

ས།མེའྙི་འྫོབས་ལྟ་བུ།སྙིན་མྫོའྙི་གྙིང་ལྟ་བུ།རྒྱ་མཚོའྙི་ཀྫོང་ལྟ་བུ།མཚོན་ཆའྙི་ར་ེལྟ་བུ།མྙི་གཙང་བའྙི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་བདེ་བའྙི་གྫོ་སྐབས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཡྙིན་ཏེ།དན་པ་ཉེར

་བཞག་ལས།སེམས་ཅན་དམལ་བ་དམལ་མེས་ཉམས།།ཡྙི་དྭགས་བཀེས་ཤྙིང་སྐྫོམ་པས་ཉམས།།དུད་འགྫོ་གཅྙིག་ལ་གཅྙིག་ཟས་ཉམས།།མྙི་དག་འཚོ་བ་ཐུང་བས་ཉམས།།ལྷ་

མྙིན་འཐབ་ཅྙིང་རྫོད་པས་ཉམས།།ལྷ་དག་བག་མདེ་པ་ཡྙིས་ཉམས།།འཁྫོར་བ་ཁབ་ཀྙི་ར་ེཙམ་ལ།།བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྫོད་མ་ཡྙིན།།ཞེས་དང་། 

如是六道众生无论生于何处，都离不开痛苦的本性，超不出痛苦的范围，只能

被痛苦萦绕，如火坑、如罗刹洲、如海浪、如刃锋、如不净室，无有丝毫安乐

的机会，《念住经》云：“地狱有情受狱火，饿鬼感受饥饿苦，傍生感受互食

苦，人间感受短命苦，非天感受争斗苦，天境感受放逸苦。轮回犹如针之尖，

何时亦无有安乐。” 

མགྫོན་པྫོ་བྱམས་པས།འགྫོ་ལྔ་དག་ན་བདེ་བ་མེད།།མྙི་གཙང་ཁང་པར་དྙི་ཞྙིམ་མདེ།།ཅེས་དང་། 

弥勒菩萨说：“五趣之中无安乐，不净室中无妙香。” 

ཨྫོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོས།འཁྫོར་བ་འདྙི་ལ་ཁབ་ཀྙི་རེ་ཙམ་ཡང་།།བད་ེབ་ནམ་ཡང་ཡྫོད་མ་ཡྙིན་ཞེས་གསུངས།། 

ཅུང་ཟད་བད་ེཡང་འགྱུར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ཡྫོད།།ཅེས་སྫོགས་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས། 

邬金莲花生大士说：“轮回犹如针之尖，佛说永无安乐时，稍许安乐亦变苦。” 

འཁྫོར་བའྙི་གནས་རྙིས་འདྙི་ལ་ཡ་ཀྙི་སྙིད་པའྙི་ར་ེམྫོ་མན་ཆད་ནས་མ་ཀྙི་དམལ་བ་གདན་ལ་ཐུག་པ་ཡན་ཆད་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་སྐྱྙིད་པ་དང་བདེ་བའྙི་གྫོ་སྐབས་ཅུང་ཟད

་ཀང་མདེ་ཅྙིང་སྙིང་པྫོ་མྙི་འདུག་སམ་དུ་ཞེན་པ་གཏྙིང་ནས་ལྫོག་པ་མཁྙིས་ནད་ཅན་ལ་བཙོ་ཟན་བྱྙིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས་པས། 

འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་འདྙི་དག་གྫོ་ལྫོ་ཐྫོས་ལྫོར་མྙི་བཞག་པར་སྡུག་བསལ་སེམས་ཐྫོག་ཏུ་བླངས་ཏེ་ཡྙིད་ཆེས་པར་ཉམས་སུ་བླང་། 

因此我们应当观想此轮回之处，即上至三有之顶非非想天以下，下至无间地狱

以上，无论生于何处，都无有少许安乐的机会，都无有丝毫实义，所以我们应

当彻底断除对轮回的贪执心。当如有胆病的人见到油腻食物一样不生希求之

心，所以不应只是表面上听闻了解轮回的种种痛苦，而应从内心深处体会这些

痛苦，并对此生起定解而修持。 

དེ་ལྟར་ཡྙིད་ཆེས་སྐྱེས་ན་སྙིག་ལ་འཛེམ་པ་དང་།དགེ་ལ་སྫོ་བའང་འབད་མྙི་དགྫོས་པར་ཤུགས་ཀྙིས་སྐྱེ་སེྟ། 

如果能这样生起定解，则不需要精进提防恶业，欢喜善法，自然而然会行善断

恶。 

སྫོན་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་གཅུང་དགའ་བྫོ་ཆུང་མ་ཆགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་འདྫོད་པ་ཐབས་ཀྙིས་ཆྫོས་སྫོར་བཙུད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་བསབ་པ་ལ་མྙི་སྫོབ་པར་བྫོ

ས་པར་རྫོམ་པ་ན། 



བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་རྙི་གངས་ཅན་དུ་ཁྙིད་ནས་དེ་ན་ས་མྫོ་ཞར་བ་ཞྙིག་འདུག་པ་བསྟན་ཏེ།འདྙི་དང་ཁྫོད་ཀྙི་ཆུང་མ་པུཎ་ྜརཱི་ཀ་གཉྙིས་གང་མཛེས་ཞེས་

གསུངས་པས། 

如从前世尊的弟弟难陀因贪恋妻子不想出家，世尊以各种方便使他入了佛法。

虽已出家，但是不学律仪并准备逃跑时，世尊以神变把他带到雪山上，指着那

里的一只盲眼母猿问他：“这盲猿与你的妻子白莲花（班扎日嘎）二者谁美？” 

དེ་ནྙི་བརྒྱ་དང་སྟྫོང་གྙི་ཆར་ཡང་མྙི་ཉ་ེསྟེ།ངའྙི་ཆུང་མ་མཛེས་ཞུས་པས།འྫོ་ན་ལྷ་ཡུལ་དུ་འདྫོང་གསུངས།ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁྙིད་དེ་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཕྱྫོགས་གཅྙིག་ཏུ་བཞུགས་ན

ས།ཁྫོད་སྫོང་ལ་ལྟྫོས་ཤྫོག་གསུངས། 

他回答：“我的妻子美，这盲猿不及她百千分之一。”世尊说：“那么我们去天界

吧。”又把他带到天界，世尊坐在一处，对难陀说：“你自己去看看吧。” 

བལྟས་ཙ་ན་ལྷ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྙི་གཞལ་མདེ་ཁང་ན་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་དུ་མས་བསྐྫོར་ནས་བདེ་སྐྱྙིད་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ 

་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ལ་སྤྱྫོད་ཅྙིང་འདུག།གཞལ་མདེ་ཁང་ཞྙིག་ན་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་དུ་མ་འཁྫོད་ཅྙིང་།ལྷའྙི་བུ་སུ་ཡང་མྙི་འདུག་པས་དེའྙི་རྒྱུ་མཚན་དྙིས་པས། 

他见到所有的天子在各自的无量宫殿中，被许多天女围绕，享受不可思议的安

乐受用。在一座无量宫殿中有许多天女，但是无有一个天子。难陀问：“这是什

么原因？” 

མྙི་ཡུལ་ན་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་གཅུང་དགའ་བྫོ་ཚུལ་ཁྙིམས་སྲུང་བ་དེ་ལས་དེས་ལྷ་རྣམས་ཀྙི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེའྙི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡྙིན་ཟརེ། 

她们回答：“在人间，世尊的弟弟难陀守持戒律，他将从人间转生天界，这是他

的无量宫殿。”难陀满心欢喜，返回到世尊面前。 

དགའ་ནས་སར་ལྫོག་སྟེ།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་དྲུང་དུ་ཕྱྙིན་པས་ཁྫོད་ཀྙིས་ལྷ་ཡུལ་མཐྫོང་ངམ་གསུངས།མཐྫོང་ལགས་ཞུས་པས།ལྷའྙི་བུ་མྫོ་རྣམས་དང་ཁྫོད་ཀྙི་ཆུང་མ་གཉྙི

ས་གང་མཛེས་གསུངས།དེ་ནྙི་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་རྣམས་མཛེས་ཏེ་སར་ས་མྫོ་ཞར་མ་དང་པུཎ་ྜརཱི་ཀའྙི་ཁད་ཙམ་ཡྫོད་དྫོ་ཞུས། 

世尊问：“你看到天境了吧？”他回答：“看到了。”世尊又问：“天女与你的妻子

二者谁美？”他回答：“众天女美，就象前面盲眼母猿与白莲花的差别一样。” 

སར་མྙི་ཡུལ་དུ་འྫོངས་ནས་ཚུལ་ཁྙིམས་ཡང་དག་པ་བསྲུངས་ཏེ་བསད་པ་ན།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་དགེ་སྫོང་རྣམས་ལ།དགའ་བྫོ་ནྙི་མཐྫོ་རྙིས་ཀྙི་ཆདེ་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཡྙིན།ཁེད་རྣམས་ནྙི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྙི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ལམ་ཐ་དད་དུ་ཞུགས་པ་ཡྙིན་པས།ཁེད་རྣམས་ཀྙིས་དགའ་བྫོ་དང་གཏམ་འདེ་བར་མྙི་བྱ།ཕེབས་

པར་སྨྲ་བར་མྙི་བྱ།སྟན་གཅྙིག་ལ་འདུག་པར་མྙི་བྱ་བ་སྫོགས་གསུངས་པས་དགེ་སྫོང་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་དེ་བཞྙིན་བྱས་པས་དགའ་བྫོ་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཏེ། 

དགེ་སྫོང་གཞན་གྙིས་བདག་སྤངས་ཀང་།ཀུན་དགའ་བྫོ་ནྙི་བདག་གྙི་ནུ་བྫོ་ཡྙིན་པས་དེས་བརེ་བར་བགྙིད་དམ་སམ་དུ་ཀུན་དགའ་བྫོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྱྙིན་པ་ན།དེ་ཡང་སྟན་ལ

ས་ལངས་ཏེ་དེངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྙིས་པས་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་གསུངས་ཚུལ་རྣམས་སྨྲས།དེར་དགའ་བྫོ་མ་ངན་གྙིས་གདུངས་པ།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་བྱྫོན་ནས་དགའ་

བྫོ་ཁྫོད་དམལ་བའྙི་གནས་བལྟའམ་གསུངས། 

返回人间后难陀护持清净戒律。但世尊对众比丘说：“难陀是为了得到善趣果报

而出家，你们是为了得到涅槃的安乐而出家，你们走的是不同的路，所以不要

和难陀讲话，不要与他畅所欲言，不要与他坐在同一座垫上等。”所有的比丘都

依教奉行。因此难陀非常苦恼，他想：其他比丘舍弃了我，但阿难是我的弟

弟，应该慈爱我吧。于是去阿难面前，阿难也是一样，从座位上起身便就走。

难陀追问：“你们为什么这样对待我？”他说了这是世尊的教导，他才知道原来

是世尊教他们不要理睬他的，所以难陀十分悲伤。这时世尊来问：“难陀，你想

不想去地狱看看？” 



དེ་བལྟ་ལགས་ཞུས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་དམལ་བའྙི་གནས་སུ་ཁྙིད་དེ་ལྟྫོས་གསུང་པས།དགའ་བྫོ་དེ་དག་ཏུ་ཕྱྙིན་ནས་བལྟས་པས་དམལ་བའྙི་གནས་ཐམས་ཅད་མཐྫོང་ཞྙིང

་།ཕྱྫོགས་གཅྙིག་ན་ཟངས་སྟྫོང་པ་ཞྙིག་གྙི་ནང་ན་མེ་ལྷབ་ལྷབ་འབར་ཞྙིང་ལས་མཁན་མང་པྫོས་བསྐྫོར་ནས་འདུག་པ་ལ།དེ་ན་སེམས་ཅན་གཞན་མདེ་པའྙི་རྒྱུ་མཚན་དྙིས་

པས། 

他回答：“想看。”世尊以神变把他带到地狱境界，让他自己去看。难陀去那里

见到了地狱的情景，并且在一处，看见一空锅里燃烧着熊熊的烈火，由许多狱

卒围绕着，他问：“锅里为什么没有众生？” 

བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་གཅུང་དགའ་བྫོ་ལྷའྙི་བདེ་བ་དྫོན་དུ་གཉེར་ནས་ཚུལ་ཁྙིམས་སྲུང་བ་དེ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ནས་བདེ་བ་མྫོངས་ཏེ།དགེ་འབས་ཟད་པ་དང་འདྙིར་སྐྱེ་བ་

ཡྙིན་ཟེར་བས་སྐྲག་ནས་སར་ལྫོག། 

他们告诉他：“世尊的弟弟难陀为了获得天人的安乐守持戒律，他转生天界享受

安乐，善果穷尽以后转生到这里。” 他听后非常害怕返回人间。 

དེ་ཕྱྙིན་ཆད་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ཀང་མཐར་ངན་སྫོང་དུ་སྐྱེ་བས་སྙིང་པྫོ་མྙི་འདུག་དགྫོངས་ནས་ངེས་འབྱུང་གྙི་བསམ་པ་སེྐྱས།དམལ་བ་མངྫོན་སུམ་དུ་མཐྫོང་བས་བསབ་པའྙི

་གནས་ཕ་མྫོ་ལ་ཡང་མྙི་འགལ་བར་བྱེད་པས།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་དབང་པྫོའྙི་སྫོ་བསམས་པ་རྣམས་ཀྙི་མཆྫོག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

从此以后，意识到虽然转生天界，但最终会堕入恶趣，所以善趣果报无有实

义，真正生起了出离心。因为已现量见到地狱，所以细微的学处（戒律）也未

违犯过。因此世尊说：“（在我的教法中）他是护持根门第一（持戒第一）。” 

དེ་ལྟར་དམལ་བ་མངྫོན་སུམ་དུ་མཐྫོང་བ་ལྟ་ཅྙི།དམལ་བ་རྙི་མྫོར་བྙིས་པ་ཙམ་མཐྫོང་ཡང་འཇྙིགས་སྐྲག་གྙི་བླྫོ་སེྐྱ་ཞྙིང་ངེས་འབྱུང་གྙི་གསྫོས་འདེབས་པས།བཅྫོམ་ལྡན་འད

ས་ཀྙིས་ཀང་དགེ་འདུན་གྙི་གཙུག་ལག་སྫོར་འཁྫོར་བའྙི་འཁྫོར་ལྫོ་ཆ་ལྔ་པ་བྙི་བར་གསུངས། 

哪怕仅仅看到地狱的图画也会生起恐怖、畏惧之心，心生厌离，何况是现量见

到地狱的景象。因此世尊也说应在寺庙的门上绘画五分轮回图。 

མགྫོན་པྫོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས་ཀང་།དམལ་བ་བྙིས་པ་མཐྫོང་དང་ཐྫོས་པས་ཀང་།།དན་དང་ཀྫོག་དང་གཟུགས་སུ་བགྙིས་པས་ཀང་།།འཇྙིགས་པ་སེྐྱ་བར་བྱེད་ན་མྙི་བཟད་པའྙི།།རྣམ

་སྨྙིན་ཉམས་སུ་མྫོང་རྣམས་ཅྙི་བྱར་ཡྫོད།།ཅེས་གསུངས། 

怙主龙树菩萨也说：“即便见闻地狱图，忆念读诵或造形，亦能生起怖畏心，何

况真受异熟果？” 

དེ་ལྟར་རྣམ་གངས་དུ་མས་འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ལ་བསམས་ཏེ་འཇྙིག་རྟནེ་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བླྫོ་གཏྙིང་ནས་ལྫོག་པ་ཞྙིག་དགྫོས།ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བ་བླྫོས་མ་ཐྫོ

ང་ན་ཆྫོས་བྱེད་ལྫོ་བྱས་ཀང་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་སུ་མྙི་འགྫོ་སྟེ། 

