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依據一切相智之善現品第一： 
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第四章正行所依 

第五章正行所緣 

第六章正行所為 

第七章鎧甲正行 
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造論者：師子賢論師（Skt. Haribhadra/ Tib.སེང་ག་ེབཟང་པོ། ） 

藏文譯者：班智達寂賢（པ�ྜ་ིཏ་ཞ་ིབ་བཟང་པོ། ）及譯師戒勝比丘（ལ་ོ�་ཱབ་དག་ེ�ོང་�ལ་�མིས་�ལ་བ། ） 

漢文譯者：法光佛教文化研究所般若工作坊集體翻譯1（主持兼總主筆蕭金松審訂） 

 
 

第三章  順決擇分 

1.3 論述四決擇分 2 

1
參與本階段譯稿工作的般若工作坊同仁名錄如下（依筆劃）：李宥樓、李驊梅、沈惠珠、華采嫺、黃

貴蘭、黃麗蓉、鞏一喜、蕭金松等人擔任譯稿。主持人兼總主筆蕭金松負責審訂。李宥樓、林文瑛、

洪佩英、陳月杏、謝玲玲等人協助編輯和校對。 
2
四順決擇分簡稱四決擇分，一切相智品之第三義，科判分三：[1]所緣行相差別，[2]分別，[3]攝持。《現

觀莊嚴論》云：「所緣及行相，因緣並攝持，菩薩救世者，如煖等體性。依具四分別，分下中上品，

勝出諸聲聞，及以諸麟喻。」（I:25-26）《現觀莊嚴論略釋》云：「圓滿大乘順解脫分所生之現觀種類，

隨順諦現觀之大乘世間道，即大乘加行道相，界限唯在大乘加行道。菩薩救護世者之加行道煖等四位，

由所緣行相因緣攝持，如世間道自性依止四種分別，並分下中上三品差別勝出聲聞及獨覺之加行道
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1.3.1 所緣、行相差別 3 

1.3.1.1 煖屬之所緣、行相差別 4 

1.3.1.1.1 煖屬下品之所緣、行相差別 5 

1.3.1.1.1.1 依據苦諦煖下品之所緣、行相差別 

〔F.124b6〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ཆོས་ལ་�ེད་པ་གང་ཡིན།  

舍利子言：「具壽善現！何為法愛？」 

〔F.124b6〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ག�གས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། �ག་པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། 

�ག་བ�ལ་བ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། བདག་མེད་པ་ཞེས་�་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། �ག་པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། 

ག�གས་�ོང་པ་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། �ག་པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌།  

善現言：「具壽舍利子！此中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，耽著、安住、認知 6所

謂色無常；耽著、安住、認知所謂苦、空、無我；耽著、安住、認知所謂色空、無願。 

〔F.125a1〕ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤསེ་པ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། 

�ག་པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། བདག་མེད་པ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། �ག་

པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་

དང༌། �ག་པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་འདི་ནི་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མ�ན་པའི་ཆོས་ལ་

�ེད་པ་�ེ་�ོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ག་བ�ལ་�ི་བདེན་པའི་དབང་�་�ས་ནས་�ོད་�ང་�འི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་

རོ། ། 

也。」（p.1:17） 
3
釋所緣行相差別，科判分四：[1]煖，[2]頂，[3]忍，[4]世第一法。各分下、中、上三品。《現觀莊嚴論

略釋》云：「如是四加行道中，由是見道智火之前相，故名曰煖。由諸善根不被邪見所動，故曰頂。

由滅惡業所感生之惡趣及於真空性遠離怖畏，故曰忍。由是見道之親因，一切世間法中最為第一，故

名世第一法也。」（p.1:19-18） 
4
煖屬所緣行相差別，分下、中、上三品。 

5
煖屬下品所緣行相差別，又依苦、集、滅、道四科分述。《現觀莊嚴論》云：「所緣無常等，是四諦等

相，行相破著等，是得三乘因。」（I:27）《現觀莊嚴論略釋》云：「下品煖之所緣，謂無常等四諦之十

六種相；其行相謂於四諦十六相上破除實有執著之煖下品智。」（p.1: 18） 
6梵文：nābhiniviśate nādhitiṣṭhati na saṃjānīte (不耽著、不安住、不認知), 藏文：mngon par zhen pa dang 
lhag par gnas pa dang kun shes pa, 對應漢譯經文，無羅叉譯「計校」，鳩摩羅什譯「受念著」，玄奘譯「安

住而起想著」。今依藏文譯「耽著、安住、認知」。此表前中後三階段：耽著於前、安住於中、認知於

後。 
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耽著、安住、認知所謂受、想、諸行、識無常，耽著、安住、認知所謂受、想、諸行、

識苦、空、無我；乃至耽著、安住、認知所謂識空、無願。舍利子！此謂菩薩摩訶薩

隨順法愛 7，是為過失 8。」 

以上為依據苦諦煖下品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.1.1.2 依據集諦煖屬下品之所緣、行相差別 

〔F.125a4〕ག�གས་འདི་�ར་�ང་བར་�འོ། །འདིས་ག�གས་�ང་བར་�འོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་�ག་པར་གནས་པ་

དང་�ན་ཤེས་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་འདི་�ར་�ང་བར་�འོ། །འདིས་ཚ�ར་བ་�ང་བར་�འོ་ཞེས་�་བ་དང༌། འ�་ཤེས་འདི་�ར་�ང་བར་

�འོ། །འདིས་འ�་ཤེས་�ང་བར་�འོ་ཞེས་�་བ་དང༌། འ�་�ེད་�མས་འདི་�ར་�ང་བར་�འོ། །འདིས་འ�་�ེད་�མས་�ང་བར་

�འོ་ཞེས་�་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་འདི་�ར་�ང་བར་�འོ། །འདིས་�མ་པར་ཤེས་པ་�ང་བར་�འོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་

�ག་པར་གནས་པ་དང་�ན་ཤེས་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་འདི་�ར་ཡོངས་�་ཤེས་པར་�འོ། །འདིས་�ག་བ�ལ་ཡོངས་�་ཤེས་པར་

�འོ། །�ན་འ�ང་བ་འདི་�ར་�ང་བར་�འོ། །འདིས་�ན་འ�ང་བ་�ང་བར་�འོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་�ག་པར་གནས་པ་

དང་�ན་ཤེས་པ་དང་ཞེས་�་བ་ནི་�ན་འ�ང་གི་བདེན་པའི་དབང་�་�ས་པའི་�ོད་�་གཏོགས་པ་�ང་�འི་དམིགས་པ་དང་�མ་

པའི་�ད་པར་ཡིན་ནོ། ། 

「耽著、安住、認知所謂色應如此斷，應以此斷色；耽著、安住、認知所謂受應如此

斷，應以此斷受；所謂想應如此斷，應以此斷想；所謂諸行應如此斷，應以此斷諸行；

所謂識應如此斷，應以此斷識。耽著、安住、認知所謂苦應如此遍知，應以此遍知苦；

所謂集應如此斷，應以此斷集。」 

以上為依據集諦煖屬下品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.1.1.3 依據滅諦煖下品之所緣、行相差別 

〔 F.125a7 〕འགོག་པ་འདི་�ར་མངོན་�་�འོ། །འདིས་འགོག་པ་མངོན་�་�འོ་ཞེས་�་བ་དང་ལམ་འདི་�ར་བ�ོམ་པར་

7藏文：mthun pa'i chos la sred pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「柔順法忍愛著」，無羅叉譯「法愛」，鳩

摩羅什譯「順道法愛」，玄奘譯「隨順法愛」。今依玄奘譯。 
8梵文：āma, 藏文：skyon, 對應漢譯經文，竺法護譯「不淳淑」，鳩摩羅什、玄奘皆譯「生」。今依藏

文譯「過」或「過失」。 
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�འོ། །འདིས་ལམ་བ�ོམ་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་དང༌། འདི་ནི་�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ། །འདི་ནི་�མ་པར་�ང་བའོ་ཞེས་�་བ་དང༌། 

ཆོས་འདི་དག་ནི་བ�ེན་པར་�འོ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་བ�ེན་པར་མི་�འོ་ཞེས་�་བ་དང༌། འདི་ལ་ནི་�ད་པར་�འོ། །འདི་ལ་ནི་�ད་

པར་མི་�འོ། །ལམ་འདི་དག་ནི་བ�ོམ་པར་�འོ། །འདི་དག་ནི་བ�ོམ་པར་མི་�འོ། །འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་བ�བ་པའོ། །འདི་

ནི་བ�བ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །འདི་ནི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའོ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །འདི་ནི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའོ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་�ལ་

�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཐབས་མཁས་པའོ། །འདི་ནི་ཐབས་མཁས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོན་མེད་པའོ། །འདི་ནི་

�ོན་�་འ�ར་བའོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་�ག་པར་གནས་པ་དང་�ན་ཤེས་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་�ེ་མོའི་�ོན་ནོ། ། 

「耽著、安住、認知所謂滅應如此證，應以此證滅；所謂道應如此修，應以此修道；

所謂此是染污，此是清淨；所謂此等法應依，此等法不應依；此應行，此不應行；此

等道應修，此等不應修；此是菩薩所學，此非所學；此是菩薩布施波羅蜜多，此是持

戒波羅蜜多，此是安忍波羅蜜多，此是精進波羅蜜多，此是禪定波羅蜜多，此是般若

波羅蜜多；此非菩薩布施波羅蜜多，此非持戒波羅蜜多，此非安忍波羅蜜多，此非精

進波羅蜜多，此非禪定波羅蜜多，此非般若波羅蜜多；此是菩薩善巧方便 9，此非善

巧方便；此是菩薩無過 10，此是有過。此為菩薩摩訶薩之頂過 11。 

〔 F.125b5 〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པའི་ཚ�། ཆོས་འདི་དག་ལ་འདི་�ར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་�ག་པར་གནས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མ�ན་པའི་ཆོས་ལ་�ེད་པ་�ེ་�ོན་ཡིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於此等法如是耽著、安住、認知，此

9梵文：upāyakauśala (bodhisattvasyopāyakauśalam 菩薩善巧方便), 藏文：thabs mkhas pa, 對應漢譯經

文，竺法護、無羅叉皆譯「漚惒拘舍羅」，鳩摩羅什譯「方便」；玄奘譯「方便善巧」。今依藏文譯「善

巧方便」。 
10梵文：nyāma,藏文：skyon med pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「入寂然」，鳩摩羅什譯「熟」；玄奘譯

「離生」。今依藏文譯「無過」。 
11梵文：mūrdhāma, 藏文：rtse mo'i skyon, 今依藏文譯「頂過」，指頂加行位菩薩之過失。 
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為菩薩摩訶薩隨順法愛，是為過失。」 

〔F.125b6〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ོན་མེད་པ་གང་

ཡིན།  

舍利子言：「具壽善現！何為菩薩摩訶薩無過？」 

〔F.125b6〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �ི་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ནང་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ནང་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ི་

�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། �ི་�ོང་

པ་ཉིད་ལ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། �ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མི་མཐོང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ོང་

པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། �ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་

མཐོང༌། དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དོན་དམ་པ་

�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་

མཐོང༌། དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། འ�ས་མ་�ས་�ོང་པ་ཉིད་ལ་

འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་ལ་འ�ས་མ་�ས་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མི་མཐོང༌། མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་འ�ས་མ་�ས་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། འ�ས་མ་

�ས་�ོང་པ་ཉིད་ལ་མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་

མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་

པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་

མཐོང༌། རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་

རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་

པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌།  

善現言：「具壽舍利子！此中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，外空中非真隨見內空，

內空中非真隨見外空；內外空中非真隨見外空，外空中非真隨見內外空；空空中非真

隨見內外空，內外空中非真隨見空空；大空中非真隨見空空，空空中非真隨見大空；
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勝義空中非真隨見大空，大空中非真隨見勝義空；有為空中非真隨見勝義空，勝義空

中非真隨見有為空；無為空中非真隨見有為空，有為空中非真隨見無為空；畢竟空中

非真隨見無為空，無為空中非真隨見畢竟空；無際空中非真隨見畢竟空，畢竟空中非

真隨見無際空；無散空中非真隨見無際空，無際空中非真隨見無散空；本性空中非真

隨見無散空，無散空中非真隨見本性空；一切法空中非真隨見本性空，本性空中非真

隨見一切法空； 

〔F.126a7〕རང་གི་མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། ཆོས་ཐམས་

ཅད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉདི་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། མི་དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་མི་དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ལ་མི་དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་

མཐོང༌། མི་དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དངོས་པོ་མེད་

པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་

པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་

�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་

མཐོང༌། །རང་གི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་རང་གི་ངོ་

བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། གཞན་�ི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མི་མཐོང༌། །རང་གི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་ལ་གཞན་�ི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང་�ེ། �་རིའི་�་འདི་ནི་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་�་བ་ནི་འགོག་པའི་བདེན་པའི་དབང་�་�ས་པའི་�ོ་བ་�ང་�འི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་རོ། ། 

自相空中非真隨見一切法空，一切法空中非真隨見自相空；不可得空中非真隨見自相

空，自相空中非真隨見不可得空；無性自性空中非真隨見不可得空，不可得空中非真

隨見無性自性空；無性空中非真隨見無性自性空，無性自性空中非真隨見無性空；有

性空中非真隨見無性空，無性空中非真隨見有性空；自性空中非真隨見有性空，有性

空中非真隨見自性空；他性空中非真隨見自性空，自性空中非真隨見他性空。舍利子！
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此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多之菩薩無過 12。」 

以上為依據滅諦煖下品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.1.1.4 依據道諦煖屬下品之所緣、行相差別 

〔F.126b6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པས་འདི་�ར་བ�བ་པར་�་�ེ། �ོབ་པའི་ཚ�་ཅི་ནས་�ང་ག�གས་ཤེས་པར་�་�ེ། ག�གས་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་

�འོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཤེས་པར་�་�ེ། དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་

�འོ། །མིག་ཤེས་པར་�་�ེ། མིག་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །དེ་བཞིན་�་�་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ཤེས་

པར་�་�ེ། དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །ག�གས་ཤེས་པར་�་�ེ། དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །�་དང༌། �ི་དང༌། རོ་

དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ཤེས་པར་�་�ེ། དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། ། 

「具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，應如是學：學時務必知色，而

不應因彼色生驕慢 13；應知受、想、諸行、識，而不因彼等生驕慢。應知眼，而不因

彼眼生驕慢；如是應知耳、鼻、舌、身、意，而不因彼等生驕慢。應知色，而不因彼

生驕慢；應知聲、香、味、觸、法，而不因彼等生驕慢。 

〔F.127a2〕�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཤེས་པར་�་�ེ། དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། 

བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཤེས་པར་�་�ེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །དེ་བཞིན་�་མངོན་པར་ཤེས་པ་�་དང༌། 

མིག་�་དང༌། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་ཤེས་པར་�་�ེ། དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །   ། ། 

應知布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、

般若波羅蜜多，而不因彼等生驕慢。如是，應知五神通、五眼、念住，而不因彼等生

驕慢。 

 

12藏文：byang chub sems dpa'i skyon med pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「菩薩至於寂然」，無羅叉譯「便

應菩薩之道」，鳩摩羅什譯「得入菩薩位」，玄奘譯「入菩薩正性離生」。今依藏文譯「菩薩無過」。 
13藏文：ci nas kyang gzugs shes par bya ste/ gzugs des kyang rlom sems su mi bya,對應漢譯經文，竺法護

譯「不當念色」，無羅叉譯「不念亦不貢高」，鳩摩羅什譯「不念色」，玄奘譯「如實知色不應執」。今

依藏文譯「學時務必知色，而不應因彼色生憍慢」。 
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།། བམ་པོ་ད�་པ།། 

卷第九 

 

〔F.127a4〕ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། 

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་ཤེས་པར་�་�ེ། དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་

དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ཤེས་པར་�་�ེ། 

དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། ། 

應知正斷、神足、根、力、覺支、八聖道支，而不因彼等生驕慢。應知如來十力、四

無畏、四無礙解、十八佛不共法，而不因彼等生驕慢。 

〔 F.127a5 〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པས་ནི། �ང་�བ་�ི་སེམས་ཞེས་�་བ་ཤེས་པར་�་�ེ། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་�་བ་དང༌། �བས་པོ་ཆེའི་སེམས་ཞེས་�་

བ་ཤེས་པར་�་�ེ། དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�འོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། འདི་�ར་སེམས་དེ་སེམས་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་�ི་རང་

བཞིན་ནི་འོད་གསལ་བའི་�ིར་རོ། ། 

具壽舍利子！如是，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，應知所謂菩提心，應知所謂無等

等心、所謂廣大心，而不因彼等生驕慢。何以故？如是彼心非心，心性光明 14故。」 

〔F.127a7〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་སེམས་�ི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཡང་གང་ཡིན།  

舍利子言：「具壽善現！何為心性光明？」 

〔F.127a7〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་སེམས་གང་འདོད་ཆགས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་ཡིན། ཞེ་

�ང་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་ཡིན། གཏི་�ག་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་ཡིན། �ན་ནས་�ང་བ་�མས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་

�ལ་བ་མ་ཡིན། དམིགས་པ་�མས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་བ་�མས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་

ཡིན་པ་དང༌། �ན་�་�ོར་བ་�མས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། �་བར་�ས་པ་�མས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་

མ་ཡིན་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་�ི་སེམས་དང་�ན་པ་མ་ཡིན་�ལ་བ་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་�ི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བའོ། ། 

14 梵文：tathā tac cittam acittaṃ prakṛtiś cittasya prabhāsvarā, 藏文：'di ltar sems de sems ma yin te/ sems 
kyi rang bzhin ni 'od gsal ba'i phyir ro/, 對應漢譯經文，竺法護譯「心本清淨清明而淨」，無羅叉譯「意

性廣大而清淨」，鳩摩羅什譯「心相常淨」，玄奘譯「心如是本性清淨」。今依藏文譯「如是彼心非心，

心性光明故」。 
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善現言：「具壽舍利子！若心非具非離貪 15，非具非離瞋，非具非離癡，非具非離諸

遍起 16，非具非離諸所緣，非具非離諸隨眠，非具非離諸纏結，非具非離諸成見 17，

非具非離聲聞、緣覺心。具壽舍利子！此為菩薩摩訶薩之心性光明。」 

〔F.127b3〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་སེམས་གང་ཞིག་སེམས་མེད་པ་ཞེས་�་བ་དེ་ཡོད་དམ།  

舍利子言：「具壽善現！若某心名為無心，有此心否？」 

〔F.127b3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཡང་ཅི་སེམས་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དམ་

མེད་པ་ཉིད་ཡོད་པའམ་དམིགས་པར་འ�ར་རམ།  

善現言：「具壽舍利子！復次，凡諸無心者，其中若有若無，有或可得否？」 

〔F.127b4〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་དེ་�་མ་ཡིན་ནོ། ། 

舍利子言：「具壽善現！否也。」 

〔F.127b4〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གལ་ཏེ་སེམས་མེད་པ་ཉིད་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དམ་མེད་པ་ཉིད་

མེད་པའམ་མི་དམིགས་པ་ཡིན་ན། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ོད་�ིས་སེམས་གང་ཞིག་སེམས་མེད་པ་ཞེས་�་བ་དེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་

�ད་�་�ས་པ་འམ་�ི་བ་འདི་འཐད་དམ།  

善現言：「具壽舍利子！若某心名為無心，其中若有若無，皆無有或不可得。具壽舍

利子！汝問說『若某心名為無心，有此心否？』此豈應理？」 

〔F.127b5〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་སེམས་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན།  

舍利子言：「具壽善現！何為無心？」 

〔F.127b5〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཆོས་�མས་ཆོས་ཉིད་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་སེམས་མེད་པ་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！凡諸法法性無變異、無分別，彼是無心，即此說為無心。18」 

15藏文：sems gang 'dod chags dang ldan pa ma yin bral ba ma yin, 對應漢譯經文，竺法護譯「假使心不與

欲合亦不離欲」，無羅叉譯「於婬欲癡亦不合亦不散」，鳩摩羅什譯「是心相，與婬怒癡不合不離」，

玄奘譯「是心本性非貪相應非不相應」。今依藏文譯「若心非具非離貪」。 
16
梵文：paryutthāna. 藏文：kun nas ldang ba, 義為遍起煩惱，今省文譯為「遍起」。 

17
梵文：dṛṣṭikṛtānām. 藏文：lta bar byas pa, 義為已作成見，今省文譯為「成見」。 

18梵文：avikārā āyuṣman śāriputra avikalpā acittatā yā sarvadharmāṇāṃ dharmatā 具壽舍利子！凡諸法法性

無變異、無分別，是為非心, 藏文：chos rnams chos nid 'gyur ba med cing rnam par rtog pa med pa gang yin 
pa de ni sems med pa yin te ‘di ni sems med pa zhes brjod do//, 對應漢譯經文，竺法護譯「無所造無所念，

是謂一切諸法無心無念」，無羅叉譯「於諸法無作無念，是為無意意」或譯「無為無作」，羅什譯「諸

法不壞不分別，是名無心相」，玄奘譯「於一切法無變異無分別，是名非心性」。今依藏文譯「凡諸法
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〔F.127b6〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ཅི་�ར་སེམས་ལ་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་དེ་ཁོ་

ན་བཞིན་�་ག�གས་�ང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ཚ�ར་བ་ཡང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་

མེད་པ་ཡིན་ནམ། འ�་ཤེས་�ང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། འ�་�ེད་�མས་�ང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་

�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  

舍利子言：「具壽善現！正如心無變異、無分別，色亦無變異、無分別否？受亦無變

異、無分別否？想亦無變異、無分別否？諸行亦無變異、無分別否？識亦無變異、無

分別否？ 

〔F.127b7〕དེ་ཁོ་ན་བཞིན་�་མིག་གི་ཁམས་དང་ག�གས་�ི་ཁམས་དང་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་འ�ར་བ་མེད་

ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �་བའི་ཁམས་དང༌། �འི་ཁམས་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་འ�ར་བ་མེད་

ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �འི་ཁམས་དང༌། �ིའི་ཁམས་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་

�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �ེའི་ཁམས་དང༌། རོའི་ཁམས་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་

པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �ས་�ི་ཁམས་དང༌། རེག་�འི་ཁམས་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་

�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ཡིད་�ི་ཁམས་དང༌། ཆོས་�ི་ཁམས་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་འ�ར་བ་མེད་

ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  

唯其如此，眼界、色界、眼識界亦無變異、無分別否？耳界、聲界、耳識界亦無變異、

無分別否？鼻界、香界、鼻識界亦無變異、無分別否？舌界、味界、舌識界亦無變異、

無分別否？身界、觸界、身識界亦無變異、無分別否？意界、法界、意識界亦無變異、

無分別否？ 

〔 F.128a3 〕དེ་བཞིན་�་�ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�མས་དང༌། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་

དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་

དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་ནས། �་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�ི་བར་�་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  

如是，處、界、緣起、諸波羅蜜多、神通、念住、正斷、神足、根、力、覺支、八聖

法性無變異、無分別，彼是無心，即此說為無心」。 
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道支、如來十力、四無畏、四無礙解、佛不共法，乃至無上正等覺，亦無變異、無分

別否？」 

〔F.128a6〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་�ར་སེམས་ལ་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་ 

�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་�་�ང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེ་མཆེད་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་�མས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ནས། �་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�ི་བར་ཡང་འ�ར་བ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！彼彼如是，正如心無變異、無分別，蘊、界、處、緣起、波

羅蜜多、神通、菩提分法、如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法，乃至無上

正等覺，亦無變異、無分別。」 

〔F.128b1〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་�་བ་�ིན་ཏེ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་

འ�ོར་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །འདི་�ར་ཡང་�ོད་ནི་བཅོམ་�ན་འདས་�ི་�ས། �གས་ལས་�ེས་པ། ཞལ་ནས་�ང་བ། ཆོས་ལས་�ེས་པ། 

ཆོས་�ི་�ལ་པ། ཆོས་�ི་བགོ་�ལ་ལ་�ོད་པ་ཟང་ཟིང་གི་བགོ་�ལ་ལ་�ོད་པ་མ་ཡིན་པ། མངོན་�མ་�ི་མིག་དང་�ན་པ་ཆོས་�མས་

�ས་�ིས་མངོན་�་�ར་པ་ཞེས་�་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་�ར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་གནས་པ་�མས་�ི་མཆོག་དང་�ན་པ་བཅོམ་�ན་

འདས་�ིས་མཆོག་�་ག�ངས་པ་ཞེས་�་བ་�ར་འདི་ཉེ་བར་བ�ན་ཏོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །དེའི་�ིར་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

�ིར་མི་�ོག་པ་ཡང་བ�ག་པར་�་ཞིང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང་མ་�ལ་བར་རིག་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ལམ་�ི་བདེན་

པའི་དབང་�་�ས་པའི་�ོད་�་གཏོགས་པ་�ང་�འི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་ཡིན་ནོ། ། 

爾時，具壽舍利子讚具壽善現言：「具壽善現！善哉！善哉！誠如所說，汝真佛子，

從佛心生，從佛口生，從佛法生，法之所化，受佛法分，不受財分，具現量眼，身證

諸法。如佛讚汝住無煩惱眾中最為第一，實為貼切。具壽善現！如是，菩薩摩訶薩應

學般若波羅蜜多，若爾應察是菩薩摩訶薩已不退轉，應知已不離般若波羅蜜多。」 

以上為依據道諦煖屬下品之所緣、行相差別。 

 

 11 



1.3.1.1.2 煖屬中品之所緣、行相差別
19
 

〔F.128b4〕ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ཉན་ཐོས་�ི་ས་ལ་བ�བ་པར་འདོད་པས་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འདི་ཉིད་

མཉན་པར་�། ག�ང་བར་�། བཅང་བར་�། �ག་པར་�། �ན་�བ་པར་�། �ལ་བཞིན་�་ཡིད་ལ་�འོ། །རང་སངས་�ས་�ི་ས་ལ་

�ོབ་པར་འདོད་པས་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འདི་ཉིད་མཉན་པར་�། ག�ང་བར་�། བཅང་བར་�། �ག་པར་�། �ན་

�བ་པར་�། �ལ་བཞིན་�་ཡིད་ལ་�འོ། ། 

「具壽善現！欲學聲聞地者，亦應聽聞此般若波羅蜜多，受持讀誦，究竟通利，如理

作意。欲學緣覺地者，亦應聽聞此般若波羅蜜多，受持讀誦，究竟通利，如理作意。 

〔F.128b6〕�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་�ོབ་པར་འདོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་�ང་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འདི་ཉིད་མཉན་པར་�། ག�ང་བར་�། བཅང་བར་�། �ག་པར་�། �ན་�བ་པར་�། �ལ་བཞིན་�་ཡིད་ལ་

�འོ། །སངས་�ས་�ི་ས་ལ་�ོབ་པར་འདོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

འདི་ཉིད་མཉན་པར་�། ག�ང་བར་�། བཅང་བར་�། �ག་པར་�། �ན་�བ་པར་�། �ལ་བཞིན་�་ཡིད་ལ་�འོ། ། 

欲學菩薩地之菩薩摩訶薩，亦應聽聞此般若波羅蜜多，受持讀誦，究竟通利，如理作

意。欲學佛地之菩薩摩訶薩，亦應聽聞此般若波羅蜜多，受持讀誦，究竟通利，如理

作意。 

〔F.129a1〕དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། འདི་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འདི་ལས་གང་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་�མས་�ིས་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སའམ། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་སའམ། སངས་�ས་�ི་ས་གང་ལ་བ�བ་

པར་�་བའི་ཐེག་པ་ག�མ་པོ་�མས་�་ཆེར་བ�ན་ཏོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཐམས་ཅད་�ི་�་ཉིད་�ི་�ད་པར་ཡིན་ནོ། ། 

何以故？由此般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩已為欲學聲聞地、緣覺地、菩薩地、佛地

者，廣說開演其所應學之三乘法。」 

以上為一切因性之差別。 

〔F.129a2〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་

གིས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་�ེ། དེས་ན་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་གང་ཞིག་གདམས་པར་བ�ི་ཞིང་�ེས་�་བ�ན་པར་བ�ི། བཅོམ་

�ན་འདས་བདག་གང་ལགས་པས་ནི་དངོས་པོ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དངོས་

19
《現觀莊嚴論》云：「色等離聚散，住假立無說。」（I: 28a）《現觀莊嚴論略釋》云：「中品煖之所緣，

謂色等離真實聚散所差別四諦；其行相謂離名相續安住及知無勝義安住之智。」（p.1: 18） 
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པོ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བའི་བདག་དེས་ཆོས་གང་གིས་ཆོས་གང་ཞིག་ལ་གདམས་པར་བ�ི་ཞིང་

�ེས་�་བ�ན་པར་བ�ི་�ེ། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་ཉིད་བདག་གི་འ�ོད་པར་འ�ར་བ་ལགས་སོ། ། 

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！我於菩薩與般若波羅蜜多皆不知、不得、非真隨

見 20，因此，云何令我於何等菩薩摩訶薩，教授、開演 21何等般若波羅蜜多耶？世尊！

由此不知、不得、非真隨見有實之我，應以何法教授、開演於何菩薩，世尊！此為我

所當悔 22。 

〔F.129a5〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་ཞེའམ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཞེས་མིང་ཙམ་�ིས་འ�་བ་དང་འགོད་པར་བ�ིས་ན་དེ་ཉིད་བདག་གི་

འ�ོད་པར་འ�ར་རོ། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ར་ལགས་མོད་�ི་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་

དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། །  

世尊！我於一切法明明不知、不得、非真隨見，所謂菩薩與所謂般若波羅蜜多，亦唯

名之集散 23。是故，此為我所當悔。世尊！縱然如此，是名亦非住非不住，非離住亦

非不離住。 

〔F.129a6〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པ་�ེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་

པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

何以故？此名非有，若爾，此名非住非不住，非離住亦非不離住。 

〔 F.129a7 〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ག�གས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་

མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཚ�ར་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་

�ན་འདས་བདག་གིས་འ�་ཤེས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་

20梵文：na prajñāpāramitāṃ vindāmi nopalabhe na samanupaśyāmi 般若波羅蜜多皆不知不得非真見, 藏
文：ma 'tshal ma dmigs yang dag par rjes su ma mthong, 對應漢譯經文，竺法護譯「亦不見亦不能得」

或「不見不可得」，無羅叉譯「亦不覺…亦不見」或「不見不得」，鳩摩羅什譯「不覺不得」，玄奘譯

「不知不得」，今依藏文譯「不知、不得、非真隨見」。 
21梵文：avavadiṣyāmy anuśāsiṣyāmi, 藏文：gdams par bgyi zhing rjes su bstan par bgyi, 對應漢譯經文，

竺法護、無羅叉均譯「說」或「教」，鳩摩羅什譯「說」，玄奘譯「教誡教授」，今依藏文譯「教授、

開演」。 
22
梵文：kaukṛtyaṃ syāt, 藏文：’di nyid bdag gi ’gyod par ’gyur ba lags, 對應漢譯經文，鳩摩羅什譯「或

當有悔」，玄奘譯「我當有悔」。今依藏文可譯「此為我所當悔」或「唯此成我惡作」，今選前者。 
23梵文：āyavyayaṃ kuryāṃ(nāmadheyamātreṇāyavyayaṃ kuryāṃ 唯名之集散), 藏文：'du badang 'god par 
bgyi, 對應漢譯經文，鳩摩羅什譯「集散」。玄奘譯「若增若減」。今依羅什譯「集散」。 
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བདག་གིས་འ�་�ེད་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་

བདག་གིས་�མ་པར་ཤེས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་�ེ།  

世尊！我於色之集散不知、不得、非真隨見；世尊！我於受之集散不知、不得、非真

隨見；世尊！我於想之集散不知、不得、非真隨見；世尊！我於諸行之集散不知、不

得、非真隨見；世尊！我於識之集散不可得、非真隨見 24。 

〔 F.129b2 〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གང་ལགས་པས་ག�གས་ལ་སོགས་པ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གང་ལ་མིང་�་གདགས་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་

འདིས་�ང་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་

པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པ་�ེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་

པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！我於色等之集散明明不可得、非真隨見，應於何處施設所謂菩薩之名？世尊！

因此名數，彼名亦非住非不住，非離住亦非不離住。何以故？此名非有，若爾，此名

非住非不住，非離住亦非不離住。 

〔F.129b4〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་མིག་གི་འ�་བ་དང་འགདོ་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་

�ན་འདས་བདག་གིས་�་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་

�འི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ེའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་

དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཡིད་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་�ེ།  

「世尊！我於眼之集散不可得、非真隨見。世尊！我於耳之集散不可得、非真隨見。

世尊！我於鼻之集散不可得、非真隨見。世尊！我於舌之集散不可得、非真隨見。世

尊！我於身之集散不可得、非真隨見。世尊！我於意之集散不可得、非真隨見。 

〔F.129b7〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་མིག་དང༌། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་

མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གང་ལ་མིང་�་གདགས་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་

འདས་དེ་�་མོད་�ི་མིག་དང༌། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་�ི་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་

24藏文：ma dmigs yang dag par rjes su ma mthong, 此處依藏文譯「不可得、非真隨見」，應為「不知、

不得、非真隨見」之省文。 
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ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་�མས་མ་

མཆིས་པ་�ེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་གནས་བ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་

ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！我於眼、耳、鼻、舌、身、意之集散明明不可得、非真隨見，應於何處施設所

謂菩薩之名？世尊！縱使如此，眼、耳、鼻、舌、身、意亦非住非不住，非離住亦非

不離住。何以故？諸名非有，若爾，此名非住非不住，非離住亦非不離住。 

〔F.130a3〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ག�གས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། དེ་

བཞིན་�་�་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་�ེ། 

བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ག�གས་དང༌། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གང་ལ་མིང་�་གདགས་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མོད་�ི་

མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་

སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པ་�ེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་

བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！我於色之集散不可得、非真隨見。如是，於聲、香、味、觸、法之集散不可得、

非真隨見。世尊！我於色、聲、香、味、觸、法之集散明明不可得、非真隨見，應於

何處施設所謂菩薩之名？世尊！縱使如此，此名亦非住非不住，非離住亦非不離住。

何以故？諸名非有，若爾，此名非住非不住，非離住亦非不離住。」 

〔F.130a6〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་

མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་

ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་

མཐོང་�ེ། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

�ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་

པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གང་ལ་མིང་�་གདགས་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མོད་�ི་མིང་

དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་

སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པ་�ེ། དེ་�ར་མིང་དེ་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་
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མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！我於眼識之集散不可得、非真隨見。世尊！如是，我於耳識、鼻識、舌識、身

識、意識之集散不可得、非真隨見。世尊！我於眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意

識之集散明明不可得、非真隨見，應於何處施設所謂菩薩名？世尊！縱使如此，此名

亦非住非不住，非離住亦非不離住。何以故？此名非有，如是，此名非住非不住，非

離住亦非不離住。 

〔F.130b3〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་ལས་�ེས་པའི་ཚ�ར་

བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་ལས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་ལས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་ལས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་

མཐོང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་ལས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་

ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་ལས་

�ེས་པའི་ཚ�ར་བའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！我於眼觸及眼觸為緣所生受之集散不可得、非真隨見，於耳觸及耳觸為緣所生