这样思维众多轮回痛苦，应当从内心深处放弃今生世间的一切琐事，如果内心

不舍弃今生之事，虽然表面修法，也不可能趋入真实正法之道。 

ཇྫོ་བྫོ་འདའ་ཁར་རྣལ་འབྱྫོར་པས།ཇྫོ་བྫོ་གཤེགས་པའྙི་འྫོག་ཏུ་བདག་གྙིས་སྫོམ་བེྱད་པར་ཞུ་ཞུས་པས། 

阿底峡尊者接近圆寂时，一位瑜珈士问道：“尊者圆寂后我去修习？” 

བསྫོམས་ཀང་ཆྫོས་སུ་འགྫོ་ཡྙི་གསུངས།འྫོ་ན་འཆད་པར་ཞུ་ཞུས་པ 

ས།སར་བཞྙིན་གསུངས།འྫོ་ན་ཇྙི་ལྟར་བགྙི་ཞུས་པས།ཁེད་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་སྟྫོན་པ་ལ་བསེྟན་ལ་ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་གསུངས། 

尊者回答：“修习就能趋入正法了吗？”“那么我去传讲佛法？”尊者又如前一样回

答。他又问：“那么我应该做什么呢？”“你的一切修行当依止仲敦巴，舍弃今

世。” 

བཙུན་པ་གཅྙིག་རྭ་སེང་ལ་ཕྱྙི་སྐྫོར་བྱེད་པ་དང་།དགེ་བཤེས་སྟྫོན་པ་དང་མཇལ་བས།སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས།ཇྫོ་བྫོ་བསྐྫོར་བ་བེྱད་པ་ཡང་གྫོ་བ་དགའ་སེྟ།དེ་བས་ཆྫོས་ཤྙིག་རང

་བྱས་ན་མྙི་དགའ་འམ་གསུངས། 



一位僧人转绕“热振”遇到仲敦巴格西。仲敦巴格西说：“尊者转绕固然值得欢

喜，但是如果能修持一真实法不是更好吗？” 

དེར་ཇྫོ་བྫོ་དེའྙི་བསམ་པ་ལ།བསྐྫོར་བ་བྱས་པ་ལས་ཀང་ཐགེ་པ་ཆནེ་པྫོའྙི་མདྫོ་ཀྫོག་པ་ཁེབས་ཆེའམ་སམ་ནས།ཀུན་དགའ་ར་བའྙི་ཁམས་སུ་མདྫོ་བཀགས་པས། 

当时那位尊者想：读诵大乘经典比转绕的修法功德更广大吧。于是到经堂的走

廊诵经。 

སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས།ཆྫོས་ཀྫོག་པ་ཡང་གྫོ་བ་དགའ་སེྟ།དེ་བས་ཀང་ཆྫོས་ཤྙིག་རང་བྱས་ན་མྙི་དགའ་འམ་གསུངས།ཡང་ཁྫོའྙི་བསམ་པ་ལ།ཀྫོག་པ་བས་ཀང་ཏྙིང་ང་ེའཛིན་བ

སྫོམ་པ་ཁེབས་ཆེ་བའྙི་བརྡ་ཡྙིན་སམ་ནས།ཀྫོག་པ་གཤྫོལ་ནས་མལ་དུ་མྙིག་ཟྙིམ་མེ་བསད་པས། 

仲敦巴格西说：“诵经固然值得欢喜，如果能修持一真实法不是更好吗？”他又

想：修持禅定该比诵经修法功德更广大吧。于是放下经书，在床上闭目而坐。 

སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས་བསྫོམ་པ་ཡང་གྫོ་བ་དགའ་སྟེ།དེ་བས་ཀང་ཆྫོས་ཤྙིག་རང་བྱས་ན་མྙི་དགའ་འམ་གསུངས།དེར་ཁྫོས་གཞན་བྱ་ཐབས་མ་རདེ་ནས།དགེ་བཤེས་ལགས།འྫོ་

ན་བདག་གྙིས་ཆྫོས་ཇྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་བགྙི་ཞུས་པས། 

仲敦巴格西说：“参禅也是值得欢喜的，如果能修持一真实法不是更好吗？”这

时他已想不出别的修法了，只好问格西：“尊者，那么我应修什么法呢？” 

སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས།ཇྫོ་བྫོ་ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་།ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་གསུངས་སྐད། 

仲敦巴格西回答：“舍弃今世！舍弃今世！” 

དེས་ན་འཇྙིག་རྟནེ་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་ནྙི།འདྙི་དང་གཏན་དུ་འཁྫོར་བ་སྡུག་བསལ་གྙི་གནས་རྙིས་ལས་མྙི་ཐར་བར་བྱེད་པ་ཡྙིན་པས།ཚེ་འདྙིའྙི་གདྫོས་ཐག་བ

ཅད་དེ་ཕྱྙི་མའྙི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསབ་བྱས་ལེགས་པྫོར་སྟྫོན་པ་ནྙི་མཚན་ལྡན་གྙི་བླ་མ་མ་གཏྫོགས་སུ་ཡང་མདེ་པས་ཚེ་འདྙིའྙི་ཕ་མ་དང་ཉེ་འབེལ།གཉེན་དང་མཛའ་

བཤེས་ཟས་ནྫོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་མཆྙིལ་མའྙི་ཐལ་བ་བཞྙིན་བྫོར།ཟས་གྫོས་སྫོགས་གང་བྱུང་དེས་ཆྫོག་ཙམ་དུ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་འབའ་ཞྙིག་བསྒྲུབ་དགྫོས་ཏེ། 

因此，今生世间的一切琐事，将导致现在和未来无法从轮回的痛苦中解脱。所

以应当斩断此生的系索，修持后世之菩提。除了具有法相的上师外，谁也不会

善妙开示（脱离生死轮回的）教言，所以（应依止上师）。今生的父母、亲

属、一切亲友、饮食、财产受用应如唾液般舍弃，衣食等应随遇而安，知足少

欲，唯一修持正法。 

རྒྱ་གར་དམ་པས།དངྫོས་པྫོ་འདྙི་སྙིན་དང་ན་བུན་འད་བ་ཡྙིན་པས་དེ་ལ་རྟག་པར་མ་འཛནི།སན་གགས་ཐམས་ཅད་བག་ཆ་དང་འད་བ་ཡྙིན་པས་སན་གགས་མ་བསྒྲུབ

ས་ཆྫོས་ཉྙིད་སྒྲུབས།གྫོས་བཟང་པྫོ་འཇའ་ཚོན་དང་འད་བ་ཡྙིན་པས་དུགས་པྫོ་གྫོན་ལ་ཉམས་སུ་ལྫོངས།རང་གྙི་ལུས་འདྙི་རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་གྙི་རལ་པ་ཡྙིན་པས་གཅེས་པར

་མ་འཛནི།ཞྙིམ་པྫོ་ཟྫོས་ཀང་མྙི་གཙང་བའྙི་རྒྱུ་ཡྙིན་པས་ལྟྫོ་ལ་ཆེད་དུ་མ་བལྟ།སྣང་བ་དག་རུ་ལངས་པ་ཡྙིན་པས་དགྫོན་པའམ་རྙི་ལ་ཉྫོལ།འཁྲུལ་པའྙི་ཚེར་མ་སེམས་ལ་འ

ཛུགས་པ་ཡྙིན་པས་མཉམ་པ་ཉྙིད་དུ་ཉམས་སུ་ལྫོངས།དགྫོས་འདྫོད་ཐམས་ཅད་རང་ལས་འབྱུང་བ་ཡྙིན་པས་རང་སེམས་སྐྱྫོང་།ནྫོར་བུ་རྙིན་པྫོ་ཆེ་རང་ལ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་པ

ས་ཟས་ནྫོར་ལ་ཆགས་པ་མ་བྱེད།སྨྲ་བ་མང་པྫོ་གྫོད་ཀྙི་ར་བ་ཡྙིན་པས་ལྐུགས་པ་བཞྙིན་དུ་སྫོད།སེམས་ཉྙིད་ལས་སུ་འཆར་བ་ཡྙིན་པས་ཡྙིད་ལྟྫོ་ཕྱྙིར་མ 

་འབང་།བྱྙིན་རབས་སེམས་ལས་འབྱུང་བ་ཡྙིན་པས་བླ་མ་དང་ཡྙི་དམ་ལ་གསྫོལ་བ་ཐྫོབ།ས་གཅྙིག་ཏུ་ཡུན་རྙིང་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་སྐྱྫོན་མཐྫོང་བ་ཡྙིན་པས་ས་གཅྙིག་ཏུ

་ཡུན་རྙིང་མ་སྫོད།དམན་པའྙི་སྤྱྫོད་པ་གྙིས་ལ་ཆེ་བའྙི་ང་རྒྱལ་སྤྫོངས།དུས་རྙིང་པྫོར་མྙི་སྫོད་པ་ཡྙིན་པས་མྙི་རྙིང་བར་སྒྲུབ་པ་གྙིས།ཚེ་འདྙི་མགྫོན་པྫོ་དང་འད་བ་ཡྙིན་པས་

ངལ་གསྫོ་སར་མཁར་ལས་མ་བྱེད།ལར་ཅྙིས་ཀང་ཕན་པ་མེད་པ་ཡྙིན 

་པས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལྫོངས།རང་གྙི་ལུས་འབུ་སྙིན་གྙིས་ཟ་བའམ་ནམ་ཡལ་ཆ་མེད་པ་ཡྙིན་པས་ཚེ་འདྙིའྙི་སྣང་བ་ལ་མ་ཡེངས།གཉེན་དང་གྫོགས་ཤྙིང་ཁའྙི་བྱེའུ་ཆུང་ད

ང་འད་བ་ཡྙིན་པས་དེ་ལ་མ་ཆགས།ཡྙིད་ཆེས་ཀྙི་དད་པ་འདྙིས་གཞྙི་བཟང་པྫོ་དང་འད་བས་ཉྫོན་མྫོངས་པའྙི་ཐ་བར་མ་བཞག་ཡྙིད་བཞྙིན་གྙི་ནྫོར་བུ་རྙིན་པྫོ་ཆེ་དང་འད

་བའྙི་མྙི་ལུས་འདྙི་ཞེ་སང་གྙི་དག་ལ་མ་བསྐུར།དམ་ཚིག་སྫོ་ཁའྙི་མཁར་བུ་དང་འད་བ་འདྙི་ཉེས་པའྙི་སྐྱྫོན་གྙིས་མ་གྫོས་པར་གྙིས།རྡྫོ་རེ་སྫོབ་དཔྫོན་བཞུགས་པའྙི་ཚེ་དམ་

ཆྫོས་ལེ་ལྫོར་མ་བཞག་ཨང་གསུངས། 



印度单巴桑吉说：“此等物质犹如云雾一样，不要执著为常有；一切名誉犹如谷

声般，不要追求名誉，应当修持法性；妙衣如彩虹一样，应当身著破旧衣衫而

修行；自己的身体是脓血、黄水的皮囊，不要执著珍爱；美味食物也是不净物

之因，不要为了充饥而奔波忙碌；一切外境显现都会招致怨敌，应当安住于寺

庙或深山中；迷乱的荆棘会刺入内心，应当修持平等性；一切需求是从自心而

产生，应当守护自心；如意宝自己具有，不要贪著饮食财物；言语过多是诤讼

之因，应象哑人一样；心性能现种种之业，所以不应跟随饮食转；加持是从内

心生起，应当祈祷上师本尊；长期安住一个地方，对佛陀也会见过失，不要长

期安住在一个地方；经常处于低劣地位，应当断除贡高我慢；不可能长久安住

世间，应当及时修行；此生犹如旅客一样，不要致力于建造作暂时栖身之处的

房屋；任何琐事都是无有利益的，应当修行成就之法；自己的身体终将被小虫

蚀食，何时消逝也无法确定，不要散乱虚度此生；亲朋好友犹如林中的小鸟，

不要贪恋他们；诚挚的信心犹如良田，不要置于烦恼的荒地；人身犹如如意

宝，不要送与贪嗔的怨敌；三昧耶（誓言）犹如了望楼，不要被罪业的过患染

污；金刚阿阇黎住世时，千万不要懈怠修持正法呀！” 

དེས་ན་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཡང་དག་པ་ཞྙིག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཁྫོར་བ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་པྫོ་མེད་པར་ཤེས་པ་ཞྙིག་ཅྙིས་ཀང་དགྫོས་ལ།དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའྙི་རྒྱུ་ནྙི་འཁྫོ

ར་བའྙི་ཉེས་དམྙིགས་སྫོམ་པ་འདྙི་ཁྫོ་ན་ཡྙིན་པས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་བསྫོམ་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

所以若修持真实的正法，则必须了知一切轮回，无有任何实义。这样的道理在

相续中生起的因，唯一是观修轮回过患，自相续中未生起这样的定解之前应诚

心修持。 

དེ་ལྟ་བ་འཁྫོར་བའྙི་ཉེས་དམྙིགས་ཀྙི་སྫོམ་རྒྱུད་ལ་སེྐྱས་པའྙི་ཚད་ནྙི།དགེ་བཤེས་གང་རྙི་ཐང་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ཏེ།གང་ཐང་པ་ལ་ཉེ་གནས་ཀྙིས།བླ་མ་ལ་གཞན་

ཚོས་གང་རྙི་ཐང་པ་ངྫོ་ནག་པ་ཟེར་གྙིན་གདའ་ཞུས་པས།ཁམས་གསུམ་འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་འདྙི་ལ་བསམ་ན་ངྫོ་གདྫོང་ལ་དཀར་པྫོ་འྫོང་བ་འདུག་གེ་གསུངས།སྐྫོར་ཅྙི

ག་ཁྫོང་གྙི་མཎྜལ་གྙི་སྟེང་ན་གཡུ་ཞྙིག་ཡྫོད་པ་བྱྙི་བ་ཞྙིག་གྙིས་བཏེག་པས་མ་ཐེག་པ་ལ།ཙིག་ཙགི་ཅསེ་བྱྙི་བ་གཞན་སན་ནས་གཅྙིག་གྙིས་ཕུལ་གཅྙིག་གྙིས་འཐེན་པ་གཟྙིག

ས་པས་ཞལ་འཛུམ་པ་ཞྙིག་བྱུང་བ་མ་གཏྫོགས་ནམ་ཡང་ཞལ་འཛུམ་པ་ཙམ་ཡང་མཛད་མ་མྫོང་བ་ཡྙིན་སྐད་དྫོ།། 

观修轮回过患在相续中生起的界限：应象朗日塘巴尊者那样。一次侍者对他

说：“其他人都称上师为黑脸朗日塘巴。”朗日塘巴尊者说：“想到三界轮回的痛

苦，怎么会有笑容呢？”据说，一次尊者的曼茶盘上有一松耳石，一只老鼠搬不

动“吱吱”地呼唤另一只老鼠，然后一推一拉搬走了，看到这情景，尊者露出了

笑容。除此之外，任何时候也未露过笑容。 

དེ་ལྟར་འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་བསྫོམ་པ་འདྙི་ནྙི་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ལ་བླྫོ་འཇུག་པ་དང་།རྒྱུ་འབས་ལ་ཡྙིད་ཆེས་སྐྱེ་བ་དང་།ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་བ་དང་།སེམས་ཅན་ལ་བྱམས་པ་

དང་སྙིང་ར་ེསྐྱེ་བ་སྫོགས་ལམ་གྙི་ཡྫོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྙི་རྟེན་གཞྙི་ཡྙིན་ཞྙིང་།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་ཀང་ཆྫོས་འཁྫོར་རྙིམ་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྙི་ཀུན་གྙི་ཐྫོག་མར་

དགེ་སྫོང་དག་འདྙི་ནྙི་སྡུག་བསལ་ལྫོ་ཞེས་སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནས་མགྫོ་བརམས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྙིན་པས་ངེས་པར་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཀྙི་བར་དུ་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

观修轮回的痛苦是内心趋入正法、诚信因果、舍弃今世、对众生生起慈悲心等

一切圣道功德之根本。世尊次第转三次法轮，初转法轮时给众比丘首先宣说：

“此乃痛苦，当知痛苦。”所以相续中未生起如此定解之前，应观修轮回过患。 

འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་མཐྫོང་བཞྙིན་ཞེན་ཅྙིང་ཆགས།། 