受之集散不可得、非真隨見，於鼻觸及鼻觸為緣所生受之集散不可得、非真隨見，於

舌觸及舌觸為緣所生受之集散不可得、非真隨見，於身觸及身觸為緣所生受之集散不

可得、非真隨見，於意觸及意觸為緣所生受之集散不可得、非真隨見。 

〔F.130b6〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་སའི་ཁམས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བ་

དེ་བཞིན་�་�འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། �ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ི་འ�་བ་

དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！我於地界之集散不可得、非真隨見，如是，我於水界、火界、風界、空界、識

界之集散不得、非真隨見。 

〔 F.130b7 〕བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་མ་རིག་པ་ནས་�་ཤིའི་བར་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་མ་རིག་པ་འགག་པ་ནས། �་ཤི་འགགས་པའི་བར་�ི་འ�་བ་
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དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེ་མཆེད་དང༌། 

�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་

བདག་གིས་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་�ང་དང༌། གཏི་�ག་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་

ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ན་ནས་�ང་བ་དང༌། �ིབ་པ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་བ་དང༌། �ན་�་�ོར་བ་དང༌། �་བར་�ས་པ་

�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！如是，我於無明乃至老死之集散不可得、非真隨見。世尊！如是，我於無明滅

乃至老死滅之集散不可得、非真隨見。世尊！我於蘊、界、處、緣起之集散不可得、

非真隨見。世尊！我於諸貪、瞋、癡之集散不可得、非真隨見。世尊！我於諸遍起、

障礙、隨眠、纏結、成見之集散不可得、非真隨見。 

〔F.131a3〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་

�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་

པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་

ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་

དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་

མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！我於布施波羅蜜多之集散不可得、非真隨見。世尊！我於持戒波羅蜜多之集散

不可得、非真隨見。世尊！我於安忍波羅蜜多之集散不可得、非真隨見。世尊！我於

精進波羅蜜多之集散不可得、非真隨見。世尊！我於禪定波羅蜜多之集散不可得、非

真隨見。世尊！我於般若波羅蜜多之集散不可得、非真隨見。 

〔 F.131a6 〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་བདག་གི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་

ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་སེམས་ཅན་དང༌། �ོག་དང༌། འ�ོ་བ་དང༌། གསོ་བ་དང༌། �ེས་�་དང༌། གང་ཟག་

དང༌། ཤིང24

25
་ལས་�ེས་དང༌། ཤིང25

26
་�་དང༌། �ེད་པ་པོ་དང༌། ཚ�ར་པ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་

འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

25
德格版作 ཤིང，中華藏作 ཤེད，50:315L20，譯文依中華藏。 

26
同上註。 
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世尊！我於我之集散不可得、非真隨見。世尊！如是，我於諸有情、命者、眾生、養

者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之集散不可得、非真隨

見。 

〔F.131b1〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་

དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་

ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མདེ་པ་དང་�ོན་པ་མེད་པ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་

དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！我於諸念住之集散不可得、非真隨見。世尊！如是，我於諸正斷、神足、根、

力、覺支、道之集散不可得、非真隨見。世尊！我於空、無相、無願之集散不可得、

非真隨見。 

〔F.131b3〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་བསམ་གཏན་བཞི་�མས་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞི་�མས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་

�ོམས་པར་འ�ག་པ་བཞི་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་

གིས་སངས་�ས་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། ཆོས་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། དགེ་འ�ན་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། 

གཏོང་བ་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། �་�ེས་�་�ན་པ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་

ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ད�གས་འ�ང་བ་དང་�བ་པ་�ེས་�་�ན་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！我於四靜慮、四無量、四無色定之集散不可得、非真隨見。世尊！我於佛隨念、

法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念之集散不可得、非真隨見。世尊！我於入

出息隨念之集散不可得、非真隨見。 

〔F.131b5〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་མིག་�་�མས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་�མས་དང༌། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །བཅོམ་�ན་འདས་

བདག་གིས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་

�ེ། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་

�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གང་ལ་མིང་�་གདགས་པར་བ�ི།  
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世尊！我於五眼、諸神通、諸無畏、諸如來十力之集散不可得、非真隨見。世尊！我

於十八佛不共法之集散不可得、非真隨見。世尊！我於十八佛不共法之集散明明不可

得、非真隨見，應於何處施設所謂菩薩名？ 

〔F.131b7〕བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མོད་�ི་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་

ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པའི་�ིར་ཏེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་

གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！縱使如此，此名亦非住非不住，非離住亦非不離住。何以故？此名非有，若爾，

此名非住非不住，非離住亦非不離住。 

〔 F.132a2 〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་�ི་ལམ་�་�འི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་པོ་�་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་

དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་�་མ་�་�་དང༌། �་བ�ན་�་�་དང༌། མིག་

ཡོར་�་�་དང༌། �ིག་�་�་�་དང༌། �་�་�་�་དང༌། �ལ་པ་�་�འི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་པོ་�འི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་

དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌།  

世尊！我於如夢五近取蘊之集散不可得、非真隨見。世尊！如是，我於如幻事、如響

聲、如光影、如陽焰、如水月、如變化五近取蘊之集散不可得、非真隨見。 

〔F.132a3〕བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་དབེན་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། �ེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང༌། འགག་པ་མ་མཆིས་

པ་དང༌། འ�ང་བ་མ་མཆིས་པ་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་མཆིས་པ་དང༌། �མ་པར་�ང་བ་མ་མཆིས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་

པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌།  

世尊！如是，我於遠離、寂靜、不生、不滅、不出、不染、不淨之集散不可得、非真

隨見。 

〔F.132a4〕བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་ཆོས་�ི་ད�ིངས་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང༌། 

ཆོས་�ི་གནས་ཉིད་དང༌། ཆོས་�ོན་མེད་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌།  

世尊！如是，我於法界、真如、實際、法住、法無過 27之集散不可得、非真隨見。 

〔F.132a5〕བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་དགེ་བ་དང༌། མི་དགེ་བ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་

27梵文：dharmaniyāmatāyā, 藏文：chos skyon med pa, 玄奘譯「法性離生」，今依藏文譯「法無過」。 
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དང༌། འཇིག་�ེན་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པ་དང༌། འ�ས་�ས་དང༌། འ�ས་མ་�ས་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། 

�མ་པར་�ང་བ་དང༌། འཁོར་བ་དང༌། �་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་�མས་ཐམས་ཅད་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང༌། ད་�ར་�ང་བའི་ཆོས་�མས་�ི་འ�་བ་

དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་བཅོམ་�ན་འདས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་

པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌།  

世尊！如是，我於一切善不善、有過無過、有漏無漏、有煩惱無煩惱、世間出世間、

有為無為、染污清淨、輪迴涅槃諸法之集散不可得、非真隨見。世尊！我於過去、未

來、現在諸法之集散不可得、非真隨見。世尊！我於世尊之集散不可得、非真隨見。 

〔F.132b1〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཤར་�ོགས་�ི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�འི་�ང་གི་�ེ་མ་�ེད་�ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་ཉན་ཐོས་�ི་དགེ་འ�ན་དང་བཅས་པ། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ�ན་

དང་བཅས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་བཞིན་�་བདག་གིས་�ོ་

�ོགས་�ི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�འི་�ང་གི་�ེ་མ་�ེད་�མས་དང༌། �བ་�ོགས་�ི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�འི་�ང་གི་�ེ་མ་

�ེད་�མས་དང༌། �ང་དང༌། �ང་ཤར་དང༌། ཤར་�ོ་དང༌། �ོ་�བ་དང༌། �བ་�ང་དང༌། འོག་དང༌། �ེང་གི་�ོགས་�ི་འཇིག་�ེན་�ི་

ཁམས་གང་�འི་�ང་གི་�ེ་མ་�ེད་�ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་ཉན་ཐོས་�ི་དགེ་

འ�ན་དང་བཅས་པ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ�ན་དང་བཅས་པའི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་

མ་མཐོང་�ེ།  

世尊！我於東方恆河沙數世界諸如來應供正等覺並諸聲聞僧、菩薩僧之集散不可得、

非真隨見。世尊！如是，我於南方恆河沙數世界、西方恆河沙數世界、北方、東北方、

東南方、西南方、西北方、下方、上方恆河沙數世界諸如來應供正等覺並諸聲聞僧、

菩薩僧之集散不可得、非真隨見。 

〔F.132b4〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་ཉན་ཐོས་

�ི་དགེ་འ�ན་དང་བཅས་པ། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ�ན་དང་བཅས་པ་�མས་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་གང་ཞིག་གདམས་པར་བ�ི་

ཞིང་�ེས་�་བ�ན་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མོད་�ི་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་

�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པ་�ེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་
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གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！我於諸如來應供正等覺及聲聞眾、菩薩眾之集散明明不可得、非真隨見，如何

能以何種般若波羅蜜多，教授、開演於何菩薩？世尊！縱使如此，此名亦非住非不住，

非離住亦非不離住。何以故？此名非有，若爾，此名非住非不住，非離住亦非不離住。」 

〔 F.132b7 〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་དེ་བཞིན་ཉིད་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་དག་

པར་�ེས་�་མ་མཐོང་�ེ། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་དེ་བཞིན་ཉིད་�ི་འ�་བ་དང་འགོད་པ་མ་དམིགས་ཡང་

དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་གང་ཞིག་གདམས་པར་བ�ི་

ཞིང་�ེས་�་བ�ན་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་དེ་བཞིན་ཉིད་�ི་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་

མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་

པ་�ེ། དེ་�ར་ན་མིང་དེ་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་

པ་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོད་�་གཏོགས་པ་འ�ིང་གི་དམིགས་པ་དང་�མ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊！我於一切法真如之集散不可得、非真隨見。世尊！我於一切法真如之集散明明

不可得、非真隨見，如何能以何種般若波羅蜜多，教授、開演於何菩薩？世尊！一切

法真如其名亦非住非不住，非離住亦非不離住。何以故？此名非有，若爾，此名非住

非不住，非離住亦非不離住。」 

以上為煖屬中品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.1.3 煖屬上品之所緣、行相差別
28
 

〔F.133a3〕བཅོམ་�ན་འདས་བ�་དང་�ན་པའི་ཆོས་བཏགས་པ་འདི་�་�ེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ�ི་བ་གང་ལགས་

པ་དེ་ཡང་�ང་པོའམ། ཁམས་སམ། �ེ་མཆེད་དམ། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་གང་གིས་�ང་བ�ོད་པར་

བ�ི་བ་མ་ལགས་ཏེ། ཆོས་�་བཏགས་པ་ཙམ་�་བས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན་�ི་ལམ་ཞེས་བ�ི་བའི་མིང་དེ་གང་

གིས་�ང་བ�ོད་�་མ་མཆིས་སོ། །�་མ་དང༌། �་བ�ན་དང༌། མིག་ཡོར་དང༌། �ིག་�་དང༌། �་�་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ལ་

པ་ཞེས་བ�ི་བའི་མིང་ནི་གང་གིས་�ང་བ�ོད་�་མ་མཆིས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ས་དང་�་དང་མ་ེདང་�ང་

28
《現觀莊嚴論》云：「住假立無說。」（I: 28b）《現觀莊嚴論略釋》云：「上品煖之所緣，謂色等一切

諸法皆是假立所差別之四諦；行相謂通達皆不可說之智。」（p.1: 18） 
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དང་ནམ་མཁའི་མིང་ནི་གང་གིས་�ང་བ�ོད་�་མ་མཆིས་སོ། ། 

「世尊！具符號之假立法，謂任何所謂菩薩，其亦非以任何蘊、界、處，乃至十八佛

不共法所能言說，唯假立法故。世尊！譬如所謂夢名，其亦非任何所能言說，所謂幻

事、響聲、光影、陽焰、水月、如來變化名，亦非任何所能言說。世尊！譬如地、水、

火、風、空名，亦非任何所能言說。 

〔F.133a6〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�་�ེ། �ལ་�ིམས་ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། �མ་པར་�ོལ་བ་

དང༌། �མ་པར་�ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཞེས་བ�ི་བའི་མིང་ནི་གང་གིས་�ང་བ�ོད་�་མ་མཆིས་སོ། །�ན་�་�གས་པ་ཞེས་བ�ི་

བའི་མིང་ནི་གང་གིས་�ང་བ�ོད་�་མ་མཆིས་སོ། །ལན་ཅིག་�ིར་འོང་བ་ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། �ིར་མི་འོང་བ་ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། ད�་

བཅོམ་པ་ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། རང་�ང་�བ་ཅེས་བ�ི་བ་ནས། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། སངས་�ས་ཞེས་བ�ི་བ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བ�ི་བ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་ཞེས་བ�ི་བའི་མིང་ནི་

དགེ་བའམ། མི་དགེ་བའམ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའམ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའམ། བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བའམ། བདག་གམ། 

བདག་མེད་པའམ། ཞི་བའམ། མ་ཞི་བའམ། དབེན་པའམ། མི་དབེན་པའམ། མཚན་མ་ཡོད་པའམ། མཚན་མ་མེད་པའམ། དངོས་པོ་

ཡོད་པའམ། དངོས་མེད་པ་གང་གིས་�ང་བ�ོད་�་མ་མཆིས་སོ། ། 

世尊！所謂戒，所謂定、慧、解脫、解脫智見名，亦非任何所能言說。所謂預流名亦

非任何所能言說。所謂一來，所謂不還、所謂阿羅漢、所謂緣覺，乃至所謂菩薩法、

所謂如來、所謂佛、所謂真如、所謂諸佛法名，亦非任何善不善、有過無過、若樂若

苦、有我無我、寂靜非寂靜、遠離非遠離、有相無相、有實無實所能言說。 

〔 F.133b3〕བཅོམ་�ན་འདས་བདག་གིས་དོན་�ི་དབང་འདི་ཡང་མཐོང་�ེ། འདི་�ད་ཅེས་བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་

འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་འམ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཞེས་མིང་

ཙམ་�ིས་འ�་བ་དང་འགོད་པར་བ�ིས་ན། དེ་ཉིད་བདག་གི་འ�ོད་པར་འ�ར་བ་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་

�་མོད་�ི་མིང་དེ་ཡང་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་

པ་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མིང་དེ་མ་མཆིས་པས་དེ་�ར་མིང་དེ་ནི་གནས་པ་མ་ལགས། མི་གནས་པ་མ་ལགས། གནས་པ་

དང་�ལ་བ་མ་ལགས། གནས་པ་དང་�ལ་བ་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！我亦見此義力，說我若於一切法明明不知、不得、非真隨見，唯以所謂菩薩或

般若波羅蜜多名作集散，此為我所當悔。世尊！縱使如此，是名亦非住非不住，非離
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住亦非不離住。何以故？此名非有故，如是，此名非住非不住，非離住亦非不離住。 

〔F.133b5〕བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བཤད་པ་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་སེམས་མི་�མ་མི་འགོང་ཡིད་ལ་འ�ོད་པར་མི་འ�ར་ཞིང་མི་དངང་�ན་�་མི་�ག་�ན་�་�ག་པས་ཟིན་པར་མི་འ�ར་ན། 

དེས་ན་ངེས་པར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིར་མི་�ོག་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་མི་གནས་པའི་�ལ་

�ིས་གནས་པར་རིག་པར་བ�ིའོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོད་�་གཏོགས་པ་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་རོ། ། 

世尊！若有菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多解說，心不畏縮亦不憂悔，其心不驚、不恐、

不怖，當知此菩薩摩訶薩必當以無所住為方便住於不退轉菩薩地。」 

以上為煖屬上品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.2 頂屬之所緣、行相差別 

1.3.1.2.1 頂屬下品之所緣、行相差別
29 

〔F.133b7〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་ག�གས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། །དེས་མིག་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །�་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེས་ག�གས་ལ་

གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །�་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེས་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་

པར་མི་བ�ིའོ། །�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་

དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

「世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於色，不住於受、想、諸行、識。

彼不住於眼，不住於耳、鼻、舌、身、意；不住於色，不住於聲、香、味、觸、法；

不住於眼識，不住於耳識、鼻識、舌識、身識、意識。 

〔F.134a3〕དེས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་ལ་

གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པར་མི་

29
《現觀莊嚴論》云：「色等不安住，其體無自性，彼等自性一。不住無常等，彼等彼性空，彼等自性

一。」（I:28b-29d）《現觀莊嚴論略釋》云：「下品頂之所緣有二：一不安立諦，謂色等勝義不安住及其

自體無實有自性；行相謂知色等與彼法性其自性為一之智。次安立諦，謂彼色等由彼實性空故，色等

不住勝義無常等所差別之四諦；行相謂知無常等與彼法性其自性為一之智。」（p.1: 18） 
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བ�ིའོ། །�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའ།ོ �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པའི་�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་

པའི་ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེས་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་ལ་

གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེས་སའི་ཁམས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །�འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། �ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་

མཁའི་ཁམས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །  

彼不住於眼觸及眼觸為緣所生受，不住於耳觸及耳觸為緣所生受，不住於鼻觸及鼻觸

為緣所生受，不住於舌觸及舌觸為緣所生受，不住於身觸及身觸為緣所生受，彼不住

於意觸及意觸為緣所生受。彼不住於地界，不住於水界、火界、風界、空界、識界。 

〔F.134a6〕དེས་མ་རིག་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །འ�་�ེད་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། མིང་དང༌། ག�གས་དང༌། �ེ་

མཆེད་�ག་དང༌། རེག་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། �ེད་པ་དང༌། ལེན་པ་དང༌། �ིད་པ་དང༌། �ེ་བ་དང༌། �་ཤི་དང༌། �་ངན་དང༌། �ེ་

�གས་འདོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། ཉེ་བར་འཚ�་བ་�མས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

彼不住於無明，不住於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死、愁、

歎、苦、憂、惱。 

〔F.134a7〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ག�གས་ག�གས་�ིས་�ོང༌། ཚ�ར་བ་ཚ�ར་བས་�ོང༌། འ�་ཤེས་

འ�་ཤེས་�ིས་�ོང༌། འ�་�ེད་�མས་འ�་�ེད་�མས་�ིས་�ོང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�མ་པར་ཤེས་པས་�ོང་ངོ༌། ། 

何以故？世尊！如是：色以色空，受以受空，想以想空，諸行以諸行空，識以識空。 

〔F.134b1〕བཅོམ་�ན་འདས་ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་

ཡང་ག�གས་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡང་ཚ�ར་བ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཚ�ར་བ་མ་མཆིས་ཏེ། ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་

ཚ�ར་བའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འ�་ཤེས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་འ�་ཤེས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་

འ�་ཤེས་མ་མཆིས་ཏེ། འ�་ཤེས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་འ�་ཤེས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འ�་�ེད་�མས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་

གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་འ�་�ེད་�མས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་འ�་�ེད་�མས་མ་མཆིས་ཏེ། འ�་�ེད་�མས་ཉིད་

�ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ཉིད་འ�་�ེད་�མས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་

པར་ཤེས་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་

ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་
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རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་

གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！凡色之空性亦非色，離空性亦無色；色即是空性，空性即是色。世尊！凡受之

空性亦非受，離空性亦無受；受即是空性，空性即是受。世尊！凡想之空性亦非想，

離空性亦無想；想即是空性，空性即是想。世尊！凡諸行之空性亦非諸行，離空性亦

無諸行；諸行即是空性，空性即是諸行。世尊！凡識之空性亦非識，離空性亦無識；

識即是空性，空性即是識。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於

色，不住於受、想、諸行、識。 

〔F.134b6〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་མིག་མིག་གིས་�ོང་�ེ། མིག་གི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མིག་མ་ལགས། �ོང་

པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་མིག་མ་མཆིས་ཏེ། མིག་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གོ། །�་བ་�་བས་�ོང་�ེ། �་བའི་�ོང་པ་

ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�་བ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�་བ་མ་མཆིས་ཏེ། �་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་

ཉིད་�་བའོ། །�་�ས་�ོང་�ེ། �འི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�་མ་མཆིས་ཏེ། 

�་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འོ། །�ེ་�ེས་�ོང་�ེ། �ེའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�ེ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་

གཞན་ན་ཡང་�ེ་མ་མཆིས་ཏེ། �ེ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ེའོ། །�ས་�ས་�ིས་�ོང་�ེ། �ས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་

པ་དེ་ཡང་�ས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�ས་མ་མཆིས་ཏེ། �ས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ས་སོ། །ཡིད་

ཡིད་�ིས་�ོང་�ེ། ཡིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཡིད་མ་མཆིས་ཏེ། ཡིད་

ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་ད།ོ །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་མིག་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ལ་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：眼以眼空，凡眼之空性亦非眼，離空性亦無眼；眼即是空性，空性即是

眼。耳以耳空，凡耳之空性亦非耳，離空性亦無耳；耳即是空性，空性即是耳。鼻以

鼻空，凡鼻之空性亦非鼻，離空性亦無鼻；鼻即是空性，空性即是鼻。舌以舌空，凡

舌之空性亦非舌，離空性亦無舌，舌即是空性，空性即是舌。身以身空，凡身之空性

亦非身，離空性亦無身；身即是空性，空性即是身。意以意空，凡意之空性亦非意，

離空性亦無意；意即是空性，空性即是意。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅
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蜜多故，不住於眼，不住於耳、鼻、舌、身、意。 

〔F.135a4〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ག�གས་ག�གས་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་

མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་སོ། །�་�ས་

�ོང་�ེ། �འི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�་མ་མཆིས་ཏེ། �་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། 

�ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འོ། །�ི་�ིས་�ོང་�ེ། �ིའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�ི་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�ི་མ་

མཆིས་ཏེ། �ི་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ིའོ། །རོ་རོས་�ོང་�ེ། རོའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་རོ་མ་ལགས། �ོང་པ་

ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་རོ་མ་མཆིས་ཏེ། རོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་རོའོ། །རེག་རེག་གིས་�ོང་�ེ། རེག་གི་�ོང་པ་ཉིད་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡང་རེག་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་རེག་མ་མཆིས་ཏེ། རེག་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་རེག་

གོ། །ཆོས་ཆོས་�ིས་�ོང་�ེ། ཆོས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཆོས་མ་མཆིས་

ཏེ། ཆོས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཆོས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ལ་

གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：色以色空，凡色之空性亦非色，離空性亦無色，色即是空性，空性即是

色。聲以聲空，凡聲之空性亦非聲，離空性亦無聲，聲即是空性，空性即是聲。香以

香空，凡香之空性亦非香，離空性亦無香，香即是空性，空性即是香。味以味空，凡

味之空性亦非味，離空性亦無味，味即是空性，空性即是味。觸以觸空，凡觸之空性

亦非觸，離空性亦無觸，觸即是空性，空性即是觸。法以法空，凡法之空性亦非法，

離空性亦無法，法即是空性，空性即是法。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多故，不住於色，不住於聲、香、味、觸、法。 

〔F.135b2〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པས་�ོང་�ེ། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་

�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་མ་

མཆིས་ཏེ། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

�འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཡིད་�ི་�མ་པར་

ཤེས་པས་�ོང་�ེ། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་

གཞན་ན་ཡང་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་མ་མཆིས་ཏེ། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་�ི་�མ་པར་
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ཤེས་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་

ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：眼識以眼識空，凡眼識之空性亦非眼識，離空性亦無眼識，眼識即是空

性，空性即是眼識。耳識以耳識空，凡耳識之空性亦非耳識，離空性亦無耳識，耳識

即是空性，空性即是耳識。鼻識以鼻識空，凡鼻識之空性亦非鼻識，離空性亦無鼻識，

鼻識即是空性，空性即是鼻識。舌識以舌識空，凡舌識之空性亦非舌識，離空性亦無

舌識，舌識即是空性，空性即是舌識。身識以身識空，凡身識之空性亦非身識，離空

性亦無身識，身識即是空性，空性即是身識。意識以意識空，凡意識之空性亦非意識，

離空性亦無意識，意識即是空性，空性即是意識。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜多故，不住於眼識，不住於耳識、鼻識、舌識、身識、意識。 

〔F.135b7〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པས་�ོང་�ེ། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ཡང་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མ་

མཆིས་ཏེ། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། 

�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། །ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པས་�ོང་�ེ། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་

གཞན་ན་ཡང་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མ་མཆིས་ཏེ། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：眼觸以眼觸空，凡眼觸之空性亦非眼觸，離空性亦無眼觸，眼觸即是空

性，空性即是眼觸。耳觸、鼻觸、舌觸、身觸，意觸以意觸空，凡意觸之空性亦非意

觸，離空性亦無意觸，意觸即是空性，空性即是意觸。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜多故，不住於眼觸，不住於耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。 

〔 F.136a4 〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ི་ཚ�ར་
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བས་�ོང་�ེ། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་

ཚ�ར་བ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མ་མཆིས་ཏེ། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ི་ཚ�ར་བས་

�ོང་�ེ། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་

བ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མ་མཆིས་ཏེ། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། ། 

བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། མིག་

གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་

�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：眼觸為緣所生受以眼觸為緣所生受空，凡眼觸為緣所生受之空性亦非眼

觸為緣所生受，離空性亦無眼觸為緣所生受，眼觸為緣所生受即是空性，空性即是眼

觸為緣所生受。耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生

受，意觸為緣所生受以意觸為緣所生受空，凡意觸為緣所生受之空性亦非意觸為緣所

生受，離空性亦無意觸為緣所生受，意觸為緣所生受即是空性，空性即是意觸為緣所

生受。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於眼觸為緣所生受，不

住於耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生受、意觸為

緣所生受。 

〔F.136b3〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་སའི་ཁམས་སའི་ཁམས་�ིས་�ོང་�ེ། སའི་ཁམས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་

སའི་ཁམས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་སའི་ཁམས་མ་མཆིས་ཏེ། སའི་ཁམས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་སའི་

ཁམས་སོ། །�འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། �ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�མ་པར་

ཤེས་པའི་ཁམས་�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མ་ལགས། 

�ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་
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ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་སའི་ཁམས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། �འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། �ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་

མཁའི་ཁམས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：地界以地界空，凡地界之空性亦非地界，離空性亦無地界，地界即是空

性，空性即是地界。水界、火界、風界、空界，識界以識界空，凡識界之空性亦非識

界，離空性亦無識界，識界即是空性，空性即是識界。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜多故，不住於地界，不住於水界、火界、風界、空界、識界。 

〔F.136b7〕བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་མ་རིག་པ་མ་རིག་པས་�ོང་�ེ། མ་རིག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མ་རིག་

པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་མ་རིག་པ་མ་མཆིས་ཏེ། མ་རིག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མ་རིག་

པའོ། །འ�་�ེད་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། མིང་དང་ག�གས་དང༌། �ེ་མཆེད་�ག་དང༌། རེག་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། �ེད་པ་

དང༌། ལེན་པ་དང༌། �ིད་པ་དང༌། �ེ་བ་དང༌། �་ཤི་�་ཤིས་�ོང་�ེ། �་ཤིའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�་ཤི་མ་ལགས། �ོང་

པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�་ཤི་མ་མཆིས་ཏེ། �་ཤི་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། །�ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�་ཤིའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་

ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་མ་རིག་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །འ�་

�ེད་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། མིང་དང་ག�གས་དང༌། �ེ་མཆེད་�ག་དང༌། རེག་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། �ེད་པ་དང༌། ལེན་པ་

དང༌། �ིད་པ་དང༌། �ེ་བ་དང༌། �་ཤི་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！如是：無明以無明空，凡無明之空性亦非無明，離空性亦無無明，無明即是空

性，空性即是無明。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生，老死以老死空，

凡老死之空性亦非老死，離空性亦無老死，老死即是空性，空性即是老死。世尊！因

此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於無明；不住於行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死。 

〔F.137a3〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་འདི་�ར་�ན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་�མས་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་�ིས་�ོང་�ེ། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�ན་པ་

ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་མ་མཆིས་ཏེ། �ན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་�མས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་
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�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་ལ་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། །དེ་བཞིན་�་ཡང་དག་པར་�ོང་བ་�མས་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་�མས་དང༌། དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། 

�ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་�མས་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། 

དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་འདི་�ར་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

�མས་�ིས་�ོང་�ེ། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

�མས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་མ་མཆིས་ཏེ། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་

པ་�མས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་ལ་གནས་

པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於四念住，何以故？世尊！如是，

念住以念住空，凡念住之空性亦非念住，離空性亦無念住，念住即是空性，空性即是

念住。如是，不住於諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道、如來十力、四

無畏、四無礙解、十八佛不共法。何以故？世尊！如是，諸佛不共法以諸佛不共法空，

凡諸佛不共法之空性亦非諸佛不共法，離空性亦無諸佛不共法，諸佛不共法即是空

性，空性即是諸佛不共法。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於

諸佛不共法。 

〔F.137b3〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པས་�ོང་�ེ། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་མཆིས་ཏེ། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཉིད་�ོང་པ་

ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། 

བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་པར་མི་

བ�ི་�ེ།  

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於布施波羅蜜多。何以故？世尊！
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如是：布施波羅蜜多以布施波羅蜜多空，凡布施波羅蜜多之空性亦非布施波羅蜜多，

離空性亦無布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是空性，空性即是布施波羅蜜多。不住於

持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多。 

〔F.137b6〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པས་

�ོང་�ེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་

ལས་གཞན་ན་ཡང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མ་མཆིས་ཏེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག29
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་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། །�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་

གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

何以故？世尊！如是：般若波羅蜜多以般若波羅蜜多空，凡般若波羅蜜多之空性亦非

般若波羅蜜多，離空性亦無般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是空性，空性即是般若波

羅蜜多。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於六波羅蜜多。世尊！

因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於布施波羅蜜多，不住於持戒波羅蜜

多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多。 

〔F.138a2〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་ཡི་གེ་�མས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། ཡི་གེ་མངོན་པར་�བ་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །གཅིག་�་བ�ོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་

བ�ི། གཉིས་�་བ�ོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི། ཐ་དད་�་བ�ོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་

འདས་འདི་�ར་ཡི་གེ་�མས་ཡི་གེ་�མས་�ིས་�ོང་�ེ། ཡི་གེ་�མས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡི་གེ་�མས་མ་ལགས། 

�ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཡི་གེ་�མས་མ་མཆིས་ཏེ། ཡི་གེ་�མས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡི་གེ་�མས་སོ། །བཅོམ་

�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ཡི་གེ་�མས་

ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於諸字，不住於諸字所造，不住於

30
德格版作 �ག，中華藏作 �ག，50:330L8，譯文依中華藏。 
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一言，不住於二言，不住於異言。何以故？世尊！如是：諸字以諸字空，凡諸字之空

性亦非諸字，離空性亦無諸字，諸字即是空性，空性即是諸字。世尊！因此名數，菩

薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於諸字。 

〔F.138a5〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་འདི་�ར་མངོན་པར་ཤེས་པ་

�མས་མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་�ིས་�ོང་�ེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་

�མས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་མ་མཆིས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་

པ་ཉིད་ཉིད་མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於諸神通。何以故？世尊！如是：

神通以神通空，凡神通之空性亦非神通，離空性亦無神通，神通即是空性，空性即是

神通。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於諸神通。 

〔F.138b1〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས། ག�གས་མི་�ག་གོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་འདི་�ར་ག�གས་མི་

�ག་པ་ག�གས་མི་�ག་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་མི་�ག་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་དེ་ཡང་ག�གས་མི་�ག་པ་ཉིད་མ་

ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་མི་�ག་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་མི་�ག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་

ག�གས་མི་�ག་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་མི་�ག་གོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། 

�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་གོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ།  

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色無常。何以故？世尊！如

是：色無常性以色無常性空，凡色無常性之空性亦非色無常性，離空性亦無色無常性，

色無常即是空性，空性即是色無常性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

故，不住於所謂色無常。不住於所謂受、想、諸行、識無常。 

〔F.138b4〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་པ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་པ་ཉིད་

 32 



�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མ30

31
་�ག་པ་ཉིད་མ་ལགས། 

�ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་

ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་གོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

何以故？世尊！如是：識無常性以識無常性空，凡識無常性之空性亦非識無常性，離

空性亦無識無常性，識無常即是空性，空性即是識無常性。世尊！因此名數，菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識無常。 

〔F.138b6〕དེ་བཞིན་�་ག�གས་�ག་བ�ལ་ལོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་

འདི་�ར་ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་མ་ལགས་ཏེ། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། 

ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་�ག་བ�ལ་ལོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་

པར་མི་བ�ིའོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་ལོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་

�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་མ་

ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་�ོང་

པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་ལོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། ། 

如是，不住於所謂色苦。何以故？世尊！如是，色苦性以色苦性空，凡色苦性之空性

亦非色苦性，離空性亦無色苦性，色苦即是空性，空性即是色苦性。世尊！因此名數，

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於色苦。不住於受、想、諸行、識苦。何以故？

世尊！如是，識苦性以識苦性空，凡識苦性之空性亦非識苦性，離空性亦無識苦性，

識苦即是空性，空性即是識苦性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，

31
德格版作 མ，中華藏作 མི，50:332L5，譯文依中華藏。 
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不住於所謂識苦。 

〔F.139a5〕དེ་བཞིན་�་ག�གས་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་

འདི་�ར་ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་

ལགས་པོ་དེ་ཡང་ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ཡང་ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། 

ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་བདག་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་

པར་མི་བ�ིའོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་

�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་མ་

ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་�ོང་

པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། །   ། ། 

如是，不住於所謂色無我。何以故？世尊！如是，色無我性以色無我性空，凡色無我

性之空性亦非色無我性，離空性亦無色無我性，色無我即是空性，空性即是色無我性。

世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色無我。不住於受、想、

諸行、識無我。何以故？世尊！如是：識無我性以識無我性空，凡識無我性之空性亦

非識無我性，離空性亦無識無我性，識無我即是空性，空性即是識無我性。世尊！因

此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識無我。 
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།། བམ་པོ་བ�་པ།། 

卷第十 

 

〔F.139b3〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་ག�གས་ཞི་བའོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་འདི་�ར་ག�གས་ཞི་བ་

ཉིད་ག�གས་ཞི་བ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་ཞི་བ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་ཞི་བ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་

ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་ཞི་བ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་ཞི་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་ཞི་བ་ཉིད་

དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་

ག�གས་ཞི་བའོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色寂靜。何以故？世尊！如

是：色寂靜性以色寂靜性空，凡色寂靜性之空性亦非色寂靜性，離空性亦無色寂靜性，

色寂靜即是空性，空性即是色寂靜性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

故，不住於所謂色寂靜。 

〔F.139b6〕ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བའོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། 

དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་

ཤེས་པ་ཞི་བའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་

ཤེས་པ་ཞི་བ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་

�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་

ཤེས་པ་ཞི་བའོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། །དེ་བཞིན་�། �་དང༌། �ན་འ�ང་བ་དང༌། རབ་�་�ེ་བ་དང༌། �ེན་ལ་གནས་

པར་མི་བ�ིའོ། ། 

不住於所謂受、想、諸行、識寂靜。何以故？世尊！如是：識寂靜性以識寂靜性空，

凡識寂靜性之空性亦非識寂靜性，離空性亦無識寂靜性，識寂靜即是空性，空性即是

識寂靜性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識寂靜。如

是，不住於因、集、生、緣。 

〔F.140a2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་
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�ོང་ངོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ག�གས་�ོང་པ་ཉིད་ག�གས་�ོང་པ་

ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་�ོང་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་

གཞན་ན་ཡང་ག�གས་�ོང་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་�ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་�ོང་པ་ཉིད་

དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ེད31

32
་པས་

ག�གས་�ོང་ངོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色空性。何以故？世尊！如是：色

空性以色空性空，凡色空性之空性亦非色空性，離空性亦無色空性；色空性即是空性，

空性即是色空性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色空

性。 

〔F.140a4〕ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་ངོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། 

དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་

ཤེས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་བ་�ོང་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་

�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་ཉིད་

དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་

�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་ངོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

不住於所謂受、想、諸行、識空性。何以故？世尊！如是：識空性以識空性空，凡識

空性之空性亦非識空性，離空性亦無識空性；識空性即是空性，空性即是識空性。世

尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識空性。 

〔F.140a7〕ག�གས་མཚན་མ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་

ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་

ཏེ། ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་

དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་མཚན་མ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་

བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

32
德格版作 �ེད，中華藏作 �ོད，50:335L11，譯文依中華藏。 
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不住於所謂色無相。何以故？世尊！如是：色無相性以色無相性空，凡色無相性之空

性亦非色無相性，離空性亦無色無相性；色無相即是空性，空性即是色無相性。世尊！

因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色無相。 

〔F.140b2〕ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་

མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་

པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། �མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་

ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་

པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བ�ི་

བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

不住於所謂受、想、諸行、識無相。何以故？世尊！如是：識無相性以識無相性空，

凡識無相性之空性亦非識無相性，離空性亦無識無相性；識無相性即是空性，空性即

是識無相性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識無相。 

〔F.140b5〕ག�གས་�ོན་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་

ག�གས་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་ག�གས་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་

ཡང་ག�གས་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་�ོན་

པ་མེད་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་�ོན་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། ། 

不應住於所謂色無願。何以故？世尊！如是：色無願性以色無願性空，凡色無願性之

空性亦非色無願性，離空性亦無色無願性；色無願即是空性，空性即是色無願性。世

尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色無願。 

〔F.140b7〕ཚ�ར་བ་དང༌། །འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། ཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་
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་པ་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་མ་

ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་�ོང་

པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་

བ�ིའོ། ། 

不住於所謂受、想、諸行、識無願。何以故？世尊！如是：識無願性以識無願性空，

凡識無願性之空性亦非識無願性，離空性亦無識無願性；識無願性即是空性，空性即

是識無願性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識無願。 

〔F.141a3〕ག�གས་དབེན་ནོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ག�གས་

དབེན་པ་ཉིད་ག�གས་དབེན་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ག�གས་དབེན་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་དབེན་པ་

ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ག�གས་དབེན་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། ག�གས་དབེན་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་

ཉིད་ཉིད་ག�གས་དབེན་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ག�གས་དབེན་ནོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

不住於所謂色遠離。何以故？世尊！如是：色遠離性以色遠離性空，凡色遠離性之空

性亦非色遠離性，離空性亦無色遠離性；色遠離性即是空性，空性即是色遠離性。世

尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂色遠離。 

〔F.141a5〕ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་ནོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ི་

�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། 

�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་

གཞན་ན་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་

ཤེས་པ་དབེན་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་ནོ་ཞེས་བ�ི་བར་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

不住於所謂受、想、諸行、識遠離。何以故？世尊！如是：識遠離性以識遠離性空，

凡識遠離性之空性亦非識遠離性，離空性亦無識遠離性；識遠離性即是空性，空性即

33
德格版作 �ོན，中華藏作 �ོན，50:337L10，譯文依中華藏。 

 38 

                                                      



是識遠離性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於所謂識遠離。 

〔F.141b1〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་�ིས་

�ོང་�ེ། དེ་བཞིན་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་

མ་མཆིས་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於真如。何以故？世尊！如是：真

如以真如空，凡真如之空性亦非真如，離空性亦無真如，真如即是空性，空性即是真

如。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於真如。 

〔F.141b4〕དེ་བཞིན་�་ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ཆོས་ཉིད་ཆོས་

ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ཆོས་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཆོས་ཉིད་མ་

མཆིས་ཏེ། ཆོས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཆོས་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

如是，不住法性。何以故？世尊！如是：法性以法性空，凡法性之空性亦非法性，離

空性亦無法性，法性即是空性，空性即是法性。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多故，不住於法性。 

〔F.141b5〕དེ་བཞིན་�་ཆོས་�ི་ད�ིངས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ཆོས་�ི་

ད�ིངས་ཆོས་�ི་ད�ིངས་�ིས་�ོང་�ེ། ཆོས་�ི་ད�ིངས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་�ི་ད�ིངས་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་

ལས་གཞན་ན་ཡང་ཆོས་�ི་ད�ིངས་མ་མཆིས་ཏེ། ཆོས་�ི་ད�ིངས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཆོས་�ི་ད�ིངས་སོ། །བཅོམ་

�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ 

ཆོས་�ི་ད�ིངས་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

如是，不住法界。何以故？世尊！如是：法界以法界空，凡法界之空性亦非法界，離

空性亦無法界，法界即是空性，空性即是法界。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多故，不住於法界。 

〔F.141b7〕དེ་བཞིན་�་ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་འདི་
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�ར་ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་�ིས་�ོང་�ེ། ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་�ོན་

མེད་པ་ཉིད་མ་ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏེ། ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་

པ་ཉིད་ཉིད་ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ཆོས་�ོན་མེད་པ་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

如是，不住於法無過性。何以故？世尊！如是：法無過性以法無過性空，凡法無過性

之空性亦非法無過性，離空性亦無法無過性，法無過性即是空性，空性即是法無過性。

世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，不住於法無過性。 

〔F.142a2〕དེ་བཞིན་�་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ི་�ེ། དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ཡང་

དག་པའི་མཐའ་ཡང་དག་པའི་མཐས་�ོང་�ེ། ཡང་དག་པའི་མཐའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མ་

ལགས། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མ་མཆིས་ཏེ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་

ཡང་དག་པའི་མཐའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་པར་མི་བ�ིའོ། ། 

如是，不住於實際。何以故？世尊！如是：實際以實際空，凡實際之空性亦非實際，

離空性亦無實際；實際即是空性，空性即是實際。世尊！因此名數，菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜多故，不住於實際。 

〔F.142a5〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཐབས་མི་མཁས་པས་བདག་�་བ�ི་བ་དང༌། བདག་གིར་བ�ི་བ་ལ་གནས་པའི་ཡིད་�ིས་ག�གས་ལ་གནས་ན། དེ་

ག�གས་མངོན་པར་འ�་བ�ི་བ་ལ་�ོད་�ི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་

�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་ན། དེ་�མ་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་འ�་བ�ི་བ་ལ་�ོད་�ི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། མངོན་པར་འ�་བ�ི་བ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པས་ཡོངས་�་ཟིན་པར་མི་འ�ར། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ལ་འ�ོར་ལ་�ོམས་པར་འ�ག་པར་མི་འ�ར་

ཏེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡོངས་�་�ོགས་པར་མ་�ར་པར་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། ། 

世尊！復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，因無善巧方便，以著我、我所心住於

色，是行於色作行 34，非行般若波羅蜜多。若住於受、想、諸行、識，是行於識作行，

34梵文：abhisaṃskāre 作行 (rūpābhisaṃskāre 色作行), 藏文：mngon par 'du bgyi ba. 對應漢譯經文，鳩
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非行般若波羅蜜多。何以故？行於作行之菩薩摩訶薩，不為般若波羅蜜多所執受，不

能等住般若波羅蜜多瑜伽，即不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 

〔F.142b1〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ག�གས་ནི་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བའོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་

དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བའོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། ག�གས་�ི་འཛ�ན་པ་མེད་པ་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡང་ག�གས་མ་ལགས་ཏེ། རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ད་�འོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་

དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་�་འཛ�ན་པ་མེད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས་ཏེ། རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་

�ི་�ད་�འོ། །དེ་བཞིན་�་ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་�ི་བར་ནི་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བའོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའི་

ཡོངས་�་འཛ�ན་པ་མེད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མ་ལགས་ཏེ། རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ད་�འོ། །ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པའི་�ད་�་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བའོ། ། 

何以故？世尊！如是：色非所取 35，受、想、諸行，識非所取。何以故？凡色無能取 36，

彼亦非色，本性空故。凡受、想、諸行，識無能取，彼亦非識，本性空故。如是：乃

至實際非所取。何以故？凡實際無能取，彼亦非實際，本性空故。彼般若波羅蜜多亦

因本性空故非所取。 

〔 F.142b4 〕བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པའི་ཚ�། ཐབས་མི་མཁས་པས་བདག་�་བ�ི་བ་དང༌། བདག་གིར་བ�ི་བ་ལ་གནས་པའི་ཡིད་�ིས་ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་ལ་

གནས་ན། དེ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་པར་འ�་བ�ི་བ་ལ་�ོད་�ི། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོང་ང3ོ6

37
། །དེ་ཅིའི་�ད་�་

ཞེ་ན། མངོན་པར་འ�་བ�ི་བ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པས་ཡོངས་

�་ཟིན་པར་མི་འ�ར། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ལ་འ�ོར་ལ་�ོམས་པར་འ�ག་པར་མི་འ�ར་ཏེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ཡོངས་�་�ོགས་པར་མ་�ར་པར་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། ། 

世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，乃至因無善巧方便，以著我、我所心住於實

際，是行於實際作行，非行般若波羅蜜多。非善巧方便，以著我我所心住於實際，是

行於實際作行，非行般若波羅蜜多。何以故？行於作行之菩薩摩訶薩，不為般若波羅

摩羅什譯「作行」，玄奘譯「加行」，今依藏文採羅什譯。 
35梵文：aparigṛhīta, 藏文：yongs su ma bzung ba. 對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什均譯「不

受」，玄奘譯「不應攝受」，今依藏文譯「非所取」。 
36
梵文：aparigraha 無能取(rūpasyāparigraho 色無能取),藏文：yongs su‘dzin pa 或‘dzin pa.此譯為「能取」。

對應漢譯經文，鳩摩羅什譯「色不受則非色」，玄奘譯「色不應攝受故便非色」。 
37德格版作 མི་�ོང་ང，ོ中華藏作 མི་�ོད་ད，ོ50:341L13，譯文依中華藏。 
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蜜多所執受，不能等住般若波羅蜜多瑜伽，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成辦一切智

智。 

〔F.142b7〕བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་�་ཡོངས་�་བ�ག་པར་བ�ི་�ེ། ཅི་ནས་�ང་ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཡིད་�མ་པར་མི་�་བ་

དེ་�ར་ཡོངས་�་བ�ག་པར་བ�ིའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་

ད�ིལ་འཁོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བ་ཞེས་བ�ི་བ་�ེ། ཡངས་པ། �་ཆེ་བ། མ�ན་�་བ�ིས་པ། ཚད་མ་མཆིས་པར་ངེས་

པ། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་�ིས་མི་འ�ོགས་པ་�ེ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ད�ིལ་འཁོར་དེ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་ཏེ།  

世尊！如是，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，應觀一切法以本性空，無論如何，於任

何法，意無所行，應如是觀。世尊！是名菩薩摩訶薩之一切法無所執取三摩地輪，寬

廣、宏大、現前、無量，一切聲聞、緣覺所不能奪。行是三摩地輪之菩薩摩訶薩，能

成辦一切相智性。 

〔F.143a2〕�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དེ་ཡང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། �ི་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། �ི་ནང་�ོང་

པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། �ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་

དང༌། འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། འ�ས་མ་�ས་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། 

ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། མི་དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། 

དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་

དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། གཞན་�ི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བའོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ེ་མོར་

གཏོགས་པ་�ང་�འི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་རོ། ། 

是一切相智性亦以內空故、外空故、內外空故、空空故、大空故、勝義空故、有為空

故、無為空故、畢竟空故、無際空故、無散空故、本性空故、一切法空故、自相空故、

不可得空故、無性自性空故、有性空故、無性空故、自性空故、他性空故而非所取。」 

以上為頂屬下品之所緣、行相差別。 
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1.3.1.2.2 頂屬中品之所緣、行相差別
38
 

〔F.143a6〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ནི་མཚན་མར་ག�ང་བར་བ�ི་

བ་མ་ལགས་ཏེ། མཚན་མ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ལགས་སོ། །མཚན་མ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ག�གས་ནི་མཚན་མའོ། །ཚ�ར་བ་ནི་མཚན་

མའོ། །འ�་ཤེས་ནི་མཚན་མའོ། །འ�་�ེད་�མས་ནི་མཚན་མའོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་མཚན་མའོ། །མིག་ནི་མཚན་མའོ། །�་བ་ནི་

མཚན་མའོ། །�་ནི་མཚན་མའོ། །�ེ་ནི་མཚན་མའོ། །�ས་ནི་མཚན་མའོ། །ཡིད་ནི་མཚན་མའོ། །ག�གས་ནི་མཚན་མའོ། །�་ནི་མཚན་

མའོ། །�ི་ནི་མཚན་མའོ། །རོ་ནི་མཚན་མའོ། །རེག་ནི་མཚན་མའོ། །ཆོས་ནི་མཚན་མའོ། །མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་མཚན་མའོ། །�་

བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་

པར་ཤེས་པ་ནི་མཚན་མའོ། །མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ནི་མཚན་མའོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། 

�ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ནི་མཚན་མའོ། །མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལས་

�ང་བའི་ཚ�ར་བ་ནི་མཚན་མའོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལས་�ང་བའི་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལས་�ང་བའི་ཚ�ར་བ་

དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལས་�ང་བའི་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལས་�ང་བའི་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པ་ལས་�ང་བའི་ཚ�ར་བ་ནི་མཚན་མའོ། ། 

「何以故？世尊！如是：一切相智非應取相，相是煩惱。相復云何？色者相也，受者

相也，想者相也，行者相也，識者相也。眼者相也，耳者相也，鼻者相也，舌者相也，

身者相也，意者相也。眼識者相也，耳識者相也，鼻識者相也，舌識者相也，身識者

相也，意識者相也。眼觸者相也，耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸者相也。眼觸為緣

所生受者相也，耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生

受、意觸為緣所生受者相也。 

〔F.143b4〕སའི་ཁམས་ནི་མཚན་མའོ། །�འི་ཁམས་ནི་མཚན་མའོ། །མེའི་ཁམས་དང༌། �ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་

དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནི་མཚན་མའོ། །མ་རིག་པ་ནི་མཚན་མའོ། །འ�་�ེད་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། མིང་དང་

ག�གས་དང༌། �ེ་མཆེད་�ག་དང༌། རེག་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། �ེད་པ་དང༌། ལེན་པ་དང༌། �ིད་པ་དང༌། �ེ་བ་དང༌། �་ཤི་ནི་

མཚན་མའོ། །�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་མཚན་མའོ། །�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། 

བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་མཚན་

མའོ། །ནང་�ོང་པ་ཉིད་ནི་མཚན་མའོ། །�ི་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ནི་མཚན་མའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་

38
《現觀莊嚴論》云：「不執著諸法，不見彼相故。」（I:30a-b）《現觀莊嚴論略釋》云：「中品頂之所

緣，謂不執著諸法相；行相謂不見彼諸法有實相故，由是因緣通達無實之智。」（p.1: 18） 
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པ་ཉིད་�ི་བར་ནི་མཚན་མའོ། ། 

地界者相也，水界者相也，火界、風界、空界、識界者相也。無明者相也，行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死者相也。布施波羅蜜多者相也，持戒波

羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多者相也。內空

者相也，外空、內外空者相也，乃至無性自性空者相也。 

〔F.143b7〕�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་ནི་མཚན་མའོ། །ཡང་དག་པར་�ོང་བ་�མས་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་�མས་

དང༌། དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་བ�ན་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་�མས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། ཡི་གེ་�མས་དང༌། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་�མས་དང༌། སོ་ས་ོ

ཡང་དག་པར་རིག་པ་�མས་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་དང༌། �ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་

མེད་པ་དང༌། ཆོས་�ི་ད�ིངས་དང༌། ཆོས་ཉིད་�་ཆོས་ངེས་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་མཚན་མ་�ེ། འདི་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

ཞེས་བ�ོད་པ་ལགས་སོ། ། 

諸念住者相也，諸正斷、諸神足、諸根、諸力、七覺支、八聖道支、諸波羅蜜多、諸

神通、諸字、十力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法、空、無相、無願、法界、法性、

法決定、實際者相也；說此為煩惱。 

〔F.144a2〕གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡང་མཚན་མར་ག�ང་བ་ཞིག་ལགས་ན་ནི། �ན་�་�་�ེང་བ་ཅན་བ�ན་པ་

འདིར་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དད་པ་ཐོབ་པར་མི་འ�ར་རོ། །དད་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདི་�་�ེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་མངོན་པར་དད་པར་�ེད་པ་ཉིད་དང༌། �ོགས་པ་ཉིད་དང༌། མོས་པ་དང༌། སེམས་པ་དང༌། འཇལ་བ་དང༌། ད�ོད་པ་�ེ། 

དེ་ཡང་མཚན་མའི་�ལ་�་མ་ལགས། མཚན་མ་མ་མཆིས་པའི་�ལ་�་ཡང་མ་ལགས་ཏེ། དེ་�ར་མཚན་མ་མེད་པར་ག�ང་བ་ལགས་

སོ། །དེ་�ར་མཚན་མ་དང་མཚན་མ་མེད་པར་ཡོངས་�་བ�ང་བར་མ་མཆིས་པས་ཡོངས་�་བ�ང་བ་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ཡིན་

ནོ། །འདིར་�ན་�་�་�ེང་བ་ཅན་དད་པའི་�ེས་�་འ�ང་བ་�ག་པར་མོས་ནས་ཉི་ཚ�འི་ཤེས་པས་�གས་པར་�ར་ཏོ། །དེ་�གས་

ནས་ག�གས་ཡོངས་�་མ་བ�ང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་�་མ་བ�ང་ངོ༌། །དེ་

ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། འདི་�ར་མཚན་མ་ཡིད་ལ་མི་བ�ིད་པའི་�ད་�་དེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�ོང་པའི་ཆོས་�མས་ལ་ཆོས་གང་

ཡང་ཡོངས་�་མ་བ�ང་ངོ༌། ། 

若般若波羅蜜多亦是取相，則勝軍梵志於此教法，不得信解一切智智。信復云何？謂

於般若波羅蜜多深生淨信，通達、勝解、思惟、衡量、伺察。彼復不取有相，不取無
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相，如是無相而取。如是，有相無相皆無取故，是名非取。此時，勝軍梵志隨信行增

上勝解，以稍許智力趨入佛法，入已不取色，不取受、想、諸行、識。何以故？謂因

不作意相故，其於自相空諸法皆非所取。 

〔F.144a6〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། འདི་�ར་དེས་ཤེས་པ་དེ་ལ་ནང་གི་ཐོབ་པ་དང༌། མངོན་པར་�ོགས་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་

�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ལ་�ི་རོལ་�ི་ཐོབ་པ་དང༌། མངོན་པར་�ོགས་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ལ་�ི་

ནང་གི་ཐོབ་པ་དང༌། མངོན་པར་�ོགས་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐོབ་པ་དང༌། 

མངོན་པར་�ོགས་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། འདི་�ར་དེས་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བ�ིད་པའམ། 

གང་ཞིག་ཤེས་པར་བ�ི་བའམ། གང་གིས་ཤེས་པར་བ�ིད་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

何以故？如是：彼非於內得 39及於現觀真隨見彼智 40，非於外得 41現觀真隨見彼智，

非於內外得 42現觀真隨見彼智，非於餘得 43現觀真隨見彼智。何以故？如是：彼今知

者何，當知者何，知者為誰之諸法，亦復非真隨見。 

〔 F.144b2 〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། འདི་�ར་དེས་ཤེས་པ་དེ་ནང་གི་ག�གས་�ི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་

ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ནང་གི་ཚ�ར་བའི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ནང་གི་འ�་ཤེས་�ི་ཡིན་པར་ཡང་དག་

པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ནང་གི་འ�་�ེད་�མས་�ི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་ནང་གི་

�མ་པར་ཤེས་པའི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཤེས་པ་དེ་�ི་རོལ་�ི་ག�གས་�ི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་

མ་མཐོང་ང༌ོ། །ཤེས་པ་དེ་�ི་རོལ་�ི་ཚ�ར་བ་དང༌། �ི་རོལ་�ི་འ�་ཤེས་དང༌། �ི་རོལ་�ི་འ�་�ེད་�མས་དང༌། ཤེས་པ་དེ་�ི་རོལ་�ི་

�མ་པར་ཤེས་པའི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

何以故？如是：彼非於內色〔之得與現觀〕真隨見彼智 44，非於內受真隨見彼智，非

於內想真隨見彼智，非於內諸行真隨見彼智，非於內識真隨見彼智。非於外色真隨見

彼智，非於外受、外想、外諸行、外識真隨見彼智。 

39
梵文：adhyātmaprāpti, 藏文：nang gi thob pa, 譯為「內得」，指身內之至得。 

40
梵文：taj jñānaṃ, 藏文：shes pa de, 譯為「彼智」，用來指代前述之一切智智。 

41
梵文：bahirdhāprāpti, 藏文：phyi rol gyi thob pa, 譯為「外得」，指身外之至得。 

42
梵文：adhyātmabahirdhāprāpti, 藏文：phyi nang gi thob pa, 譯為「內外得」，指身內、身外之至得。 

43
梵文：anyatraprāpti, 藏文：de las gzhan pa’i thob pa, 譯為「餘得」，指其餘之至得。 

44
梵文：nādhyātmarūpasya taj jñānaṃ samanupaśyati, 藏文：shes pa de nang gi gzugs kyi yin par yang dag 

par rjes su mi mthong , 直譯應作「非於內色之〔得與現觀〕真隨見彼智」，是以屬格助詞 kyi yin par 結
合，作為前文 nang gi thob pa dang mngon par rtogs par（已譯作「得與現觀」）之略語代詞，今省文譯

為「彼非以內色真隨見彼智」，與前文一致，下同。 
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〔F.144b4〕ཤེས་པ་དེ་�ི་ནང་གི་ག�གས་�ི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། ཤེས་པ་དེ་�ི་ནང་གི་ཚ�ར་བ་དང༌། �ི་

ནང་གི་འ�་ཤེས་དང༌། �ི་ནང་གི་འ�་�ེད་�མས་དང༌། ཤེས་པ་དེ་ནི་�ི་ནང་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་

མ་མཐོང་ངོ༌། །�ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ད་�་ཤེས་པ་དེ་ག�གས་ལས་གཞན་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང༌། ཤེས་པ་དེ་ཚ�ར་བ་

དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། ཤེས་པ་དེ་�མ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་�་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མ་མཐོང་ངོ༌། ། 

非於內外色真隨見彼智，非於內外受、想、諸行、識真隨見彼智。以內外空故，非於

離色真隨見彼智，非於離受、想、諸行、識真隨見彼智。 

〔F.144b6〕གནས་�ི་�མ་�ངས་འདི་ལ་�ན་�་�་�ེང་བ་ཅན་མོས་པར་�ར་ཏེ། །དེ་འདི་ལ་མོས་པར་�ར་ནས་དད་པའི་�ེས་

�་འ�ང་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་�ད་�་ཆོས་ཉིད་ཚད་མར་བ�ིས་ནས། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་ཡེ་ཤེས་

ལ་�གས་པར་�ར་ཏེ། དེ་དེ་�ར་མོས་པར་�ར་ནས་མཚན་མར་ཡིད་ལ་མི་བ�ིད་པའི་�ད་�་དེ་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་�་མ་བ�ང་

ངོ༌། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ག�ང་�་མེད་པ་དང༌། གཏང་�་མེད་པའི་�ད་�་གང་ཞིག་�ང་བར་བ�ི་བ་དང༌། དོར་བར་བ�ི་བའི་ཆོས་

འགའ་ཡང་དེས་ཉེ་བར་མ་དམིགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ག�ང་�་མེད་པ་དང༌། གཏང་�་མེད་པའི་�ད་�་དེ་�་ངན་ལས་འདས་

པས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་བ�ིད་དོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་དང༌། མི་འདོར་བ་གང་ལགས་

པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལགས་སོ། ། 

勝軍梵志於此住之法數深生信解，生信解已，從隨信行中悟一切法不可得故，以法性

為量入一切智智，彼如是生信解已不作意相故，不取任何法。一切法無取無捨故，所

取所捨法一無所得。一切法無取無捨故，彼梵志亦不因涅槃生驕慢。何以故？凡於一

切法不取不捨，是乃般若波羅蜜多。 

〔F.145a2〕བཅོམ་�ན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་ག�ང་བ་མ་མཆིས་པ་ཉིད་�ི་�ད་�་ག�གས་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་

གང་ལགས་པ་དང༌། །ཚ�ར་བ་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་གང་ལགས་པ་དང༌། འ�་ཤེས་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་གང་ལགས་པ་དང༌། འ�་

�ེད་�མས་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་གང་ལགས་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་གང་ལགས་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་�་མ་བ�ང་བའི་�ད་�། སོ་སོ་བ་དང༌། བ�ས་པའི་ཁམས་དང༌། �ེ་མཆེད་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་དང༌། �ན་

པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་

ལག་དང༌། ལམ་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། འཕགས་པའི་བདེན་པ་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་�མས་དང༌། ཚད་མེད་པ་�མས་

དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་�མས་དང༌། �མ་པར་ཐར་པ་�མས་དང༌། མཐར་�ིས་གནས་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་

པ་ད�་དང༌། �ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་འ�་�་བ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་
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པ་�མས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�མས་དང༌། ག�ངས་�ི་�ོ་�མས་དང༌། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཉིད་དང༌། ཆོས་�ི་ད�ིངས་དང༌། ཆོས་�ི་

གནས་ཉིད་དང༌། ཆོས་ངེས་པ་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡོངས་�་མི་འཛ�ན་པ་དང༌།  

世尊！一切法無取故，不取色，不取受，不取想，不取諸行，不取識。一切法無取故，

不取總別界、處、緣起、念住、正斷、神足、根、力、覺支、道、波羅蜜多、諸聖諦、

諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸解脫、九次第定、空、無相、無願、無作行、諸神通、

諸三摩地、諸陀羅尼門、十力、四無畏、四無礙解、佛不共法、真如、法性、法界、

法住性、法決定性、實際。 

〔F.145a7〕སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་མ་བ�ང་བ་ཉིད་�ི་�ད་�་�ོན་ལམ་ཡོངས་�་མ་�ོགས་པ་ནས། ཇི་�ིད་�་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་

པ་བཅོ་བ�ད་ཡོངས་�་མ་�ོགས་པར། བར་མ་དོར་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་འདི་ནི། ཕ་རོལ་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའི་�ད་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལགས་སོ། ། 

一切有情無所取故，從未圓滿誓願，乃至未圓滿如來十力、四無畏、四無礙解、十八

佛不共法，於其中間都不捨棄，不於中有入般涅槃。此即為到達無所有彼岸之彼岸故，

諸菩薩摩訶薩之般若波羅蜜多。 

〔F.145b2〕དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་མ་ལགས་ཏེ། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་བར་ཇི་�ིད་པ་དང༌། ཡང་

དག་པར་�ོང་བ་�མས་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་�མས་དང༌། དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་

�མས་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�མས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་�ི་བར་དེ་དག་ནི་ཆོས་�ང་མ་ལགས། ཆོས་མ་ལགས་པ་ཡང་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་

མ་བ�ང་བའི་�ད་�འོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ེ་མོར་གཏོགས་པ་འ�ིང་གི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་རོ། ། 

何以故？一切法非法，直至念住、諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖 

道支、諸波羅蜜多、諸神通、如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法，彼等亦

非法，亦非非法。世尊！一切法無取故，世尊！此乃諸菩薩摩訶薩之般若波羅蜜多。」 
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以上為頂屬中品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.2.3 頂屬上品之所緣、行相差別
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〔F.145b5〕བཅོམ་�ན་འདས་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པ་ན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་གང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འདི་ནི་གང་གི། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་འདི་ནི་

ཅི་ཞིག། ཅིའི་�ིར་ན་དེ་ལ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཞེས་�་ཞེས་དེ་�ར་ཡོངས་�་བ�ག་པར་བ�ིའོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། གལ་ཏེ་འདི་�ར་ཅི་ཆོས་གང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་མི་དམིགས་པ་

དེ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�་བར་ཉེ་བར་�ོགས་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ། 

「世尊！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，應如是審諦觀察：『此般若波羅蜜多

為何？此般若波羅蜜多為何者所有？此般若波羅蜜多何所用？何故名此為般若波羅

蜜多？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若作此思惟：『如是：若法非有而不可得，

此豈般若波羅蜜多耶？』則非行般若波羅蜜多。」 

〔F.145b7〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་

འ�ོར་ཆོས་གང་�མས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་དེ་དག་གང་ཡིན།  

爾時，具壽舍利子問善現言：「具壽善現！何等法無有而不可得？」 

〔F.146a1〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་

དང༌། �ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། 

འ�ས་མ་�ས་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དོར་བ་མེད་

པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། མི་

དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། དངོས་པོ་

མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་དང༌། གཞན་�ི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡང་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

45
《現觀莊嚴論》云：「智慧所觀察，一切無所得。」（I:30c-d）《現觀莊嚴論略釋》云：「上品頂之所

緣，謂以觀察勝義之慧，周徧觀察之四諦；行相謂知三輪一切諸法於勝義中皆無所得之智。」（p.1: 19） 
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善現言：「具壽舍利子！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為

空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、一切法空、自相空、不可得空、無性自性空

故，有性空故、無性空故、自性空故、他性空故，般若波羅蜜多無有而不可得，禪定

波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多亦無有而不

可得。 

〔F.146a5〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ོང་པ་ཉིད་�ོང་

པ་ཉིད་དང༌། ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། འ�ས་མ་�ས་�ོང་པ་ཉིད་

དང༌། མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། རང་

བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། མི་དམིགས་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། 

དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། རང་གི་དངོས་པོ་

�ོང་པ་ཉིད་དང༌། གཞན་�ི་དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ག�གས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�ར་བ་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །འ�་

ཤེས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །འ�་�ེད་�མས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�མ་པར་ཤེས་པ་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、

無際空、無散空、本性空、一切法空、自相空、不可得空、無性自性空、有性空、無

性空、自性空、他性空故，色無有而不可得，受無有而不可得，想無有而不可得，行

無有而不可得，識無有而不可得。 

〔F.146b1〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ནང་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །�ི་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །�ི་

ནང་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །�ོང་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཆེན་པོ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །དོན་དམ་པ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །འ�ས་�ས་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །འ�ས་མ་�ས་

�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །མཐའ་ལས་འདས་པ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་�ོང་པ་

ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དོར་བ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །མི་དམིགས་པ་

�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །རང་གི་དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་མིགས་
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སོ། །གཞན་�ི་དངོས་པོ་�ོང་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་�ི་བར་�་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་པ་ནས། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་�ི་བར་�་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཆོས་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཆོས་

གནས་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཆོས་ངེས་པ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཉིད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་སངས་�ས་�ང་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

�ང་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！內空無有而不可得，外空無有而不可得，內外空無有而不可得，空空無

有而不可得，大空無有而不可得，勝義空無有而不可得，有為空無有而不可得，無為

空無有而不可得，畢竟空無有而不可得，無際空無有而不可得，無散空無有而不可得，

本性空無有而不可得，一切法空無有而不可得，自相空無有而不可得，不可得空無有

而不可得，無性自性空無有而不可得，有性空無有而不可得，無性空無有而不可得，

自性空無有而不可得，他性空無有而不可得，由三十七菩提分法無有而不可得，乃至

十力無有而不可得，四無畏無有而不可得，四無礙解無有而不可得，十八佛不共法無

有而不可得。真如無有而不可得，法性無有而不可得，法住無有而不可得，法決定性

無有而不可得，實際無有而不可得。具壽舍利子！佛亦無有而不可得。具壽舍利子！

一切相智亦無有而不可得。 

〔F.146b7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་

ཚ�། གལ་ཏེ་དེ་�ར་�ོག་ཅིང་སེམས་པ་དང༌། དེ་�ར་�ོག་ཅིང་སེམས་པའི་ཚ�། དེའི་སེམས་�མ་པ་མེད་ཅིང་ཡོངས་�་�མ་པ་མེད་ལ། 

མི་དངང་�ན་�་མི་�ག། �ན་�་�ག་པས་ཟིན་པར་མི་འ�ར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་དང་མ་�ལ་བར་ཤེས་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ེ་མོར་གཏོགས་པ་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་

ཡིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，能如是審諦觀察，諦察時心不沈沒亦

不憂悔，其心不驚、不恐、不怖，當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多修行常不捨離。」 

以上為頂屬上品之所緣、行相差別。 
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1.3.1.3 忍屬之所緣、行相差別 

1.3.1.3.1 忍屬下品之所緣、行相差別
46
 

〔F.147a2〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་

འ�ོར་ཅིའི་�ིར་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང་མ་�ལ་བར་ཤེས་པར་�།  

爾時，具壽舍利子問善現言：「具壽善現！何故應知菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多？」 

〔F.147a3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�། ག�གས་ནི་ག�གས་�ི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བའོ། །ཚ�་དང་�ན་

པ་�་རིའི་�་ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ནི་�མ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་

བའོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བའོ། །ཚ�་དང་�ན་

པ་�་རིའི་�་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། 

བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་

བའོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！色離色本性。具壽舍利子！受、想、諸行，識離識本性。具

壽舍利子！布施波羅蜜多離布施波羅蜜多本性。具壽舍利子！持戒波羅蜜多、安忍波

羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多，般若波羅蜜多亦離般若波羅蜜多本性。 

〔F.147a5〕དེ་བཞིན་�་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། �ན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། 

ལམ་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡི་གེ་�མས་དང༌། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་

དག་པར་རིག་པ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་ནི་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་རང་བཞིན་དང་�ལ་

བའོ། ། 

如是，靜慮、無量、無色定、念住、正斷、神足、根、力、覺支、〔聖〕道、波羅蜜

多、神通、諸字、十力、無畏、無礙解，諸佛不共法亦離諸佛不共法本性。 

〔F.147a7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་ཡང་ཡང་དག་པའི་མཐའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བ་�ེ། དེ་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་�་རབ་�་ཤེས་

སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེའི་�ིར། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང་མ་�ལ་

46
《現觀莊嚴論》云：「色等無自性，彼無即為性。」（I:31a-b）《現觀莊嚴論略釋》云：「下品忍之所

緣，謂色等法於勝義中皆無自性；行相謂知色等於勝義無，即是名言中自性之智。」（p.1: 19） 
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བར་ཤེས་པར་�འོ། ། 

具壽舍利子！乃至實際亦離實際本性，此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多所如實深知。

具壽舍利子！是故應知菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。」 

〔F.147b1〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ག�གས་�ི་རང་བཞིན་ནི་ཇི་�་�། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། 

འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཇི་�་�། �ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་སོ་སོ་

བ་དང༌། བ�ས་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཇི་�་�། ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་�ི་རང་བཞིན་ནི་ཇི་�་�།  

舍利子言：「具壽善現！何為色本性？何為受、想、諸行、識本性？何為處、界、緣

起之總、別本性？乃至何為實際本性？」 

〔F.147b3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ག�གས་�ི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཚ�ར་བའི་རང་

བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །འ�་ཤེས་�ི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །འ�་�ེད་�མས་�ི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་

པའོ། །�མ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །�ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་སོ་སོ་བ་

དང་བ�ས་པའི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་�ི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་

�་རིའི་�་�མ་�ངས་དེས་ན། �ོད་�ིས་འདི་�ར་ག�གས་ནི་ག�གས་�ི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། ཚ�ར་བ་ནི་ཚ�ར་བའི་རང་

བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། འ�་ཤེས་ནི་འ�་ཤེས་�ི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། འ�་�ེད་�མས་ནི་འ�་�ེད་�མས་�ི་རང་བཞིན་

དང་�ལ་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ནི་�མ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། �ེ་མཆེད་�མས་ནི་�ེ་མཆེད་�མས་�ི་རང་

བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། ཁམས་�མས་ནི་ཁམས་�ི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་ནི་�ེན་ཅིང་

འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་རང་བཞིན་དང་�ལ་བར་

ཤེས་པར་�འོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！色本性無實 47，受本性無實，想本性無實，諸行本性無實，

識本性無實。處、界、緣起之總別本性無實，乃至實際本性無實，具壽舍利子！因此

名數，汝如是應知，色離色本性，受離受本性，想離想本性，諸行離諸行本性，識離

識本性，諸處離諸處本性，諸界離諸界本性，緣起離緣起本性，乃至實際離實際本性。 

〔F.147b7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་ག�གས་ནི་ག�གས་�ི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་བའོ། །ཚ�ར་བ་ནི་ཚ�ར་བའི་མཚན་

ཉིད་དང་�ལ་བའོ། །འ�་ཤེས་ནི་འ�་ཤེས་�ི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་པའོ། །འ�་�ེད་�མས་ནི་འ�་�ེད་�མས་�ི་མཚན་ཉིད་དང་

47
梵文：abhāva, 藏文：dngos po med pa, 義為無實或無性。此處譯「無實」，涉空性處另譯「無性」。 
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�ལ་བའོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་�མ་པར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་བའོ། །�ེ་མཆེད་�མས་ནི་�ེ་མཆེད་�མས་�ི་མཚན་ཉིད་

དང་�ལ་བའོ། །ཁམས་�མས་ནི་ཁམས་�མས་�ི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་བའོ། །�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་བར་ནི་�ེན་ཅིང་

འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་བའོ། །ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་བའོ། །ཚ�་

དང་�ན་པ་�་རིའི་�་མཚན་ཉིད་�ང་མཚན་ཉིད་�ི་ངོ་བོ་དང་�ལ་བའ།ོ །ངོ་བོ་ཡང་ངོ་བོའི་མཚན་ཉིད་དང་�ལ་བའོ། ། 

具壽舍利子！復次，色離色性相，受離受性相，想離想性相，諸行離諸行性相，識離

識性相，諸處離諸處性相，諸界離諸界性相，緣起離緣起性相，乃至實際離實際性相。

具壽舍利子！性相亦離性相體性。體性亦離體性性相。」 

〔F.148a3〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཞིག་བ�བ་པ་

འདི་ལ་�ོབ་པ་དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ།  

舍利子言：「具壽善現！若有菩薩摩訶薩修學此學，其將成一切相智否？」 

〔F.148a3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

གང་ཞིག་བ�བ་པ་འདི་ལ་�ོབ་པ་དེ་ནི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་�་བ་ནི་བཟོད་པ་�ང་�འི་

དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！如是，若有菩薩摩訶薩修學此學，其將成一切相智。」 

以上為忍屬下品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.3.2 忍屬中品之所緣、行相差別
48
 

〔F.148a4〕དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་�ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མ་�ེས་ཤིང་ངེས་པར་མ་�ང་བའོ། ། 

〔善現言：〕「何以故？具壽舍利子！如此一切法無生、無成 49。」 

�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�་གང་གིས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་�ེས་ཤིང་ངེས་པར་མ་འ�ང་བ་ཡིན།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！因何緣故，一切法無生、無成？」 

〔F.148a5〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ག�གས་ནི་ག�གས་�ི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་�ེ། དེ་ལ་�ེ་བའམ། 

48
《現觀莊嚴論》云：「無生無出離，清淨。」（I:31c-d）《現觀莊嚴論略釋》云：「中品忍之所緣，謂

色等於勝義人無生死無涅槃；行相謂知如是修當得身語意三業清淨之智。」（p.1: 19） 
49
梵文：ajātā aniryātāḥ sarvadharmāḥ, 藏文：chos thms cad ma skyes shing nges par ma byung ba, 義為一

切法無生、無定出或定離或成就。對應漢譯經文，竺法護譯「一切諸法不起不滅」，無羅叉譯「諸法

無有生、無有出」，鳩摩羅什譯「諸法不生、不成就」，玄奘譯「諸法無生、無成」，今依玄奘譯。 
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ངེས་པར་འ�ང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཚ�ར་བ་ནི་ཚ�ར་བའི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་�ེ། དེ་ལ་�ེ་བའམ་ངེས་

པར་འ�ང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འ�་ཤེས་ནི་འ�་ཤེས་�ི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་�ེ། དེ་ལ་�ེ་བའམ་ངེས་

པར་འ�ང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འ�་�ེད་�མས་ནི་འ�་�ེད་�མས་�ི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་�ེ། དེ་ལ་

�ེ་བའམ་ངེས་པར་འ�ང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་�མ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་�ིས་

�ོང་�ེ། དེ་ལ་�ེ་བའམ་ངེས་པར་འ�ང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེ་མཆེད་དང༌། �ེན་ཅིང་

འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའི་བར་�་ཡང་དག་པའི་མཐའི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་�ེ། དེ་ལ་�ེ་བའམ་ངེས་པར་

འ�ང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！色以色本性空，其中生、成皆不可得。具壽舍利子！受以受

本性空，其中生、成皆不可得。具壽舍利子！想以想本性空，其中生、成皆不可得。

具壽舍利子！諸行以諸行本性空，其中生、成皆不可得。具壽舍利子！識以識本性空，

其中生、成皆不可得。如是，蘊、界、處、緣起，乃至實際以實際本性空，其中生、

成皆不可得。 

〔 F.148b1 〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པ་ནི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་ཉེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཇི་�་ཇི་�ར་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ཉེ་བར་�ར་པ་

དེ་�་དེ་�ར་�ས་ཡོངས་�་དག་པ་དང༌། ངག་ཡོངས་�་དག་པ་དང༌། སེམས་ཡོངས་�་དག་པ་དང༌། མཚན་ཡོངས་�་དག་པ་ཐོབ་

པར་འ�ར་རོ། །དེ་ཇི་�་ཇི་�ར་�ས་ཡོངས་�་དག་པ་དང༌། ངག་ཡོངས་�་དག་པ་དང༌། སེམས་ཡོངས་�་དག་པ་དང༌། མཚན་

ཡོངས་�་དག་པ་ཐོབ་པར་འ�ར་པ་དེ་�་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་འདོད་ཆགས་དང་�ན་པའི་

སེམས་མི་�ེད་དོ། །ཞེ་�ང་དང་�ན་པའི་སེམས་མི་�ེད་དོ། །གཏི་�ག་དང་�ན་པའི་སེམས་མི་�ེད་དོ། །ང་�ལ་དང་�ན་པའི་སེམས་

མི་�ེད་དོ། །གཡོ་དང་�་དང་�ན་པ་དང༌། �ག་དོག་དང་སེར་�་དང་�ན་པ་དང༌། �ེད་པ་དང་�ན་པ་དང༌། �་བ་ངན་པ་དང་

�ན་པའི་སེམས་མི་�ེད་དོ། །དེ་འདོད་ཆགས་�ི་སེམས་མི་�ེད་ཅིང༌། ཞེ་�ང་དང༌། གཏི་�ག་དང༌། ང་�ལ་དང༌། གཡོ་དང༌། �་དང༌། 

�ག་དོག་དང༌། སེར་�་དང༌། �ེད་པ་དང༌། �་བ་ངན་པ་དང་�ན་པའི་སེམས་མི་�ེད་པས་ནམ་ཡང་མའི་མངལ་�་�ེ་བར་མི་

འ�ར་ཏེ། �ག་�་�ན་མི་འཆད་པར་�ས་ཏེ་�ེ་བར་འ�ར་རོ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་�་�ིན་པར་�་བའི་དོན་མ་གཏོགས་པར་ནམ་

ཡང་ངན་སོང་�མས་�་�ེ་བར་མི་འ�ར་རོ། ། 

具壽舍利子！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多故，則漸近一切相智本性。如是漸近

一切相智本性故，得身清淨、語清淨、意清淨、相清淨。如是得身、口、意、相清淨，
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是菩薩摩訶薩不生具貪心，不生具瞋心，不生具癡心，不生具慢心，不生具諂誑心，

不生具嫉妒心，不生具慳貪心，不生具愛著心，不生具惡見俱行心。彼已不生具貪、

瞋、癡、慢、諂、誑、嫉妒、慳貪、欲著、惡見之心故，畢竟不墮母胎，恆受變化生，

除為成熟有情，永不生惡趣。 

〔F.148b6〕དེ་སངས་�ས་�ི་ཞིང་ནས་སངས་�ས་�ི་ཞིང་�་འ�ོ་ཞིང༌། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�མས་ལ་ཡང་བ�ེན་

བ�ར་�ེད། སེམས་ཅན་�མས་�ང་ཡོངས་�་�ིན་པར་�ེད། སངས་�ས་�ི་ཞིང་ཡང་�ོད་པར་�ེད་དེ་ནས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་�ི་བར་�་ནམ་ཡང་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�མས་དང་

འ�ལ་བར་མི་འ�ར་རོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་དེ་�ར་�ོད་པ་ནི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ཉེ་བར་�ར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་ནི་བཟོད་པ་འ�ིང་གི་དམིགས་པ་

དང་�མ་པའི་�ད་པར་ཡིན་ནོ། ། 

彼從一佛土到一佛土，供養諸佛世尊，成熟有情，受用佛土，乃至證得無上正等菩提

常不離佛。具壽舍利子！是菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多作如是而學，已近一切相智。」 

以上為忍屬中品之所緣、行相。 

 

1.3.1.3.3 忍屬上品之所緣、行相差別
50
 

〔F.149a2〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏེ། །བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཐབས་མི་མཁས་པས་ག�གས་ལ་�ོད་ན་

མཚན་མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚ�ར་བ་ལ་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་ཤེས་ལ་�ོད་

ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་�ེད་�མས་ལ་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ། 

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若以無善巧方便

行色是行於相，非行般若波羅蜜多。若行受是行於相，行想是行於相，行諸行是行於

相，行識是行於相，非行般若波羅蜜多。 

50
《現觀莊嚴論》云：「及無相，由不依彼相，非勝解無想。」（I:31d-32b）《現觀莊嚴論略釋》云：「上

品忍之所緣，謂四諦勝義無相；行相謂由勝義不依彼自性，故知非勝解相及無想之智。」（p.1: 19） 
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〔F.149a3〕གལ་ཏེ་ག�གས་�ག་པའམ། མི་�ག་པ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚ�ར་བ་�ག་པའམ། མི་�ག་པ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་ཤེས་�ག་པའམ། མི་�ག་པ་ཞེས་

བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་�ེད་�མས་�ག་པའམ། མི་�ག་པ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། མི་�ག་པ་

ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ག�གས་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བ་

ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚ�ར་བ་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བ་

ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་ཤེས་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་

�ེད་�མས་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བ་ཞེས་

བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ག�གས་བདག་གམ། བདག་མེད་ཅེས་

བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །ཚ�ར་བ་བདག་གམ་བདག་མེད་ཅེས་བ�ི་བར་

�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་ཤེས་བདག་གམ་བདག་མེད་ཅེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་�ེད་�མས་བདག་

གམ་བདག་མེད་ཅེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་གམ་བདག་མེད་ཅེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་

མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ། 

若行所謂色常或無常是行於相，非行般若波羅蜜多；若行所謂受常或無常是行於相，

行所謂想常或無常是行於相，行所謂諸行常或無常是行於相，行所謂識常或無常是行

於相，非行般若波羅蜜多。若行所謂色樂或苦是行於相，非行般若波羅蜜多；若行所

謂受樂或苦是行於相，若行所謂想樂或苦是行於相，若行所謂諸行樂或苦是行於相，

若行所謂識樂或苦是行於相，非行般若波羅蜜多。若行所謂色我或無我是行於相，非

行般若波羅蜜多；若行所謂受我或無我是行於相，行所謂想我或無我是行於相，行所

謂諸行我或無我是行於相，行所謂識我或無我是行於相，非行般若波羅蜜多。 

〔F.149b2〕གལ་ཏེ་ག�གས་ཞི་བའམ། མ་ཞི་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མ་ི

�ོད་དོ། །ཚ�ར་བ་ཞི་བའམ། མ་ཞི་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་ཤེས་ཞི་བའམ། མ་ཞི་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་

མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་�ེད་�མས་ཞི་བའམ། མ་ཞི་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བའམ། མ་

ཞི་བ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །གལ་ཏེ་ག�གས་དབེན་པའམ། མི་

དབེན་པ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་ད།ོ །ཚ�ར་བ་དབེན་པའམ། མི་དབེན་པ་

ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་ཤེས་དབེན་པའམ། མི་དབེན་པ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །འ�་
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�ེད་�མས་དབེན་པའམ། མི་དབེན་པ་ཞེས་བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པའམ་མི་དབེན་པ་ཞེས་

བ�ི་བར་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ། 

若行所謂色寂靜或非寂靜是行於相，非行般若波羅蜜多；若行所謂受寂靜或非寂靜是

行於相，行所謂想寂靜或非寂靜是行於相，行所謂寂靜或非寂靜是行於相，行所謂識

寂靜或非寂靜是行於相，非行般若波羅蜜多。若行所謂色遠離或非遠離是行於相，非

行般若波羅蜜多；若行所謂受遠離或非遠離是行於相，行所謂想遠離或非遠離是行於

相，行所謂諸遠離或非遠離是行於相，行所謂識遠離或非遠離是行於相，非行般若波

羅蜜多。 

〔F.149b6〕བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་

ཚ�། ཐབས་མི་མཁས་པས་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་�ི་བར་ལ་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །དེ་བཞིན་�་མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་�མས་དང༌། ཚད་

མེད་པ་�མས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་�མས་དང༌། མིག་�་�མས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་

�མས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་�མས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་�མས་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པའི་བར་

�མས་ལ་�ོད་ན་མཚན་མ་ལ་�ོད་ད།ོ ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ། 

世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，因無善巧方便乃至行三十七菩提分法，是行

於相，非行般若波羅蜜多。如是，若行諸神通、諸波羅蜜多、諸靜慮、諸無量、諸無

色定、五眼、如來十力、四無畏、四無礙解、乃至諸佛不共法，是行於相，非行般若

波羅蜜多。 

〔F.150a1〕བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་

ཚ�། ཐབས་མི་མཁས་པས་འདི་�མ་�། བདག་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་དོ་�མ་�་སེམས་ན་དམིགས་པ་ལ་�ོད་པ་�ེ། 

བདག་མེད་དོ་�མ་�་སེམས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་མཚན་མ་ལ་�ོད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་�མ་�་གང་དེ་�ར་�ོད་པ་དེ་ནི། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་དོ། །དེ་ནི་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་སོམ50

51
་མོ་�མ་�་སེམས་ན་དེ་མཚན་མ་ཉིད་ལ་�ོད་པ་�ེ། དེ་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་ཐབས་མི་མཁས་པར་རིག་པར་�འོ། ། 

51
德格版作 སོམ，中華藏作 �ོམ，50:359L8，譯文依中華藏。 
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世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若以無善巧方便而作是念：『我行般若波羅蜜

多』，是行於有所得；此作念『無我』之菩薩摩訶薩，是行於相。世尊！若菩薩摩訶

薩作念：『此如是行者是行般若波羅蜜多』，若其作念『此為修般若波羅蜜多』，是

行於相。應知其為菩薩摩訶薩無善巧方便。」 

〔F.150a4〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་

འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ཐབས་མི་མཁས་པར་ཇི་�ར་རིག་པར་�་བ་ཡིན།  

爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「如何得知是菩薩摩訶薩無善巧方便？」 

〔F.150a5〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ག�གས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། 

�ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། འ�་ཤེས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། འ�་�ེད་�མས་

ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་

པར་�ེད་ན་དེ་ག�གས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་

དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། འ�་ཤེས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། འ�་�ེད་�མས་ལ་གནས་པ་དང༌། 

�ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌51

52
། ག�གས་

མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་ལ་�ོད། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་ལ་

�ོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་�ེ་བ་དང༌། �་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། �་ངན་དང༌། �ེ་�གས་འདོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་

དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འ�གས་པ་ལས་ཡོངས་�་མི་འ�ོལ་བས། �ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་�་མི་འ�ོལ་བར་བ�ོད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色安住、勝解、認知 53，

於受安住、勝解、認知，於想安住、勝解、認知，於諸行安住、勝解、認知，於識安

住、勝解、認知，彼於色安住、勝解、認知，於受安住、勝解、認知，於想安住、勝

解、認知，於諸行安住、勝解、認知，於識安住、勝解、認知故，行於色作行 54，行

52
德格版作 པ་དང་，北京版及那塘版作 པས，譯文依北京版。 

53
梵文：rūpam adhitiṣṭhati saṃjānīte 'dhimucyate, 藏文：gzugs la gnas pa dang/ lhag par mos pa dang/ kun 

shes pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「立色想信解」，無羅叉譯「住色、分別色、作行色求」，鳩摩羅什

譯「色受念妄解」，玄奘譯「於色住想勝解」，今依藏文譯「安住、勝解、認知」。此表前中後三階段：

安住於前、勝解於中、認知於後。 
54
梵文：rūpasyābhisaṃskāre carati,藏文：gzugs mngon par ‘du byed pa la spyod/，對應漢譯經文，竺法護

譯「在於色中有所造作生死之行」，羅什譯「作色行」，玄奘譯「於色作加行」，今依藏文譯作「行
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於受、想、諸行、識作行。是故不能解脫生、老死、愁、歎、苦、憂、惱，故說不能

解脫大苦。 

〔F.150b2〕གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། མིག་ལ་གནས་

པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་

པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། ག�གས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་

དང༌། ཆོས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་

པ་དང༌། །�ན་ཤེས་པ་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་

པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་

ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་

པ་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་བདེ་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། �ག་བ�ལ་བ་ཡང་མ་

ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་

དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་བདེ་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། �ག་

བ�ལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌།  

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼安住、勝解、認知，於耳、鼻、舌、身、意安

住、勝解、認知，於色安住、勝解、認知，於聲、香、味、觸、法安住、勝解、認知，

於眼識安住、勝解、認知，於耳識、鼻識、舌識、身識、意識安住、勝解、認知，於

眼觸安住、勝解、認知，於耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸安住、勝解、認知，於眼

觸為緣所生受樂、苦、非樂非苦安住、勝解、認知，於耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所

生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生受、意觸為緣所生受樂、苦、非樂非苦安住、

勝解、認知。 

〔F.151a2〕གལ་ཏེ་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། 

དེ་བཞིན་�་མིག་�་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�ག་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། 

於色作行」。 
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ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་དང༌། ད�་བཅོམ་པ་ཉིད་དང༌། རང་སངས་�ས་ཉིད་དང༌། �ང་

�བ་སེམས་དཔའ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་ན་དེ་སངས་�ས་�ི་ཆོས་

�མས་ལ་གནས་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་ལ་�ོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་ལ་�ོད་པས་�ེ་བ་དང༌། �་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། �་ངན་དང༌། �ེ་�གས་འདོན་པ་དང༌། �ག་

བ�ལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལས་ཡོངས་�་མི་འ�ོལ་བས་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་�་མི་འ�ོལ་བར་བ�ོད་དོ། །ཚ�་དང་�ན་

པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་ས་ཡང་མངོན་�་�་བའི་

�ལ་བ་ཡང་མེད་ན། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་འཚང་�་བ་�་ཅི་�ོས་ཏེ། དེ་ནི་གནས་མེད་

དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ན། ཐབས་

མི་མཁས་པར་ཤེས་པར་�འོ། ། 

若於三十七菩提分法安住、勝解、認知，如是，於五眼、六神通、六波羅蜜多、靜慮、

無量、無色定、五眼、如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法、阿羅漢、辟支

佛、菩薩、佛等諸法安住、勝解、認知，彼以佛等諸法安住、勝解、認知，則行於佛

等諸法作行。由作行故，不能解脫生、老死、愁、歎、苦、憂、惱，故說不能解脫大

苦亦爾。具壽舍利子！若菩薩摩訶薩作如是等修般若波羅蜜多，當知是無善巧方便。」 

〔F.151a7〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

ཇི་�ར་�ོད་ན་ཐབས་མཁས་པར་ཤེས་པར་�།  

舍利子言：「具壽善現！云何當知菩薩摩訶薩如何行般若波羅蜜多是有善巧方便？」 

〔F.151b1〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ན། ག�གས་ལ་གནས་པ་མེད་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་མེད་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་མེད་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་

དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་མེད་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་མེད་པ་དང༌། �ན་ཤེས་

པ་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�་སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་ལ་གནས་པ་མེད་པ་དང༌། �ག་པར་མོས་པ་མེད་པ་དང༌། �ན་ཤེས་

པ་མེད་པས་དེ་ག�གས་ལ་མི་�ོད། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་�ོད་དེ། ག�གས་�ི་

མཚན་མ་ལ་མི་�ོད། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་མཚན་མ་ལ་མི་�ོད།  

善現言：「具壽舍利子！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不於色安住、勝解、認知，
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不於受、想、諸行、識安住、勝解、認知，如是，乃至不於諸佛法安住、勝解、認知。

故彼不行於色，不行於受、想、諸行、識，故不行於色相，不行於受、想、諸行、識

相， 

〔F.151b3〕ག�གས་�ག་པའམ། མི་�ག་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་

ཤེས་པ་�ག་པའམ། མི་�ག་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། ག�གས་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་ཡོད་པའམ། བདག་

མེད་པ་ཞེས་�་བ་དང༌། ཞི་བའམ། མ་ཞི་བ་ཞེས་�་བ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། �མ་

པར་ཤེས་པ་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་གམ་བདག་མེད་པ་ཞེས་�་བ་དང༌། ཞི་བའམ་མ་ཞི་བ་ཞེས་�་བར་མི་

�ོད། ག�གས་�ོང་པའམ། མི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། མཚན་མ་ཡོད་པའམ། མཚན་མ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། �ོན་པ་ཡོད་

པའམ། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་ལ་དེ་བཞིན་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་

པའམ། མི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། མཚན་མ་ཡོད་པའམ། མཚན་མ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། �ོན་པ་ཡོད་པའམ། �ོན་པ་མེད་

པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད། དབེན་པའམ། མི་དབེན་པ་ཞེས་�་བར་མི་�ོད་ན། དེའི་ཚ�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཐབས་མཁས་པར་ཤེས་པར་�འོ། ། 

若不行於所謂色常或無常，不行於所謂受、想、諸行、識常或無常，不行於所謂色樂

或苦、我或無我、寂靜或非寂靜，不行於所謂受、想、諸行、識樂或苦、我或無我、

寂靜或非寂靜。不行於所謂色空或不空、有相或無相、有願或無願，不行於所謂受、

想、諸行、識空或不空、有相或無相、有願或無願。〔乃至〕若不行於所謂遠離非遠

離，應知此時菩薩摩訶薩有善巧方便。 

〔 F.151b7 〕དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་�ར་ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ག�གས་མ་ཡིན། 

�ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ག�གས་མེད། ག�གས་ལས་གཞན་ན་�ོང་པ་ཉིད་མེད་དེ། ག�གས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་

ག�གས་སོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་

པ་མ་ཡིན། �ོང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་མེད། �མ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་ན་ཡང༌། �ོང་པ་ཉིད་མེད་དེ། �ོང་

པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དོ། ། 

何以故？具壽舍利子！如是：凡色之空性非色，離空性無色，離色無空性；色即是空

性，空性即是色。凡受、想、諸行，識之空性亦非識，離空性亦無識，離識亦無空性；

空性即是識，識即是空性。 
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〔F.152a2〕དེ་བཞིན་�་�ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་དང༌། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་

�་བ�ན་�མས་དང༌། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་�མས་དང༌། ཚད་མེད་པ་�མས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་

པར་འ�ག་པ་�མས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་

དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་�ི་�ོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་མ་ཡིན། �ོང་

པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་མེད། སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་ལས་གཞན་ན་ཡང་�ོང་པ་ཉིད་མེད་དེ། �ོང་

པ་ཉིད་ཉིད་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ོང་པ་ཉིད་དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་

�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་དེ་�ར་�ོད་པ་ནི་ཐབས་མཁས་པར་ཤེས་པར་

�འོ། །   ། ། 

如是，凡處、界、緣起、三十七菩提分法、諸波羅蜜多、諸靜慮、諸無量、諸無色定、

如來十力、四無畏、四無礙解，乃至十八佛不共法之空性亦非諸佛不共法，離空性亦

無諸佛不共法，離諸佛不共法亦無空性；空性即是諸佛不共法，諸佛不共法即是空性。

具壽舍利子！應知菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多有善巧方便。 
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།། བམ་པ་ོབ�་གཅགི་པ།། 

卷第十一 

 

〔 F.152a6 〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པ་ནི། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བའི་�ལ་བ་ཡོད་དོ། །དེ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ན། གལ་ཏེ་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཉེ་བར་�ོགས་ན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །ཉེ་བར་མ་

�ོགས་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །ཉེ་བར་�ོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན54

55
་ལ། ཉེ་བར་མ་�ོགས་པ་ཡང་ཡིན་ན། ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། །ཉེ་བར་�ོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཉེ་བར་མ་�ོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ། 

具壽舍利子！菩薩摩訶薩如是善巧方便行般若波羅蜜多，有緣證無上正等覺。此菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜多時，若解悟少法則非行般若波羅蜜多，若不解悟則非行般若波

羅蜜多，若既解悟 56又不解悟非行般若波羅蜜多，若非解悟亦非不解悟非行般若波羅

蜜多。」 

〔F.152b1〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ཅིའི་�ིར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཉེ་བར་�ོགས་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་པ་ཡིན། ཉེ་བར་མ་�ོགས་ན་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་པ་ཡིན། ཉེ་བར་�ོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཉེ་བར་མ་�ོགས་པ་ཡང་ཡིན་ན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་པ་ཡིན། ཉེ་བར་�ོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཉེ་བར་མ་�ོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

མི་�ོད་པ་ཡིན།  

舍利子言：「具壽善現！因何緣故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若解悟非行般若

波羅蜜多，若不解悟非行般若波羅蜜多，既解悟又不解悟非行般若波羅蜜多，非解悟

亦非不解悟非行般若波羅蜜多？」 

〔F.152b3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་ནི་འདི་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་རང་བཞིན་མི་

དམིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། འདི་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་

�་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�་�ོད་དོ་ཞེས་�་

55
德格版作 མ་ཡིན，北京版及那塘版均作 ཡིན。 

56
藏文見前注，今譯採北京版。 
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བར་ཉེ་བར་མི་�ོགས་སོ། །མི་�ོད་དོ་ཞེས་�་བར་ཉེ་བར་མི་�ོགས་སོ། །�ོད་�ང་�ོད་ལ་མི་�ོད་�ང་མི་�ོད་དོ་ཞེས་�་བར་ཉེ་བར་

མི་�ོགས་སོ། །�ོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་�ོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ན་ཞེས་�་བར་ཉེ་བར་མི་�ོགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། འདི་�ར་དེས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་�་ཁོང་�་�ད་ཅིང་མ་�ངས་པའི་�ིར་ཏེ།  

善現言：「具壽舍利子！如是：般若波羅蜜多本性不可得。何以故？如是：般若波羅

蜜多是無實本性。具壽舍利子！因此名數，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於般若

波羅蜜多，不解悟所謂行，不解悟所謂不行，不解悟所謂亦行亦不行，不解悟所謂亦

非行亦非不行。何以故？如是：彼了知一切法為無實本性而不捨故。 

〔F.152b5〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་སེམས་མི་�མ་ཞིང་�ན་�་མི་�མ་�ེ། མི་དངང་�ན་�་མི་�ག་�ན་�་�ག་པས་ཟིན་པར་མ་�ར་ན། �ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ལ་ཉ་ེབར་རིག་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་བཟོད་པ་ཆེན་པོའི་

དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་རོ། ། 

具壽舍利子！如是行般若波羅蜜多之菩薩摩訶薩，其心不沈沒亦不憂悔，不驚、不恐、

不怖，當知是菩薩摩訶薩已近一切相智。」 

以上為忍屬上品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.4 世第一法屬之所緣、行相差別 

1.3.1.4.1 世第一法下品之所緣、行相差別
57
 

〔F.152b7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ི་�ིར་གཉིས་�་

མེད་ཅིང་གཉིས་�་�ར་མེད་པའོ། །དེ་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ེ་

བ་མེད་པ་ཞེས་�་བ་དེ། ཡངས་པ། མ�ན་�་�ས་པ། ཚད་མེད་པར་ངེས་པ། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་�མས་�ིས་མི་འ�ོགས་

པའོ། །�་རིའི་�་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེས་�མ་པར་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་�ར་�་�་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�འོ། ། 

「具壽舍利子！一切相智亦以無性自性故，是為無二，無可為二，此菩薩摩訶薩三摩

57
《現觀莊嚴論》云：「正定定作用。」（I:32c）《現觀莊嚴論略釋》云：「下品第一法之所緣，謂法性

無生及健行等三摩地；行相謂知在佛位中彼正定作用任運而轉之智。」（p.1: 19） 
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地是名一切法無生三摩地。此三摩地確定廣大殊勝無量，為諸聲聞、緣覺所不能奪。

具壽舍利子！以是三摩地而行之菩薩摩訶薩，能速證無上正等菩提。」 

〔F.153a2〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་གང་དག་གིས་གནས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ར་�་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བར་འ�ར།  

舍利子言；「具壽善現！以何等三摩地而住之菩薩摩訶薩，能速證無上正等菩提？」 

〔F.153a3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་ལ་གནས་པས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་�ར་�་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བར་འ�ར་བ་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དཔའ་བར་འ�ོ་བ་ཞེས་�་བ་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་�་རིན་ཆེན་�ག་�་

ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །སེང་གེ་�མ་པར་�ེ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�་བ་བཟང་པོ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�་བའི་�ལ་མཚན་�ོག57

58
་ཅེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་�་འཕགས་པ་ཞེས་�་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་�ག་�་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ི་ག�ག་�མ་པར་�་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་�ི་ད�ིངས་�་ངེས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ངེས་པའི་�ལ་མཚན་དཔལ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！住此三摩地故，菩薩摩訶薩能速證無上正等菩提，諸菩薩摩

訶薩之三摩地有健行三摩地、寶印三摩地、獅子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢頂三

摩地、一切法最勝三摩地、一切法印三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢

吉祥三摩地、 

〔F.153a6〕�ོ་�ེ་�་�་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འ�ག་པའི་�ག་�་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ཡོད་དོ། །མཉམ་པར་གཞག་པའི་གནས་�བས་�་རབ་�་གནས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ལ་པོའི་�ག་�་ཞེས་�་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ོབས་�ི་བ�ོན་འ�ས་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འཕགས་པ་

ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་�ལ་པོ་�ར་རབ་�་གནས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །འོད་ཟེར་

རབ་�་འ�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ད�ང་�མ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡང་དག་པར་

འཕགས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

金剛喻三摩地、入一切法印三摩地、如王善住等住三摩地、王印三摩地、精進力三摩

58德格版作 �ོག，中華藏作 ཏོག，50:367L1，今依中華藏改。 
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地、正勝一切法三摩地、如王善住等持三摩地、放光三摩地、成軍三摩地、正勝三摩

地、 

〔F.153b1〕ངེས་པའི་ཚ�ག་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་འ�ག་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞེས་�་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཚ�ག་�་དགས་ལ་ཡང་དག་པར་འ�ག་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ོགས་�མ་པར་�་བ་

ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ག་�་ཡོངས་�་འཛ�ན་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཉམས་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འ�་བ་�་མཚ�འི་�ག་�་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ནམ་མཁའ་

�ར་�ས་པར་འགེངས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ོ་�ེའི་ད�ིལ་འཁོར་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ལ་མཚན་

�ེ་མོའི་ད�ང་�ན་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

必入決定詞三摩地、見不厭足三摩地、正入增語三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、

無忘失三摩地、正集一切法海印三摩地、如虛空遍覆三摩地、金剛輪三摩地、幢頂肩

莊嚴三摩地、 

〔 F.153b4 〕དབང་པོའི་ཏོག་ཅེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ན་�ི་�ེས་�་སོང་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །སེང་གེ་�མ་པར་བ�ིངས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ེལ་ཞི་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཉོན་མོངས་པ་�ོང་

བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པར་�ང་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཚ�ལ་བ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཡོད་དོ། །གནས་ལ་�ེན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །སེམས་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ི་

མ་མེད་པའི་�ོན་མ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

帝頂三摩地、隨流三摩地、獅子奮迅三摩地、雜亂三摩地、斷煩惱三摩地、遍照三摩

地、無尋求三摩地、無依住三摩地、無思三摩地、無垢燈三摩地、 

〔F.153b6〕འོད་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །འོད་�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ན་�་

�ང་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །དག་པ་དམ་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །འོད་�ི་མ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ལ་བར་�་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །�ོག་གི་�ོན་མ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཟད་མི་ཤེས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །མི་འཕམ་པ་ཞེས་�་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、妙淨三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩

地、非所勝三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、降伏三摩地、 

 66 



〔F.154a1〕གཟི་བ�ིད་ཡོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཟད་པ་དང་�ལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །མི་

གཡོ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པར་�ེ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །འཇིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཉི་མའི་�ོན་མ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�་བ་�ི་མ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ཤེས་

རབ་�ོན་མ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ང་བ་གསལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ང་བ་�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

具威光三摩地、離盡三摩地、勝開顯三摩地、無畏三摩地、日燈三摩地、無垢月三摩

地、智燈三摩地、普明三摩地、發明三摩地、 

〔F.154a2〕�་བ་�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡེ་ཤེས་ཏོག་ཅེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ོ་�ེ་�་�་ཞེས་

�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །སེམས་གནས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ན་�་�ང་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །རབ་�་གནས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །རིན་ཆེན་མཐའ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་དམ་པའི་�ག་

�་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་�ོང་བ་ཞེས་�་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

作所應作三摩地、智頂三摩地、金剛喻三摩地 59、住心三摩地、普照三摩地 60、名善

住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、 

〔 F.154a4 〕ཆོས་�ིས་འཕགས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པར་འཐོར་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་ཚ�ག་རབ་�་འ�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡི་གེ་�མ་པར་འགོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡི་གེ་དང་�ལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །དམིགས་པ་གཅོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །འ�ར་བ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །མིང་ངེས་པར་འ�ག་

པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །གནས་མེད་པར་�ོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

入法頂三摩地 61、飄散三摩地、分別一切法句三摩地、莊嚴文字三摩地、離文字三摩

地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無行相三摩地、決定入名三摩地、行無住三摩地、 

〔F.154a6〕རབ་རིབ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ོད་པ་དང་�ན་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །གཡོ་

59金剛喻三摩地，重複出現。 
60普照三摩地，重複出現。 
61
藏文：chos kyis ‘phags pa,另處〔F.222a7〕作 chos thams cad ‘phags pas khengs pa,對應漢譯經文，玄奘

譯「謂若住此三摩地時，於一切法能除闇障，亦於諸定能為上首，是故名為入法頂三摩地」，今依玄

奘譯「入法頂三摩地」。 
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བ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ག�ལ་ལས་�ལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�ི་

ཚ�གས་�་�ར་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །སེམས་མེད་པར་གནས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །དགེ་བའི་མེ་