ངན་འགྫོའྙི་གཡང་ལ་འཇྙིགས་ཀང་མྙི་དགེ་སྤྱྫོད།། 

བདག་དང་བདག་འད་ལམ་གྫོལ་སེམས་ཅན་རྣམས།། 

ཚེ་འདྙི་བླྫོ་ཡྙིས་ཐྫོང་བར་བྱྙིན་གྙིས་རྫོབས།། 

虽见轮回痛苦仍贪执， 

虽畏恶趣险地仍行恶， 

我与如我邪道众有情， 

内心能舍今世祈加持。 

 

འཁྫོར་བ་སྡུག་བསལ་དུ་ཤེས་པའྙི་ཁྙིད་དྫོ།།།། 

 了知轮回过患之引导终 

 

——嘉样堪布 
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མཐྫོ་རྙིས་ཀྙི་གནས་གསུམ་པ་ལྷའྙི་གནས་ནྙི། 

 天人的痛苦 

སྤྱྙིར་གསྫོན་པའྙི་དུས་སུ་བདེ་སྐྱྙིད་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྫོད་ཀང་རྣམ་གཡེང་ཁྫོ་ནའྙི་ངང་དུ་དུས་འདའ་བས་དམ་པའྙི་ཆྫོས་སྒྲུབ་པའྙི་བླྫོ་མྙི་སྐྱེ། 

本来天人活着的时候快乐幸福受用圆满，但是唯以散乱度日，所以无有修持正

法的意念。 

ཚེ་བསྐལ་པའྙི་བར་དུ་གནས་ཀང་སྐད་ཅྙིག་མ་གཅྙིག་གྙི་སྣང་བ་ཡང་མདེ་པར་ཡེངས་མ་ལམ་ལ་ཚ་ེཟད་དེ་འཆྙི་བ་ལ་ཐུག།རྒྱལ་ཆེན་རྙིགས་བཞྙི་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབ

ང་བྱེད་ཀྙི་བར་འདྫོད་ལྷའྙི་གནས་རྙིགས་དྲུག་པྫོ་གང་ཡྙིན་ཀང་འཆྙི་འཕྫོ་བའྙི་སྡུག་བསལ་མྫོང་དགྫོས། 

寿命虽长达数劫，但在他们的感觉中只是刹那显现瞬间即逝，散乱迷茫中寿命

已尽，接近死亡。从四大天王到他化自在天，无论生在哪里都要感受死亡的痛

苦。 

དེའང་ལྷ་རྣམས་འཆྙི་བར་ཉེ་བ་ན་ལྷ་རྣམས་རང་རང་གྙི་འྫོད་ཀྙིས་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གགས་སྫོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྙིན་པ་ལ།ལུས་ཀྙི་འྫོད་བཀག་ཉམས་པ་དང་།ལྷའྙི་སྟན་

ལ་ཅྙི་ཙམ་བསད་ཀང་མྙི་དགའ་བ་མེད་པ་ལ།སྟན་ལ་སྫོད་སྙིང་མྙི་འདྫོད་ཅྙིང་མྙི་བདེ་བ་སྐྱེས་པས་མྙི་དགའ་བ་དང་།ལྷའྙི་མེ་ཏྫོག་གྙི་ཕེང་བ་ཅྙི་ཙམ་སྫོང་ཡང་རྙིང་རྒྱུ་མེ

ད་པ་ལ།མ་ེཏྫོག་གྙི་ཕེང་བ་རྙིང་པ་དང་།ལྷའྙི་གྫོས་ཇྙི་ཙམ་བགྫོས་ཀང་དྙི་མ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་གྫོས་རྙིང་ནས་དྙི་མ་ཆགས་པ་དང་།ལྷའྙི་ལུས་ལ་རྔུལ་འབྱུང་རྒྱུ་མདེ་པ་ལ

།ལུས་ལ་རྔུལ་ཆུ་འབྱུང་བ་སེྟ། 

天人临近死亡时，以前每个天人身体的光可以照射一由旬或一闻距，此时身体

的光已消失；以前如何坐在宝座上也没有不欢喜的，此时不愿意坐上宝座，甚

感不适，所以很不欢喜；以前天人的花鬘经久不枯萎，此时全部已凋谢；以前

天衣如何污染也沾不上污垢，此时旧衣也已染上污垢；以前天人身上不会流

汗，此时身上出现汗水。 

འཆྙི་འཕྫོའྙི་ས་ལྟས་ལྔ་ཤར་བས་རང་ཉྙིད་ཀྙིས་ཀང་འཆྙི་བར་ཤེས་ཏེ་སྡུག་བསལ།ལྷ་ཟླ་བྫོ་རྣམས་དང་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་རྣམས་ཀྙིས་ཀང་དེ་འཆྙི་བར་ཤེས་ནས་དྲུང་དུ་ཉེ་མྙི་ནུས



་ཤྙིང་།རྒྱང་རྙིང་པྫོ་ནས་མེ་ཏྫོག་འཐྫོར་ཏེ།ཁྫོད་འདྙི་ནས་ཤྙི་འཕྫོས་ཏེ།མྙི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས།ལས་དགེ་བ་ལ་སྤྱད་དེ།སར་ཡང་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བར་ཤྫོག་ཅྙིག། 

这五种死相现前时，他们自己也知道将要死亡，内心十分痛苦。天子天女们也

知道他们将要死亡，所以不到他们身边，只是从远处散花祝愿：“愿你从此死去

后，转生于人间，行持善业，再生天界。” 

ཅེས་སྨྫོན་ལམ་བཏབ་ནས་འགྫོ། 

རང་གཅྙིག་པུར་ལུས་པས་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཞྙིང་ཕྱྙི་མ་གར་སྐྱེ་ལྷའྙི་མྙིག་གྙིས་བལྟས་པས་སྡུག་བསལ་བའྙི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་མཐྫོང་ན་ནྙི། 

这样祝愿后就全部离开了，只留下自己孤孤单单，凄凄惨惨。而且以天眼观察

后，了知后世将转生何处。 

འཕྫོ་བའྙི་སྡུག་བསལ་མ་སངས་པའྙི་གྫོང་དུ་ལྟུང་བའྙི་སྡུག་བསལ་གྙིས་ནྫོན་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཉྙིས་འགྱུར་དང་སུམ་འགྱུར་གྙིས་ཉམ་ཐག་པས་འྫོ་དྫོད་འབྫོད་བཞྙིན་ལྷའྙི་ཞག

་བདུན་དུ་སྫོད་དགྫོས་ཏེ།སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྙི་ཞག་བདུན་དེ་མྙི་ལ་བདུན་བརྒྱ་ཡྙིན། 

看到转生之处的痛苦，死亡的痛苦还未去除，又加上堕落的痛苦，使痛苦增长

了两、三倍，大声哀嚎。这种情形要停留七天，三十三天的七天是人间的七百

年。 

དེའྙི་བར་དུ་སར་གྙི་བདེ་སྐྱྙིད་དན་ཀང་སྫོད་དབང་མེད་པ་འཕྫོ་བའྙི་སྡུག་བསལ།ཕྱྙི་མའྙི་གནས་རྙིས་མཐྫོང་བས་ཉམ་ང་བ།ལྟུང་བའྙི་སྡུག་བསལ་དང་གཉྙིས་ཀྙིས་མ་ངན་

སེམས་ལ་ཟུག་པ་དམལ་བ་ལས་ཀང་ཐུ་བ་ཡྙིན།ཁམས་གྫོང་མ་གཉྙིས་ན་འཆྙི་འཕྫོའྙི་སྡུག་བསལ་མངྫོན་གྱུར་པ་མདེ་ཀང་།འཕེན་བྱེད་ཀྙི་ལས་ཟད་ནས་གཉྙིད་སད་པ་བཞྙི

ན་དུ་གནས་རྙིས་འྫོག་མར་ལྷུངས་ནས་སྡུག་བསལ་བ་ཡྙིན་ཏེ། 

忆念往日的快乐幸福，而如今无有自主继续住留，感受即将死亡的痛苦；看到

后世生处的悲惨，感受堕落之苦，遭受这两种痛苦的折磨，内心忧伤，其苦已

超过了地狱的痛苦。上面的两天界（色界、无色界）虽然无有现行的死亡痛

苦，但引业穷尽后将如梦醒般堕入下趣，非常痛苦。 

མགྫོན་པྫོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས།ཚངས་ཉྙིད་ཆགས་བལ་བདེ་བ་ཐྫོབ་ནས་སར།།མནར་མདེ་མེ་ཡྙི་བུད་ཤྙིང་གྱུར་པ་ཡྙི།།སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མྙི་འཆད་པ་བསེྟན་འཚལ་ལྫོ།།ཞེས་གསུངས། 

如怙主龙树菩萨说：“梵天离贪获安乐，后成无间烧火薪，不断感受痛苦也。” 
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ས།མེའྙི་འྫོབས་ལྟ་བུ།སྙིན་མྫོའྙི་གྙིང་ལྟ་བུ།རྒྱ་མཚོའྙི་ཀྫོང་ལྟ་བུ།མཚོན་ཆའྙི་ར་ེལྟ་བུ།མྙི་གཙང་བའྙི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་བདེ་བའྙི་གྫོ་སྐབས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཡྙིན་ཏེ།དན་པ་ཉེར

་བཞག་ལས།སེམས་ཅན་དམལ་བ་དམལ་མེས་ཉམས།།ཡྙི་དྭགས་བཀེས་ཤྙིང་སྐྫོམ་པས་ཉམས།།དུད་འགྫོ་གཅྙིག་ལ་གཅྙིག་ཟས་ཉམས།།མྙི་དག་འཚོ་བ་ཐུང་བས་ཉམས།།ལྷ་

མྙིན་འཐབ་ཅྙིང་རྫོད་པས་ཉམས།།ལྷ་དག་བག་མདེ་པ་ཡྙིས་ཉམས།།འཁྫོར་བ་ཁབ་ཀྙི་ར་ེཙམ་ལ།།བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྫོད་མ་ཡྙིན།།ཞེས་དང་། 

如是六道众生无论生于何处，都离不开痛苦的本性，超不出痛苦的范围，只能

被痛苦萦绕，如火坑、如罗刹洲、如海浪、如刃锋、如不净室，无有丝毫安乐

的机会，《念住经》云：“地狱有情受狱火，饿鬼感受饥饿苦，傍生感受互食

苦，人间感受短命苦，非天感受争斗苦，天境感受放逸苦。轮回犹如针之尖，

何时亦无有安乐。” 



མགྫོན་པྫོ་བྱམས་པས།འགྫོ་ལྔ་དག་ན་བདེ་བ་མེད།།མྙི་གཙང་ཁང་པར་དྙི་ཞྙིམ་མདེ།།ཅེས་དང་། 

弥勒菩萨说：“五趣之中无安乐，不净室中无妙香。” 

ཨྫོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོས།འཁྫོར་བ་འདྙི་ལ་ཁབ་ཀྙི་རེ་ཙམ་ཡང་།།བད་ེབ་ནམ་ཡང་ཡྫོད་མ་ཡྙིན་ཞེས་གསུངས།། 

ཅུང་ཟད་བད་ེཡང་འགྱུར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ཡྫོད།།ཅེས་སྫོགས་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས། 

邬金莲花生大士说：“轮回犹如针之尖，佛说永无安乐时，稍许安乐亦变苦。” 

འཁྫོར་བའྙི་གནས་རྙིས་འདྙི་ལ་ཡ་ཀྙི་སྙིད་པའྙི་ར་ེམྫོ་མན་ཆད་ནས་མ་ཀྙི་དམལ་བ་གདན་ལ་ཐུག་པ་ཡན་ཆད་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་སྐྱྙིད་པ་དང་བདེ་བའྙི་གྫོ་སྐབས་ཅུང་ཟད

་ཀང་མདེ་ཅྙིང་སྙིང་པྫོ་མྙི་འདུག་སམ་དུ་ཞེན་པ་གཏྙིང་ནས་ལྫོག་པ་མཁྙིས་ནད་ཅན་ལ་བཙོ་ཟན་བྱྙིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས་པས། 

འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་འདྙི་དག་གྫོ་ལྫོ་ཐྫོས་ལྫོར་མྙི་བཞག་པར་སྡུག་བསལ་སེམས་ཐྫོག་ཏུ་བླངས་ཏེ་ཡྙིད་ཆེས་པར་ཉམས་སུ་བླང་། 

因此我们应当观想此轮回之处，即上至三有之顶非非想天以下，下至无间地狱

以上，无论生于何处，都无有少许安乐的机会，都无有丝毫实义，所以我们应

当彻底断除对轮回的贪执心。当如有胆病的人见到油腻食物一样不生希求之

心，所以不应只是表面上听闻了解轮回的种种痛苦，而应从内心深处体会这些

痛苦，并对此生起定解而修持。 

དེ་ལྟར་ཡྙིད་ཆེས་སྐྱེས་ན་སྙིག་ལ་འཛེམ་པ་དང་།དགེ་ལ་སྫོ་བའང་འབད་མྙི་དགྫོས་པར་ཤུགས་ཀྙིས་སྐྱེ་སེྟ། 

如果能这样生起定解，则不需要精进提防恶业，欢喜善法，自然而然会行善断

恶。 

སྫོན་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་གཅུང་དགའ་བྫོ་ཆུང་མ་ཆགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་འདྫོད་པ་ཐབས་ཀྙིས་ཆྫོས་སྫོར་བཙུད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་བསབ་པ་ལ་མྙི་སྫོབ་པར་བྫོ

ས་པར་རྫོམ་པ་ན། 

བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་རྙི་གངས་ཅན་དུ་ཁྙིད་ནས་དེ་ན་ས་མྫོ་ཞར་བ་ཞྙིག་འདུག་པ་བསྟན་ཏེ།འདྙི་དང་ཁྫོད་ཀྙི་ཆུང་མ་པུཎ་ྜརཱི་ཀ་གཉྙིས་གང་མཛེས་ཞེས་

གསུངས་པས། 

如从前世尊的弟弟难陀因贪恋妻子不想出家，世尊以各种方便使他入了佛法。

虽已出家，但是不学律仪并准备逃跑时，世尊以神变把他带到雪山上，指着那

里的一只盲眼母猿问他：“这盲猿与你的妻子白莲花（班扎日嘎）二者谁美？” 

དེ་ནྙི་བརྒྱ་དང་སྟྫོང་གྙི་ཆར་ཡང་མྙི་ཉ་ེསྟེ།ངའྙི་ཆུང་མ་མཛེས་ཞུས་པས།འྫོ་ན་ལྷ་ཡུལ་དུ་འདྫོང་གསུངས།ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁྙིད་དེ་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཕྱྫོགས་གཅྙིག་ཏུ་བཞུགས་ན

ས།ཁྫོད་སྫོང་ལ་ལྟྫོས་ཤྫོག་གསུངས། 

他回答：“我的妻子美，这盲猿不及她百千分之一。”世尊说：“那么我们去天界

吧。”又把他带到天界，世尊坐在一处，对难陀说：“你自己去看看吧。” 

བལྟས་ཙ་ན་ལྷ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྙི་གཞལ་མདེ་ཁང་ན་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་དུ་མས་བསྐྫོར་ནས་བདེ་སྐྱྙིད་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ 

་གྙིས་མྙི་ཁབ་པ་ལ་སྤྱྫོད་ཅྙིང་འདུག།གཞལ་མདེ་ཁང་ཞྙིག་ན་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་དུ་མ་འཁྫོད་ཅྙིང་།ལྷའྙི་བུ་སུ་ཡང་མྙི་འདུག་པས་དེའྙི་རྒྱུ་མཚན་དྙིས་པས། 

他见到所有的天子在各自的无量宫殿中，被许多天女围绕，享受不可思议的安

乐受用。在一座无量宫殿中有许多天女，但是无有一个天子。难陀问：“这是什

么原因？” 

མྙི་ཡུལ་ན་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་གཅུང་དགའ་བྫོ་ཚུལ་ཁྙིམས་སྲུང་བ་དེ་ལས་དེས་ལྷ་རྣམས་ཀྙི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེའྙི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡྙིན་ཟརེ། 