ཏོག་�ས་ཤིང་གསལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་ཡོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །�ོབས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

離翳闇三摩地、具行三摩地、不動三摩地、離戰場三摩地、成一切功德聚三摩地、住

無心三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯才三摩地、無等等三摩地、 

〔F.154b1〕ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡོངས་�་གཅོད་པར་�ེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ནེམ་�ར་�མ་པར་སེལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །གནས་�་�་བ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ཡོད་དོ། །གཅིག་�་�མ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པ་མངོན་པར་�བ་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ཡོད་དོ། །�མ་པ་གཅིག་�་�ར་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པ་དོར་བ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །�ིད་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་�ོགས་པར་ཁོང་�་�ད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །བ�་དང༌། �་ལ་འ�ག་པ་ཞེས་�་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

超一切法三摩地、發妙觀三摩地、散疑惑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、

引發行相三摩地、一行相三摩地、無散行相三摩地、了悟一切有依三摩地、入一切施

設語言三摩地、入一切言詞三摩地、 

〔 F.154b3〕�་ད�ངས་དང་�ན་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཡི་གེ་དང་�ལ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །�ོན་མ་འབར་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་�་�ོང་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །མངོན་

པར་དམིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�མ་པའི་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་�ན་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ཡོད་དོ། །བདེ་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་མེད་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཟད་མི་ཤེས་

པའི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ག�ངས་�ི་�ོ་�ོས་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་

རབ་�་�ོམ་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། ། 

具音聲三摩地、離文字三摩地、炬熾然三摩地、淨性相三摩地、無緣取三摩地、具一

切最勝相三摩地、不喜一切苦樂三摩地、無盡篋三摩地、陀羅尼慧三摩地、修一切世

間三摩地、 

〔F.154b5〕ཏིང་ངེ་འཛ�ན་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ལ་དང་�ལ་མེད་པ་ལས་�མ་པར་�ོལ་བ་ཞེས་
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�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ེས་�་འ�ང་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འ�་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །གཞི་མེད་

པར་ངེས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གནས་པར་ངེས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །�ས་�ི་

�ོན་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ངག་གི་�ོན་�མ་པར་འཇིག་པ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་

དོ། །ནམ་མཁའ་འ�་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ནམ་མཁའ་�ར་ཆགས་པ་མེད་པས་�མ་པར་�ོལ་ཞིང་གོས་པ་མེད་པ་

ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡོད་དོ། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེས་�མ་པར་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་�ར་�་

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�འོ། ། 

等持平等三摩地、離違順三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩

地、決定住真如三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、如虛

空三摩地、如虛空無礙解脫無染著三摩地。以是三摩地而行之菩薩摩訶薩，能速證無

上正等菩提。 

〔F.155a1〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་དག་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཏེ། ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་དེ་དག་གིས་�མ་པར་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་ནི་�ར་�་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་�ེ། དེ་�ར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང༌། ག�ངས་�ི་�ོ་གང་ལ་བ�བས་པས། �ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ར་�་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་

འཚང་�་བར་འ�ར་བ་དེ་�་�་ཚད་མེད་�ངས་མེད་པ་གཞན་དག་�ང་ཡོད་དེ།  

具壽舍利子！此等為菩薩摩訶薩三摩地，以此等三摩地而行諸菩薩摩訶薩，能速證無

上正等菩提。如是，復有所餘無量無數三摩地、陀羅尼門，於此中學，能令菩薩摩訶

薩速證無上正等菩提。 

〔F.155a3〕དེ་ལ་དཔའ་བར་འ�ོ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་གིས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐམས་ཅད་

�ི་�ོད་�ལ་ཉམས་�་�ོང་བར་འ�ར་པ་�ེ། དེ་ནི་དཔའ་བར་འ�ོ་བ་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཞེས་�འོ། །དེ་ལ་རིན་ཆེན་�ག་�་

ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་གིས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐམས་ཅད་�ས་གདབ་པར་འ�ར་བ་�ེ། དེ་ནི་རིན་

ཆེན་�ག་�་ཞེས་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཞེས་�འོ། །དེ་བཞིན་�་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་�ར་ཆགས་པ་མེད་པའི་�མ་པར་�ོལ་ཞིང་གོས་པ་

མེད་པ་ཞེས་�་བའི་བར་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་ལ་གནས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་མཁའ་�ར་ཆགས་པ་

མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོལ་བས་གོས་པ་མེད་པ་�ེས་�་ཐོབ་པར་འ�ར་བ་�ེ། དེ་ནི་ནམ་མཁའ་�ར་ཆགས་པ་མེད་པས་�མ་པར་�ོལ་

ཞིང་གོས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཞེས་�་བའི་བར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཆོས་�ི་མཆོག་�ང་�འི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་
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ཡིན་ནོ། ། 

其中，云何名為健行三摩地？以此三摩地能領受一切三摩地行境，是名健行三摩地。

云何名為寶印三摩地？以此三摩地能印一切三摩地，是名寶印三摩地。乃至云何名為

如虛空無礙解脫無染著三摩地？若住此三摩地，能得一切法如虛空無礙解脫無染著，

是名如虛空無礙解脫無染著三摩地。」 

以上為世第一法下品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.4.2 世第一法中品之所緣、行相差別
62
 

〔 F.155a6 〕དེ་ནས་སངས་�ས་�ི་མ�ས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་

སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་དག་ག་ིགནས་པ་ནི་�ོན་�ི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�མས་�ིས་�ང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་

�ང་�བ་�་�ང་བ�ན་ཏོ། །ད་�ར་�ོགས་བ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�འི་�ང་གི་�ེ་མ་�ེད་དག་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་བ�གས་ཤིང་འཚ�་�ོང་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་གིས་�ང་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ང་བ�ན་ཏེ།  

爾時，善現承佛威力復語具壽舍利子言：「具壽舍利子！若有菩薩摩訶薩安住如是諸

三摩地，當知此菩薩摩訶薩已為過去諸佛之所授記無上正等菩提，亦為現在所有安

住、養育、守護十方如恆河沙數諸世界諸如來應供正等覺之所授記。 

〔F.155b2〕དེས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡང་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང༌། བདག་ནི་�ོམས་པར་�གས་སོ་ཞེས་�་བར་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་དེས་�ོམ་སེམས་�་འ�ར་བ་ཡང་མེད་དོ། །དེས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡང་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང་ངོ༌། །བདག་ནི་�ོམས་

པར་འ�ག་གོ། །བདག་གིས་མཉམ་པར་གཞག་པར་�འོ། །བདག་ནི་མཉམ་པར་གཞག་པར་�ར་ཏོ་ཞེས་�ོམ་སེམས་�་འ�ར་བ་མེད་

དེ། དེ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་དེ་དག་མེད་ཅིང་མི་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཆོས་�ི་མཆོག་འ�ིང་གི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་�ད་པར་ཡིན་

ནོ། །  

具壽舍利子！彼亦不真隨見此諸三摩地，亦不以其三摩地謂『我已入定』而生驕慢。

62
《現觀莊嚴論》云：「授記盡執著。」（I:32d）《現觀莊嚴論略釋》云：「中品第一法之所緣，謂於不

現見事授記之勝因；行相謂於勝義盡粗分之三輪執著。」（p.1: 19） 
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彼亦不真隨見此諸三摩地，亦不以謂『我今入定，我應入定，我已入定。』而生驕慢。

彼不起如是等一切分別。」 

以上為世第一法中品之所緣、行相差別。 

 

1.3.1.4.3 世第一法上品之所緣、行相差別
63
 

〔F.155b3〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ཅི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་འདི་ལ་གནས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�མས་�ིས་�ང་བ�ན་པ་ཡོད་དམ།  

舍利子言：「具壽善現！云何住此三摩地之菩薩摩訶薩，已為諸如來應供正等覺所授

記耶？」 

〔F.155b4〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་ནི་མེད་དེ། དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་

�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡང་གཞན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡང་གཞན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་ཞེས་�་བ་མེད་�།ི 

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཉིད་�ང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཉིད་�ང་�ང་�བ་སེམས་དཔའོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

ཉིད་�ང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཏེ63

64
། ། 

善現言：「具壽舍利子！否也。何以故？具壽舍利子！如是：般若波羅蜜多、三摩地、

菩薩，三者互異，無有是處。般若波羅蜜多亦即三摩地，三摩地亦即菩薩，菩薩亦即

三摩地。 

〔F.155b5〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་གལ་ཏེ་དེ་�ར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ང་གཞན་ལ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཡང་

གཞན་ཞེས་�་བ་མེད། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་ལ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཉིད་�ང་གཞན་ཞེས་�་བ་མདེ་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

མཉམ་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཉིད་�ང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཉིད་�ང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡིན་ན། དེ་ལ་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�ན་པར་�ས་སམ།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！若如是三摩地不異菩薩，菩薩不異三摩地，一切法性平

等故，三摩地亦即菩薩，菩薩亦即三摩地，其中能開示三摩地否？」 

63
《現觀莊嚴論》云：「三互為一性，正定不分別，是順決擇分，下中上三品。」（I:33）《現觀莊嚴論

略釋》云：「上品第一法之所緣，謂能修之三摩地與修者之菩薩並所修之般若波羅蜜多，三輪之法性

互為一性所差別之四諦；行相謂知所修之三摩地後至全無分別，即是成佛之最勝方便之智。」（p.1: 19） 
64
德格版作 ཏེ，中華藏作 ཏོ，50:373L14，譯文依中華藏。。 
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〔F.155b6〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！否也。」 

〔F.155b7〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་རིགས་�ི་�་དེ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ལ་འ�་ཤེས་�་�ེད་དམ།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！彼善男子作此三摩地想否？」 

〔F.155b7〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འ�་ཤེས་�་�ེད་པ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！不作此想。」 

〔F.155b7〕�ས་པ། ཇི་�ར་དེ་ལ་འ�་ཤེས་�་�ེད་པར་མི་འ�ར།  

〔舍利子〕言：「云何不作此想？」 

〔F.155b7〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཇི་�ར་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་�ར་རོ། ། 

善現言：「一如彼不作分別故。」 

〔F.156a1〕�ས་པ་དེ་ལ་ཇི་�ར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན།  

〔舍利子〕言：「云何彼不作分別？」 

〔F.156a1〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་�ིར་�ག་པ་མེད་དེ། དེ་�ར་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ལ་�ོག་པ་མེད་

དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�མ་�ངས་དེས་ན། རིགས་�ི་�་དེ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ལ་�མ་པར་ཤེས་པར་�ེད་པ་མེད་དོ། །འ�་ཤེས་

�་�ེད་པ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！一切法無有故，不作尋思分別。若爾，於彼三摩地不作尋思

分別。具壽舍利子！因此名數，彼善男子於此三摩地不作解、想。」 

〔F.156a2〕�ས་པ། ཅིའི་�ིར་�མ་པར་ཤེས་པར་�ེད་པ་མེད་ཅིང༌། འ�་ཤེས་�་འ�ར་བ་མེད།  

〔舍利子〕言：「云何不作解、想？」 

〔F.156a2〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ཡང་མེད་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་མེད་

པའི་�ིར། �མ་པར་ཤེས་པ་མེད་དོ། །འ�་ཤེས་�་འ�ར་བ་མེད་དོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཆོས་�ི་མཆོག་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་དང་�མ་པའི་

�ད་པར་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「彼三摩地亦無所有，彼菩薩摩訶薩亦無所有，故無解、想。」 

以上為世第一法上品之所緣、行相差別。 
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1.3.2 釋分別 

1.3.2.0 總述分別
65 

〔F.156a3〕དེ་ནས་བཅོམ་�ན་འདས་�ིས། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་�་བ་གནང་�ེ། ཇི་�ར་�ོད་ཉོན་

མོངས་པ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་�མས་�ི་མཆོག་�་བ�ན་པ་�ར་�ོན་པ་ནི་ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོས། དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །དེ་�ར་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་

འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །དེ་�ར་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་ལ་

བ�བ་པར་�འོ། །  

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！汝言正如我說汝為住無煩惱眾中第一 66。

菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜多，如是學禪定波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，如是學諸菩提分法，乃至十八佛不共法。」 

〔F.156a5〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ར་�ོབ་

པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པ་ལགས་སམ། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། 

�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པ་ལགས་སམ། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་

བར་ལ་�ོབ་པ་ལགས་སམ།  

爾時，具壽舍利子白世尊言：「世尊！如是學之菩薩摩訶薩，是學般若波羅蜜多否？

是學禪定波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多否？

是學諸菩提分法、乃至諸佛不共法否？」 

〔F.156a7〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་�ོབ་པ་ནི། 

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོབ་པ་ཡིན། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་

65
分別有二：謂所取分別與能取分別，所取分別中又分二，依雜染事為所依者為第一所取分別，依彼

對治為所依者為第二所取分別。能取分別中又分二，實有補特伽羅為依者為第一能取分別，假有士夫

為依者為第二能取分別。四中又各分九種。《現觀莊嚴論》云：「由所依對治，二所取分別，由愚蘊等

別，彼各有九種，由實有假有，能取亦分二，自在我等體，蘊等依亦爾。」（I:34-35） 
66
本段對應漢譯經文，鳩摩羅什譯「如我說汝行無諍三昧第一，與此義相應」，玄奘譯「如汝所說，故

我說汝住無諍定聲聞眾中最為第一，由斯我說與義相應」，今依藏文譯「汝言正如我說汝為住無煩惱

眾中第一」。此言「住無煩惱」，即「行無諍三昧」或「住無諍定」之義。 
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ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོབ་པ་ཡིན། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་

པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་

ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་ལ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子！菩薩摩訶薩如是學，是以無所得方便學般若波羅蜜多，以無所得

方便學禪定波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，以無所得方便

學諸菩提分法、靜慮、無量、無色定、十力、四無畏、四無礙解、乃至十八佛不共法。」 

〔F.156b2〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པ་ནི་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོབ་པ་ལགས་སམ།  

爾時，具壽舍利子白世尊言：「世尊！菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，是以無所得

方便而學否？」 

〔F.156b3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子！菩薩摩訶薩如是以無所得方便學般若波羅蜜多。」 

〔F.156b4〕�་རིའི་�ས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་ཅིའི་�ད་�་མི་དམིགས་པ་ལགས།  

舍利子言：「世尊！為何是無所得？」 

〔F.156b4〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ།  �་རིའི་�་ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར་བདག་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་

�མ་པར་དག་པའི་�ིར་སེམས་ཅན་དང༌། �ོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། �ེས་�་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་�ེས་དང༌། ཤེད་�་དང༌། 

�ེད་པ་པོ་དང༌། ཚ�ར་པ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོ་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར་�ག་བ�ལ་མི་

དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར་�ན་འ�ང་བ་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ལམ་མི་དམིགས་སོ། ། 

世尊言：「舍利子！畢竟淨故，我不可得；畢竟淨故，有情、命者、養者、士夫、補

特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者不可得。畢竟淨故，苦不可得；畢竟

淨故，集、滅、道不可得。 

〔F.156b6〕ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། འདོད་པའི་ཁམས་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། ག�གས་�ི་

ཁམས་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། ག�གས་མེད་པའི་ཁམས་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། 
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བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། �ན་

པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་

ལག་དང༌། ལམ་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�མས་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་

�ིར། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་མི་

དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་མི་དམིགས་སོ། ། 

畢竟淨故，欲界不可得。畢竟淨故，色界不可得。畢竟淨故，無色界不可得。畢竟淨

故，靜慮、無量、無色定不可得。畢竟淨故，念住、正斷、神足、根、力、菩提分、

道不可得。畢竟淨故，諸波羅蜜多不可得。畢竟淨故，十力、四無畏、四無礙解、如

來十力不可得。畢竟淨故，諸佛不共法不可得。 

〔F.157a2〕ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། �ན་�་�གས་པ་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། ལན་ཅིག་�ིར་

འོང་བ་དང༌། �ིར་མི་འོང་བ་དང༌། ད�་བཅོམ་པ་དང༌། རང་སངས་�ས་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། �ང་�བ་མི་དམིགས་སོ། །ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། སངས་�ས་

མི་དམིགས་སོ། ། 

畢竟淨故，預流不可得。畢竟淨故，一來、不還、阿羅漢、獨覺不可得。畢竟淨故，

菩薩不可得。畢竟淨故，菩提不可得。畢竟淨故，佛不可得。」 

〔F.157a3〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�མ་པར་དག་པ་གང་ལགས།  

〔舍利子〕言：「世尊！何為清淨？」 

〔F.157a4〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་�ེས་པ་དང༌། འ�ང་བ་མེད་པ་དང༌། དམིགས་པ་མེད་པ་

དང༌། མངོན་པར་འ�་�་བ་མེད་པ་འདི་ནི་�མ་པར་དག་པ་ཞེས་�་�ེ། �་རིའི་�་དེ་�ར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་ནི་�མ་པར་�ོག་པ་དང་�ན་པ་�ིའི་དབང་�་�ས་

ནས་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子，一切法不生不出，無所得無造作，是名清淨。舍利子！若爾，是

菩薩摩訶薩以無所得方便學一切法。」 

此為總說分別。 
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1.3.2.1 第一所取分別
67 

1.3.2.1.1 煖屬分別之一：無明之分別 

〔F.157a5〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ར་�ོབ་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་གང་དང་གང་ལ་

�ོབ་པ་ལགས།  

〔舍利子〕言：「世尊！如是學之菩薩摩訶薩，是學何等法？」 

〔F.157a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་དེ་�ར་�ོབ་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་

ཆོས་གང་ལ་ཡང་�ོབ་པ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། �་རིའི་�་ཆོས་འདི་དག་ནི། �ིས་པ་སོ་སོའི་�ེ་བོས་ཇི་�ར་མངོན་པར་ཆགས་

པར་�་བ་དེ་�་�འི་�མ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子！如是學之菩薩摩訶薩，於任何法皆無所學。何以故？舍利子！此

等諸法非有如凡夫所耽著之相。」 

〔F.157a7〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འོ་ན་ཆོས་འདི་དག་�མ་པ་ཇི་�ར་མཆིས་པ་ལགས།  

〔舍利子〕言：「世尊！若爾，此等諸法如何有相？」 

〔F.157a7〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། ཇི་�ར་མིད67

68
་པ་དེ་�ར་ཡོད་དེ། དེ་�ར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་�ིར་མེད་

ཅེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོད་�་གཏོགས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་དང་�ན་པའི་དང་པོ་མ་རིག་པའི་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「如是非有為有，如是非有故名無。」 

      此為煖屬分別之一，無明之分別。 

 

1.3.2.1.2 煖屬分別之二：於色等蘊分別 

〔F.157b1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་ཅིའི་�ད་�་མཆིས་པ་མ་ལགས་པས་མ་མཆིས་པ་ཞེས་བ�ི། 

〔舍利子〕言：「世尊！云何非有故名之為無？」 

〔F.157b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་ག�གས་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�ི་�ིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ནང་�ོང་པ་

67 第一所取分別，又稱雜染所取分別，本論又稱煖屬分別。《現觀莊嚴論略釋》云：「初之九種：[1]
謂染污總集緣染污無明，[2]總苦謂緣有漏色等諸蘊，此緣苦集總體為二；[3]執著名色謂愛著邪果，[4]
貪著常斷二邊謂愛邪所知，[5]於染淨法不知取捨謂緣不信，[6]於諸聖道不勇悍住謂緣懈怠，此緣別煩

惱為四；[7]有漏適悅逼迫中容三受，[8]諸受所依謂有漏自他等，[9]知受為苦性，由此厭離引發清淨

等，緣彼執為實有受用，是緣別苦為三。共成九種雜染所取分別。」（p.1:20） 
68
德格版為 མིད ，中華藏作 མེད，50:377L19。譯文依中華藏。 
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ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�ི་�ིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་�་

ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�ི་�ིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་�ི་བར་�་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�ི་�ིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་

ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་གཉིས་པ་ག�གས་ལ་སོགས་པའི་�ང་པོ་ལ་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子！內空乃至無性自性空故，色無所有。內空乃至無性自性空故，受、

想、諸行、識無所有。內空乃至無性自性空故，諸菩提分法無所有。內空乃至無性自

性空故，乃至十八佛不共法無所有。」 

此為煖屬分別之二，於色等蘊分別。 

 

1.3.2.1.3 煖屬分別之三：耽著名色之分別 

〔F.157b3〕དེ་ལ་�ིས་པ་སོ་སོའི་�ེ་བོ་�མས་ནི་མ་རིག་པ་དང༌། �ེད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཏོ། །དེ་དག་གིས་ནི་མ་རིག་པ་

དང༌། �ེད་པས་བ�གས་སོ། །བ�གས་ནས་མ་རིག་པ་དང༌། �ེད་པ་དག་གིས་མངོན་པར་ཞེན་ཏེ། མཐའ་གཉིས་�་ཆགས་པས་དེ་

དག་གིས་མཐའ་གཉིས་ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །དེ་དག་གིས་ཇི་�་བ་བཞིན་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་

བ�གས་ནས་མིང་དང་ག�གས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནས། སངས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་�ར་ཏོ་ཞེས་

�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་ག�མ་པ་མིང་དང་ག�གས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「其中，諸凡夫耽著無明及愛，彼等以無明及愛而觀察，察已以無明及愛而耽著，著

於二邊故，彼等未如實知見二邊。彼等思擇彼諸非如實法，而耽著名色，乃至諸佛法。」 

此為煖屬分別之三，耽著名色之分別。 

  

1.3.2.1.4 煖屬分別之四：著於二邊之分別 

〔F.157b5〕ཆོས་�མས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་དག་ནི་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་དག་�་�ོག་པར་�ེད། བ�གས་ནས་མི་ཤེས་མི་

མཐོང་ངོ༌། །ཅི་ཞིག་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ཞེ་ན། ག�གས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་

པར་ཤེས་པ་མི་ཤེས་མི་མཐོང་བ་ནས། �ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་བར་�་མི་ཤེས་མི་མཐོང་

ངོ༌། །�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་མི་ཤེས་མི་མཐོང་བ་ནས། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་�་མི་ཤེས་

མི་མཐོང་�ེ། དེ་�ར་དེ་དག་ནི་�ིས་པ་ཞེས་�་བའི་�ངས་�་འ�ོའོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བཞི་པ་མཐའ་གཉིས་ལ་ཆགས་
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པའི་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「彼等耽著諸法，於非有之二邊觀察，察已不知不見。於何不知不見？於色不知不見，

於受、想、諸行、識不知不見，乃至於處、界、緣起不知不見；於三十七菩提分不知

不見，乃至於諸佛不共法不知不見，如是，彼等落入所謂凡夫之數。」 

此為煖屬分別之四，執著二邊之分別。 

 

1.3.2.1.5 煖屬分別之五：不知染淨之分別 

〔F.158a1〕དེ་དག་ནི་མ་རིག་པ་དང༌། �ེད་པའི་�ེན་�ིས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །ཅི་ཞིག་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ཞེ་ན། ག�གས་�ན་

ནས་ཉོན་མོངས་པའོ་ཞེས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་�་ག�གས་�མ་པར་�ང་བའོ་ཞེས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །ཚ�ར་བ་དང༌། 

འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ་ཞེས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་�་�མ་པར་

ཤེས་པ་�མ་པར་�ང་བའོ་ཞེས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ༌། །དེ་དག་ནི་ངེས་པར་མ6ི8

69
་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། ། 

「彼等以無明及愛故不知不見。於何不知不見？不知不見所謂色染污，不知不見所謂

色清淨；不知不見所謂受、想、諸行、識染污，如是，不知不見所謂識清淨。彼等不

能出離。 

〔F.158a2〕གང་ནས་ངེས་པར་མི་འ�ང་ཞེ་ན། འདོད་པའི་ཁམས་ནས་ངེས་པར་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། །ག�གས་�ི་ཁམས་

ནས་ངེས་པར་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། །ག�གས་མེད་པའི་ཁམས་ནས་ངེས་པར་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། །ཉན་ཐོས་དང༌། རང་

སངས་�ས་�ི་ཆོས་དག་ལས་ངེས་པར་འ�ང་བར་མི་འ�ར་རོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�་པ་�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། 

�མ་པར་�ང་བ་མི་ཤེས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

不能從何出離？不能出離欲界，不能出離色界，不能出離無色界，不能出離聲聞、緣

覺諸法。」 

此為煖屬分別之五，不知染淨之分別。 

 

1.3.2.1.6 煖屬分別之六：不住聖道之分別 

〔F.158a4〕དེ་དག་ནི་མི་དད་དོ། །ཇི་�ར་མི་དད་ཅེ་ན། ག�གས་ག�གས་�ིས་�ོང་ཞེས་�་བར་མི་དད་དོ། །�ང་�བ་�ི་བར་�་

69
德格版作 མི་འ�ང་，北京版及那塘版均作 འ�ང་，譯文依北京版。 
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�ང་�བ་�ིས་�ོང་ཞེས་�་བར་མི་དད་དོ། །དེ་དག་ནི་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་�ར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན། �ིར་མི་�ོག་

པའི་ས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

「彼等不信。云何不信？不信所謂色以色空，乃至不信所謂菩提以菩提空。彼等不住。

云何不住？不住布施波羅蜜多，不住持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、

禪定波羅蜜多，不住般若波羅蜜多，不住不退地，乃至不住諸佛不共法。」 

〔F.158a6〕དེ་དག་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་�ར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ག�གས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། 

ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། ག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། 

མིག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །�ེ་མཆེད་དང༌། 

ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་�ང་དང༌། གཏི་�ག་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་ཡིན། �་བར་�ར་པ་�མས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། �ང་�བ་�ི་བར་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་�ིར་ན་�ིས་པ་

ཞེས་�འོ། ། 

彼等耽著。云何耽著？耽著色，耽著受、想、諸行、識。云何耽著？耽著眼，耽著耳、

鼻、舌、身、意，耽著處、界、緣起，耽著貪、嗔、癡，耽著諸見，乃至耽著菩提，

是故名為凡夫。」 

〔F.158b1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ར་�ོབ་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་མི་�ོབ་ཅིང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་མི་འ�ང་བ་ལགས་སམ།  

〔舍利子〕言：「世尊！如是學之菩薩摩訶薩，非學般若波羅蜜多，不生一切相智耶？」 

〔F.158b2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་དེ་�ར་�ོབ་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོབ་པ་ཡིན། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་མི་འ�ང་བ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子！如是學之菩薩摩訶薩，非學般若波羅蜜多，不生一切相智。」 

〔F.158b3〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་དེ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོབ་

པ་ལགས། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་མི་འ�ང་བ་ལགས།  

〔舍利子〕言：「世尊！云何彼菩薩非學般若蜜多，不生一切相智？」 
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〔F.158b3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐབས་མི་

མཁས་པས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོག་

པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད། བཟོད་པའི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་

�ེད། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད། དེ་བཞིན་�་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། 

ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་

�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་�མས་དང༌། ལམ་ལ་�ོག་

པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད།  

世尊言：「舍利子！此中菩薩摩訶薩無善巧方便故，分別耽著般若波羅蜜多，分別耽

著禪定波羅蜜多，分別耽著精進波羅蜜多，分別耽著安忍波羅蜜多，分別耽著持戒波

羅蜜多，分別耽著布施波羅蜜多，如是，分別耽著靜慮、無量、無色定，念住、正斷、

神足、諸根、諸力、諸菩提支、聖道。 

〔F.158b6〕དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་

�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་ལ་�ོག་པར་�ེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་�ེད་དོ། །�་རིའི་�་�མ་�ངས་དེས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོབ་པ་ཡིན། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་མི་འ�ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་

ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�ག་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་མི་གནས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

分別耽著如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法，乃至分別耽著一切法、一切

相智。舍利子！因此名數，菩薩摩訶薩非學般若波羅蜜多，不生一切相智。」 

此為煖屬分別之六，不住聖道之分別。 

 

1.3.2.1.7 煖屬分別之七：於所緣分別 

〔F.159a2〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་�ར་བ�བས་པས་�མ་པ་ཐམས་

ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ངེས་པར་འ�ང་བར་འ�ར་བའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པ་ཇི་�་�་ལགས། ། 

〔舍利子〕言：「世尊！菩薩摩訶薩因如何學，是學必生一切相智之般若波羅蜜多？」 
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〔F.159a2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེ་མི་དམིགས་ཤིང་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང་བ་དེ་�ར་�ོབ་ན། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ངསེ་པར་འ�ང་བར་

འ�ར། དེ་བཞིན་�་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་ 

�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་ 

བར་མི་དམིགས། ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང་བ་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་�ོབ་ན། མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ངེས་པར་འ�ང་བར་འ�ར་རོ། །�་རིའི་�་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་དང༌། དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོབ་པ་ནི། མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་

བ�ན་པ་དམིགས་པ་ལ་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多無所得、非真隨

見。若菩薩摩訶薩如是學，以無所得方便，必生一切相智、如是，於精進波羅蜜多、

安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、乃至一切相智無所得、非真隨見。若菩薩摩訶薩如是

學般若波羅蜜多，以無所得方便，必生一切相智。舍利子！菩薩摩訶薩如是行般若波

羅蜜多，如是學般若波羅蜜多，以無所得方便，當生一切相智。」 

此為煖屬分別之七，於所緣分別。 

 

1.3.2.1.8 煖屬分別之八：於我等分別 

〔F.159a6〕�་རིའི་�ས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་གང་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ 

འ�ང69

70
་བ་ལགས། 

舍利子言：「世尊！於何法以無所得方便故，生一切相智？」 

〔F.159a7〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར་བདག་མི་དམིགས་ཤིང་མི་མཐོང་

ངོ༌། །དེ་བཞིན་�་ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་�་མི་དམིགས་ཤིང་མི་མཐོང་ངོ་ཞེས་�་

བ་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བ�ད་པ་བདག་ལ་སོགས་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

70
德格版作 འ�ང，中華藏作 འ�ང，55:382L21。譯文依中華藏。 
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世尊言：「舍利子！畢竟淨故，我不得不見。如是，畢竟淨故，乃至一切相智不得不

見。」 

此為煖屬分別之八，於我等分別。 

 

1.3.2.1.9 煖屬分別之九：清淨生等之分別 

〔F.159b1〕�་རིའི་�་�མ་པར་དག་པ་ནི་�ེ་བ་མེད་པ་མ་�ང་བ་མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་མེད་པའོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་

�ོག་པ་ད�་པ་�མ་པར་དག་པ་�ེ་བ་ལ་སོགས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་ག�ང་བའི་�ོག་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། ། 

「舍利子！淨者，無生，無出，無為。」 

      此為煖屬分別之九，淨生等之分別。 

以上為第一所取分別。 

 

1.3.2.2 第二所取分別
71
 

1.3.2.2.1 頂屬分別之一：於蘊義分別 

〔F.159b1〕དེ་ཐབས་མི་མཁས་པས་ག�གས་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། �མ་པར་ཤེས་པའི་བར་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་

པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ེ་མོར་གཏོགས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་དང་�ན་པ་དང་པོ་�ང་པོའི་དོན་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་

ནོ། ། 

「彼無善巧方便故，分別耽著色，乃至分別耽著識。」 

此為頂屬分別之一，於蘊義分別。 

 

1.3.2.2.2 頂屬分別之二：生門義之分別 

〔F.159b2〕མིག་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་�་ཡིད་�ི་བར་དང་ག�གས་ལ་མངོན་པར་�ོག་ཅིང་མངོན་

པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་�་ཆོས་�ི་བར་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་གཉིས་པ་�ེ་བའི་

71
第二所取分別，又稱清淨所取分別，本論又稱頂屬分別。《現觀莊嚴論略釋》云：「[1]清淨諸蘊，[2]

增上緣諸處所攝生門，[3]因緣諸界所攝種族，[4]清淨之生緣起還滅，是所知中盡所有性所攝之四；[5]
緣如所有空性，謂緣清淨所知者一；[6]緣波羅蜜多義執著諸行，謂緣行者一；[7]緣見道，[8]修道，[9]
無學道者，謂緣三道者為三。共成九種清淨所取分別。」（p.1:20-21） 
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�ོའི་དོན་�ི་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「分別耽著眼，如是乃至〔分別耽著〕意。分別耽著色，如是乃至分別耽著法。」 

此為頂屬分別之二，生門義之分別。 

  

1.3.2.2.3 頂屬分別之三：於種姓義分別 

〔F.159b3〕མིག་དང་ག�གས་དང༌། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་�་ཡིད་

དང་ཆོས་དང་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ི་བར་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་ག�མ་

པ་རིགས་�ི་དོན་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「分別耽著眼界、色界、眼識界，如是，乃至分別耽著意界、法界、意識界。」 

此為頂屬之三，於種姓義分別。 

 

1.3.2.2.4 頂屬分別之四：於生之義分別 

〔F.159b4〕མ་རིག་པར་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་�་�་ཤིར་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞནེ་པ་ཡིན་ཞེས་�་བའི་

བར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བཞི་པ་�ེ་བའི་དོན་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「分別耽著無明，如是，乃至分別耽著老死。」 

此為頂屬分別之四，於生之義分別。 

 

1.3.2.2.5 頂屬分別之五：於空性義分別 

〔F.159b5〕དེ་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་

ཉིད་�ི་བར་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�་པ་�ོང་པ་ཉིད་�ི་དོན་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་

ནོ། ། 

「彼分別耽著內空、外空、內外空，乃至分別耽著無性自性空。」 

此為頂屬之五，於空性義分別。 
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1.3.2.2.6 頂屬分別之六：於波羅蜜多義分別 

〔F.159b6〕ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�ག་པ་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའི་དོན་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「分別耽著六波羅蜜多。」 

此為頂屬分別之六，於波羅蜜多義分別。 

 

1.3.2.2.7 頂屬分別之七：於見道分別 

〔F.159b6〕�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི། དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་

བ�ན་པ་མཐོང་པའི་ལམ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「分別耽著三十七菩提分法。」 

此為頂屬分別之七，於見道分別。 

 

1.3.2.2.8 頂屬分別之八：於修道分別 

〔F.159b7〕དེ་བསམ་གཏན་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། ཚད་མེད་པ་�མས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་

འ�ག་པ་�མས་ལ་�ོག་ཅིང༌། མའོན71

72
་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི། དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བ�ད་པ་བ�ོམ་པའི་ལམ་ལ་�མ་པར་

�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「彼分別耽著靜慮、諸神通、諸無量、諸無色定。」 

此為頂屬分別之八，於修道分別。 

 

1.3.2.2.9 頂屬分別之九：於無學道分別 

〔F.159b7〕དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�ར་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་

ལ་�ོག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་ད�་པ་མི་�ོབ་པའི་ལམ་ལ་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་ག�ང་

བའི་�ོག་པ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「分別耽著如來十力，乃至分別耽著一切相智性。」 

72
德格版作 མའོན，中華藏作 མངོན，50:384。譯文依中華藏。 
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此為頂屬分別之九，於無學道分別。 

以上為第二所取分別。 

 

1.3.2.3 第一能取分別
73
 

1.3.2.3.1 忍屬分別之一：於自主我分別 
〔F.160a1〕�་རིའི་�་བདག་ཉེ་བར་མི་དམིགས། དེ་བཞིན་�་སེམས་ཅན་དང༌། �ོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། �ེས་�་དང༌། གང་

ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་�ེས་དང༌། ཤེད་�་དང༌། �ེད་པ་པོ་དང༌། རིག་པ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོ་མི་དམིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་

�ིར་ཞེ་ན། ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར་བདག་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་ཞེས་�་བ་ནི་བཟོད་པར་གཏོགས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་དང་

�ན་པ་ལས། �ོག་པ་དང་པོ་བདག་རང་དབང་ཅན་ལ་�མ་པར་�ོག་པའོ། ། 

「舍利子！我不可得，如是，有情、命者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作

者、明者、知者、見者不可得。何以故？畢竟淨故，無我亦不可得。」 

此為忍屬之一：於自在我分別。 

 

1.3.2.3.2 忍屬分別之二：於獨一我分別 

〔F.160a3〕�་རིའི་�་ག�གས་ཉེ་བར་མི་དམིགས་ཞེས་�་བ་ནས། �མ་པར་ཤེས་པའི་བར་�་ཉེ་བར་མི་དམིགས་ཞེས་�་བ་ནི་

དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་གཉིས་པ་བདག་གཅིག་�ར་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「舍利子！所謂色不可得，乃至所謂識不可得。」 

此為忍屬之二，於獨一我分別。 

 

1.3.2.3.3 忍屬分別之三：於因自性分別 

〔F.160a4〕�་རིའི་�་མིག་མི་དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་�་ཡིད་�ི་བར་དང༌། ག�གས་མི་དམིགས། ཆོས་�ི་བར་�་མི་དམིགས་སོ་

73 第一能取分別，又稱實有能取分別，本論又稱忍屬分別。《現觀莊嚴論略釋》云：「由緣自在我等體，

及緣蘊等所依，有如是等諸分別故。此各分九種者，謂[1]緣執有自在我之執，此一是就執著相而立；

餘八就執著境而立，謂[2]緣執自在我是一，[3]是造因之我，[4]是見境之我等，又[5]緣執雜染為自在

之我，[6]緣世間道離欲我執，及[7]出世間見道、[8]修道、[9]道作用所依之力等執為自在之我。其我

執即此分別之所緣，我執有九種故，其能緣之分別亦有九種。即是九種實有能取分別也。」（p.1: 21） 
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ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་ག�མ་པ་�འི་བདག་ཉིད་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「舍利子！眼不可得，如是，乃至意不可得。色不可得，乃至法不可得。」 

此為忍屬分別之三，於因自性分別。 

 

1.3.2.3.4 忍屬分別之四：於見者等我分別 

〔F.160a4〕�་རིའི་�་མིག་དང༌། ག�གས་དང༌། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་སོ། །ཡིད་དང་ཆོས་དང་ཡིད་�ི་�མ་པར་

ཤེས་པའི་བར་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བཞི་པ་�་བ་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་�་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「舍利子！眼、色、眼識不可得，乃至意、法、意識不可得。」 

此為忍屬分別之四，於見者等我分別。 

 

1.3.2.3.5 忍屬分別之五：於染污所依我分別 

〔F.160a5〕�་རིའི་�་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་མི་དམིགས་སོ། །ག�གས་མེད་པའི་ཁམས་�ི་བར་�་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་

བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�་པ་�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་�ེན་�ི་བདག་�་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「舍利子！緣起不可得，乃至無色界不可得。」 

此為忍屬分別之五，於染污所依我分別。 

 

1.3.2.3.6 忍屬分別之六：於離貪所依我分別 

〔F.160a6〕བསམ་གཏན་དང་པོ་མི་དམིགས་སོ། །ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པའི་བར་�་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་

དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�ག་པ་འདོད་ཆགས་དང་�ལ་བའི་�ེན་�ི་བདག་�་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「初禪不可得，乃至無色定不可得。」 

此為忍屬分別之六，於離貪所依我分別。 

 

1.3.2.3.7 忍屬分別之七：見所依我分別 

〔F.160a7〕འཕགས་པའི་བདེན་པ་�མས་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བ�ན་པ་མཐོང་བའི་�ེན་�ི་བདག་�་
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�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「諸聖諦不可得。」 

此為忍屬分別之七，於見所依我分別。 

 

1.3.2.3.8 忍屬分別之八：於修所依我分別 

〔F.160a7〕�མ་པར་ཐར་པ་བ�ད་དང༌། མཐར་�ིས་གནས་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་ད�་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་

�ི་�ོག་པ་བ�ད་པ་�ོམ་པའི་�ེན་�ི་བདག་�་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

「八解脫及九次第定不可得。」 

此為忍屬分別之八，於修所依我分別。 

 

1.3.2.3.9 忍屬分別之九：能作義所依之分別 

〔F.160b1〕�ོབས་བ�་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་�་མི་དམིགས་སོ། །ཇི་�ར་མི་དམིགས་ཤེ་ན། 

བདག་ཉིད་�འོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། བདག་ཤིན་�་�མ་པར་དག་པའི་�ིར་རོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་ད�་པ་དོན་�ས་པའི་

�ེན་�ི་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ་འདི་དག་ནི་འཛ�ན་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། ། 

「十力不可得，乃至一切相智不可得。如何不可得？我不可得。何以故？我畢竟淨故。」 

此為忍屬分別之九，能作義所依之分別。 

以上為第一能取分別。 

 

1.3.2.4 第二能取分別
74
 

〔F.160b2〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས། བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ལ་ལ་

ཞིག་འདི་�ད་�་འ�ི་ཞིང་ཅི་�་མའ་ི�ེས་�་འདི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བས་ཤིང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འ�ར་རམ་ཞེས་མཆི་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ད་�་འ�ི་བ་

74 第二能取分別，又稱假有能取分別，本論又稱世第一法所屬分別。《現觀莊嚴論略釋》云：「又於[1]
蘊、[2]界、[3]處執為假有士夫，及[4]於十二緣起執為假有士夫，[5]於三十七菩提分法、[6]見道、[7]
修道、[8]勝進道、[9]無學道執為假有士夫，緣此諸我執計為實能受用者，即九種假有能取分別也。」

（p.1: 21） 
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དེ་ལ་ཇི་�ད་�་བ�ན་པར་བ�ི།  

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！若有問言：『此幻士學般若波羅蜜多，能生一切

相智否？能得一切相智否？』世尊！此問當如何答？ 

〔F.160b3〕ཅི་�་མའི་�ེས་�་འདི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་

པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བས་ཤིང༌། �མ་པ་ཐམས་

ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། �་མའི་�ེས་�་འདི་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་ལ་བ�བས་ཤིང༌། �མ་

པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། �་མའི་�ེས་�་འདི་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་ལ་

བ�བས་ཤིང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འ�ར་རམ་

ཞེས་མཆི་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ད་�་འ�ི་བ་དེ་ལ་ཇི་�ད་�་བ�ན་པར་བ�ི།  

若有問言：『此幻士學禪定波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、

布施波羅蜜多，能生一切相智否？乃至此幻士學諸菩提分法，能生一切相智否？乃至

此幻士學諸佛不共法，能生一切相智否？能得一切相智否？』世尊！此問當如何答？」 

〔F.160b6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་�་བས་ན་དེ་�ོད་ཉིད་ལ་�ིས། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་བཟོད་པ་དེ་

�ར་�ང་�ོན་ཅིག །ཅེས་�་བ་ནི་འཛ�ན་པའི་�ོག་པ་གཉིས་པ་�ིར་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「善現！以此反問汝，汝如何任持，即如是授記。75」 

此為第二能取分別之故而說。 

 

1.3.2.4.1 世第一法所屬分別之第一〔：於蘊施設〕分別 

〔F.160b7〕རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། ག�གས་�ང་གཞན་ལ། �་མའང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་

ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

「善現！於意云何：色亦異，幻亦異否？76受、想、諸行、識亦異，幻亦異否？」 

75
本段對應漢譯經文：玄奘譯「我還問汝，隨汝意答。」鳩摩羅什譯「我還問汝，隨汝意答我。」Conze

英譯：「I will ask you a counter question which you may answer as best you can.」今依藏文譯為「以此返

問汝，汝如何任持，即如是授記。」 
76
本段對譯漢譯經文：玄奘譯「色與幻有異否」，鳩摩羅什譯「色與幻有異否」，無羅叉譯「五陰與幻

有異無」，法護譯「色異乎，幻異乎」。Conze 英譯：「…is form, etc., one thing and illusion another?」今

依藏文譯為「色亦異，幻亦異否？」 
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〔F.160b7〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཆོས་�ི་མཆོག་�་གཏོགས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་དང་

�ན་པ་�ོག་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

此為世第一法所屬分別之一。 

 

1.3.2.4.2 世第一法所屬分別之二：於處施設分別 

〔F.161a1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། མིག་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་

ཡིན་�མ་མམ། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ། ག�གས་�ང་

གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་

ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：眼亦異，幻亦異否？耳、鼻、舌、身、意亦異，幻亦異

否？色亦異，幻亦異否？聲、香、味、觸、法亦異，幻亦異否？」 

〔F.161a2〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་གཉིས་པ་�ེ་མཆེད་ 

�་བཏགས་པ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「世尊！否也。」 

此為世第一法所屬分別之二：於處施設分別。 

 

1.3.2.4.3 世第一法所屬分別之三：於界施設分別 

〔F.161a3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། མིག་དང༌། ག�གས་དང༌། མིག་གི་�མ་པར་

ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ། �་བ་དང༌། �་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �་དང༌། �ི་དང༌། 

�འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེ་དང༌། རོ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་དང༌། རེག་�་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

ཡིད་དང༌། ཆོས་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：眼、色、眼識亦異，幻亦異否？耳、聲、耳識亦異，幻

亦異否？鼻、香、鼻識、舌、味、舌識、身、觸、身識、意、法、意識亦異，幻亦異

否？」 
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〔F.161a5〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། ། 

善現言：「世尊！否也。」 

 

〔F.161a5〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་

མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：眼觸亦異，幻亦異否？耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸

亦異，幻亦異否？」 

〔F.161a6〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། ། 

善現言：「世尊！否也。」 

〔F.161a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་

ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་

�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་

ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：眼觸為緣所生受亦異，幻亦異否？耳觸為緣所生受、鼻

觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生受、意觸為緣所生受亦異，幻亦異否？」 

〔F.161b1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། ། 

善現言：「世尊！否也。」 

〔F.161b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། སའི་ཁམས་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་

ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：地界亦異，幻亦異否？」 

〔F.161b2〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་སའི་ཁམས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། སའི་

ཁམས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་སའི་ཁམས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�འི་ཁམས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་

ལགས་ཏེ། �འི་ཁམས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�འི་ཁམས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་མེའི་ཁམས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་

ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། མེའི་ཁམས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་མེའི་ཁམས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ང་གི་ཁམས་�ང་གཞན་མ་
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ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �ང་གི་ཁམས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ང་གི་ཁམས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ནམ་

མཁའི་ཁམས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་ནམ་མཁའི་

ཁམས་སོ། བཅོམ་�ན་འདས་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པའི་

ཁམས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་ག�མ་པ་ཁམས་�་བཏགས་པ་ལ་

�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「世尊！地界亦非異，幻亦非異，地界亦是幻，幻亦是地界。世尊！水界亦

非異，幻亦非異，水界亦是幻，幻亦是水界。世尊！火界亦非異，幻亦非異，火界亦

是幻，幻亦是火界。世尊！風界亦非異，幻亦非異，風界亦是幻，幻亦是風界。世尊！

虛空界亦非異，幻亦非異，虛空界亦是幻，幻亦是虛空界。世尊！識界亦非異，幻亦

非異，識界亦是幻，幻亦是識界。」 

此為世第一法所屬分別之三，於界施設分別。 

 

1.3.2.4.4 世第一法所屬分別之四：於緣起施設分別 

〔F.161b6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �་མ་ཡང་གཞན་ལ་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་

འ�ང་བ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：幻亦異否？緣起亦異否？」 

〔F.161b6〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་མ་རིག་པ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། མ་

རིག་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་མ་རིག་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འ�་�ེད་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། འ�་

�ེད་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་འ�་�ེད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལ། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། 

�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་མིང་དང་ག�གས་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་

གཞན་མ་ལགས་ཏེ། མིང་དང་ག�གས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་མིང་དང་ག�གས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ེ་མཆེད་�ག་�ང་

གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �ེ་མཆེད་�ག་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ེ་མཆེད་�ག་གོ། །བཅོམ་�ན་འདས་རེག་པ་

ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། རེག་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་རེག་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ཚ�ར་བ་ཡང་

གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། ཚ�ར་བ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་ཚ�ར་བའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ེད་པ་ཡང་གཞན་ལ་

�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �ེད་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ེད་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ལེན་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་
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གཞན་མ་ལགས་ཏེ། ལེན་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་ལེན་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ིད་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་

ལགས་ཏེ། �ིད་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ིད་པའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ེ་བ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། 

�ེ་བ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ེ་བའོ། བཅོམ་�ན་འདས་�་ཤི་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �་ཤི་ཉིད་�ང་

�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�་ཤིའོ་ཞེས་�་བ་ནི། དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བཞི་པ་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་བཏགས་པ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་

ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「世尊！無明亦非異，幻亦非異，無明亦是幻，幻亦是無明。世尊！行亦非

異，幻亦非異，行亦是幻，幻亦是行。世尊！識亦非異，幻亦非異，識亦是幻，幻亦

是識。世尊！名與色亦非異，幻亦非異，名與色亦是幻，幻亦是名與色。世尊！六處

亦非異，幻亦非異；六處亦是幻，幻亦是六處。世尊！觸亦非異，幻亦非異，觸亦是

幻，幻亦是觸。世尊！受亦非異，幻亦非異，受亦是幻，幻亦是他者。世尊！愛亦非

異，幻亦非異，愛亦是幻，幻亦是愛。世尊！取亦非異，幻亦非異，取亦是幻，幻亦

是取。世尊！有亦非異，幻亦非異，有亦是幻，幻亦是有。世尊！生亦非異，幻亦非

異，生亦是幻，幻亦是生。世尊！老死亦非異，幻亦非異，老死亦是幻，幻亦是老死。」 

此為世第一法所屬分別之四，於緣起施設分別。 

 

1.3.2.4.5 世第一法所屬分別之五：於清淨施設分別 

〔F.162a5〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་

ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：乃至諸菩提分法亦異，幻亦異否？」 

〔F.162a6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�་པ་�མ་པར་�ང་བར་བཏགས་པ་

ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

此為世第一法所屬分別之五，於清淨施設分別。 

 

1.3.2.4.6 世第一法所屬分別之六：於見道施設分別 
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〔F.162a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། 

�ོན་པ་མེད་པ་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：空、無相、無願亦異，幻亦異否？」 

〔F.162a7〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཡང་གཞན་

ལ། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་�ག་པ་མཐོང་བའི་ལམ་�་བཏགས་པ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་

ནོ། ། 

善現言：「世尊！空、無相、無願亦非異，幻亦非異。」 

此為世第一法所屬之六，於見道施設分別。 

 

1.3.2.4.7 世第一法所屬分別之七：於修道施設分別 

〔F.162b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། བསམ་གཏན་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་

�ོམས་པར་འ�ག་པ་ཡང་གཞན་ལ། �་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：靜慮、無色定亦異，幻亦異否？」 

〔F.162b2〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བ�ན་པ་བ�ོམ་

པའི་ལམ་�་བཏགས་པ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「世尊！否也。」 

此為世第一法所屬分別之七，於修道施設分別。 

 

1.3.2.4.8 世第一法所屬分別之八：於勝進道施設分別 

〔F.162b2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �ོང་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་�ང་གཞན་ལ། �་

མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：一切空性亦異，幻亦異否？」 

〔F.162b3〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་དེ་ཉིད་�ི་�ོག་པ་བ�ད་པ་�ད་པར་

�ི་ལམ་�་བཏགས་པ་ལ་�མ་པར་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

善現言：「世尊！否也。」 
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此為世第一法所屬分別之八，於勝進道施設分別。 

 

1.3.2.4.9 世第一法所屬分別之九：於無學道施設分別 

〔F.162b4〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། 

སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་ཡང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：如來十力，乃至十八佛不共法亦異，幻亦異否？」 

〔F.162b5〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.162b5〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �ང་�བ་�ང་གཞན་ལ་�་མ་ཡང་གཞན་

ཞིག་ཡིན་�མ་མམ།  

世尊言：「善現！於意云何：菩提亦異，幻亦異否？（是他者否？幻亦是他者否？）」 

〔F.162b5〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ག�གས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་

མ་ལགས་ཏེ། ག�གས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་ག�གས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་ཚ�ར་བ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་

མ་ལགས་ཏེ། ཚ�ར་བ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་ཚ�ར་བའོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འ�་ཤེས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་

མ་ལགས་ཏེ། འ�་ཤེས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་འ�་ཤེས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འ�་�ེད་�མས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་

ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། འ�་�ེད་�མས་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་འ�་�ེད་�མས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�མ་པར་ཤེས་པ་

ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�མ་པར་ཤེས་པའོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。世尊！色亦非異，幻亦非異，色亦是幻，幻亦是色。世

尊！受亦非異，幻亦非異，受亦是幻，幻亦是受。世尊！想亦非異，幻亦非異，想亦

非異，幻亦非異。世尊！諸行亦非異，幻亦非異，諸行亦是幻，幻亦是諸行。世尊！

識亦非異，幻亦非異，識亦是幻，幻亦是識。 

〔F.163a1〕བཅོམ་�ན་འདས་མིག་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་ག�གས་�ང་གཞན་མ་

ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། 

བཅོམ་�ན་འདས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བའམ། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། �ག་བ�ལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཡང་གཞན་
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མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་�་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་

མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་ཡིད་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་ཆོས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་

མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་

འདས་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་�ིས་�ེས་པའི་ཚ�ར་བ་བདེ་བའམ། �ག་བ�ལ་བའམ། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། �ག་བ�ལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཡང་གཞན་མ་ལགས། 

�་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས།  

世尊！眼亦非異，幻亦非異。世尊！色亦非異，幻亦非異。世尊！眼識亦非異，幻亦

亦非異。世尊！眼觸亦非異，幻亦非異。世尊！眼觸所緣生受、樂、苦、非樂非苦亦

非異，幻亦非異。世尊！耳、鼻、舌、身亦非異，幻亦非異。世尊！意亦非異，幻亦

非異。世尊！法亦非異，幻亦非異。世尊！意識亦非異，幻亦非異。世尊！意觸亦非

異，幻亦非異。世尊！意觸所緣生受亦非異，幻亦非異。 

〔F.163a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་

�ན་འདས་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་ཉིད་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་

སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ང་གཞན་མ་ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་ཉིད་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་དོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་�ང་གཞན་མ་

ལགས། �་མ་ཡང་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། �ང་�བ་ཉིད་�ང་�་མ། �་མ་ཉིད་�ང་�ང་�བ་བོ། ། 

世尊！諸菩提分法亦非異，幻亦非異。世尊！諸菩提分法亦是幻，幻亦是諸菩提分法。

世尊！十八佛不共法亦非異，幻亦非異，十八佛不共法亦是幻，幻亦是十八佛不共法。

世尊！菩提亦非異，幻亦非異，菩提亦是幻，幻亦是菩提。」 

〔F.163b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། ཅི་�་མ་ལ་�ེ་བའམ། འགག་པ་ཡོད་དམ།  

世尊言：「善現！於意云何：幻有生有滅否？」 

〔F.163b1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་མཆིས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.163b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �་མ་ལ་�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། �མ་

པར་�ང་བ་ཡོད་དམ།  
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世尊言：「善現！於意云何：幻有染有淨否？」 

〔F.163b2〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.163b2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། གང་ལ་�ེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་

དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ང་བ་མེད་པ་དེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པར་འ�ར་རམ། བསམ་

གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པར་འ�ར་རམ། ཚད་མེད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་

�ོམས་པར་འ�ག་པ་ལ་�ོབ་པར་འ�ར་རམ། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ོབས་

བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་ལ་�ོབ་པར་འ�ར་རམ། 

ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། ལམ་�ི་�མ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་

འ�ར་རམ།  

世尊言：「善現！於意云何：若法無生亦無滅，無染亦無淨，是法能學般若波羅蜜多

否？能學禪定波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、布施波羅蜜多否？能學無量、

靜慮、無色定否？能學三十七菩提分法、神通、十力、四無畏、無礙解、佛不共法否？

能生一切智否？能得道相智、一切相智否？」 

〔F.163b5〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མི་འ�ར་རོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.163b6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་པོ་�་པོ་འདི་དག་ལ་

འདི་�་�ེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་�་བར་འ�་ཤེས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། གདགས་པ་དང༌། ཐ་�ད་�་�་བ་ཡིན་ནམ།  

世尊言：「善現！於意云何：於此諸五近取蘊，即所謂菩薩，以想、遍知、施設、名

言能得否？」  

〔F.163b6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་མ་ལགས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.163b7〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། འ�་ཤེས་པ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང༌། 

གདགས་པ་དང༌། ཐ་�ད་ཙམ་�ིས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་པོ་�་པོ་�ེ་བའམ། འགག་པའམ། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། �མ་པར་
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�ང་བ་དམིགས་པར་འ�ར་རམ།  

世尊言：「善現！於意云何：近取蘊生、滅、染、淨，以想、遍知、施設、名言能得

否？」 

〔F.164a1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མི་འ�ར་རོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.164a1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། གང་ལ་འ�་ཤེས་མེད་ཅིང་�ན་ཤེས་པ་མེད་

པ་དང༌། གདགས་པ་མེད་པ་དང༌། ཐ་�ད་མེད་པ་དང༌། མིང་མེད་པ་དང༌། མིང་�་གདགས་པ་མེད་པ་དང༌། �ས་མེད་པ་དང༌། �ས་

�ི་ལས་མེད་པ་དང༌། ངག་མེད་པ་དང༌། ངག་གི་ལས་མེད་པ་དང༌། ཡིད་མེད་པ་དང༌། ཡིད་�ི་ལས་མེད་པ་དང༌། �ེ་བ་མེད་པ་དང༌། 

འགག་པ་མེད་པ་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང༌། �མ་པར་�ང་བ་མེད་པ་དེ། ཅི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

བ�བས་ཤིང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འ�ར་རམ།  

世尊言：「善現！於意云何：若法無想、無知、無施設、無名言、無名、無安立名、

無身、無身業、無語、無語業、無意、無意業、無生、無滅、無染、無淨，是法能學

般若波羅蜜多，能生一切相智，能得一切相智否？」  

〔F.164a3〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མི་འ�ར་རོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。」 

〔F.164a4〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བས་ཤིང༌། མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་ངེས་པར་འ�ང་བར་འ�ར་རོ། ། 

世尊言：「善現！如是，菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多，以無所得方便故，必生一切相

智。」 

〔F.164a4〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�ར་ལགས་ན་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོབ་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་�་མའི་�ེས་�ས་བ�བས་པ་�ར་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་བ�བ་པར་བ�ིའོ། །དེ་

ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་ཉིད་�་མའི་�ེས་�ར་རིག་པར་བ�ི་�ེ། དི་�་�ེ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་པོ་�་�མས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！若爾，學般若波羅蜜多之菩薩摩訶薩，為得無上正等菩提，當

如幻士之學而學。何以故？世尊！彼當知自身亦是幻士，謂五近取蘊。」 

〔F.164a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། ཅི་�ང་པོ་�་པོ་འདི་དག་ཤེས་རབ་ 

 97 



�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བས་ཤིང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ། ་ 

世尊言：「善現！於意云何：此等五蘊學般若波羅蜜多，能生一切相智否？」 

〔F.164a6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མི་འ�ར་རོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ཉེ་བར་ལེན་པའི་

�ང་པོ་�་པོ་�མས་ནི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་པོ་�་ནི་�ི་ལམ་�་�འོ། །�ི་ལམ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་

པའི་རང་བཞིན་ལགས་ཏེ། དམིགས་�་མ་མཆིས་སོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་པོ་�་པོ་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་�ིས་དམིགས་�་མ་

མཆིས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。何以故？世尊！如是，五近取蘊，無實事自性。如是，

五蘊如夢。夢亦無實事自性，不可得故，如是，五蘊亦無實事自性，故不可得。」 

〔F.164b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་དེ་ཇི་�མ་�་སེམས། �་བ�ན་�་�་དང༌། མིག་ཡོར་�་�་དང༌། 

�ལ་པ་�་�་དང༌། ག�གས་བ�ན་�་�འི་�ང་པོ་�་པོ་དེ་དག་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་བ�བས་ཤིང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པ་ཉིད་�་འ�ང་བར་འ�ར་རམ།  

世尊言：「善現！於意云何：如響聲、如光影、如陽焰、如變化、如鏡像之五蘊，彼

等學般若波羅蜜多，能生一切相智否？」 

〔F.164b2〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་མི་འ�ར་རོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་�ི་ལམ་ནི་

དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། �་བ�ན་ནི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་�་མིག་ཡོར་དང༌། �ལ་པ་

དང༌། ག�གས་བ�ན་ནི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། དམིགས་�་མ་མཆིས་སོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་པོ་�་པོ་ནི་དངོས་པོ་

མེད་པའི་རང་བཞིན་�ིས་ན་དམིགས་�་མ་མཆིས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་འདི་�ར་ག�གས་ནི་�་མ་�་�འོ། །ཚ�ར་བ་ནི་�་མ་�་

�འོ། །འ�་ཤེས་ནི་�་མ་�་�འོ། །འ�་�ེད་�མས་ནི་�་མ་�་�འོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་�་མ་�་�འོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཡང་དབང་པོ་�ག76

77
་དང་�ང་པོ་�འོ། །དེ་དག་�ང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་མི་དམིགས་སོ། །�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་མི་དམིགས་པ་

ནས། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�ིས་མི་དམིགས་སོ། ། 

〔善現〕言：「世尊！否也。何以故？世尊！如是，夢無實事自性，響聲、光影無實

事自性。如是，變化、鏡像無實事自性，不可得也。如是，五蘊以無實事自性，故不

可得。世尊！如是，色如幻，受如幻，想如幻，諸行如幻，識如幻。諸識如是，六根、

五蘊亦復如是，彼等皆以內空故不可得，以外空故不可得，乃至以無性自性空故不可
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得。 

〔F.164b5〕བཅོམ་�ན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་�ད་�་བཤད་པ་དང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཞིག་མི་�མ། 

�ན་�་མི་�མ། འ�ོད་པར་མི་འ�ར། མི་དངང༌། �ན་�་མི་�ག། �ན་�་�ག་པས་ཟིན་པར་མི་འ�ར་ན། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་�་ངེས་པར་འ�ང་བར་འ�ར། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་�་ངེས་པར་འ�ང་བར་འ�ར་ཏེ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པ་ཉིད་�་�ེས་�་ཐོབ་པར་འ�ར་བར་རིག་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ད�་པ་མི་�ོབ་པའི་ལམ་�་བཏགས་པའི་�མ་པར་�ོག་པ་

�ེ་འཛ�ན་�ོག་གཉིས་པའོ། ། 

世尊！若如前言，菩薩摩訶薩若無畏無怯無悔，不驚不恐不怖，世尊！彼必生一切智，

必生道智，必隨得一切相智。」 

此為世第一法所屬分別之九：於無學道施設分別。  

以上為第二能取分別。 

 

1.3.3 攝持
78 

1.3.3.1 第一攝持：以善巧方便攝持
79
 

〔F.164b7〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས། བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ལ་གསར་�་�གས་པས་བ�ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་�མ་ཞིང་�ན་�་�མ་ལ་འ�ོད་དེ། 

དངང་བ་དང༌། �ན་�་�ག་པ་དང༌། �ན་�་�ག་པས་ཟིན་པར་མི་འ�ར་ལགས་སམ།  

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！新入乘(乘門)菩薩摩訶薩 80，聞此教法，將無畏、

無怯、無悔，而不驚、不恐、不怖耶？」 

〔F.165a1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་གལ་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ལ་ག

སར་�་�གས་པ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ན། ཐབས་མི་མཁས་པ་དང༌། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�ི་ལག་�་སོང་བར་

78
攝持有二，第一以善巧方便攝持，又稱內攝持；第二善知識攝持，又稱外攝持。《現觀莊嚴論》云：

「心不驚怖等，宣說無性等，棄捨所治品，應知為攝持。」（I:36） 
79
第一攝持即以善巧方便攝持，又稱內攝持。《現觀莊嚴論略釋》云：「加行道菩薩不離一切相智作意，

於甚深空性不驚不恐等方便善巧，捨此違品二乘作意，及隨一實執，如是菩薩加行道智，即是加行道

菩薩之內攝持，以此即是雙破生死涅槃二邊之菩薩現觀故。」（p.1:22） 
80梵文：navayānasaṃprasthito bodhisattvo mahāsattva, 藏文：byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po theg 
pa la gsar du zhugs pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「新學大乘菩薩摩訶薩」，無羅叉、鳩摩羅什均譯「新

發大乘意菩薩」，玄奘譯「新趣大乘諸菩薩摩訶薩」，今依藏文譯「新入乘菩薩摩訶薩」，仍指新入大

乘而言。 
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མ་�ར་ན་ནི་དངང་ཞིང་�ན་�་�ག་ལ་�ག་པས་ཟིན་པར་འ�ར་རོ། ། 

世尊言：「舍利子（善現）81！新入乘門菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若無善巧方

便及不為善知識 82所攝持者，其心有驚、有恐、有怖。」 

〔F.165a2〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་གང་ལ་�ོད་པས་མི་དངང༌། �ན་�་མི་�ག། �ན་�་�ག་པས་ཟིན་པ

ར་མི་འ�ར་བ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐབས་མཁས་པ་དེ་གང་ལ

གས།  

善現言：「世尊！依何而行，其心不驚、不恐、不怖？何為行般若波羅蜜多菩薩摩訶

薩之善巧方便？」 

〔F.165a3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་�ིས་ག�གས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་སོ་སོ

ར་�ོག་�ང་དེ་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་�ིས་ཚ�ར་བ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་

�ང་དེ་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་�ིས་འ�་ཤེས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�ང་

དེ་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་�ིས་འ�་�ེད་�མས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�ང

་དེ་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སམེས་�ིས་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�

ང་དེ་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཐབས

་མཁས་པར་རིག་པར་�འོ། ། 

世尊言：「善現！此中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以具一切相智心 83觀所謂色

無常，是亦不可得 84，以具一切相智心觀所謂受無常，是亦不可得，以具一切相智心

觀想無常，是亦不可得，以具一切相智心觀所謂想無常，是亦不可得，以具一切相智

心觀所謂諸行無常，是亦不可得，以具一切相智心觀所謂識無常，是亦不可得。善現！

81此處藏文德格、北京、那塘等各版本均作 �་རིའི་�（舍利子），唯就前後文義而言，前文及下文均為善

現之問世尊，再下文亦為世尊答善現，因此此處疑為 རབ་འ�ོར（善現）之誤植。 
82梵文：kalyāṇamitra 善知識(kalyāṇamitrahastagata 善知識所攝受), 藏文：dge ba’i bshes gnyen, 對應漢

譯經文，竺法護譯「善師」，無羅叉、鳩摩羅什均譯「善知識」，玄奘譯「善友」，今依羅什等譯。 
83梵文：sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena, 藏文 rnam pa thams cad mkhyen pa nyid dang ldan pa’i sems, 
對應漢譯經文，竺法護譯「於薩芸若慧」，鳩摩羅什均譯「應薩婆若心」，玄奘譯「應一切智智心」，

今依藏文譯「具一切相智性心」。 
84梵文：rūpam anityam iti pratyavekṣate na copalabhate, 藏文 gzungs mi rtag ces bya bar so sor rtog kyang 
de mi dmigs so, 對應漢譯經文，竺法護譯「不觀色無常，色亦不可得」，鳩摩羅什譯「觀色無常相，是

亦不可得」，玄奘譯「觀色無常相亦不可得」，今譯「觀所謂色無常，是亦不可得」。 
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應知此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多之善巧方便。 

〔F.165a7〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པ

འི་སེམས་�ིས། ག�གས་�ག་བ�ལ་ཞེས་�་སར84

85
་སོ་སོར་�ོག་�ང་དེ་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པ

འི་སེམས་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་ཞེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�ང་དེ་མི་

དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེ

མས་�ིས་ག�གས་�ོང་ཞེས་�་བར་�ོག། ག�གས་བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ག�གས་ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། ག�གས་དབེན་ཞེས་�་བ

་དང༌། ག�གས་�ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། ག�གས་མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ག�གས་�ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�ང་དེ་

མི་དམིགས་སོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �

མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་ཞེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�ང་དེ་མི་དམིགས་སོ། །�མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་

ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མ་མེད་

ཅེས་�་བ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་སོ་སོར་�ོག་�ང་དེ་དམིགས85

86
་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔ

འ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་�ིས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཐབ

ས་མཁས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智心觀所謂色苦，是亦不可得，以具一切相智心

觀所謂受、想、行、識苦，是亦不可得。善現！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智心觀

所謂色空，觀所謂色無我、所謂色寂靜、所謂色遠離、所謂色空、所謂色無相、所謂

色無願，是亦不可得。以具一切相智心觀所謂受、想、諸行、識空，是亦不可得，觀

所謂識無我、所謂識寂靜、所謂識遠離、所謂識空、所謂識無相、所謂識無願，是亦

不可得。善現！應知此是菩薩摩訶薩以具一切相智心行般若波羅蜜多之善巧方便。 

〔F.165b5〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། 

�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པས་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�་ཆོས་�ན86

87
་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�

བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་

པ་ཅན་དེ་དག་ཉིད་�ི་མཆོག་�་འཛ�ན་པ་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ལ་�ིམ

85德格版作 སར，中華藏作 བར，50:398L12，譯文依中華藏。 
86德格版作 དམིགས，北京版及那塘版作 མི་དམིགས，譯文依北京版。 
87
德格版作 �ན，中華藏作 �ོན，50:399L11，譯文依中華藏。 
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ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཅན་དེ་དག་ཉིད་�ི་བཟོད་པ་དང༌། འདོ

ད་པ་དང་སོ་སོར་�ོག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །�མ་

པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཅན་དེ་དག་ཉིད་�ི་དེ་མི་འདོར་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་

ཅན་དེ་དག་ཉིད་�ི་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པའམ། མི་དགེ་བའི་ཆོས་གཞན་�ིས་�བས་མི་འ�ེད

་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་དེ་�ར་ན་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། མི་དངང༌། �ན་�་མི་�ག། �ན་�་�ག་

པས་ཟིན་པར་མི་འ�ར་རོ། །   ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以具一切相智作意，於無所得方便中說

法，此為菩薩摩訶薩之布施波羅蜜多。具一切相智作意者，彼等無戒取想，此為菩薩

摩訶薩之持戒波羅蜜多。具一切相智作意者，彼等之忍、欲、觀，此為菩薩摩訶薩之

安忍波羅蜜多。具一切相智作意者，彼等之精進不捨，此為菩薩摩訶薩之精進波羅蜜

多。具一切相智作意者，彼等不為具聲聞緣覺作意及餘不善法分散其心，此為菩薩摩

訶薩之禪定波羅蜜多。善現！若爾，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，其心不驚、不恐、

不怖。」 
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།། བམ་པ་ོབ�་གཉསི་པ།། 

卷第十二 

 

〔F.166a3〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། 

�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�མ་པ་འདི་�ར་རབ་�་�ོག་�ེ། ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་ག�ག

ས་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། ག�གས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དོ། །�ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་སོ། །ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་

�ི། ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཚ�ར་བའོ། །འ�་ཤེས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་འ�་ཤེས་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། འ�་ཤེས་ཉིད་�ོ

ང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་འ�་ཤེས་སོ། །འ�་�ེད་�མས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་འ�་�ེད་�མས་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། འ�་�ེད་�མས་

ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་འ�་�ེད་�མས་སོ། །�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �

མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་དེ། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�མ་པར་ཤེས་པའོ། ། 

「善現！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以具一切相智作意，應如是觀察行相：

色非以色空為空，色即是空，空即是色 88；受非以受空為空，受即是空，空即是受；

想非以想空為空，想即是空，空即是想；諸行非以諸行空為空，諸行即是空，空即是

諸行；識非以識空為空，識即是空，空即是識。 

〔F.166a5〕མིག་གི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་མིག་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། མིག་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གོ། །�་བའི་�ོང་པ་ཉི

ད་�ིས་�་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�་བའོ། །�འི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �་ཉི

ད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འོ། །�ེའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ེ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ེ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ེའོ། །�ས

་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ས་�ོང་པ་མ་ཡིན་�།ི �ས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ས་སོ། །ཡིད་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་ཡིད་�ོང་པ་

མ་ཡིན་�ི། ཡིད་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་དོ། །ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་ག�གས་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། ག�གས་ཉིད་

�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ག�གས་སོ། །�འི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འོ། །

�ིའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ི་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ི་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ིའོ། །རོའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་རོ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། 

རོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་རོའོ། །རེག་གི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་རེག་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། རེག་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད

88梵文：na rūpaśūnyatayā rūpaṃ śūnyaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpam, 藏文：gzugs kyi stong pa 
nyid kyis gzugs stong pa ma yin gyi/ gzugs nyid stong pa nyid do//stong pa nyid nyid gzugs so// 對應漢譯

經文，竺法護譯「不用色空而為空也，色則為空，空者則色」，鳩摩羅什譯「不以空色故色空，色即

是空、空即是色」，玄奘譯「非空色故色空，色即是空，空即是色」。今依藏文譯「色非以色空為空，

色即是空，空即是色」 
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་རེག་གོ། །ཆོས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་ཆོས་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། ཆོས་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཆོས་སོ། ། 

眼非以眼空為空，眼即是空，空即是眼；耳非以耳空為空，耳即是空，空即是耳；鼻

非以鼻空為空，鼻即是空，空即是鼻；舌非以舌空為空，舌即是空，空即是舌；身非

以身空為空，身即是空，空即是身；意非以意空為空，意即是空，空即是意。色非以

色空為空，色即是空，空即是色；聲非以聲空為空，聲即是空，空即是聲；香非以香

空為空，香即是空，空即是香；味非以味空為空，味即是空，空即是味；觸非以觸空

為空，觸即是空，空即是觸；法非以法空為空，法即是空，空即是法。 

〔F.166b3〕མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉི

ད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་

�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�་བའི་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །�འི་�མ་པར་ཤེས་པའི་

�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�འི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འི་�མ་པར་ཤེ

ས་པའོ། །�ེའི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། 

�ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ེའི་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །�ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། 

�ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའོ། །ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས

་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའོ།

 །མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད།

 �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་

�ི། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། །�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ི

ས་�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། །�ེའི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉི

ད་�ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། །�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ས་�ི་འ�ས་

ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། །ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་ཡིད་�ི་འ�ས

་ཏེ་རེག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའོ། ། 

眼識非以眼識空為空，眼識即是空，空即是眼識；耳識非以耳識空為空，耳識即是空，

空即是耳識；鼻識非以鼻識空為空，鼻識即是空，空即是鼻識；舌識非以舌識空為空，
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舌識即是空，空即是舌識；身識非以身識空為空，身識即是空，空即是身識；意識非

以意識空為空，意識即是空，空即是意識；眼觸非以眼觸空為空，眼觸即是空，空即

是眼觸；耳觸非以耳觸空為空，耳觸即是空，空即是耳觸；鼻觸非以鼻觸空為空，鼻

觸即是空，空即是鼻觸；舌觸非以舌觸空為空，舌觸即是空，空即是舌觸；身觸非以

身觸空為空，身觸即是空，空即是身觸；意觸非以意觸空為空，意觸即是空，空即是

意觸。 

〔F.167a4〕མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ

་མ་ཡིན་�ི། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ

འོ། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། 

�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། །�འི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �འི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། །�ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའ་ི

�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་

ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། །�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ

འི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཉིད་

�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། །ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའི་�ོང་པ་

ཉིད་�ིས་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ཉིད་�ོང་པ་ཉི

ད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བའོ། ། 

眼觸為緣所生受非以眼觸為緣所生受空為空，眼觸為緣所生受即是空，空即是眼觸為

緣所生受；耳觸為緣所生受非以耳觸為緣所生受空為空，耳觸為緣所生受即是空，空

即是耳觸為緣所生受；鼻觸為緣所生受非以鼻觸為緣所生受空為空，鼻觸為緣所生受

即是空，空即是鼻觸為緣所生受；舌觸為緣所生受非以舌觸為緣所生受空為空，舌觸

為緣所生受即是空，空即是舌觸為緣所生受；身觸為緣所生受非以身觸為緣所生受空

為空，身觸為緣所生受即是空，空即是身觸為緣所生受；意觸為緣所生受非以意觸為

緣所生受空為空，意觸為緣所生受即是空，空即是意觸為緣所生受。 
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〔F.167b2〕�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་བར་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞ

ག་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའོ། །ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་

པོ་དང༌། �ོབས་�མས་�ང་དེ་བཞིན་ཏེ། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པའི་བར་�ི་�ོང་པ་ཉིད་�ིས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

�ོང་པ་མ་ཡིན་�ི། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད། �ོང་པ་ཉིད་ཉིད་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པའོ། །རབ་འ�ོར

་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ནི། �ག་པར་མི་འ�ར། �ན་�་�ག་པར་མི་འ�ར། �ན་�་�ག་པ་དང་�ན་པར་

མི་འ�ར་རོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཡོངས་�་འཛ�ན་པ་དང་པོ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཡོངས་�་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

念住非以念住空為空，念住即是空，空即是念住；正斷、神足、根、力亦爾，乃至佛

不共法非以佛不共法空為空，佛不共法即是空，空即是佛不共法。善現！此為菩薩摩

訶薩之般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖。」 

以上為第一攝持，是以善巧方便攝持。 

 

1.3.3.2 第二攝持：善知識攝持
89
 

〔F.167b5〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་གང་དག་གིས་ཡོངས་�་བ�ང་བས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

འདི་བ�ན་པ་ཐོས་ནས་མི་དངང༌། �ན་�་མི་�ག། �ན་�་�ག་པ་དང་�ན་པར་མི་འ�ར་བ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གང་ལགས།  

善現言：「世尊！為何等所攝受故，菩薩摩訶薩聽聞如是般若波羅蜜多教法，其心不

驚、不恐、不怖？何為菩薩摩訶薩之善知識？」 

〔F.167b6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ནི་གང་དེ་ལ་ག�གས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར89

90
་མི་

འ�ག་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་

89
第二攝持即善知識攝持，又稱外攝持。《現觀莊嚴論略釋》云：「若佛勝應身為加行道菩薩宣說一切

諸法皆勝義無自性等，及說捨此違品惡魔惡友之道者，即是加行道菩薩之外攝持。以是圓滿開示大乘

道之善知識故。」（p.1:22） 
90
德格版作 བ�ོར，中華藏作 བ�ོར，50:404L17，譯文依中華藏。 
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�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། 

རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་�་རིག་པར་�འོ། ། 

世尊言：「善現！此中菩薩摩訶薩之善知識者，凡以無所得方便為其開示所謂色無常，

亦令一切彼諸善根，唯一切相智，不迴向聲聞地、獨覺地；以無所得方便開示受、想、

行、識無常，亦令一切彼諸善根，唯一切相智，不迴向聲聞地、獨覺地。善現！應知

此為菩薩摩訶薩之善知識。 

〔F.168a2〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི། གང་དེ་ལ་

ག�གས་�ག་བ�ལ་ཞེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། ག�གས་བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་

དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་

�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་ས་འམ། 

རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར90

91
་མི་འ�ག་པ་དང༌། གང་དེ་ལ་ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་

པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་ཞེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། 

ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉདི་མ་གཏོགས་པར་

ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之善知識者，凡以無所得方便為其開示所謂色苦；以無所得

方便開示所謂色無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一切相

智，不迴向聲聞地、獨覺地。凡以無所得方便為其開示所謂受、想、諸行、識苦，開

示所謂識無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一切相智，不

迴向聲聞地、獨覺地。善現！應知此為菩薩摩訶薩之善知識。 

〔F.168a7〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་གང་དེ་ལ་མིག་མི་

�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་

91
་ 德格版作 བ�ོར，中華藏作 བ�ོར，50:405L10，譯文依中華藏。 
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བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་

�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་

སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་དང༌། གང་དེ་ལ་�་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་མི་�ག་

ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞས91

92
་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་

བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་

འ�ག་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之善知識者，凡以無所得方便為其開示所謂眼無常，以無所

得方便開示所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一

切相智，不迴向聲聞地、獨覺地；以無所得方便為其開示所謂耳、鼻、舌、身、意無

常，所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一切相智，

不迴向聲聞地、獨覺地。善現！應知此為菩薩摩訶薩之善知識。 

〔F.168b4〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་གང་ད9ེ2

93
་ག�གས་

མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་

�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མདེ་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་

�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་

སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་དང༌། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་

དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་

ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་

�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་

སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་�་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之善知識者，凡以無所得方便為其開示所謂色無常，以無所

92
德格版作 ཞས，中華藏作 ཞེས，50:406L6，譯文依中華藏。 

93
德格版及中華藏均作 གང་ད，ེ50:406L14，譯文依前文作 གང་ད་ེལ 解。 
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得方便開示所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一

切相智，不迴向聲聞地、獨覺地；以無所得方便開示聲、香、味、觸、法無常，以無

所得方便開示所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯

一切相智，不迴向聲聞地、獨覺地。善現！應知此為菩薩摩訶薩之善知識。 

〔F.169a1〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་གང་དེ་ལ་མིག་གི་

�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་

�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་

ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང93

94
་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་

�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། 

�ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་

དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་

དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་

པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之善知識者，凡以無所得方便為其開示所謂眼識、眼觸、眼

觸為緣所生受無常，以無所得方便開示所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，

亦令一切彼諸善根，唯一切相智，不迴向聲聞地、獨覺地；以無所得方便開示所謂耳

識、耳觸、耳觸為緣所生受，鼻識、鼻觸、鼻觸為緣所生受，舌識、舌觸、舌觸為緣

所生受，身識、身觸、身觸為緣所生受，意識、意觸、意觸為緣所生受無常，以無所

得方便開示所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一

94
德格版作 དང，北京版及那塘版均作 �ང，譯文依北京版。 
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切相智，不迴向聲聞地、獨覺地。善現！應知此為菩薩摩訶薩之善知識。 

〔F.169b1〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་གང་དེ་ལ་�ང་

�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་�་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་

དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། 

�ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་

བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་

མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་

�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་

�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་

སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་བ�ོར་མི་འ�ག་པ་དང༌།  

善現！復次，菩薩摩訶薩之善知識者，凡以無所得方便為其開示乃至所謂諸菩提分法

無常，所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令一切彼諸善根，唯一切相

智，不迴向聲聞地、獨覺地；以無所得方便開示所謂正斷、神足、根、力、覺支、八

聖道支無常，以無所得方便開示所謂苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願，亦令

一切彼諸善根，唯一切相智，不迴向聲聞地、獨覺地。 

〔F.169b5〕བསམ་གཏན་དང༌། ཚད94

95
་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་

མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་�་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་

པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་ཞེས་�་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། ཞི་ཞེས་�་བ་དང༌། དབེན་ཞེས་�་བ་དང༌། 

�ོང་ཞེས་�་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་�་བ་དང༌། �ོན་པ་མེད་ཅེས་�་བར་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཅིང༌། དགེ་བའི་

�་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་

�་བ�ོར་མི་འ�ག་པའོ། །རབ་འ�ོར་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�་རིག་པར་�་

�ེ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེས་ཡོངས་�་ཟིན་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

95 德格版作 ཆད，中華藏作 ཚད，50:409L5，譯文依中華藏。 
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འདི་བ�ན་པ་ཐོས་ནས། མི་དངང༌། �ན་�་མི་�ག། �ན་�་�ག་པ་དང་�ན་པར་མི་འ�ར་རོ། ། 

以無所得方便開示所謂禪定、無量、無色定、神通無常；以無所得方便開示所謂如來

十力、四無所畏、四無礙解、乃至十八佛不共法無常；以無所得方便開示所謂苦、無

我、寂靜、遠離、空、無相、無願；亦令一切彼諸善根，唯一切相智，不迴向聲聞地、

獨覺地。善現！應知此為菩薩摩訶薩之善知識。如是善知識所攝受之菩薩摩訶薩，聽

聞此般若波羅蜜多教法，其心不驚、不恐、不怖。」 

〔F.170a2〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། གང་གིས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་དངང་ཞིང་�ན་�་�ག་ལ་�ན་�་�ག་པ་

དང་�ན་པར་འ�ར་བ་ཐབས་མི་མཁས་པར་འ�ར་བ་དང༌། �ིག་པའི་�ོགས་པོའི་ལག་�་སོང་བར་འ�ར་བ་ཇི་�་�་ཞིག་ལགས།  

善現言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，因何聽聞此般若波羅蜜多教法，無

善巧方便，其心有驚、有恐、有怖？云何為惡友所攝持？」 

〔F.170a4〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་�ོམ་ཞིང་དམིགས་ཏེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་

ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་ཞིང་དམིགས་ཏེ། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ང་

�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་

ཞིང་དམིགས་ཏེ། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡིད་ལ་

�ེད་པ་དང་�ལ་བས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་ཞིང་དམིགས་ཏེ། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་

པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་ཞིང་དམིགས་ཏེ། �ལ་

�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་�ིན་

པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་ཞིང་དམིགས་ཏེ། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དེ་�་�་ནི། རབ་འ�ོར་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཐབས་མི་མཁས་པར་རིག་པར་�འོ། ། 

世尊言：「善現！此中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以遠離具一切相智作意，修

般若波羅蜜多而有所得，亦以此般若波羅蜜多而生驕慢。以遠離具一切相智作意，修

禪定波羅蜜多而有所得，亦因此禪定波羅蜜多而生驕慢。以遠離具一切相智作意，修
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精進波羅蜜多而有所得，亦因此精進波羅蜜多而生驕慢。以遠離具一切相智作意，修

安忍波羅蜜多而有所得，亦因此安忍波羅蜜多而生驕慢。以遠離具一切相智作意，修

持戒波羅蜜多而有所得，亦因此持戒波羅蜜多而生驕慢。以遠離具一切相智作意，修

布施波羅蜜多而有所得，亦因此布施波羅蜜多而生驕慢。如是，善現！應知菩薩摩訶

薩行般若波羅蜜多無善巧方便。 

〔F.170b2〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། 

�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་ག�གས་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། 

ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ག�གས་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ག�གས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་ཚ�ར་བ་དང༌། 

འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ི་�ོང་པ་

ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་�མ་པར་ཤེས་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་

དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་དེ་ཡང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་

སེམས་�་�ེད་དོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以遠離具一切相智作意，作意於所謂色

內空，作意於所謂色外空，作意於所謂色內外空，乃至作意於所謂色無性自性空。以

遠離一切相智作意，作意於所謂受、想、行，作意於所謂識內空、作意於所謂識外空、

作意於所謂識內外空。以遠離一切相智作意，作意於乃至所謂識無性自性空，乃至無

性自性空亦有所得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。 

〔F.170b5〕མིག་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་

བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་�ོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་

ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་

ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་

དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་

�ལ་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌།  
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作意於所謂眼內空、作意於所謂眼外空、作意於所謂眼內外空，作意於乃至所謂眼無

性自性空，彼空性亦有所得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。作意於耳、

鼻、舌、身，作意於所謂意內空、作意於所謂意外空、作意於所謂意內外空，乃至作

意於意無性自性空，彼內空性亦有所得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。 

〔F.171a1〕ག�གས་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ག�གས་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ག�གས་�ི་ནང་�ོང་པ་

ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ག�གས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་

དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཆོས་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཆོས་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་

བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཆོས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་

དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌།  

作意於所謂色內空、作意於所謂色外空、作意於所謂色內外空，作意於乃至所謂色無

性自性空。作意於聲、香、味、觸，作意於所謂法內空、作意於所謂法外空、作意於

所謂法內外空，乃至作意法無性自性空，彼內空亦有所得，有所得為方便故，亦以此

等空性而生驕慢。 

〔F.171a3〕མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་

ལ་�ེད། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་

དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ི་

�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དངོས་

པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་

�ལ་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌།  

作意於所謂眼識內空、作意於所謂眼識外空、作意於所謂眼識內外空，乃至作意於所

謂眼識無性自性空。作意於耳識、鼻識、舌識、身識，作意於所謂意識內空、作意於

所謂意識外空、作意於所謂意識內外空，乃至作意於所謂意識無性自性空，彼內空性

亦有所得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。 

〔F.171a6〕མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་
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ལ་�ེད། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བ་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་

པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། 

�ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ི་�ོང་པ་

ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དངོས་པོ་མེད་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ95

96
་�ིས་

ནང་�ོང་པ་ཉིད་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌།  

作意於所謂眼觸內空、作意於所謂眼觸外空、作意於所謂眼觸內外空，乃至作意於所

謂眼觸無性自性空。作意耳觸、鼻觸、舌觸、身觸，作意於所謂意觸內空、作意於所

謂意觸外空、作意於所謂意觸內外空，乃至作意於意觸無性自性空，彼內空性亦有所

得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。 

〔F.171b2〕མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པའི་བར་ནས་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པའི་བར་དང༌། དེ་བཞིན་�་མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་

ནས་ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་བར་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་

གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ི་ནང་�ོང་

པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་

བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་

རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་

ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་

འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་�ི་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དངོས་པོ་

མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་

�ོང་པ་ཉིད་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་པ་དང༌།  

作意於眼識乃至意識，如是作意於眼觸乃至意觸，作意於所謂眼觸為緣所生受內空、

作意於所謂眼觸為緣所生受外空、作意於所謂眼觸為緣所生受內外空，乃至作意於眼

觸為緣所生受無性自性空。作意於所謂耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣

所生受、身觸為緣所生受，作意於所謂意觸為緣所生受內空、作意於所謂意觸為緣所

96
德格版作 �ལ，中華藏作 �ལ，50:413L9，譯文依中華藏。 
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生受外空、作意於所謂意觸為緣所生受內外空，乃至作意於所謂意觸為緣所生受無性

自性空，彼內空性亦有所得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。 

〔F.171b6〕སའི་ཁམས་ནང་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། སའི་ཁམས་�ི་�ོང་པ་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། སའི་ཁམས་�ི་

ནང་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། སའི་ཁམས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། 

�འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། �ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་

�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ི་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་�ི་ནང་�ོང་པ་

ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། 

མ་རིག་པ་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མ་རིག་པ་�ི་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མ་རིག་པ་�ི་ནང་�ོང་པ་

ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། མ་རིག་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ཞེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། འ�་�ེད་དང༌། 

�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། མིང་དང་ག�གས་དང༌། �ེ་མཆེད་�ག་དང༌། རེག་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། �ེད་པ་དང༌། ལེན་པ་དང༌། �ིད་

པ་དང༌། �ེ་བ་དང༌། �་ཤི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་ཤི་�ི་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་ཤི་�ི་ནང་

�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད། �་ཤི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་ནང་�ོང་པ་

ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོང་པ་ཉིད་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་དོ། ། 

作意於所謂地界內空、作意於所謂地界外空、作意於所謂地界內外空，乃至作意於所

謂地界無性自性空。作意於水界、火界、風界、空界，作意於所謂識界內空、作意於

所謂識界外空、作意於所謂識界內外空，乃至作意於所謂識界無性自性空。作意於所

謂無明內空、作意於所謂無明外空、作意於所謂無明內外空，乃至作意於所謂無明無

性自性空。作意行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生，作意於所謂老死內

空、作意於所謂老死外空、作意於所謂老死內外空，乃至作意於所謂老死無性自性空，

彼內空亦有所得，有所得為方便故，亦以此等空性而生驕慢。 

〔F.172a4〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། 

�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང་�ལ་བས་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་�ོམ་ཞིང༌། �ན་པ་ཉེ་

བར་གཞག་པ་དེ་དག་�ང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དེ་དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་དོ། །དེ་

བཞིན་�་ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་�མས་�ོམ་པར་�ེད་ཅིང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་དེ་དག་�ང་དམིགས་ཏེ། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་དེ་

དག་གིས་�ང་�ོམ་སེམས་�་�ེད་དོ། །རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པའི་ཚ�། དེ་�ར་ཐབས་མི་མཁས་པས་ན། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ན་པ་འདི་ཐོས་ནས། དངང་ཞིང་�ན་�་�ག་ལ། �ག་

པས་ཟིན་པར་འ�ར་རོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以遠離具一切相智作意，修行諸念住，

彼等念住亦有所得，有所得為方便故，以此等念住而生驕慢。如是修行正斷、神足、

根、力、菩提支、道、禪定、無量、無色定、神通、如來十力、四無畏、四無礙解、

十八佛不共法等，彼等佛法亦有所得，有所得為方便故，亦以此等佛法而生驕慢。善

現，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，如是，因無善巧方便故，聽聞此般若波羅蜜多教

法，其心有驚、有恐、有怖。 

〔F.172b1〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ིག་པའི་�ོགས་པོས་ཟིན་པ་གང་གིས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

བ�ན་པ་ཐོས་ནས། དངང་ཞིང་�ན་�་�ག་ལ་�ག་པས་ཟིན་པར་འ�ར་བ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ིག་པའི་

�ོགས་པོས་ཟིན་པར་ཇི་�ར་འ�ར་བ་ལགས།  

善現言：「世尊！有為惡友所攝持者，聽聞般若波羅蜜多教法，其心有驚、有恐、有

怖。云何菩薩摩訶薩為惡友所攝持？」 

〔F.172b2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་

�ོགས་པོ་ནི་གང་ཞིག་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང་�ལ་བར་�ེད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་

འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�9ི6

97
་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་དང་�ལ་བར་�ེད་པ་�ེ། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ག�ངས་པ་མ་ཡིན། འདི་ནི་ཆོས་མ་ཡིན། འདི་ནི་འ�ལ་བ་མ་ཡིན་

�9ི7

98
། འདི་ལ་བ�བ་པར་�་བའི་མི་ཆའ9ོ8

99
། །མདོ་�ེ་འདི་དག་ནི་རང་བཟོར་�ས་པ་�ེ། འདི་དག་ནི་མཉན་པར་མི་�འོ། །ག�ང་བར་

མི་�འོ། །བཅང་བར་མི་�འོ། །�ག་པར་མི་�འོ། །�ན་�བ་པར་མི་�འོ། །�ལ་བཞིན་�་ཡིད་ལ་མི་�འོ། །འདི་དག་ནི་གཞན་ལ་བ�ན་

97
德格版作 �ི，中華藏作 �ི，50:416L4，譯文依中華藏。 

98
德格版作 �ི，北京版及那塘版作 �ིས，譯文依北京版。 

99
德格版作 མི་ཆའ，ོ那塘版作 མི་�འོ，譯文依那塘版。 
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པར་མི་�འོ་ཞས99

100
་ཟེར་བ་འདི་ནི། རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

世尊言：「善現！此中，菩薩摩訶薩之惡友者，任何教令遠離般若波羅蜜多、禪定波

羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，而作是言：

『此非如來所說，此為非法，此非調伏，此不應學，此諸經文純為杜撰，不應聽聞，

不應背誦，不應記持，不應讀誦，不應徹底了解，不應如理作意，不應為他宣說。』

善現！應知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.172b6〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོ་ནི་འདི་�ར་བ�ད་�ིག་

ཏོ་ཅན་སངས་�ས་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་པ་དག་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་འོངས་ནས། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

�ག་ལས་བ�ོག་ཅིང་མོས་པ་མེད་པར་�ེད་དེ། རིགས་�ི་�་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམས་པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�། བསམ་

གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམས་པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམས་པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�། 

བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམས་པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམས་པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�། �ིན་

པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམས་པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�་ཞེས་ཟེར་བ་འོང་ངོ་ཞེས་བ�ད་�ི་ལས་མི་�ོན། བ�ད་�ི་ཉེས་པ་མི་�ོན་པ་

འདི་ནི། རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之惡友者，如是，有惡魔作佛形像，來至菩薩摩訶薩面前，

教其遠離六波羅蜜多，使失信解，並言：『善男子！修般若波羅蜜多於汝何用？修禪

定波羅蜜多於汝何用？修精進波羅蜜多於汝何用？修安忍波羅蜜多於汝何用？修持

戒波羅蜜多於汝何用？修布施波羅蜜多於汝何用？』有贊同其言，不開示其為魔事、

魔過者，善現！當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.173a2〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་སངས་�ས་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་�ན་པའི་མདོ་དང༌། ད�ངས་�ིས་བ�ད་པ་དང༌། �ང་�་བ�ན་པ་དང༌། ཚ�གས་�་

བཅད་པ་དང༌། ཆེད་�་བ�ོད་པ་དང༌། �ེང་གཞི་དང༌། འདི་�ར་འདས་པ་དང༌། �ེས་པའི་རབས་དང༌། ཤིན་�་�ས་པ་དང༌། ཆོས་

�ད་�་�ང་བ་དང༌། �ོག་པ་བ�ོད་པ་དང༌། གཏན་ལ་ཕབ་པར་བ�ན་པ་དག་�ོན་ཏེ། འ�ེལ་ཏོ། །�མ་པར་འ�ེད་དོ། །གསལ་བར་

�ེད་དོ། །ཡོངས་�་�ོན་ཏོ་ཞེས་བ�ད་�ི་ལས་�མ་པ་འདི་�་�་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

100
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善現！復次，有惡魔作佛形像，來至菩薩摩訶薩面前，宣說、解釋、分析、闡明、開

演聲聞相應契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、譬喻、

論議聖教。有不言不示如此種種魔事者，當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.173a4〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་སངས་�ས་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། འདི་�ད་�་རིགས་�ི་�་�ོད་ལ་ནི་�ང་�བ་�ི་སེམས་�ང་ཟད་�ང་མེད100

101
། �ོད་ནི་�ིར་མི་�ོག་

པ་ཡང་མ་ཡིན། �ོད་�ིས་ནི་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བར་ཡང་མི་�ས་

སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་འདི་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ན།ི རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་

�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，有惡魔作佛形像，來至菩薩摩訶薩面前，作如是言：『善男子！汝無絲

毫菩提心，汝亦非不退轉，汝不能現證無上正等菩提。』有不言不示如此諸魔事者，

善現！當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.173a6〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་སངས་�ས་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་དེའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། འདི་�ད་�་རིགས་�ི་�་མིག་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། 

�ས་དང༌། ཡིད་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །ག�གས་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་

དང༌། ཆོས་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�་བའི་�མ་པར་ཤེས་

པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ནི་བདག་

གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �འི་འ�ས་

ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་

�ོང་ངོ༌། །མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་

བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་

ངོ༌། །�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་ནི་བདག་གམ་བདག་གིས་�ོང་ངོ༌། །ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། 
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德格版作 མིད，中華藏作 མེད，50:417L14，譯文依中華藏。 

 118 

                                                      



དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་�མས་ནས་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་ནི་བདག་

གམ་བདག་གིས་�ོང་ན། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་ཏེ་ཡང་ཅི་ཞིག་�་

ཞེས་ཟེར་བ་དེ་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སམས101

102
་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་

པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，有惡魔作佛形像，至菩薩摩訶薩面前，作如是言：『善男子，汝等當知！

眼是我空及我所空，耳、鼻、舌、身、意是我空及我所空。色是我空及我所空，聲、

香、味、觸、法是我空及我所空。眼識是我空及我所空，耳識、鼻識、舌識、身識、

意識是我空及我所空。眼觸是我空及我所空，耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸是我空

及我所空。眼觸為緣所生受是我空及我所空，耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌

觸為緣所生受、身觸為緣所生受、意觸為緣所生受是我空及我所空。布施波羅蜜多是

我空及我所空，持戒波羅蜜多是我空及我所空，安忍波羅蜜多是我空及我所空，精進

波羅蜜多是我空及我所空，禪定波羅蜜多是我空及我所空，般若波羅蜜多是我空及我

所空。諸念住是我空及我所空，諸正斷、神足、根、力、覺支、道，乃至諸佛不共法

是我空及我所空。若爾，現證無上正等菩提夫復何用？』有不言不示如此諸魔事者，

善現！當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.173b7〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་རང་སངས་�ས་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། འདི་�ད་�་རིགས་�ི་�་ཤར་�ོགས་ནི་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་དང༌། �ང་�བ་སེམས་

དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་�མས་�ིས་�ོང་�ེ། འདི་ལ་ནི་སངས་�ས་ཞེས་�་བ་ཡང་མེད་དོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་�་བ་ཡང་

མེད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཞེས་�་བ་ཡང་མེད་དོ། །�ོ་དང༌། �བ་དང༌། �ང་དང༌། �ང་ཤར་དང༌། ཤར་�ོ་དང༌། �ོ་�བ་དང༌། �བ་�ང་

དང༌། འོག་དང༌། �ེང་གི་�ོགས་བ�་�ན་�ང་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་དང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་�མས་

�ིས་�ོང་�ེ། འདི་ལ་ནི་སངས་�ས་ཞེས་�་བ་ཡང་མེད་དོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་�་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཞེས་�་བ་ཡང་

མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་

�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，有惡魔作獨覺形像，來至菩薩摩訶薩面前，作如是言：『善男子！東方
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是諸佛世尊、菩薩、聲聞空，此中亦無所謂佛，亦無所謂菩薩，亦無所謂聲聞。南方、

西方、北方、東北方、東南方、西南方、西北方、下方、上方等一切十方皆是諸佛世

尊、菩薩、聲聞空，此中亦無所謂佛，亦無所謂菩薩，亦無所謂聲聞。』有不言不示

如此諸魔事者，當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.174a3〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་ཉན་ཐོས་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བ་ལས་བ�ོག་ཅིང་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་

�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་གདམས་པ་དང༌། �ེས་�་བ�ན་པ་དེ་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，有惡魔作聲聞形像，來至菩薩摩訶薩面前，教令遠離具一切相智作意，

以具聲聞、緣覺作意，教授及隨示開演。有不言不示如此諸魔事者，當知此為菩薩摩

訶薩之惡友。 

〔F.174a5〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་མཁན་པོ་དང་�ོབ་དཔོན་�ི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོད་པ་ལས་བ�ོག་ཅིང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་

�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བ་ལས་བ�ོག་�ེ། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་ལ་�ོར་བ་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་�མས་དང༌། �་འ�ལ་

�ི་�ང་པ་�མས་དང༌། དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་�མས་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་

བ�ད་པ་ལ་�ོར་བ་དང༌། �ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པའི་བར་�ི་ཆོས་�མས་ལ་�ོར་ཞིང༌། དེ་�ར་

རིགས་�ི་�་�ོད་�ིས་ཆོས་དེ་དག་ཡོངས་�་བ�ོམས་ལ་ཉན་ཐོས་�ི་ས་མངོན་�་�ས་ཤིང་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་

�ང་�བ་�ིས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，有惡魔作親教師及軌範師形像，來至菩薩摩訶薩面前，教令遠離菩薩行，

遠離具一切相智作意，謂：『修習諸念住、諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、

八聖道支。修習乃至空、無相、無願諸法。如是，善男子！汝修習彼等諸法，已現證

聲聞地，無上正等菩提於汝何用？』。有不言不示如此諸魔事者，當知此為菩薩摩訶

薩之惡友。 

〔F.174b1〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་ཕ་དང་མའི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་
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དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། འདི་ནི102

103
་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་

པས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�། དེའི་དོན་�་ནི་བ�ལ་པ་ཚད་མེད་�ངས་མེད་པར་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང༌། �ང་ལག་དང་མགོ་བཅད་པ་

ཚད་མེད་པས་ཉོན་མོངས་པར་འ�ར་�ིས། གང་ལ་�ན་�་�གས་པའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ར་ཡོད་པ་དང༌། ལན་ཅིག་�ིར་འོང་

བའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ར་ཡོད་པ་དང༌། �ིར་མི་འོང་བའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ར་ཡོད་པ་དང༌། ད�་བཅོམ་པའི་འ�ས་�་མངོན་

�་�ར་ཡོད་པ་དེ་ལ་བ�ོན་པར་�ིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

善現！復次，有惡魔作父母親形像，來至菩薩摩訶薩面前，告言：『現證無上正等菩

提於汝何用？為此須經無量無數劫生死流轉，截斷無量手足身首，徒轉煩惱。汝當於

可行處精勤求證預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。』有不言不示如此諸魔事者，

當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.174b4〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་བ�ད་�ིག་ཅན་དག་དགེ་�ོང་གི་ཆ་�ད་�་�ས་ཤིང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་�ང་�་�ིན་ཏེ། ག�གས་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། ག�གས་�ག་བ�ལ་བ་དང༌། 

བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན103

104
་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་

�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་ཅེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་

�ིས་�ོན་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་�ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་

མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌།  

善現！復次，有惡魔作比丘形像，來至菩薩摩訶薩面前，以有所得方便開示所謂色無

常；以有所得方便開示所謂色苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願；以有所得方

便開示所謂受、想、諸行、識無常；以有所得方便開示所謂識苦、無我、寂靜、遠離、

空、無相、無願。 

〔F.174b7〕མིག་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། �་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། 

ཡིད་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་

དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། ག�གས་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་

103
德格版作 འདི་ན，ི北京版及那塘版均作 འདི་�ད་�，譯文依北京版。 

104
德格版作 �ོན，中華藏作 �ོན，50:421L8，譯文依中華藏。 
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མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མདེ་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་

�ོན་པ་དང༌། �་དང༌། �ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་

དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌།  

以有所得方便開示所謂眼無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願；以有所得

方便開示所謂耳、鼻、舌、身、意無常，苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願。

以有所得方便開示所謂色無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願；以有所得

方便開示所謂聲、香、味、觸、法無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願。 

〔F.175a3〕མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་

དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་

པ་དང༌། �འི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་མི་�ག་

ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་

མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌།  

以有所得方便開示所謂眼識無常、苦、無我、寂靜、遠離、無相、無願；以有所得方

便開示所謂耳識、鼻識、舌識、身識、意識無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、

無願。 

〔F.175a5〕མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་

དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་

པ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པ་མི་�ག་

ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་

མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། མིག་གི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་

བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། �་བའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �འི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་

དང༌། �ེའི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། �ས་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་དང༌། ཡིད་�ི་འ�ས་ཏེ་རེག་པའི་

�ེན་�ིས་ཚ�ར་བ་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་

མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌།  
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以有所得方便開示所謂眼觸無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願；以有所

得方便開示所謂耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、

無相、無願。以有所得方便開示所謂眼觸為緣所生受無常、苦、無我、寂靜、遠離、

空、無相、無願；以有所得方便開示所謂耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為

緣所生受、身觸為緣所生受、意觸為緣所生受無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無

相、無願。 

〔F.175b3〕�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་�ི་བར་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་

དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་�་ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་

པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་�མས་མི་�ག་ཅེས་�་བ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་�་མི་�ག་ཅེས་�་བ་

དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་

ཞེས་�་བར་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོན་པ་དེ་�་�འི་བ�ད་�ི་ལས་དག་མི་�་མི་�ོན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�འོ། ། 