她们回答：“在人间，世尊的弟弟难陀守持戒律，他将从人间转生天界，这是他

的无量宫殿。”难陀满心欢喜，返回到世尊面前。 

དགའ་ནས་སར་ལྫོག་སྟེ།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་དྲུང་དུ་ཕྱྙིན་པས་ཁྫོད་ཀྙིས་ལྷ་ཡུལ་མཐྫོང་ངམ་གསུངས།མཐྫོང་ལགས་ཞུས་པས།ལྷའྙི་བུ་མྫོ་རྣམས་དང་ཁྫོད་ཀྙི་ཆུང་མ་གཉྙི



ས་གང་མཛེས་གསུངས།དེ་ནྙི་ལྷའྙི་བུ་མྫོ་རྣམས་མཛེས་ཏེ་སར་ས་མྫོ་ཞར་མ་དང་པུཎ་ྜརཱི་ཀའྙི་ཁད་ཙམ་ཡྫོད་དྫོ་ཞུས། 

世尊问：“你看到天境了吧？”他回答：“看到了。”世尊又问：“天女与你的妻子

二者谁美？”他回答：“众天女美，就象前面盲眼母猿与白莲花的差别一样。” 

སར་མྙི་ཡུལ་དུ་འྫོངས་ནས་ཚུལ་ཁྙིམས་ཡང་དག་པ་བསྲུངས་ཏེ་བསད་པ་ན།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་དགེ་སྫོང་རྣམས་ལ།དགའ་བྫོ་ནྙི་མཐྫོ་རྙིས་ཀྙི་ཆདེ་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཡྙིན།ཁེད་རྣམས་ནྙི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྙི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ལམ་ཐ་དད་དུ་ཞུགས་པ་ཡྙིན་པས།ཁེད་རྣམས་ཀྙིས་དགའ་བྫོ་དང་གཏམ་འདེ་བར་མྙི་བྱ།ཕེབས་

པར་སྨྲ་བར་མྙི་བྱ།སྟན་གཅྙིག་ལ་འདུག་པར་མྙི་བྱ་བ་སྫོགས་གསུངས་པས་དགེ་སྫོང་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་དེ་བཞྙིན་བྱས་པས་དགའ་བྫོ་ཤྙིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཏེ། 

དགེ་སྫོང་གཞན་གྙིས་བདག་སྤངས་ཀང་།ཀུན་དགའ་བྫོ་ནྙི་བདག་གྙི་ནུ་བྫོ་ཡྙིན་པས་དེས་བརེ་བར་བགྙིད་དམ་སམ་དུ་ཀུན་དགའ་བྫོའྙི་དྲུང་དུ་ཕྱྙིན་པ་ན།དེ་ཡང་སྟན་ལ

ས་ལངས་ཏེ་དེངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྙིས་པས་བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་གསུངས་ཚུལ་རྣམས་སྨྲས།དེར་དགའ་བྫོ་མ་ངན་གྙིས་གདུངས་པ།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་བྱྫོན་ནས་དགའ་

བྫོ་ཁྫོད་དམལ་བའྙི་གནས་བལྟའམ་གསུངས། 

返回人间后难陀护持清净戒律。但世尊对众比丘说：“难陀是为了得到善趣果报

而出家，你们是为了得到涅槃的安乐而出家，你们走的是不同的路，所以不要

和难陀讲话，不要与他畅所欲言，不要与他坐在同一座垫上等。”所有的比丘都

依教奉行。因此难陀非常苦恼，他想：其他比丘舍弃了我，但阿难是我的弟

弟，应该慈爱我吧。于是去阿难面前，阿难也是一样，从座位上起身便就走。

难陀追问：“你们为什么这样对待我？”他说了这是世尊的教导，他才知道原来

是世尊教他们不要理睬他的，所以难陀十分悲伤。这时世尊来问：“难陀，你想

不想去地狱看看？” 

དེ་བལྟ་ལགས་ཞུས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྙིས་དམལ་བའྙི་གནས་སུ་ཁྙིད་དེ་ལྟྫོས་གསུང་པས།དགའ་བྫོ་དེ་དག་ཏུ་ཕྱྙིན་ནས་བལྟས་པས་དམལ་བའྙི་གནས་ཐམས་ཅད་མཐྫོང་ཞྙིང

་།ཕྱྫོགས་གཅྙིག་ན་ཟངས་སྟྫོང་པ་ཞྙིག་གྙི་ནང་ན་མེ་ལྷབ་ལྷབ་འབར་ཞྙིང་ལས་མཁན་མང་པྫོས་བསྐྫོར་ནས་འདུག་པ་ལ།དེ་ན་སེམས་ཅན་གཞན་མདེ་པའྙི་རྒྱུ་མཚན་དྙིས་

པས། 

他回答：“想看。”世尊以神变把他带到地狱境界，让他自己去看。难陀去那里

见到了地狱的情景，并且在一处，看见一空锅里燃烧着熊熊的烈火，由许多狱

卒围绕着，他问：“锅里为什么没有众生？” 

བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙི་གཅུང་དགའ་བྫོ་ལྷའྙི་བདེ་བ་དྫོན་དུ་གཉེར་ནས་ཚུལ་ཁྙིམས་སྲུང་བ་དེ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ནས་བདེ་བ་མྫོངས་ཏེ།དགེ་འབས་ཟད་པ་དང་འདྙིར་སྐྱེ་བ་

ཡྙིན་ཟེར་བས་སྐྲག་ནས་སར་ལྫོག། 

他们告诉他：“世尊的弟弟难陀为了获得天人的安乐守持戒律，他转生天界享受

安乐，善果穷尽以后转生到这里。” 他听后非常害怕返回人间。 

དེ་ཕྱྙིན་ཆད་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ཀང་མཐར་ངན་སྫོང་དུ་སྐྱེ་བས་སྙིང་པྫོ་མྙི་འདུག་དགྫོངས་ནས་ངེས་འབྱུང་གྙི་བསམ་པ་སེྐྱས།དམལ་བ་མངྫོན་སུམ་དུ་མཐྫོང་བས་བསབ་པའྙི

་གནས་ཕ་མྫོ་ལ་ཡང་མྙི་འགལ་བར་བྱེད་པས།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་དབང་པྫོའྙི་སྫོ་བསམས་པ་རྣམས་ཀྙི་མཆྫོག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

从此以后，意识到虽然转生天界，但最终会堕入恶趣，所以善趣果报无有实

义，真正生起了出离心。因为已现量见到地狱，所以细微的学处（戒律）也未

违犯过。因此世尊说：“（在我的教法中）他是护持根门第一（持戒第一）。” 

དེ་ལྟར་དམལ་བ་མངྫོན་སུམ་དུ་མཐྫོང་བ་ལྟ་ཅྙི།དམལ་བ་རྙི་མྫོར་བྙིས་པ་ཙམ་མཐྫོང་ཡང་འཇྙིགས་སྐྲག་གྙི་བླྫོ་སེྐྱ་ཞྙིང་ངེས་འབྱུང་གྙི་གསྫོས་འདེབས་པས།བཅྫོམ་ལྡན་འད

ས་ཀྙིས་ཀང་དགེ་འདུན་གྙི་གཙུག་ལག་སྫོར་འཁྫོར་བའྙི་འཁྫོར་ལྫོ་ཆ་ལྔ་པ་བྙི་བར་གསུངས། 

哪怕仅仅看到地狱的图画也会生起恐怖、畏惧之心，心生厌离，何况是现量见

到地狱的景象。因此世尊也说应在寺庙的门上绘画五分轮回图。 



མགྫོན་པྫོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྙིས་ཀང་།དམལ་བ་བྙིས་པ་མཐྫོང་དང་ཐྫོས་པས་ཀང་།།དན་དང་ཀྫོག་དང་གཟུགས་སུ་བགྙིས་པས་ཀང་།།འཇྙིགས་པ་སེྐྱ་བར་བྱེད་ན་མྙི་བཟད་པའྙི།།རྣམ

་སྨྙིན་ཉམས་སུ་མྫོང་རྣམས་ཅྙི་བྱར་ཡྫོད།།ཅེས་གསུངས། 

怙主龙树菩萨也说：“即便见闻地狱图，忆念读诵或造形，亦能生起怖畏心，何

况真受异熟果？” 

——嘉样堪布—— 
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དེ་ལྟར་རྣམ་གངས་དུ་མས་འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་ལ་བསམས་ཏེ་འཇྙིག་རྟནེ་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བླྫོ་གཏྙིང་ནས་ལྫོག་པ་ཞྙིག་དགྫོས།ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བ་བླྫོས་མ་ཐྫོ

ང་ན་ཆྫོས་བྱེད་ལྫོ་བྱས་ཀང་ཡང་དག་པའྙི་ཆྫོས་སུ་མྙི་འགྫོ་སྟེ། 

这样思维众多轮回痛苦，应当从内心深处放弃今生世间的一切琐事，如果内心

不舍弃今生之事，虽然表面修法，也不可能趋入真实正法之道。 

ཇྫོ་བྫོ་འདའ་ཁར་རྣལ་འབྱྫོར་པས།ཇྫོ་བྫོ་གཤེགས་པའྙི་འྫོག་ཏུ་བདག་གྙིས་སྫོམ་བེྱད་པར་ཞུ་ཞུས་པས། 

阿底峡尊者接近圆寂时，一位瑜珈士问道：“尊者圆寂后我去修习？” 

བསྫོམས་ཀང་ཆྫོས་སུ་འགྫོ་ཡྙི་གསུངས།འྫོ་ན་འཆད་པར་ཞུ་ཞུས་པ 

ས།སར་བཞྙིན་གསུངས།འྫོ་ན་ཇྙི་ལྟར་བགྙི་ཞུས་པས།ཁེད་ཐམས་ཅད་ཀྙིས་སྟྫོན་པ་ལ་བསེྟན་ལ་ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་གསུངས། 

尊者回答：“修习就能趋入正法了吗？”“那么我去传讲佛法？”尊者又如前一样回

答。他又问：“那么我应该做什么呢？”“你的一切修行当依止仲敦巴，舍弃今

世。” 

བཙུན་པ་གཅྙིག་རྭ་སེང་ལ་ཕྱྙི་སྐྫོར་བྱེད་པ་དང་།དགེ་བཤེས་སྟྫོན་པ་དང་མཇལ་བས།སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས།ཇྫོ་བྫོ་བསྐྫོར་བ་བེྱད་པ་ཡང་གྫོ་བ་དགའ་སེྟ།དེ་བས་ཆྫོས་ཤྙིག་རང

་བྱས་ན་མྙི་དགའ་འམ་གསུངས། 

一位僧人转绕“热振”遇到仲敦巴格西。仲敦巴格西说：“尊者转绕固然值得欢

喜，但是如果能修持一真实法不是更好吗？” 

དེར་ཇྫོ་བྫོ་དེའྙི་བསམ་པ་ལ།བསྐྫོར་བ་བྱས་པ་ལས་ཀང་ཐགེ་པ་ཆནེ་པྫོའྙི་མདྫོ་ཀྫོག་པ་ཁེབས་ཆེའམ་སམ་ནས།ཀུན་དགའ་ར་བའྙི་ཁམས་སུ་མདྫོ་བཀགས་པས། 

当时那位尊者想：读诵大乘经典比转绕的修法功德更广大吧。于是到经堂的走

廊诵经。 

སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས།ཆྫོས་ཀྫོག་པ་ཡང་གྫོ་བ་དགའ་སེྟ།དེ་བས་ཀང་ཆྫོས་ཤྙིག་རང་བྱས་ན་མྙི་དགའ་འམ་གསུངས།ཡང་ཁྫོའྙི་བསམ་པ་ལ།ཀྫོག་པ་བས་ཀང་ཏྙིང་ང་ེའཛནི་བ

སྫོམ་པ་ཁེབས་ཆེ་བའྙི་བརྡ་ཡྙིན་སམ་ནས།ཀྫོག་པ་གཤྫོལ་ནས་མལ་དུ་མྙིག་ཟྙིམ་མེ་བསད་པས། 

仲敦巴格西说：“诵经固然值得欢喜，如果能修持一真实法不是更好吗？”他又

想：修持禅定该比诵经修法功德更广大吧。于是放下经书，在床上闭目而坐。 

སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས་བསྫོམ་པ་ཡང་གྫོ་བ་དགའ་སྟེ།དེ་བས་ཀང་ཆྫོས་ཤྙིག་རང་བྱས་ན་མྙི་དགའ་འམ་གསུངས།དེར་ཁྫོས་གཞན་བྱ་ཐབས་མ་རདེ་ནས།དགེ་བཤེས་ལགས།འྫོ་

ན་བདག་གྙིས་ཆྫོས་ཇྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་བགྙི་ཞུས་པས། 

仲敦巴格西说：“参禅也是值得欢喜的，如果能修持一真实法不是更好吗？”这

时他已想不出别的修法了，只好问格西：“尊者，那么我应修什么法呢？” 



སྟྫོན་པའྙི་ཞལ་ནས།ཇྫོ་བྫོ་ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་།ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་གསུངས་སྐད། 

仲敦巴格西回答：“舍弃今世！舍弃今世！” 

དེས་ན་འཇྙིག་རྟནེ་ཚེ་འདྙིའྙི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་ནྙི།འདྙི་དང་གཏན་དུ་འཁྫོར་བ་སྡུག་བསལ་གྙི་གནས་རྙིས་ལས་མྙི་ཐར་བར་བྱེད་པ་ཡྙིན་པས།ཚེ་འདྙིའྙི་གདྫོས་ཐག་བ

ཅད་དེ་ཕྱྙི་མའྙི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསབ་བྱས་ལེགས་པྫོར་སྟྫོན་པ་ནྙི་མཚན་ལྡན་གྙི་བླ་མ་མ་གཏྫོགས་སུ་ཡང་མདེ་པས་ཚེ་འདྙིའྙི་ཕ་མ་དང་ཉེ་འབེལ།གཉེན་དང་མཛའ་

བཤེས་ཟས་ནྫོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཐམས་ཅད་མཆྙིལ་མའྙི་ཐལ་བ་བཞྙིན་བྫོར།ཟས་གྫོས་སྫོགས་གང་བྱུང་དེས་ཆྫོག་ཙམ་དུ་དམ་པའྙི་ཆྫོས་འབའ་ཞྙིག་བསྒྲུབ་དགྫོས་ཏེ། 

因此，今生世间的一切琐事，将导致现在和未来无法从轮回的痛苦中解脱。所

以应当斩断此生的系索，修持后世之菩提。除了具有法相的上师外，谁也不会

善妙开示（脱离生死轮回的）教言，所以（应依止上师）。今生的父母、亲

属、一切亲友、饮食、财产受用应如唾液般舍弃，衣食等应随遇而安，知足少

欲，唯一修持正法。 

——嘉样堪布—— 
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རྒྱ་གར་དམ་པས།དངྫོས་པྫོ་འདྙི་སྙིན་དང་ན་བུན་འད་བ་ཡྙིན་པས་དེ་ལ་རྟག་པར་མ་འཛནི།སན་གགས་ཐམས་ཅད་བག་ཆ་དང་འད་བ་ཡྙིན་པས་སན་གགས་མ་བསྒྲུབ

ས་ཆྫོས་ཉྙིད་སྒྲུབས།གྫོས་བཟང་པྫོ་འཇའ་ཚོན་དང་འད་བ་ཡྙིན་པས་དུགས་པྫོ་གྫོན་ལ་ཉམས་སུ་ལྫོངས།རང་གྙི་ལུས་འདྙི་རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་གྙི་རལ་པ་ཡྙིན་པས་གཅེས་པར

་མ་འཛནི།ཞྙིམ་པྫོ་ཟྫོས་ཀང་མྙི་གཙང་བའྙི་རྒྱུ་ཡྙིན་པས་ལྟྫོ་ལ་ཆེད་དུ་མ་བལྟ།སྣང་བ་དག་རུ་ལངས་པ་ཡྙིན་པས་དགྫོན་པའམ་རྙི་ལ་ཉྫོལ།འཁྲུལ་པའྙི་ཚེར་མ་སེམས་ལ་འ

ཛུགས་པ་ཡྙིན་པས་མཉམ་པ་ཉྙིད་དུ་ཉམས་སུ་ལྫོངས།དགྫོས་འདྫོད་ཐམས་ཅད་རང་ལས་འབྱུང་བ་ཡྙིན་པས་རང་སེམས་སྐྱྫོང་།ནྫོར་བུ་རྙིན་པྫོ་ཆེ་རང་ལ་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་པ

ས་ཟས་ནྫོར་ལ་ཆགས་པ་མ་བྱེད།སྨྲ་བ་མང་པྫོ་གྫོད་ཀྙི་ར་བ་ཡྙིན་པས་ལྐུགས་པ་བཞྙིན་དུ་སྫོད།སེམས་ཉྙིད་ལས་སུ་འཆར་བ་ཡྙིན་པས་ཡྙིད་ལྟྫོ་ཕྱྙིར་མ 

་འབང་།བྱྙིན་རབས་སེམས་ལས་འབྱུང་བ་ཡྙིན་པས་བླ་མ་དང་ཡྙི་དམ་ལ་གསྫོལ་བ་ཐྫོབ།ས་གཅྙིག་ཏུ་ཡུན་རྙིང་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་སྐྱྫོན་མཐྫོང་བ་ཡྙིན་པས་ས་གཅྙིག་ཏུ

་ཡུན་རྙིང་མ་སྫོད།དམན་པའྙི་སྤྱྫོད་པ་གྙིས་ལ་ཆེ་བའྙི་ང་རྒྱལ་སྤྫོངས།དུས་རྙིང་པྫོར་མྙི་སྫོད་པ་ཡྙིན་པས་མྙི་རྙིང་བར་སྒྲུབ་པ་གྙིས།ཚེ་འདྙི་མགྫོན་པྫོ་དང་འད་བ་ཡྙིན་པས་

ངལ་གསྫོ་སར་མཁར་ལས་མ་བྱེད།ལར་ཅྙིས་ཀང་ཕན་པ་མེད་པ་ཡྙིན 

་པས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལྫོངས།རང་གྙི་ལུས་འབུ་སྙིན་གྙིས་ཟ་བའམ་ནམ་ཡལ་ཆ་མེད་པ་ཡྙིན་པས་ཚེ་འདྙིའྙི་སྣང་བ་ལ་མ་ཡེངས།གཉེན་དང་གྫོགས་ཤྙིང་ཁའྙི་བྱེའུ་ཆུང་ད

ང་འད་བ་ཡྙིན་པས་དེ་ལ་མ་ཆགས།ཡྙིད་ཆེས་ཀྙི་དད་པ་འདྙིས་གཞྙི་བཟང་པྫོ་དང་འད་བས་ཉྫོན་མྫོངས་པའྙི་ཐ་བར་མ་བཞག་ཡྙིད་བཞྙིན་གྙི་ནྫོར་བུ་རྙིན་པྫོ་ཆེ་དང་འད

་བའྙི་མྙི་ལུས་འདྙི་ཞེ་སང་གྙི་དག་ལ་མ་བསྐུར།དམ་ཚིག་སྫོ་ཁའྙི་མཁར་བུ་དང་འད་བ་འདྙི་ཉེས་པའྙི་སྐྱྫོན་གྙིས་མ་གྫོས་པར་གྙིས།རྡྫོ་རེ་སྫོབ་དཔྫོན་བཞུགས་པའྙི་ཚེ་དམ་

ཆྫོས་ལེ་ལྫོར་མ་བཞག་ཨང་གསུངས། 

印度单巴桑吉说：“此等物质犹如云雾一样，不要执著为常有；一切名誉犹如谷

声般，不要追求名誉，应当修持法性；妙衣如彩虹一样，应当身著破旧衣衫而

修行；自己的身体是脓血、黄水的皮囊，不要执著珍爱；美味食物也是不净物

之因，不要为了充饥而奔波忙碌；一切外境显现都会招致怨敌，应当安住于寺

庙或深山中；迷乱的荆棘会刺入内心，应当修持平等性；一切需求是从自心而

产生，应当守护自心；如意宝自己具有，不要贪著饮食财物；言语过多是诤讼

之因，应象哑人一样；心性能现种种之业，所以不应跟随饮食转；加持是从内

心生起，应当祈祷上师本尊；长期安住一个地方，对佛陀也会见过失，不要长

期安住在一个地方；经常处于低劣地位，应当断除贡高我慢；不可能长久安住



世间，应当及时修行；此生犹如旅客一样，不要致力于建造作暂时栖身之处的

房屋；任何琐事都是无有利益的，应当修行成就之法；自己的身体终将被小虫

蚀食，何时消逝也无法确定，不要散乱虚度此生；亲朋好友犹如林中的小鸟，

不要贪恋他们；诚挚的信心犹如良田，不要置于烦恼的荒地；人身犹如如意

宝，不要送与贪嗔的怨敌；三昧耶（誓言）犹如了望楼，不要被罪业的过患染

污；金刚阿阇黎住世时，千万不要懈怠修持正法呀！” 

དེས་ན་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ཡང་དག་པ་ཞྙིག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཁྫོར་བ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་པྫོ་མེད་པར་ཤེས་པ་ཞྙིག་ཅྙིས་ཀང་དགྫོས་ལ།དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའྙི་རྒྱུ་ནྙི་འཁྫོ

ར་བའྙི་ཉེས་དམྙིགས་སྫོམ་པ་འདྙི་ཁྫོ་ན་ཡྙིན་པས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་བསྫོམ་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

所以若修持真实的正法，则必须了知一切轮回，无有任何实义。这样的道理在

相续中生起的因，唯一是观修轮回过患，自相续中未生起这样的定解之前应诚

心修持。 

——嘉样堪布—— 

 

ལྷའྙི་སྡུག་བསལ། 大圆满前行引导文 28.天人的痛苦 5 

དེ་ལྟ་བ་འཁྫོར་བའྙི་ཉེས་དམྙིགས་ཀྙི་སྫོམ་རྒྱུད་ལ་སེྐྱས་པའྙི་ཚད་ནྙི།དགེ་བཤེས་གང་རྙི་ཐང་པ་ལྟ་བུ་ཞྙིག་དགྫོས་པ་ཡྙིན་ཏེ།གང་ཐང་པ་ལ་ཉེ་གནས་ཀྙིས།བླ་མ་ལ་གཞན་

ཚོས་གང་རྙི་ཐང་པ་ངྫོ་ནག་པ་ཟེར་གྙིན་གདའ་ཞུས་པས།ཁམས་གསུམ་འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་འདྙི་ལ་བསམ་ན་ངྫོ་གདྫོང་ལ་དཀར་པྫོ་འྫོང་བ་འདུག་གེ་གསུངས།སྐྫོར་ཅྙི

ག་ཁྫོང་གྙི་མཎྜལ་གྙི་སྟེང་ན་གཡུ་ཞྙིག་ཡྫོད་པ་བྱྙི་བ་ཞྙིག་གྙིས་བཏེག་པས་མ་ཐེག་པ་ལ།ཙིག་ཙགི་ཅསེ་བྱྙི་བ་གཞན་སན་ནས་གཅྙིག་གྙིས་ཕུལ་གཅྙིག་གྙིས་འཐེན་པ་གཟྙིག

ས་པས་ཞལ་འཛུམ་པ་ཞྙིག་བྱུང་བ་མ་གཏྫོགས་ནམ་ཡང་ཞལ་འཛུམ་པ་ཙམ་ཡང་མཛད་མ་མྫོང་བ་ཡྙིན་སྐད་དྫོ།། 

观修轮回过患在相续中生起的界限：应象朗日塘巴尊者那样。一次侍者对他

说：“其他人都称上师为黑脸朗日塘巴。”朗日塘巴尊者说：“想到三界轮回的痛

苦，怎么会有笑容呢？”据说，一次尊者的曼茶盘上有一松耳石，一只老鼠搬不

动“吱吱”地呼唤另一只老鼠，然后一推一拉搬走了，看到这情景，尊者露出了

笑容。除此之外，任何时候也未露过笑容。 

དེ་ལྟར་འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་བསྫོམ་པ་འདྙི་ནྙི་དམ་པའྙི་ཆྫོས་ལ་བླྫོ་འཇུག་པ་དང་།རྒྱུ་འབས་ལ་ཡྙིད་ཆེས་སྐྱེ་བ་དང་།ཚེ་འདྙི་བླྫོས་ཐྫོང་བ་དང་།སེམས་ཅན་ལ་བྱམས་པ་

དང་སྙིང་ར་ེསྐྱེ་བ་སྫོགས་ལམ་གྙི་ཡྫོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྙི་རྟེན་གཞྙི་ཡྙིན་ཞྙིང་།བཅྫོམ་ལྡན་འདས་ཀྙིས་ཀང་ཆྫོས་འཁྫོར་རྙིམ་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྙི་ཀུན་གྙི་ཐྫོག་མར་

དགེ་སྫོང་དག་འདྙི་ནྙི་སྡུག་བསལ་ལྫོ་ཞེས་སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནས་མགྫོ་བརམས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྙིན་པས་ངེས་པར་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཀྙི་བར་དུ་ཉམས་སུ་བླང་ངྫོ་།། 

修轮回的痛苦是内心趋入正法、诚信因果、舍弃今世、对众生生起慈悲心等一

切圣道功德之根本。世尊次第转三次法轮，初转法轮时给众比丘首先宣说：“此

乃痛苦，当知痛苦。”所以相续中未生起如此定解之前，应观修轮回过患。 

འཁྫོར་བའྙི་སྡུག་བསལ་མཐྫོང་བཞྙིན་ཞེན་ཅྙིང་ཆགས།། 

 虽见轮回痛苦仍贪执， 

ངན་འགྫོའྙི་གཡང་ལ་འཇྙིགས་ཀང་མྙི་དགེ་སྤྱྫོད།། 

虽畏恶趣险地仍行恶， 

བདག་དང་བདག་འད་ལམ་གྫོལ་སེམས་ཅན་རྣམས།། 



我与如我邪道众有情， 

ཚེ་འདྙི་བླྫོ་ཡྙིས་ཐྫོང་བར་བྱྙིན་གྙིས་རྫོབས།། 

 内心能舍今世祈加持。 

འཁྫོར་བ་སྡུག་བསལ་དུ་ཤེས་པའྙི་ཁྙིད་དྫོ།།།། 

了知轮回过患之引导终 

——嘉样堪布—— 
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༈དགེ་སྙིག་འདྫོར་ལེན་རྒྱུ་འབས་གཞུང་བཞྙིན་མཛད།། 

取舍善恶因果依教行， 

སྤྱྫོད་པ་མས་འཛེགས་ཐགེ་པའྙི་བབས་དང་བསྟུན།། 

行为依照九乘次第上， 

ཡང་དག་ལྟ་བས་གང་ལའང་ཞེན་པ་མེད།། 

现见诸法一切亦无执， 

མཚུངས་མདེ་བླ་མའྙི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྫོ།། 

无等上师足下我顶礼。 

དྫོན་བཞྙི་པ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྙི་ཁྙིད་ལ།འཆད་ཉན་བགྙི་བའྙི་ཚུལ་སྤྱྙི་དང་འད།བཤད་བྱའྙི་ཆྫོས་ལ།སྤང་བྱ་མྙི་དགེ་བའྙི་ལས།བསྒྲུབ་བྱ་དགེ་བའྙི་ལས།ཐམས་ཅད་ལས་ཀྙི་ར

ང་བཞྙིན་དུ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། 

因果不虚之引导分三：所断之不善业，应行之善业，一切业的自性。 

དང་པྫོ་ནྙི། 

དེ་ལྟར་འཁྫོར་བའྙི་གནས་རྙིས་མཐྫོ་དམན་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ནྙི།རང་རང་གྙི་ལས་དགེ་བ་དང་མྙི་དགེ་བ་བསགས་པའྙི་རྒྱུས་འགྫོ་བ།འཁྫོར་བ་ནྙི་ལས་ལས་སྐྱེས་ཤྙིང་ལས་ཀྙི

་འབས་བུས་བྱས་པ་ཡྙིན་པས།མཐྫོ་རྙིས་དང་ངན་སྫོང་གྙི་གནས་སུ་འགྫོ་བ་ལ་བྱེད་པ་པྫོ་གཞན་མདེ་ཀང་།སེྟས་དབང་གྙིས་འགྫོ་བ་ཡང་མ་ཡྙིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་དགེ་མྙི་དགེའྙི་རྒྱུ་འབས་ལ་དཔད་ནས།མྙི་དགེ་བའྙི་ཕྱྫོགས་སྤང་ཞྙིང་།དགེ་བའྙི་ཕྱྫོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་དགྫོས། 

以众生各自所积累的善恶之业为因，而导致转生于轮回的善恶趣中。轮回是由

业而生，并且感受业的果报。转生到善趣或恶趣没有其它的作者，也不是偶尔

的因缘所生，因此应当随时随地观察善不善之因果，断除一切不善业行持一切

善法。 

དེ་ལ་སྤང་བྱ་མྙི་དགེ་བ་བཅུ་ཡྫོད་པ་ལས།དང་པྫོ་ལུས་ཀྙི་ལས།སྫོག་གཅྫོད།མ་བྱྙིན་ལེན།འདྫོད་པས་ལྫོག་པར་གཡེམ་པ་དང་གསུམ་ཡྙིན། 

ངག་གྙི་རྫུན་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་བཀལ་དང་བཞྙི།ཡྙིད་ཀྙི་ལས་བརྣབ་སེམས།གནྫོད་སེམས།ལྫོག་ལྟ་གསུམ་དང་བཅུ་ཡྫོད། 

所断之不善业分三：身恶业，语恶业，意恶业。 

身恶业分三：杀生，不与取，邪淫。 

དེ་ལས་དང་པྫོ་སྫོག་གཅྫོད་པ་ནྙི།ཡུལ་ཕ་རྫོལ་པྫོ་མྙིའམ་དུད་འགྫོ་ལ་སྫོགས་པ་གང་ཡྙིན་ཀང་གསྫོད་འདྫོད་ཀྙི་ཀུན་སྫོང་དང་བཅས་པས་སྫོག་གྙི་དབང་པྫོ་འགགས་པར་

བེྱད་པ་སེྟ།དེ་ཡང་དཔའ་བྫོ་གཡུལ་འཐབ་པ་ནས་དག་གསྫོད་པ་ལྟ་བུ་ཞེ་སང་གྙི་སྫོ་ནས་སྫོག་གཅྫོད་པ།རྙི་དྭགས་ལྟ་བུ་ཤ་ཟ་འདྫོད།པགས་གྫོན་འདྫོད་དེ་གསྫོད་པ་འདྫོད

་ཆགས་ཀྙི་སྫོ་ནས་སྫོག་གཅྫོད།དག་ེསྙིག་གྙི་རྒྱུ་འབས་མྙི་ཤེས 



་པའམ།མུ་སྟེགས་པ་ལྟ་བུ་དགེ་བར་རྫོམ་ནས་སྫོག་གཅྫོད་པ་ནྙི།གཏྙི་མུག་གྙི་སྫོ་ནས་སྫོག་གཅྫོད་པ་ཡྙིན།དེ་ལས་ཀང་ཕ་གསྫོད་པ།མ་གསྫོད་པ།དག་བཅྫོམ་པ་གསྫོད་པ་གསུ

མ་ནྙི་མཚམས་མདེ་པའྙི་ལས་ཞེས་བྱ་སེྟ་ཚེ་འདྙི་དང་ཕྱྙི་མའྙི་བར་མཚམས་སུ་བར་དྫོ་མདེ་པར་དམལ་བ་མནར་མདེ་དུ་སྐྱེ་བའྙི་རྒྱུ་ཡྙིན། 

杀生：对外境某人或某傍生等产生欲杀的动机，最后断绝他们的命根。如勇士

在战场上杀敌是以嗔心而杀生；如想食用野兽肉、为穿野兽皮而杀害众生是以

贪心而杀生；如不了知善恶因果或者象外道一样认为杀生是善业等是以痴心而

杀生。尤其是杀父亲、杀母亲、杀罗汉被称为无间业。无间业是今生与来世之

间无有中阴而直接堕入无间地狱之因。 

ད་ལྟ་རང་རེ་རྣམས་ནས་དངྫོས་སུ་རང་གྙིས་ལག་དར་ཏེ་སྫོག་མ་བཅད་པ་ཙམ་ལ་བསམས་ནས་ང་ལ་སྫོག་གཅྫོད་ཀྙི་སྙིག་པ་ནྙི་མདེ་སམ་པ་འདུག་ཀང་།སྤྱྙིར་མཐྫོ་དམན

་དག་ཞན་སུ་ཡང་རང་འྫོག་ནས་སྫོག་ཆགས་ཕ་མྫོ་བསད་པའྙི་སྙིག་པ་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད་པ་མདེ་པ་སུ་ཡང་མེད་ལ། 

现在我们有些人认为自己没有亲自动手杀生，所以我没有造杀生的罪业。但

是，无论是高官强势之人还是卑微软弱之人，谁都在脚下杀死了不计其数的细

微含生，没有不造这种恶业的。 

ཁད་པར་བླ་མ་དང་སེར་མྫོ་བ་རྣམས་ནྙི་ཡྫོན་བདག་གྙི་ཁྙིམ་དུ་བྱྫོན་སྐབས།དེ་དག་གྙིས་སེམས་ཅན་གྙི་སྫོག་བཅད་ནས་ཤ་ཁག་གཡྫོས་སུ་བྱས་ཏེ་དངས་པའྙི་ཚེ།སེམས་ཅ

ན་བསད་པ་ལ་འགྫོད་པ་དང་།སྙིང་ར་ེསྫོགས་གང་ཡང་མདེ་པར་ཤ་ཁག་གྙི་རྫོ་ལ་སེད་པས་དགའ་བཞྙིན་དུ་གསྫོལ་ཙ་ན།སྫོག་གཅྫོད་ཀྙི་སྙིག་པ་ཡྫོན་མཆྫོད་གཉྙིས་ལ་ཁད

་པར་མེད་པར་འཐྫོབ། 

尤其是上师和僧人们到施主家时，那些施主们（宰杀家畜）烹调血肉供养他

们。僧人们对所杀的众生无有任何大悲心、无丝毫追悔之心，只是贪爱血肉的

美味，欣然享用，这样施主和福田将无任何差别地获得同等杀生罪业。 

མྙི་ཆེན་དང་དཔྫོན་ཆནེ་རྣམས་ནྙི་གང་དུ་བྱྫོན་ཀང་ཇ་འདེན་དང་མགྫོན་ཁ་ལ་སྫོགས་ཀྙི་ཆདེ་དུ་སྫོག་བཅད་པ་གངས་མེད།ཕྱུག་པྫོ་རྣམས་ནྙི་སྤྱྙིར་ཕྱུགས་ལུག་ཅྙི་ཙམ་ཡྫོ

ད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་གྙིས་རྒས་པའྙི་དུས་ན་རེ་རེ་བཞྙིན་གསྫོད་པ་ལས།རང་བཞྙིན་གྙི་འཆྙི་བ་རེ་གཉྙིས་ལས་མྙི་འྫོང་བས་སྫོག་བཅད་པ་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད།མ་ཟད་

ཕྱུགས་ལུག་དེ་དག་གྙིས་ཀང་དབྱར་ཁའྙི་དུས།འབུ་སང་གྫོག་མ་ཉ་དང་སྦལ་པ་ཡན་ཆད་རྩྭ་དང་ལྷན་དུ་ཟ་བ་རང་ལག་གྙི་རྨྙིག་པས་བརྙི་བ།རྟ་སྤངས་དང་ལྕྙི་བ་ལ་སྫོག

ས་པའྙི་ནང་དུ་བསད་པ་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད་ཅྙིང་།དེ་དག་གྙི་སྙིག་པ་ཡང་བདག་པྫོའྙི་སེྟང་དུ་འྫོང་། 

那些大人物、大官员们无论到哪里，都因迎请款待他们而杀害无数的生命。那

些富翁们的牛羊无论有多少，衰老的时候都将被宰杀，几乎很少是自然死亡

的，因此杀生不计其数。而且春季时，虫蝇、蚂蚁、鱼儿和青蛙等被牛羊连同

草一起吞下或者前后蹄践踏而丧命以及马粪牛粪中死亡的含生也是不计其数，

这些杀生的罪业也将落到它们主人的身上。 

ཁད་པར་རྟ་ཕྱུགས་སྫོགས་གཞན་ལས་ཀང་ལུག་འདྙི་ནྙི་སྙིག་པ་མྙི་ཟད་པའྙི་འབྱུང་གནས་སུ་འདུག་སྟེ།ཁྫོ་རང་ནས་ཀང་སྦྲུལ་དང་།སྦལ་བ།བེྱའུ་ཕྲུག་གུ་སྫོགས་སྫོག་ཆགས

་ཕ་མྫོ་ཐམས་ཅད་ཁ་ཟས་སུ་བྱེད།དབྱར་བལ་ལས་ཀྙི་དུས་ལུག་རེ་རེའྙི་རྒྱབ་ན་ཡང་སྫོག་ཆགས་འབུམ་ཕག་རེ་ཙམ་ཡྫོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་གསྫོད།དགུན་ལུ་གུའྙི་དུས་ལུ་གུ

་སྐྱེས་འཕལ་ལ་ཕྱེད་ཙམ་ལས་མྙི་ལྷག་པར་གསྫོད།མ་མྫོ་རྣམས་ཀང་རྒས་ནས་ཟུངས་མ་ཟད་ཀྙི་བར་དུ་བཞྫོ་བ་དང་།ལུག་གུའྙི་བེད་བཅད་ནས་རྒས་ཙ་ན་ཐམས་ཅད་བས

ད་དེ་ཤ་ལྤགས་ལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད། 

ཐྫོང་བ་དང་ཤ་བཟན་ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་ནྙི་གང་དུ་ཕྱྙིན་ཀང་གསྫོད་རྒྱུ་ལས་གཞན་མདེ།ལུག་ལ་ཤྙིག་བྱུང་ཚེ་ལུག་རེ་རེའྙི་རྒྱབ་ནས་ཀང་སྫོག་ཆགས་དུང་ཕྱུར་རེ་ཙམ་ཡ

ང་གསྫོད།དེས་ན་ལུག་བརྒྱ་ཡྫོད་ཕྱྙིན་ཆད་བདག་པྫོ་དེ་དམལ་བར་ལན་ཅྙིག་སྐྱེ་ངེས་ཅན་དུ་འདུག། 

尤其是除了牛马外，以绵羊为例，更是无尽罪业的来源。这些羊以小蛇、青

蛙、鸟蛋等很多微小的含生为食。春季毛纺的时候，每只羊的背上约有十万含

生全部丧命；冬季产羊羔时，大多数羊羔刚出生便被宰杀，那些母羊也是从小



到老，精华未耗尽之前，被用来挤奶或哺育羊羔及使用，老的时候全部被宰

杀，主人享用它们的皮肉。大小公绵羊无论到哪里都只有被宰杀。羊生虱子时

每只羊的背上约有上亿含生丧命。因此，拥有百数以上羊只的主人必将堕一次

地狱。 

བུད་མེད་རྣམས་ཀང་གཞན་དང་གཉནེ་སེལ་ནས་རྙིན་བརངས་དང་སྐྱེལ་བསུ་སྫོགས་ཀྙི་དུས་སུ་བཤས་ལུག་གངས་མེད་པ་གསྫོད།དེ་ཕྱྙིན་ཆད་རང་ཁྙིམ་དུ་ནམ་འྫོང་གྙི་

གངས་ལ་སེམས་ཅན་རེ་ངེས་པར་གསྫོད།དེ་བཞྙིན་དུ་གཉེན་དང་ཉེ་བ་རྣམས་ཀྙིས་བྫོས་འྫོངས་སྐབས་ཀང་ཁ་ཟས་གཞན་བྱྙིན་ན་ཡྙིད་ཁར་མྙི་འགྫོ་བ་ལྟར་བྱེད་ཅྙིང་།ཁམ

་མ་དེས་འགམ་པ་འགུལ་མྙི་ཤེས་པ་ལྟར་ཟ་ཡང་།བཤས་ལུག་ཚོ་བ་རེ་བསད་ནས་བང་དང་རྒྱུ་མ་སྫོགས་ཆེ་ངེས་པ་རེ་སྫོན་དུ་བཞག་ཙ་ན།སྙིན་མྫོ་གདྫོང་དམར་མ་ད་ེམག

ར་འདུག་ཅྙིག་བྱས་ནས་གྙི་ཆུང་ཞྙིག་བླངས་ཏེ།ལྕྙི་བ་ཐག་གེ་ཟ།སང་ཉྙིན་ཤ་ཁྫོག་ད་ེདམར་ཙ་རེ་བཀལ་ནས་རྫོན་པ་རང་ཁྙིམ་དུ་ལྡྫོག་པ་ལྟར་འགྫོ་ཞྙིང་།ནམ་ཕྱྙིན་ཕྱྙིན་སྟྫོ

ང་ལྫོག་མྙི་བྱེད་པ་རྫོན་པ་ལས་ཀང་ཐུ། 

女人也是如此，她们订亲送聘礼、结婚迎娶时宰杀了无数的羊。从此以后，每

次回娘家时定要宰杀一个众生，甚至亲友们宴请她的时候，如果给其它食物则

好象一点不合这个狡诈女人的心意，并且好象不知道张口动腮食用一样，如果

宰杀一只肥肥的羊，胸脯、肠子等放在她的面前，这红面罗刹女便以铁匠坐

式，取出小刀津津有味地吃起来。第二天，背上血淋淋的全牲肉（牛羊肉

腔），好象猎人返回家一样回去了，每次回家都不是空手而归，真比猎人还厉

害。 

བྱྙིས་པ་རྣམས་ནས་ཀང་རེད་མྫོའྙི་དུས་མཐྫོང་བ་དང་མྙི་མཐྫོང་བར་བསད་པ་གངས་ཀྙིས་མྙི་ཆྫོད་ཅྙིང་།ཐ་ན་གང་ལྕག་དང་རྒྱུན་ལྕག་སྫོགས་ཐྫོགས་ཏེ་དབྱར་ཁའྙི་དུས་

ས་གཞྙི་ལ་བབ་ཀྙིན་འགྫོ་བ་དེ་ལྟ་བུའྙི་དུས་བསད་པ་གངས་མེད།དེས་ན་རང་རེ་མྙི་རྣམས་ནྙི་སྫོག་གཅྫོད་ཀྙི་ལས་ཐབས་ཁྫོ་ནས་དུས་འདའ་བ་སྙིན་པྫོ་དང་འད་ཞྙིང་།ཚེ་

གཅྙིག་ཏུ་རང་གྙིས་བེད་བཅད།འྫོ་མ་འཐུང་དྙིན་གྙིས་བསྐྱངས་པའྙི་མ་འབྙི་ཕ་མ་འད་བ་རྣམས་ཀང་བསད་ནས་ཤ་ཁག་ལྫོངས་སྤྱྫོད་པ་ལ་བསམ་ན་སྙིན་པྫོ་ལས་ཀང་ཐུ། 

孩童们也是同样，在游戏玩耍的时候，看见没看见时所杀的生命也是不计其数

的，甚至在夏季手拿牛鞭或皮鞭等抽打大地时，所杀的含生也是无数的。所以

我们这些人唯以造杀生的各种方便来度日，犹如罗刹一样惨无人道。 

དེ་ལྟར་སྫོག་གཅྫོད་ཀྙི་ལས་ཐབས་དེ།སྙིག་པའྙི་ཡན་ལག་བཞྙིས་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏེ།དཔེར་ན་རྫོན་པས་རྙི་དྭགས་གསྫོད་པ་ལྟ་བུ་ལ།དང་པྫོ་ཤྭ་བ་དང་ག་བ་ལྟ་བུ་རྙི་དྭ

གས་ཤྙིག་དངྫོས་སུ་མཐྫོང་བའྙི་ཚེ་རྙི་དྭགས་དེ་དང་དེའྫོ་སམ་དུ་མ་ནྫོར་བར་ཤེས་པ་ནྙི།གཞྙི་སེམས་ཅན་ཡྙིན་པར་ཤེས་པ།དེ་ལ་གསྫོད་འདྫོད་ཀྙི་ཀུན་སྫོང་སེྐྱས་པ་ནྙི།བས

མ་པ་གསྫོད་སེམས་སེྐྱས་པ།མེ་མདའ་དང་མདའ་ལ་སྫོགས་པས་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ནྙི།སྫོར་བ་གསྫོད་ཐབས་ལག་ཏུ་བླང་བ།ཕ་རྫོལ་རྙི་དྭགས་ད་ེདེ་མ་ཐག་ཏུ་སྫོག་གྙི་དབ

ང་པྫོ་འགགས་ཏེ་ལུས་སེམས་ཀྙི་ཚོགས་པ་གེས་པ་ནྙི།མཐར་ཐུག་སྫོག་གྙི་དབང་པྫོ་འགགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྙིན། 

例如，就猎人猎杀野兽而言，首先他亲眼见到了一个獐子或鹿子等野兽时，他

认准了这是某某野兽，称为了知对境为众生（第一分支）。然后对此野兽生起

想杀的动机称为生起欲杀之意乐（第二分支）；之后，猎人用火箭、枪等击中

其要害称为加行采取行动（第三分支）；紧接着断绝了那个野兽的命根，使它

身心的聚合瓦解，称为究竟绝断命根（第四分支）。 

ཡང་བདག་བཟུང་གྙི་བཤའ་ལུག་ཅྙིག་གསྫོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།དང་པྫོ་བཟའ་དཔྫོན་དེས་བན་ནམ་ཤན་པ་ལ་ལུག་ཅྙིག་བཤའ་དགྫོས་ཟེར་བའྙི་ཚེ།གཞྙི་སེམས་ཅན་ལུ

ག་ཡྙིན་པ་ཤེས།ལུག་ད་ེལྟ་བུ་ཞྙིག་བཤའ་དགྫོས་སམ་པའྙི་ཚེ་བསམ་པ་གསྫོད་སེམས་སེྐྱས།གསྫོད་པ་པྫོ་དེས་ཞགས་པ་ཞྙིག་བཟུང་སྟེ་སྫོང་ནས་འཕལ་དུ་གསྫོད་རྒྱུའྙི་ལུག་ག

ང་ཡྙིན་པ་དེ་བཟུང་།ལུས་གནམ་ས་བསྒྱུར།རང་ལག་འབེང་པས་བཀྙིག།མཆུ་ཐ་གུས་དཀྙི་བ་སྫོགས་བྱེད་པ་དེ་གསྫོད་ཐབས་ལག་ཏུ་བླངས།དའེྙི་ཚ་ེསེམས་ཅན་ད་ེགནད་ག

ཅྫོད་ཀྙི་སྡུག་བསལ་དག་པྫོ་དང་བཅས་ཏེ་དབུགས་ཕྱྙི་ནང་གྙི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཆད།མྙིག་སྫོ་ཅེ་རེ་མཆྙི་མ་ཁ་ཐར་རེ་སྫོང་ནས་རྫོ་ཁྙིམ་དུ་དྲུད་འྫོང་སྐབས་མཐར་ཐུག་སྫོག་གྙི་དབ

ང་པྫོ་འགགས་པ་ཞེས་བྱ།ད་ེམ་ཐག་པགས་པ་གྙིས་བཤུས་སྐབས་ཤ་འདར་ཕྙིལ་ཕྙིལ་བྱེད་པ་དེ་ད་དུང་ཁབ་བྱེད་ཀྙི་རླུང་འབྫོས་ལྫོང་མ་བྱུང་བར་ཡྫོད་པས་གསྫོན་པྫོ་དང་



འད་བ་དེ་འཕལ་དུ་མེ་ལ་བསེག་ཐབ་ཏུ་བཙོས་ནས་ཟ་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ་བསམ་ན།སེམས་ཅན་གསྫོན་པྫོར་ཟ་བར་འདུག་པས་གཅན་གཟན་གཏུམ་པྫོ་རྣམས་དང་ཁད་མེ

ད་པར་འདུག། 

又就宰杀主人拥有的一只羊而言，首先主人告诉仆人或屠夫要宰杀一只羊时，

了知所杀的众生是羊（已具第一支）。他们想到要杀某某绵羊之时，称为生起

欲杀之意乐（已具第二支）。那个屠宰者拿着一根绳索前去，捉住将要杀的那

只羊，将其掀翻在地，用皮绳捆绑它的前后蹄，并用细绳勒住它的嘴唇等（用

绳子将牲畜的口周围紧紧缠绕使它闭气），称为采取杀生行动（已具第三

支）。这时，那个众生感受气息分解的强烈痛苦，呼吸中断，瞠目直视，眼泪

汪汪，尸体被拽到室内时，称为究竟断绝命根（已具第四支）。紧接着主人用

刀子削剥皮时肌肉还在颤动，说明当时能遍之风尚未完全消尽，所以和活着的

一样。这时主人又立即将鲜肉放在火里烤，或炉灶上煎煮，然后进行食用。如

果想到这一点，食用活生生众生的那些人简直与猛兽无有差别。 

དེས་ན་དེ་རྙིང་སེམས་ཅན་ཞྙིག་གསྫོད་སམ་པའྙི་བླྫོ་སྐྱེས་པའམ།ངག་ཏུ་སྨྲས་ནས་གསྫོད་མ་གྲུ་ཡང་།གཞྙི་སེམས་ཅན་ཡྙིན་པར་ཤེས་པ།བསམ་པ་གསྫོད་སེམས་སེྐྱས་པས་སྙི

ག་པའྙི་ཡན་ལག་གཉྙིས་རྫོགས 

་ཚང་བ་ཡྙིན་པས།དངྫོས་གཞྙི་ཚང་བ་ཙམ་མྙི་ལྕྙི་ཡང་མེ་ལྫོང་དུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞྙིན་སྙིག་པས་གྫོས་ཚར་བ་ཡྙིན།དེར་མ་ཟད་གསྫོད་པ་པྫོ་དངྫོས་དེ་མ་གཏྫོགས་

སྫོད་ཟེར་མཁན་སྙིག་པ་མདེ་སམ་པའམ།ཡྫོད་ཀང་ཅུང་ཟད་ཡང་སམ་པ་འདུག་སྟེ།གསྫོད་དུ་འཇུག་པ་པྫོ་ལྟ་ཅྙི།མཇུག་ཡྙི་རང་སྫོམ་མཁན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྙིག་པའྙི་ལས་འད་བར་ཡྫོད་པ་ཡྙིན།དེ་ཡང་མྙི་རེ་རེ་ལ་སེམས་ཅན་རེ་བསད་པའྙི་སྙིག་པ་རྙིལ་པྫོ་ཐྫོབ་པ་ཡྙིན་གྙི།སྫོག་གཅྫོད་ཀྙི་སྙིག་པ་གཅྙིག་མྙི་མང་པྫོས་བགྫོ་བཤའ་

བེྱད་བ་ལྟ་བུ་ནྙི་མདེ་པར་ཤེས་དགྫོས་སྫོ།། 

现在，有些人生起杀害某一众生的想法或者口中也言说此类话语，虽然杀生没

有成功，但是已经具足了知对境众生和生起欲杀意乐的两种罪业分支，虽无圆

满正行那样的罪重，而如同镜中显现影像一样，罪业已染污了自相续。而且还

有人认为除非是自己亲手杀生的人，唆使他人杀生之人没有罪业，或者认为虽

有罪业也是微不足道的。事实上哪怕是随喜杀生的那些人也有同样的罪业，何

况是唆使他人杀生的人呢？也就是说：我们应当知道参与杀生的每一个人都将

得到杀害一个众生的全部罪业，而不是杀生这一罪业由许多人各分一份。 

——嘉样堪布—— 

 

ལུས་ཀྙི་ལས་གསུམ། 大圆满前行引导文 29.三种身业 2 不与取 

 

གཉྙིས་པ་མ་བྱྙིན་པར་ལེན་པ་ལ།དབང་གྙིས་ལེན་པ།འཇབ་བུས་ལེན་པ།གཡྫོ་སྒྱུས་ལེན་པ་དང་གསུམ་ཡྙིན། 

不与取分三：权威不与取，盗窃不与取，欺诳不与取。 

དེ་ཡང་མྙི་བཙན་པྫོ་རྒྱལ་པྫོ་ལྟ་བུས་ཐྫོབ་ཐང་གྙི་གཞུང་ལྟ་བུ་མ་ཡྙིན་པ་ཐྫོབ་མེད་ཀྙི་བཙན་བཙུགས་བྱས་ནས་འཕྫོག་པ་དང་། 

དམག་ལ་སྫོགས་པ་དཔུང་ཤདེ་ཀྙི་སྫོ་ནས་དངྫོས་སུ་འཕྫོག་འྫོང་བ་སྫོགས་ནྙི།དབང་གྙིས་མ་བྱྙིན་པར་ལེན་པའམ་སྟྫོབས་ཀྙིས་ལེན་པ་ཞེས་བྱ། 

权威不与取：势力强大之人，如国王不是依靠合法税收而是以非法的暴力劫夺

或者以军队等兵力亲自劫夺，称为权威不与取或势力不与取。 



རྐུན་པྫོ་ལྟ་བུས་བདག་པྫོས་མྙི་མཐྫོང་སར་ལྫོག་ནས་རྒྱུ་ཟས་བླངས་ཏེ་བདག་གྙིར་བྱེད་པ་ནྙི་འཇབ་བུས་མ་བྱྙིན་པར་ལེན་པ་ཡྙིན། 

盗窃不与取：如盗贼在主人没有看见的地方暗中偷偷获取饮食财物归为自己所

有，称为盗窃不与取。 

ཚོང་ལ་སྫོགས་པའྙི་སྐབས་སུ་ཕ་རྫོལ་བསླུ་བྱེད་ཀྙི་རྫུན་གཏྫོང་བ།བེ་ལྫོག་དང་སང་ལྫོག་འཛུགས་པ་སྫོགས་ཀྙིས་ཕ་རྫོལ་གྙི་རྒྱུ་རས་ལནེ་པ་ནྙི།གཡྫོ་སྒྱུས་མ་བྱྙིན་པར་ལེན་པ་

ཡྙིན། 

欺诳不与取：如经商贸易等时为了欺骗对方而以说妄语、非法称斗等手段获取

对方的财物，称为欺诳不与取。 

དེས་ན་དེང་སང་རང་རེ་རྣམས་ནས་དངྫོས་སུ་རྐུ་བ་སྫོགས་མ་བྱས་ཕྱྙིན་ཚོང་སྫོགས་གཡྫོ་ཐབས་ཀྙིས་སྫོ་ནས་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པ་ཡྫོད་སམ་པ་མྙི་འདུག་སྟེ།ག

ཡྫོ་སྒྱུ་བྱས་ཕྱྙིན་ཚོང་གྙི་ཁ་ེཇྙི་ཙམ་རདེ་པ་དེ་བརྐུས་པ་དངྫོས་དང་ཁད་མདེ། 

现在我们有些人认为只要没有亲自去偷盗而以经商等欺骗的手段获取财物都没

有罪业。其实以欺诳的手段经营，获得多少利润都与直接偷盗没有差别。 

ཁད་པར་དེང་སང་གྙི་སྐབས་སུ་བླ་མ་དང་སེར་མྫོ་བ་རྣམས་ནས་ཀང་ཚོང་བྱེད་པ་ལྫོ་ཉེས་པའམ་སྐྱྫོན་དུ་མྙི་ལྟ་ཞྙིང་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་བསྙིལ་ནས་ཕྫོ་རྒྫོད་པྫོར་རྫོམ་པར་འདུག་

ཀང་།བླ་མ་སེར་མྫོ་བ་ཞྙིག་གྙི་རྒྱུད་ཆུད་ཟྫོས་བྱེད་པ་ལ་ཚོང་ལས་ཐུ་བ་གང་ཡང་མེད་ད།ེརྟག་ཏུ་དེ་ལ་གཡེང་བས་སྫོབ་གཉེར་དང་སྙིབ་སྫོངས་སྫོགས་བེྱད་རྒྱུའྙི་བླྫོ་གཡལེ་

ཞྙིང་གྫོ་སྐབས་ཀང་མེད།མཚན་མྫོ་ཉལ་བའྙི་དུས་ཚུན་ཆད་ཚངོ་རྙིས་ཀྙི་བསམ་བླྫོ་གཏྫོང་བས་དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རེ་སྫོགས་ཀྙི་ར་བ་ཆད།དུས་རྟག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྙི་

གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་བ་ཡྙིན་ཏེ། 

尤其是当今时代，许多上师和僧人不将经商之事看成是过患或罪恶，并且终生

为此忙碌，还自以为精明强干。但是能毁坏僧人相续的没有再比经商更严重的

了。因为经常为经商而奔波，已经遗忘了求学、清净业障等闻思修行，而且也

没有求学修法的机会。甚至晚上睡觉时也一直在考虑经营的帐目，所以已断了

信心、出离心、大悲心等的根源，一直被迷乱的外境所转。 

སྫོན་རེ་བཙུན་མྙི་ལ་དགྫོན་སེ་ཞྙིག་ཏུ་བྱྫོན་ནས་མཚན་གྲྭ་ཁང་ཞྙིག་གྙི་སྫོར་གཟྙིམས་བསད་པས།དེ་ན་གྲྭ་པ་ཞྙིག་ཡྫོད་པ་དེ་མཚན་མྫོ་ཉལ་ནས་སང་ཉྙིན་བ་ཞྙིག་བཤའ་རྒྱུ

་ཡྫོད་པ་དེའྙི་ཤ་ཀྫོ་བཙོང་ཐབས་ལ་བསམ་བླྫོ་བཏང་།མགྫོ་དེས་འདྙི་ཁུག།ལག་པ་དེའྙི་སྫོག་པ་ལ་འདྙི་རྙི།དཔུང་པ་ལ་འདྙི་རྙི།ལག་ངར་ལ་འདྙི་རྙི་སྫོགས་བ་དེའྙི་ཕྱྙི་ནང་ཐ

མས་ཅད་ལ་ཚོང་རྙིས་བཏང་བས།གཉྙིད་ཐུན་གཅྙིག་ཀང་གཉྙིད་ལྫོང་མ་བྱུང་བར་མཇུག་མ་མ་གཏྫོགས་ཐམས་ཅད་ལ་འདྙིང་ཕྫོག་སྐབས་ནམ་ལངས།དེར་ཁྫོང་རང་འཕ

ལ་དུ་ལངས་ནས་ཆྫོས་སྤྱྫོད་དང་གཏྫོར་མ་གཏྫོང་བ་སྫོགས་བེྱད། 

从前，米拉日巴尊者到一个寺庙去，晚上在一僧人家中就寝。那僧人晚上睡下

后开始考虑，明天杀一头牦牛，他筹划如何销售牲口的皮肉，它的头赚多少，

大腿赚多少，前腿之肩胛部分赚多少，小腿赚多少等，内外所有的部分都盘算

了，整个晚上没有空闲睡觉，除了尾巴以外一切都预先计划好。这时天亮了，

他立刻起来开始（诵经、）修法、供施食子等。 

རེ་བཙུན་ད་དུང་ཡང་གཟྙིམས་ནས་བཞུགས་པས་ཁྫོ་འྫོང་ནས་ཁདེ་ཆྫོས་པར་རྫོམ་པ་ལ།ཆྫོས་སྤྱྫོད་དང་བཟླས་བརྫོད་སྫོགས་གང་ཡང་བྱེད་མྙི་ནུས་པར་ད་དུང་ཡང་ཉལ་

ནས་སྫོད་པ་ཟེར་འཕྱ་བར་བྱེད་པ་ལ། 

米拉日巴尊者仍在睡觉，于是他走过来讥讽地说：“你自以为是个修行者，可是

修法、诵经等什么也不能做，还在睡懒觉。” 

རེ་བཙུན་གྙི་ཞལ་ནས།ང་དུས་རྟག་ཏུ་ད་ེལྟར་གཉྙིད་འདུག་པ་ཞྙིག་མྙིན་ཀང་མདངས་སུམ་ང་རང་ལ་བ་ཞྙིག་བཤའ་རྒྱུ་ཡྫོད་པ་དེ་བཙངོ་ཐབས་ལ་བསམ་བླྫོ་གཏྫོང་གྙིན་

བསད་པས་གཉྙིད་ལྫོང་མ་བྱུང་བར།ད་ནང་གཉྙིད་དུ་ཤྫོར་བར་འདུག་གསུངས་པས་ཁྫོའྙི་མཚང་ལ་ཕྫོག་ནས་སྫོང་། 

米拉日巴尊者说：“我平时是不睡懒觉的，但昨晚我在考虑如何出售那头被杀的



牦牛，没有空闲睡觉，因此今天早晨才睡着了。”这些话揭穿了他（那个僧人）

的罪恶。 

དཔེ་དེ་བཞྙིན་དུ་ད་ལྟ་ཡང་ཚོང་ཁྫོ་ན་བྱེད་པ་རྣམས་ཉྙིན་དང་མཚན་དུ་ཚངོ་རྙིས་ཀྙི་མནྫོ་བསམ་ཁྫོ་ན་ལ་འཁྲུལ་ནས་གཡངེས་ཤྙིང་།འཆྙི་དུས་ཀང་དེ་ཁྫོ་ནའྙི་ངང་དུ་འ

ཁྲུལ་ནས་འཆྙི། 

同样的道理，现在唯一经商的那些人，昼夜都是考虑经商帐目，经常处于迷

乱、散乱之中，在死亡的时候，也只有在这种迷乱的境界中死去。 

དེར་མ་ཟད་ཚོང་བྱེད་དུས་ཀང་རང་གྙི་བཙོང་རྒྱུའྙི་དངྫོས་པྫོ་དེ་ངན་པ་ཞྙིག་ཡྙིན་ཀང་དེ་ལ་བསྟྫོད་ར་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་དང་།སར་མྙི་འདྙི་དང་འདྙི་དག་ལ་བཙངོས་ན་

གྫོང་འདྙི་ལྟ་བུ་ཞྙིག་སྙིན་ཟེར་ཀང་དེ་ལ་མ་བརེས།ང་རང་གྙིས་ཚུར་ཉྫོ་སྐབས་ཀང་རྙིན་ཆནེ་པྫོ་འདྙི་ལྟ་བུ་བྱྙིན་པ་ཡྙིན་ཟེར་བ་སྫོགས་རྫུན་ཁྫོ་ན་གཏྫོང་། 

不仅如此，而且经商时虽然自己所卖的是低劣商品，反而进行各种夸耀说：“从

前某某人说给怎样怎样的价，但是都没有出售，我自己买进时也是花了多少多

少钱……。”唯说种种妄语。 

དེ་བཞྙིན་དུ་ཕ་རྫོལ་གཞན་གཉྙིས་ཚོང་བྱེད་པ་ལ།དེ་རང་གྙིས་ཉྫོ་འདྫོད་ནས་གཞན་གཉྙིས་མྙི་འགྙིགས་ཐབས་ཀྙི་ཕ་མ།ཕ་རྫོལ་གྙི་རྒྱུ་རས་ལ་ངན་སྨྲས་གཏྫོང་བ་དང་།བུ་

ལྫོན་གྙི་རྒྱུས་འཐབ་མྫོ་བྱེད་པ་སྫོགས་ཚིག་རྩུབ།དྫོན་མེད་པར་མྙི་རྙི་གྫོང་མྫོ་ཆེ་ཟེར་བ་དང་།ཉྫོ་མ་སམ་ཡང་གྫོང་གཏམ་པ་སྫོགས་ངག་འཁལ།ཕ་རྫོལ་གྙི་རྒྱུ་རས་ལ་རྫོམ་སེ

མས་ཀྙིས་བདག་སད་པའྙི་བརྣབ་སེམས།གཞན་ཕམ་འདྫོད་ཀྙི་གནྫོད་སེམས།བཤས་ལུག་ཉྫོ་ཚོང་བྱེད་པ་སྫོགས་སྫོག་གཅྫོད་དེ།ལྫོག་ལྟ་དང་འདྫོད་ལྫོག་ཙམ་མ་གཏྫོགས་མྙི་

དགེ་བཅུ་ཀ་དངྫོས་སུ་ཚང་ཞྙིང་།ཚངོ་དེ་ལམ་དུ་མ་སྫོང་ན་ནྙི་རང་གཞན་གཉྙིས་ཀའྙི་རྒྱུ་རས་ཆུད་གཟན་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྡུག་ལ་གཏད།མཐར་བདག་གནྫོད་གཞན་གནྫོད

་རང་ཉྙིད་མུ་གེས་འཆྙི་བ་ཞྙིག་འྫོང་།ཅུང་ཟད་ལམ་དུ་སྫོང་ན་ནྫོར་ནྙི་ཇྙི་ཙམ་འབྱྫོར་བཞྙིན་ཆྫོག་ཤསེ་མེད་པ་ཡྙིན་པས།རྣམ་ཐྫོས་སས་ཀྙི་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ལྟ་བུ་ལ་དབང་ཡང་

ད་དུང་སྙིག་གྙི་ཚོང་བྱེད་པ་ལ་དགའ།རྣམ་གཡངེ་དེ་ཁྫོ་ནའྙི་ངང་དུ་མྙི་ཚ་ེཟད་ནས་འཆྙི་ཁར་བང་ལག་འཐབ་སྟེ་ངན་སྫོང་གྙི་གཏྙིང་རྡྫོ་བྱེད་པ་ཞྙིག་འྫོང་བ་ཡྙིན་པས་རྒྱུ

ན་མྙི་འཆད་པའྙི་སྙིག་པ་འཕེལ་ཞྙིང་རྒྱུད་ཆུད་ཟྫོས་སུ་བྱེད་པ་ལ་ཚངོ་ལས་ཐུ་བ་མེད།དུས་རྟག་ཏུ་གཡྫོ་སྒྱུས་གཞན་བསླུ་བའྙི་བསམ་པ་གྙི་རྙི་འབུག་རེ་ཁབ་རེ་ལྟ་བུ་གང་

རྣྫོ་བལྟས་ནས།རྒྱུན་དུ་བསམ་པ་ངན་པ་ལ་གནས་པས་ཕན་སེམས་བྱང་ཆུབ་ཀྙི་སེམས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཞྙིང་མྙི་དགེ་བ་མུ་མཐའ་མདེ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

同样买卖的双方进行交易时，妄说自己想买而使买卖双方不和睦，为离间语；

说对方的物品低劣，或以欠债之因造成争吵等为恶语；无意义抬高价格，不想

买也讲价等为绮语；以骄举心想自己得到对方财物为贪心；想击败他人为害

心；为了买卖进行宰杀羊只等为杀生。除了邪见和邪淫以外十种不善业已全部

具足，如果经营不顺利，将浪费自他二者的财物，使大家深感痛苦，最终损害

自他并且自己遭受饥饿而死亡。如果稍微顺利则获得多少财宝也不知满足，所

以哪怕拥有的财产如多闻天子一般，仍然热衷于从事造恶业的经商，唯于散乱

中虚度人生，导致临终时手抓胸口，成为恶趣的基石。使恶业不断增长并且毁

坏自相续没有比经商更严重的了。经常怀着以谄诳欺骗他人之心，针锋相对如

刀尖、锥尖、针尖般锋利的恶念针对着别人，经常处于害心之中，违背了饶益

他众的菩提心，并且将增长无边的恶业。 

མ་བྱྙིན་པར་ལེན་པ་འདྙི་ལ་ཡང་སྙིག་པའྙི་ཡན་ལག་བཞྙི་སར་ལྟར་ཡྫོད་ཅྙིང་།རྫོན་པ་དང་ཇག་པ་སྫོགས་ལ་གྫོ་བཅས་ཀྙི་སྐལ་སྐུར་ཕན་བུ་རེ་ཡྫོད་པ་ཚུན་ཆད་སྫོག་གཅྫོ

ད་དང་མ་བྱྙིན་ལེན་གྙི་ཉེས་པ་ནྙི།ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པར་ཡྫོད་པ་ཡྙིན་ནྫོ།། 

不与取也同样具有如前（杀生）一样的罪业四种分支。甚至仅仅给猎人或强盗

等少许麦粟，也将同样得到他们所造的杀生或不与取的所有罪业。 

——嘉样堪布—— 

 



ལུས་ཀྙི་ལས་གསུམ། 大圆满前行引导文 29.三种身业 3 邪淫 

 

གསུམ་པ་ལྫོག་གཡེམ་ནྙི།ཁྙིམ་པའྙི་ཁྙིམས་ཡྙིན་ཏེ།སྫོན་བྫོད་དུ་ཆྫོས་རྒྱལ་སྫོང་བཙན་སམ་པྫོའྙི་སྐུ་རྙིང་ལ།དགེ་བ་བཅུའྙི་ཁྙིམས་བཅས་སྐབས་ཁྙིམ་པ་རྙིགས་ཀྙིས་བསྲུངས་

པ།ཆྫོས་ཀྙིས་བསྲུངས་པ་སྫོགས་ལ་ཁྙིམ་པས་སྤྱྫོད་པ་བཀག་པ་ལྟ་བུ་ཡྙིན།དེས་ན་ཁྙིམ་པ་ཡྙིན་ཀང་ཁྙིམས་དང་ལྡན་པ་ཞྙིག་དགྫོས་ཤྙིང་།རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྙི་མྙི་ཚངས

་སྤྱྫོད་ར་བ་ནས་སྤངས་དགྫོས་པ་ཡྙིན། 

邪淫：是在家人的戒律。往昔西藏法王松赞干布在位期间，制定十善法规。如

在家人也以种姓护持戒律，正法护持等。在家人不能违反这些法规，所以虽然

是在家人也应当具足戒律，出家人则必须从根本上断除不净行。 

ལྫོག་གཡམེ་དའེྙི་ཉེས་པ་ཆེ་ཤྫོས་གཞན་གྙི་སྫོམ་པ་གཏྫོང་བའྙི་རནེ་བྱས་པ་དང་། 

邪淫的罪恶过患极大，可以成为毁坏其它戒律的助缘。 

གཞན་ཡང་རང་གྙི་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ།གཞན་གྙིས་བདག་པ་དང་།ག་རན་སད་ཚར་བ།རང་དབང་ཡྙིན་ཀང་ཉྙིན་མྫོ་དང་།བསེན་གནས་བསྲུང་བ་དང་།ན་བ་དང་སྦྲུམ་མ་དང་།

མ་ངན་གྙིས་ནྫོན་པ་དང་།ཟླ་མཚན་ཡྫོད་པ་དང་།བང་མ་སང་བ་དང་།དཀྫོན་མཆྫོག་གྙི་རྟནེ་ཡྫོད་སར་བསྫོད་པ་དང་།ཕ་མ་དང་རྙིགས་ཀྙི་སྲུང་བ་དང་།མ་སྨྙིན་པའྙི་གཞྫོ

ན་ནུ་མ་དང་།ཁ་དང་བཤང་ལམ་ལ་སྫོགས་པར་བསྫོད་པ་སེྟ།ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྙི་སྫོ་ནས་ལྫོག་གཡེམ་གྙི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཉམས་སུ་མྫོང་བའྫོ།། 

此外（邪淫有许多种类）：男人自出精液、与他人之妻或已付了赏钱的女人

（如妓女）、虽有自由（除前者）但在白天、受持斋戒日、生病期间、妊娠期

间、忧愁所迫、月经期间、产妇未完全康复、三宝所依存在处等进行（交

媾），则为邪淫，（此外还有）父母或种姓护持的、未成年少女，于口和肛门

等处进行邪淫的，这样以环境、时间来分，邪淫有不同的种类，应当了知断除

一切邪淫。 

——嘉样堪布—— 

 

ངག་གྙི་་ལས་བཞྙི། 大圆满前行引导文 30.四种语业 1 妄语 

 

 

བཞྙི་པ་རྫུན་ལ།རྫུན་ཕལ་པ།རྫུན་ཆེན་པྫོ།མྙི་ཆྫོས་བླ་མའྙི་རྫུན་དང་གསུམ་ཡྫོད། 

 语恶业分四：妄语，离间语，恶语，绮语。 

  妄语分三：一般妄语，大妄语，上人法妄语。 

དང་པྫོ་ནྙི།གཞན་བསླུ་བའྙི་བསམ་པ་ཅན་གྙིས་རང་བཞྙིན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། 

一般妄语：怀有欺骗他人之心而说的一切自性妄语。 

གཉྙིས་པ་ནྙི།དགེ་བ་ལ་ཕན་ཡྫོན་མདེ།སྙིག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད།དག་པའྙི་ཞྙིང་ན་བད་ེབ་མེད།ངན་སྫོང་ན་སྡུག་བསལ་མདེ།སངས་རྒྱས་ལ་ཡྫོན་ཏན་མདེ་ཟེར་ན་དེ་ལས་ཐུ་

བའྙི་རྫུན་རམ་པྫོ་ཆེ་བཤད་ཐབས་མེད་པས་རྫུན་ཆེན་པྫོ་ཞེས་བྱ།  

大妄语：如果说善法无有功德、恶业无有罪过、清净刹土无有安乐、恶趣无有

痛苦、佛陀无有功德等等，则不可能有比此更严重的明显妄语，故称为大妄



语。 

གསུམ་པ་ནྙི།ས་མ་ཐྫོབ་པར་ཐྫོབ།མངྫོན་ཤེས་མེད་པར་ཡྫོད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།རང་ལ་མེད་པའྙི་ཡྫོན་ཏན་ཡྫོད་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་མྙི་ཆྫོས་བླ་མྙིའྙི་རྫུན་ཡྙིན།དེས་ན་དངེ་

སང་དམ་པ་ལས་ཀང་ཟྫོག་པྫོ་བྙིན་པའྙི་དུས་སུ་སྫོང་ཞྙིང་།མྙི་ཐམས་ཅད་ཀང་བསམ་སྤྱྫོད་བསྒྱུར་ས་བས།བླ་མའམ་གྲུབ་ཐྫོབ་ཏུ་ཁས་འཆེ་བ་ཁ་ཅྙིག་གཡྫོ་སྒྱུས་གཞན་མགྫོ་

བསྐྫོར་བ་ལྷུར་ལེན་ཞྙིང་།ལྷ་ངས་མཐྫོང་ལྷ་ལ་གཏང་རག་བྱྙིན།འདེ་ངས་མཐྫོང་འདེ་ལ་ཆད་པ་བཅད་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་མྙི་ཆྫོས་བླ་མའྙི་རྫུན་ཁྫོ་ན་ཡྙིན་པས་ཙབ་ཙོབ་དུ་

ཟྫོག་པྫོ་བསླུ་བྙིད་ཅན་ལ་བླྫོ་མྙི་བཏྫོད་པར།རྒྱུས་ཡྫོད་ཀྙི་ཆྫོས་པ་སྫོམས་ཆུང་ཕྱྙི་ནང་མཚུངས་པ་ལ་འདྙི་ཕྱྙིའྙི་བླྫོ་གཏད་འཆའ་བ་གལ་ཆེ།ལར་ཟག་བཅས་ཀྙི་མངྫོན་ཤེས་ཕ

ན་བུ་འཇྙིག་རྟེན་པའྙི་ལམ་དུ་ཡྫོད་ཀང་དེ་རེས་འགའ་བ་ཡྙིན་པས་ཐྙིག་མྙི་ཐྙིག་སྣ་ཚགོས་འྫོང་།ཟག་མེད་ཀྙི་མངྫོན་ཤེས་ནྙི་འཕགས་པ་ས་ཐྫོབ་མ་གཏྫོགས་གཞན་ལ་མདེ

་པས་དེ་འད་བ་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་ཡང་དཀའྫོ།། 

上人法妄语：如没有得地说得地了，没有神通说有神通等，凡是自己没有功德

说有功德，这一切皆为上人法妄语。所以如今骗子与圣者相比，是骗子更加得

势、受人尊崇的时代，所有人思想行为很容易改变，有些人自称上师或成就

者，以欺诳手段尽力欺骗他人，如说：“我已见到本尊，并且酬谢供养了本

尊。”或者说：“我已见了魔，并且消灭了邪魔。”大多数绝对是上人法妄语。因

此不应随随便便相信骗子、欺哄者，而应当依止一位熟悉的、谦虚的、表里如

一的修行者（善知识），在其前求得今生后世解脱的正法，这是非常重要的。

有些人虽然具有世间道中的一点有漏神通但那只是暂时的，所以有时灵验有时

不灵验。无漏的神通只有圣者才能获得，其他人没有，那样的神通也很难以得

到。 

——嘉样堪布—— 
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ལྔ་པ་ཕ་མ་ལ་མངྫོན་ཕ་དང་།ལྫོག་ཕ་གཉྙིས་ཡྫོད།དང་པྫོ་ནྙི་མྙི་དབང་ཡྫོད་པྫོ་ཕལ་གྙིས་མྙི་གཉྙིས་མཉམ་དུ་ཡྫོད་པ་ལ་དེ་གཉྙིས་དངྫོས་སུ་ཕ་མས་འབེྱད་ཅྙིང་འདྙིས་ཁྫོད་

ལ་ལྫོག་ཏུ་ངན་སྨྲས་འདྙི་དང་འདྙི་ལྟ་བུ་བྱས།དངྫོས་སུ་གནྫོད་པ་ཡང་འདྙི་དང་འདྙི་ལྟ་བུ་བསྐྱལ།ད་ེརྙིང་ཁེད་གཉྙིས་དེ་འད་མྙིན་པ་ལྟར་བྱེད་དམ་ཞསེ་མངྫོན་སུམ་དུ་ཕ

་མ་བྱེད་པ་ནྙི་མངྫོན་ཕ།གཉྙིས་པ་ནྙི།མྙི་ཡྙིད་མཐུན་པ་གཉྙིས།གཅྙིག་གྙི་དྲུང་དུ་སྫོང་སེྟ།ཁྫོད་ཀྙིས་ད་ེལ་རྙིས་ཆནེ་དུ་བྱེད་ཀང་དེས་ཁྫོད་ལ་འདྙི་དང་འདྙི་ལྟ་བུ་ཟེར་རྫོ་ཞེས

་ཟེར་ནས།དེ་གཉྙིས་ཕ་མས་འབེྱད་པ་ལ་ལྫོག་ཕ་ཟརེ།དེ་དག་ལས་ཀང་ཉེས་པ་ཆེ་ཤྫོས་དགེ་འདུན་ཕན་ཚུན་ཐུགས་མྙི་མཐུན་པར་བྱེད་པ་དང་།ཁད་པར་གསང་སགས་ཀྙི་

ཆྫོས་སྟྫོན་པའྙི་བླ་མ་དང་སྫོབ་མའྙི་བར་དུ་དབེྱན་བེྱད་པ་དང་།གྫོགས་མཆདེ་ཕན་ཚུན་ནང་མྙི་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ནྙི་ཤྙིན་ཏུ་ཡང་ཉེས་པ་ཆེའྫོ།། 

离间语分二：公开离间语，暗中离间语。 

  公开离间语：一般是具有权威的人在两个人同时在的时候，当面

以离间语使他们俩分开。如说：“这个人暗中说你如此如此下劣，当

面也如此如此迫害你，今天你们俩好象不是那样的。”类似这种当面

挑拨离间的语言称为公开离间语。 



  暗中离间语：在情投意合的两人之间，到一个人面前说：“你虽

然很关心他，但是他对你却是如何如何。”以离间语使他们分开，

（这种背后离间的话语）称为暗中离间语。其中罪业最严重的是破坏

僧团和合，尤其是在密乘传法的上师与弟子之间进行挑拨，或在金刚

道友之间制造不和，罪业更为严重。 

——嘉样堪布—— 

 

 