以有所得方便開示乃至所謂四念住無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願；

如是，以有所得方便開示所謂正斷、神足、根、力、覺支、八聖道支無常，乃至所謂

十八佛不共法無常、苦、無我、寂靜、遠離、空、無相、無願。有不言不示如此諸魔

事者，當知此為菩薩摩訶薩之惡友。 

〔F.175b5〕དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིག་པའི་�ོགས་པོར་རིག་པར་�་�ེ།  དེ་�ར་ཤེས་ནས་�ང་

ཡོངས་�་�ང་བར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཡོངས་�་འཛ�ན་པ་གཉིས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�ིས་ཡོངས་�་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

如是當知是菩薩摩訶薩之惡友，如是皆應了知而完全捨離。」 

以上為第二攝持：善知識所攝持。 

〔F.175b6〕འདི་དག་གིས་ངེས་པར་འ�ེད་པའི་ཡན་ལག་བཞི་བ�ན་ཏོ། ། 

以上開示四抉擇支。 
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第四章  論正行之所依 

1.4 論正行之所依
105

 

〔F.175b7〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས། བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས105

106
་བ�ི་བའི་ཚ�ག་འདིའི་དོན་གང་ལགས།  

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！稱菩薩為菩薩，其句義 107云何？」 

〔F.175b7〕དེ་�ད་ཅེས་གསོལ་པ་དང༌། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་ཆ1ེ07

108
་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་�ལ་

ཏོ། །རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་ནི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་པ་�ེ། དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། �ང་�བ་ལ་ནི་�ེ་བའམ། ཡོད་པ་

ཉིད་དམ་མེད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་འམ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རབ་འ�ོར་དེའི་�ིར་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་པའོ་ཞེས་�་

བ་ནི་རིགས་�ི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། ། 

說是語已，佛告善現：「善現！菩薩句義者，即無句義也。何以故？菩提或生、或有、

或無，皆無有或不可得。善現！是故無有菩薩句義。」 

      以上為種姓自性。 

 

1.4.1 煖屬之所依 

〔F.176a2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་�འི་�ེས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཆིག108

109
་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

「善現！譬如空中鳥跡無有而不可得。善現！如是，菩薩句義無有而不可得。 

105
大乘修行所依之根本，謂法界自性住種性。稱正行之所依，為一切相智品之第四義，科判分十三。

《現觀莊嚴論》云：「通達有六法，對治與斷除，彼等皆永盡，具智慧悲愍，不共諸弟子，利他漸次

行，智無功用轉，所依名種性。」（I:37-39）《現觀莊嚴論略釋》云：「菩薩身中之法性復作大乘修行

之所依，即大乘修行所依自性住種性之相。界限從大乘資糧道乃至最後心。此由十三能依法之修行，

分為十三種法性：[1-6]謂大乘四順決擇分及見修二道，是就修行自性分為六種智德；[7]就對治逆品立

能治修行，[8]就斷除逆品立能斷修行，[9]就逆品盡分，立彼永盡解脫道之修行，是就修行作用分三；

[10]依八地增上立雙破生死涅槃二邊之慧悲修行，[11]依九地增上立不共聲聞弟子之修行，[12]依十地

後得增上立次第利他之修行，[13]依十地最後心增上立智無功用轉修行，就界限增上分四。如是十三

類菩薩身中十三種修行之法性，即是大乘所依修行之種性。彼諸修行皆由緣彼法性昇進故。」（p.1:22-23） 
106
德格版作 ཞས，中華藏作 ཞེས，50:424L5，譯文依中華藏。 

107
 梵文：padārthaḥ, 藏文：tshig gi don, 對應漢譯經文，竺法護譯「句誼」，無羅叉、鳩摩羅什、玄奘

均譯「句義」，今依玄奘等譯。 
108
德格版作 ཆིག，中華藏作 ཚ�ག，50:424L10，譯文依中華藏。 

109
德格版作 ཆེ，中華藏作 ཚ�，50:424L6，譯文依中華藏。 
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〔F.176a2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �ི་ལམ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་

སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如夢境中處無有 110而不可得。善現！如是，菩薩句義無有而不可得。 

〔F.176a3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་

དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། ། 

善現！譬如幻事中處無有而不可得。善現！如是，菩薩句義無有而不可得。 

〔F.176a4〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �ིག་�་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་

སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་བ�ན་དང༌། མིག་ཡོར་དང༌། ག�གས་བ�ན་

དང༌། �ི་ཟའི་�ོང་�ེར་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ལ་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་

སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོད་�་གཏོགས་པའི་�ེན་ཡིན་ན།ོ ། 

善現！譬如陽焰中處無有而不可得。善現！如是，菩薩句義無有而不可得。善現！譬

如響聲、光影、鏡像、尋香城、如來變化中，處無有而不可得。善現！如是，菩薩句

義無有而不可得。」 

      以上為煖屬之所依。 

 

1.4.2 頂屬之所依 

〔F.176a5〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་

�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། མ་ནོར་བ་

དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཉིད་དང༌། ཆོས་�ི་ད�ིངས་ཉིད་དང༌། ཆོས་�ི་གནས་ཉིད་དང༌། 

ཆོས་ངེས་པ་ཉིད་དང༌། དབེན་པ་ཉིད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་

དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ེ་མོར་གཏོགས་པའི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

「善現！譬如實際中處無有而不可得。善現！如是，菩薩句義無有而不可得。善現！

110
梵文：padaṃ na vidyate, 藏文：gnas med,無處、無住之義，對應漢譯經文，無羅叉譯「無所有」，鳩

摩羅什譯「夢中所見無處所」，或「無有實義」，玄奘譯「夢境…句義實無所有」。今依藏文譯「 ;無處

句義」。 
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譬如真如中處無有而不可得。善現！如是，菩薩句義無有而不可得。善現！譬如不妄

真如、不異真如、法性、法界性、法住性、法決定性、遠離性中，處無有而不可得。

善現！如是，菩薩句義無有而不可得。」 

   以上為頂屬之所依。 

 

1.4.3 忍屬之所依 

〔F.176b1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་ག�གས་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་

�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་

སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

「善現！譬如幻士色中處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之

菩薩句義無有而不可得。受、想、諸行、識中處無有而不可得。善現！如是，行般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.176b3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་མིག་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་

བཞིན་�་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་�་བ་དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་

དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། ། 

善現！譬如幻士眼中句義無有而不可得。善現！譬如幻士耳、鼻、舌、身、意中句義

無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.176b5〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་ག�གས་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །�་དང༌། �ི་

དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ལ་ཆིག110

111
་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། ། 

善現！譬如幻士色中句義無有而不可得。聲、香、味、觸、法中句義無有而不可得。

111
德格版作 ཆིག，中華藏作 ཚ�ག，50:426L9，譯文依中華藏。 
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善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.176b6〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་མིག་དང༌། ག�གས་དང༌། མིག་གི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་

དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག111

112
་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如幻士眼、色、眼識中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.176b7〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་�་བ་དང༌། �་དང༌། �་བའི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་

ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་

�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如幻士耳、聲、耳識中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177a1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་�་དང་�ི་དང་�འི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如幻士鼻、香、鼻識中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177a2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་�ེ་དང༌། རོ་དང༌། �ེའི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་

མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如幻士舌、味、舌識中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177a3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་�ས་དང༌། རེག་�་དང༌། �ས་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

112
德格版作 ཆིག，中華藏作 ཚ�ག，50:426L12，譯文依中華藏。 
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善現！譬如幻士身、觸、身識中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177a4〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་ཡིད་དང༌། ཆོས་དང༌། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་བཟོད་པར་གཏོགས་པའི་�ེན་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། །། ། 

善現！譬如幻士意、法、意識中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為論述忍屬之所依 

 128 



།། བམ་པ་ོབ�་ག�མ་པ།། 

卷第十三 

 

1.4.4 屬世第一法之所依 

〔F.177a6〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

「善現！譬如行幻士內空之菩薩句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177a7〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་�ི་�ོང་པ་ཉིད་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如行幻士外空之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177b1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ལ་�ོད་པའི་

�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如乃至行幻士無性自性空之菩薩句義無有而不可得。善現！如是，行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177b2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �་མའི་�ེས་�འི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་དང༌། 

ཡང་དག་པར་�ོང་བ་�མས་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་�མས་དང༌། དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་

ལག་�མས་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། �ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་དང༌། �ང་པོ་�མས་དང༌། ཁམས་�མས་དང༌། �ེ་མཆེད་�མས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་

བར་འ�ང་བ་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་�མས་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཆོས་�ི་མཆོག་�་

གཏོགས་པའི་�ེན་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། ། 
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善現！譬如行幻士波羅蜜多，諸念住、諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖

道支、十力、無畏、無礙解、諸佛不共法、諸蘊 、諸界、諸處、諸緣起，靜慮、無

量、無色諸定之菩薩句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之

菩薩句義無有而不可得。」 

以上為屬世第一法之所依 。 

 

1.4.5 見道之所依 

〔F.177b5〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་

ག�གས་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

「善現！譬如如來應供正等覺之色中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.177b6〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་ཚ�ར་

བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་

ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如如來應供正等覺之受、想、行、識中句義無有而不可得。善現！如是，行

般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.178a1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་མིག་

ལ་ཆིག112

113
་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如如來應供正等覺之眼中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.178a2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་�་བ་

113
德格版作 ཆིག，中華藏作 ཚ�ག，50:429L12，譯文依中華藏。 
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དང༌། �་དང༌། �ེ་དང༌། �ས་དང༌། ཡིད་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現當知！譬如如來應供正等覺之耳、鼻、舌、身、意中句義無有而不可得。善現！

如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.178a3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་ནང་

�ོང་པ་ཉིད་ནས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如行如來應供正等覺內空，乃至無性自性空之菩薩句義無有而不可得。善

現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.178a5〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་�ང་

�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如行如來應供正等覺三十七菩提分、如來十力、四無畏、四無礙解、佛十八

不共法之菩薩句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句

義無有而不可得。  

〔F.178a7〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། འ�ས་མ་�ས་�ི་ད�ིངས་ལ་འ�ས་�ས་�ི་ཁམས་�ི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །འ�ས་�ས་�ི་ཁམས་ལ་འ�ས་མ་�ས་�ི་ད�ིངས་�ི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་

ཞེས་�་བ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་�ི་�ེན་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

善現！譬如無為界中有為界處無有而不可得，有為界中無為界處無有而不可得。善

現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為見道之所依。 
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1.4.6 修道之所依 

〔F.178b1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �ེ་བ་མེད་པའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། ། 

「善現！譬如無生中句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之

菩薩句義無有而不可得。  

〔F.178b2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། འགག་པ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་འ�་�་བ་མེད་པ་དང༌། འ�ང་བ་མེད་པ་དང༌། 

མི་དམིགས་པ་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如無滅、無行、無出、無得、無染污句義無有而不可得。善現！如是，行般

若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.178b4〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �མ་པར་�ང་བ་མེད་པའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་

བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་

དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如無清淨句義無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩

薩句義無有而不可得。  

〔F.178b5〕དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། རབ་འ�ོར་ག�གས་�ི་�ེ་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་ཚ�ར་བ་དང༌། 

འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་�ེ་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

何以故？善現！色生中句義無有而不可得。善現！受、想、諸行、識生中句義無有而

不可得。 

〔F.178b6〕དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན།  རབ་འ�ོར་ག�གས་�ི་འགག་པ་དང༌།  མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་དང༌།  འ�ང་བ་

དང༌།  དམིགས་པ་དང༌།  �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅངི་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་ཚ�ར་བ་དང༌།  འ�་ཤེས་

དང༌།  འ�་�ེད་�མས་དང༌།  �མ་པར་ཤེས་པའི་འགག་པ་དང་མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་དང་འ�ང་བ་དང་དམིགས་པ་དང་�ན་
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ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མདེ་ཅིང་མི་དམིགས་སོ།  །  

何以故？善現！色滅、行、出、得、染污中句義無有而不可得，善現！受、想、行、

識之滅、行、出、得、染污中句義無有而不可得。 

〔F.178b7〕དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། རབ་འ�ོར་ག�གས་�ི་�མ་པར་�ང་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་

ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང་�མ་པར་ཤེས་པའི་�མ་པར་�ང་བ་ལ་ཆིག113

114
་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་

དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། ། 

何以故？善現！色清淨中句義無有而不可得。善現！受、想、行、識清淨中句義無有

而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.179a2〕རབ་འ�ོར་ག�གས་�ི་�ེ་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ག�གས་�ི་འགག་པ་དང༌། མངོན་པར་འ�་

�ེད་པ་དང༌། འ�ང་བ་དང༌། དམིགས་པ་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། �མ་པར་�ང་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པའི་�ེ་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །�མ་པར་ཤེས་པའི་འགག་པ་དང༌། མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་དང༌། འ�ང་བ་དང༌། དམིགས་པ་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

དང༌། �མ་པར་�ང་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！色生中句義無有而不可得。色滅、行、出、得、染污、清淨中句義無有而不可

得。受、想、諸行、識生中句義無有而不可得。識滅、行、出、得、染污、清淨中句

義無有而不可得。 

〔F.179a4〕�ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་�ེ་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །�ེ་

མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་�མ་པར་�ང་བའི་བར་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །�ང་

�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་དང༌། བསམ་གཏན་�མས་དང༌། ཚད་མེད་པ་�མས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་

འ�ག་པ་�མས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་�ེ་བ་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་

�་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་�མ་པར་�ང་བའི་བར་ལ་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་

�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་

114
德格版作 ཆིག，中華藏作 ཚ�ག，50:431L9，譯文依中華藏。 
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ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

處、界、緣起生中句義無有而不可得。乃至處、界、緣起清淨中句義無有而不可得。

乃至諸菩提分法、諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸神通、如來十力、四無畏、四無礙

解、諸佛不共法生中句義無有而不可得，乃至諸佛不共法清淨中句義無有而不可得，

善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.179a7〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ཤིན་�་དབེན་པའི་�ིར་ག�གས་ལ་མཚན་མའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །ཤིན་�་དབེན་པའི་�ིར་ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ལ་མཚན་མའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如極遠離故，色中相處無有而不可得。極遠離故，受、想、諸行、識中相處

無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.179b1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ཤིན་�་དབེན་པའི་�ིར། �ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་

བ་སོ་སོ་བ་དང༌། བ�ས་པ་�མས་ལ་མཚན་མའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如極遠離故，處、界、緣起或別或總中，相處無有而不可得。善現！如是，

行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。  

〔F.179b3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཤིན་�་�མ་པར་དག་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་

གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་བཞིན་�་ཡང་དག་པར་�ོང་བ་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། �ོབས་དང༌། 

�ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་�མས་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། འཕགས་པའི་བདེན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། 

ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་�མས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�མས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་ཤིན་�་

�མ་པར་དག་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如極清淨念住中處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
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之菩薩句義無有而不可得。極清淨諸正斷、神足、根、力、諸覺支、八聖道支、聖諦、

靜慮、無量、無色諸定、諸神通、如來十力、四無畏、四無礙解、佛不共法中，處無

有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.179b6〕 རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། བདག་མེད་པའི་�ིར་བདག་ཤིན་�་�མ་པར་དག་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །སེམས་ཅན་དང༌། �ོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། �ེས་�་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་�ེས་དང༌། ཤེད་�་དང༌། �ེད་པ་པོ་

དང༌། ཚ�ར་བ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོ་མེད་པའི་�ིར། སེམས་ཅན་དང༌། �ོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། �ེས་�་དང༌། གང་

ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་�ེས་དང༌། ཤེད་�་དང༌། �ེད་པ་པོ་དང༌། ཚ�ར་བ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོ་�མས་�ི་ཤིན་�་�མ་

པར་དག་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་བ�ོམ་པའི་ལམ་�ི་�ེན་ཡིན་

ནོ། ། 

善現！譬如無我故，我極清淨無有而不可得。有情、命者、養者、士夫、補特伽羅、

生者、儒童、作者、受者、知者、見者極清淨無有而不可得。善現！如是，行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為修道之所依。 

 

1.4.7 對治品之所依 

〔F.180a2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ཉི་མའི་ད�ིལ་འཁོར་མངོན་པར་འཆར་བའི་འོད་ལ་�ན་པའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་གཉེན་པོའི་�ོགས་�ི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

「善現！譬如日出光中黑暗處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶

薩之菩薩句義無有而不可得。」 

以上為對治品之所依。 

 

1.4.8 斷相違品之所依 

〔F.180a3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། བ�ལ་པའི་མེ་འབར་བའི་ཚ�། འ�་�ེད་�ི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�ི་གནས་མེད་ཅིང་
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མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་མི་མ�ན་པའི་�ོགས་�ོང་བའི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

「善現！譬如劫盡時諸行相處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶

薩之菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為斷相違品之所依。 

 

1.4.9 斷對治與相違品分別之所依 
〔F.180a5〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་�ལ་

�ིམས་ལ་�ལ་�ིམས་ངན་པའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

「善現！譬如如來應供正等覺之戒中，惡戒處無有而不可得。善現！如是，行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.180a6〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་ལ་�མ་པར་གཡང114

115
་བའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། ། 

善現！譬如如來應供正等覺之禪定中，散亂處無有而不可得。善現！如是，行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.180a7〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་ཤེས་

རབ་ལ་ཤེས་རབ་འཆལ་བའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། ། 

善現！譬如如來應供正等覺之智慧中，惡慧處無有而不可得。善現！如是，行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.180b1〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་�མ་

པར་�ོལ་བ་ལ་�མ་པར་མ་�ོལ་བའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

115 德格版作 གཡང，中華藏作 གཡེང，51:435L11，譯文依中華藏。 
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ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམགིས་སོ། ། 

善現！譬如如來應供正等覺之解脫中，非解脫處無有而不可得。善現！如是，行般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。 

〔F.180b3〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ི་�མ་

པར་�ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ལ་�མ་པར་�ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མ་གཟིགས་པའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་

བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་

དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་གཉེན་པོ་དང་མི་མ�ན་པའི་�ོགས་�ི་�མ་པར་�ོག་པ་�ོང་བའི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

善現！譬如如來世尊正等覺之解脫智見中，非解脫智見處無有而不可得。善現！如

是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為斷對治與相違品分別之所依。 

 

1.4.10 智慧與悲之所依 

〔F.180b4〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ཉི་མ་དང་�་བའི་འོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་

ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཤེས་རབ་དང་�ིང་�ེའི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

「善現！譬如日月光中處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之

菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為智慧與悲之所依 。 

 

1.4.11 不共功德之所依 

〔F.180b6〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང༌། གཟའ་དང༌། �ར་མ་དང༌། ནོར་�་རིན་པོ་

ཆེ་དང༌། �ོག་གི་འོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཡོན་ཏན་�ི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

「善現！譬如聲聞，緣覺，星曜，星宿，珍寶，電光中，處無有而不可得。善現！如

 137 



是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。」 

      以上為不共功德之所依 。 

 

1.4.12 利他次第之所依 

〔F.180b7〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། �ལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་�ི་�་�མས་�ི་འོད་ལ་གནས་མེད་ཅངི་མི་དམིགས་སོ། །�མ་

�་�་ག�མ་�ི་�་�མས་དང༌། འཐབ་�ལ་དང༌། དགའ་�ན་དང༌། འ�ལ་དགའ་དང༌། གཞན་འ�ལ་དབང་�ེད་དང༌། ཚངས་རིས་

དང༌། ཚངས་པའི་མ�ན་ན་འདོན་དང༌། ཚངས་འཁོར་དང༌། ཚངས་ཆེན་དང༌། འོག་མིན་�ི་བར་�ི་�་�མས་�ི་འོད་ལ་གནས་མེད་

ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་

�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་�་བ་ནི་གཞན་�ི་དོན་�ི་གོ་རིམས་�ི་�ེན་ཡིན་ནོ། ། 

「善現！譬如諸四大王眾天光中，處無有而不可得。諸三十三天、離爭天、具喜天、

化樂天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、乃至色究竟天之諸天光中，

處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可

得。」 

      以上為利他次第之所依 。 

 

1.4.13 智無功用轉之所依 

〔F.181a2〕རབ་འ�ོར་འདི་�་�ེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�མས་

�ི་འོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །རབ་འ�ོར་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། རབ་འ�ོར་འདི་�ར་�ང་

�བ་གང་ཡིན་པ་དང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་དང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚ�ག་གི་དོན་གང་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

�ང་�ན་པ་མ་ཡིན་མི་�ན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ག�གས་མེད་པ་དང༌། བ�ན་�་མེད་པ་དང༌། ཐོགས་པ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་�ེ། 

འདི་�ར་མཚན་ཉིད་མེད་པའོ། །རབ་འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ནི། �ོག་པ་མེད་པ་དང༌། �མ་པར་�ོག་

པ་མེད་པའི་�ིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་ཆགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། ཡོད་པར་�ར་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོགས་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་�ན་�ིས་�བ་པར་འ�ག་པའི་�ེན་ཡིན་

ནོ། །འདི་དག་གིས་ནི་�བ་པའི་�ེན་བ�ན་ཏོ། ། 
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「善現！譬如諸如來應供正等覺之光中，處無有而不可得。善現！如是，行般若波羅

蜜多菩薩摩訶薩之菩薩句義無有而不可得。何以故？善現！如是菩提、菩薩、菩薩句

義彼等一切法亦非具非不具，無色、無見、無對、一相，即為無相。善現！菩薩摩訶

薩無尋思、無分別故，應學諸法無貪著性及非有性。菩薩摩訶薩通達一切法。」 

      以上為智無功用轉之所依。 

以此等經文論正行之所依。 
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第五章  論正行之所緣 

1.5 論正行之所緣
116 

1.5.0 所緣之自性 

〔F.181a6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གང་ལགས། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་�ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་ཡོད་པར་�ར་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་བ�བ་པར་བ�ི། བཅོམ་�ན་འདས་ཇི་�ར་�ང་�བ་ 

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ོགས་པར་བ�ི།  

〔善現〕言：「世尊！何為一切法？世尊！菩薩摩訶薩應如何學一切法之非實有性？

世尊！菩薩摩訶薩應如何通達一切法？」 

〔F.181a7〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་�་བ་ནི། དགེ་བ་དང༌། མི་དགེ་བ་དང༌། 

�ང་�་མ་བ�ན་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། 

འ�ས་�ས་དང༌། འ�ས་མ་�ས་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དང༌། �ན་མོང་བ་དང༌། �ན་མོང་

མ་ཡིན་པ་དག་�ེ། རབ་འ�ོར་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་�་�ེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་�ང༌། ཆོས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་�ི་ཡོད་པར་�ར་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆོས་འདི་

དག་�ོགས་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་དམིགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「善現！所謂一切法者，善、不善、無記，世間、出世間，有漏、無漏，有

為、無為，有罪、無罪，共、不共。善現！彼等名為一切法。菩薩摩訶薩皆應學一切

彼等法之非實有性。菩薩摩訶薩應通達此等法。」 

      以上為所緣之自性。 

 

1.5.1 世間善法 

〔F.181b3〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འཇིག་�ེན་པའི་དགེ་བའི་ཆོས་གང་ལགས།  

116
 大乘修行斷除增益之所依處，謂正行之所緣，為一切相智品之第五義。科判分十一。《現觀莊嚴論》

云：「所緣一切法，此復為善等，若世間所知，及諸出世間。有漏無漏法，諸有為無為，若共弟子法，

及佛不共法。」（I:40-41）《現觀莊嚴論略釋》云：「大乘修行斷增益處，即大乘修行所緣之相，界限

通一切法。此中差別分十一種：謂[1-3]善等，等取不善無記，此復有[4]世間道所攝或所通達謂五蘊，

及[5]諸出世道中無漏四靜慮，[6]有漏法謂五取蘊，[7]無漏法謂四念住，[8]有為謂道諦，[9]無為謂滅

諦，[10]共聲聞弟子法謂四靜慮，[11]佛不共法謂十力等。」（p.1:24） 
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〔善現〕言：「世尊！何為世間善法？」 

〔F.181b3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འཇིག་�ེན་པའི་ཆོས་དགེ་བ་ཞེས་�་བ་ནི་ཕར་ཤེས་པ་དང༌། 

མར་ཤེས་པ་དང༌། དགེ་�ོང་�་ཤེས་པ་དང༌། �མ་ཟེར་ཤེས་པ་དང༌། རིགས་�ི་�ན་པ་ལ་རིམ་�ོར་�ེད་པ་དང༌། �ིན་པ་ལས་�ང་

བའི་བསོད་ནམས་�་བའི་དངོས་པོ་དང༌། �ལ་�ིམས་ལས་�ང་བའི་བསོད་ནམས་�་བའི་དངོས་པོ་དང༌། བ�ོམས་པ་ལས་�ང་བའི་

བསོད་ནམས་�་བའི་དངོས་པོ་དང༌། ཉམས་�་�ང་བ་དང་�ན་པའི་དངོས་པོ་དང༌། ཐབས་མཁས་པ་དང༌། དགེ་བ་བ�འི་ལས་�ི་

ལམ་�མས་དང༌། འཇིག་�ེན་པའི་འ�་ཤེས་ད�་�ེ། འདི་�་�ེ། �མ་པར་བམ་པའི་འ�་ཤེས་དང༌། �མ་པར་འ�ས་གཞིགས་པའི་

འ�་ཤེས་དང༌། �མ་པར་�གས་པའི་འ�་ཤེས་དང༌། �མ་པར་དམར་བའི་འ�་ཤེས་དང༌། �མ་པར་བ�ོས་པ་པའི་འ�་ཤེས་དང༌། 

�མ་པར་ཟོས་པ་པའི་འ�་ཤེས་དང༌། �མ་པར་འཐོར་བ་པའི་འ�་ཤེས་དང༌། �ས་པ་པའི་འ�་ཤེས་དང༌། �མ་པར་ཚ�ག་པ་པའི་

འ�་ཤེས་དང༌། འཇིག་�ེན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་བཞི་དང༌། 

འཇིག་�ེན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་�་དང༌། འཇིག་�ེན་པའི་�ེས་�་�ན་པ་བ�་�ེ། འདི་�་�ེ། སངས་�ས་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། 

ཆོས་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། དགེ་འ�ན་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། �ལ་�ིམས་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། གཏོང་བ་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། �་�ེས་

�་�ན་པ་དང༌། ད�གས་�ི་ནང་�་�་བ་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། �ེ་བ་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། འཆི་བ་�ེས་�་�ན་པ་དང༌། �ས་�ི་�མ་

པ་�ེས་�་�ན་པ་དག་�ེ། དེ་དག་ནི་འཇིག་�ེན་པའི་དགེ་བའི་ཆོས་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

世尊言：「善現！所謂世間善法者，知父，知母，知沙門，知婆羅門，敬事族老；布

施福業事，持戒福業事，修習福業事，實踐福業事 117；善巧方便，十善業道；九世

間想：謂腫脹想、蟲壞想、膿爛想、血塗想、青瘀想、噉食想、散落想、枯骨想、焚

燒想；四世間靜慮，四無量，四無色定，五世間神通；十世間隨念：謂隨念佛、隨念

法、隨念僧、隨念戒、隨念捨、隨念天、隨念出入息、隨念生、隨念死、隨念身相。

彼等名為世間善法。」 

 

1.5.2 世間不善法 

〔F.182a2〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འཇིག་�ེན་པའི་མི་དགེ་བའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為世間不善法？」 

117
藏文：nyams su blang ba dang ldan pa’i dngos po，今依藏文譯為「實踐福業事」，相當於「供侍福業

事」。 
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〔F.182a2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། མི་དགེ་བ་བ�འི་ལས་�ི་ལམ་དག་�ེ། འདི་�་�ེ། རབ་འ�ོར་�ོག་གཅོད་པ་

ནི་འཇིག་�ེན་པའི་ཆོས་མི་དགེ་བའོ། །མ་�ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། བ�ན་�་�་བ་དང༌། �་མ་

དང༌། ཚ�ག་�བ་མོ་དང༌། ངག་འ�ལ་པ་དང༌། བ�བ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌། ལོག་པར་�་བ་དང༌། �ོ་བ་དང༌། ཁོན་�་

འཛ�ན་པ་དང༌། འཆབ་པ་དང༌། འཚ�ག་པ་དང༌། �མ་པར་འཚ�་བ་དང༌། �ག་དོག་དང༌། སེར་�་དང༌། ང་�ལ་དང༌། ལོག་པའི་ང་

�ལ་ཏེ། རབ་འ�ོར་དེ་དག་ནི་འཇིག་�ེན་པའི་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

世尊言：「十不善業道者，善現！謂殺生為世間不善法，不與取、欲邪行、妄語、兩

舌、惡口、綺語、貪心、瞋心、邪見；忿、恨 118、覆 119、惱 120、害、嫉、慳、慢、邪

慢。善現！彼等名為世間不善法。」 

 

1.5.3 無記法 

〔F.182a4〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�་མ་བ�ན་པའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為無記法？」 

〔F.182a4〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་�ས་�ི་ལས་དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་ངག་གི་ལས་

དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་ཡིད་�ི་ལས་དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་འ�ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་དབང་པོ་

�་དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་�ེ་མཆེད་�ག་དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་ག�གས་མེད་པ་དང༌། �ང་�་མ་བ�ན་པའི་�ང་པོ་དང་

ཁམས་དང་�ེ་མཆེད་�མས་དང༌། �མ་པར་�ིན་པ་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་དག་ནི་�ང་�་མ་བ�ན་པའི་ཆོས་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

世尊言：「無記身業、無記語業、無記意業，無記四大種，無記五根，無記六處，無

記無色，無記諸蘊、界、處，及一切異熟。彼等名為無記法。」 

 

1.5.4 世間法 

〔F.182a6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འཇིག་�ེན་པའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為世間法？」 

118
藏文：khon du ‘dzin pa, 此譯為「恨」，心所之一，忿怒所攝，不忍他害，結怨不捨。《藏漢大辭典》

P.314. 
119
藏文：’chab pa, 此譯為「覆」，心所之一，隱藏己所作惡，不欲人知，隱惡為相之心所。《藏漢大辭

典》P.860. 
120
藏文：’tshig pa, 此譯為「惱」，心所之一，忿恨為因，自不能忍，惡言向他。《藏漢大辭典》P.2325. 
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〔F.182a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་�ང་པོ་�་དང༌། �ེ་མཆེད་བ�་གཉིས་དང༌། ཁམས་བཅོ་བ�ད་

དང༌། དགེ་བ་བ�འི་ལས་�ི་ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་

བཞི་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�་དང༌། དང༌། 120

121འཇིག་�ེན་པའི་ཆོས་གཞན་གང༌། གཞན་ཡང་འཇིག་�ེན་པའི་ཆོས་གང་དག་ཡིན་

པ་�ེ། འདི་དག་ནི་འཇིག་�ེན་པའི་ཆོས་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

世尊言：「善現！五蘊，十二處，十八界，十善業道，四靜慮，四無量，四無色定，

五神通，及餘世間法。復次，任何世間之法，此等名為世間法。」 

 

1.5.5 出世間法 

〔F.182b1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為出世間法？」 

〔F.182b1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་བཞི་

དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་བཞི་དང༌། དབང་པོ་�་དང༌། �ོབས་�་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་བ�ན་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་

ལག་བ�ད་པ་དང༌། �མ་པར་ཐར་པའི་�ོ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �མ་པར་ཐར་པའི་�ོ་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �མ་པར་ཐར་པའི་�ོ་

�ོན་པ་མེད་པ་དང༌། མི་ཤེས་པ་�ན་ཤེས་པར་�ེད་པའི་དབང་པོ་དང༌། �ན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དང༌། �ན་ཤེས་པ་དང་�ན་པའི་

དབང་པོ་དང༌། �ོག་པ་དང་བཅས་པ་ད�ོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང༌། �ོག་པ་མེད་ལ་ད�ོད་པ་ཙམ་�ི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་དང༌། �ོག་པ་མེད་ཅིང་ད�ོད་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང༌། རིག་པ་དང༌། �མ་པར་�ོལ་བ་དང༌། �ན་པ་དང༌། ཤེས་

བཞིན་དང༌། �ལ121

122
་བཞིན་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དང༌།  

世尊言：「善現！四念住，四正斷，四神足，五根，五力，七覺支，八聖道支；空解

脫門，無相解脫門，無願解脫門；未知當知根，已知根，具知根；有尋有伺三摩地，

無尋唯伺三摩地，無尋無伺三摩地；明，解脫，念，正知，如理作意。 

〔F.182b4〕�མ་པར་ཐར་པ་བ�ད་དེ། བ�ད་གང་ཞེ་ན། ག�གས་ཅན་ག�གས་ལ་�་བ་འདི་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་དང་

པོའོ། །ནང་ག�གས་མེད་པར་འ�་ཤེས་པས་�ི་རོལ་�ི་ག�གས་�མས་ལ་�་བ་འདི་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་གཉིས་པའོ། །�ག་པར་མོས་

པ་འདི་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་ག�མ་པའོ། །ག�གས་�ི་འ�་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། ཐོགས་པའི་འ�་ཤེས་�མས་�བ་པར་

121
北京版、那塘版、卓尼版均無 དང་། ，譯文依北京版。 

122
德格版作 �ལ，中華藏作 �ལ，50:441L18，譯文依中華藏。 
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�ར་ཅིང་�་ཚ�གས་�ི་འ�་ཤེས་�མས་ཡིད་ལ་མི་�ེད་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་ཞེས་ཏེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ཉེ་

བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་བཞི་པའོ། །དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་སོ་ཞེས་�མ་ཤེས་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་�མ་

པར་ཐར་པ་�་པའོ། །དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་�མ་ཤེས་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། �ང་ཟད་མེད་དོ་�མ་

པས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་�ག་པའོ། །དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་�ང་ཟད་

མེད་པའི་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། འ�་ཤེས་མེད་འ�་ཤེས་མེད་མིན་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་

�མ་པར་ཐར་པ་བ�ན་པའོ། །དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་འ�་ཤེས་མེད་འ�་ཤེས་མེད་མིན་�ེ་མཆེད་ལས་ཡིང122

123
་དག་པར་འདས་ཏེ། 

འ�་ཤེས་དང༌། ཚ�ར་བ་འགོག་པ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་བ�ད་པ་�ེ། འདི་དག་ནི་�མ་པར་ཐར་པ་

བ�ད་ད།ོ ། 

八解脫，云何為八？有色觀色，是第一解脫；內無色想觀外色，是第二解脫；淨信解，

是第三解脫；超越一切色想，滅有對想，不作意種種想故名無邊虛空，貼近成就住 124

虛空無邊處，是第四解脫；其於一切行相，超越虛空無邊處，思惟無邊識，貼近成就

住識無邊處，是第五解脫；其於一切行相，超越識無邊處，思惟悉無所有，貼近成就

住無所有處，是第六解脫；其於一切行相，超越無所有處，貼近成就住非想非非想處，

是第七解脫；其於一切行相，超越非想非非想處，貼近成就住滅受想定，是第八解脫。

此等即八解脫。 

〔F.183a2〕མཐར་�ིས་གནས་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་ད�་�ེ། ད�་གང་ཞེ་ན་འདི་�་�ེ། འདོད་པས་དབེན་པ་�ིག་ཏོ་མི་

དགེ་བའི་ཆོས་�ིས་དབེན་པ། �ོག་པ་དང་བཅས། ད�ོད་པ་དང་བཅས། དབེན་པ་ལས་�ེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་དང༌། དེ་�མ་པར་�ོག་པ་དང་�མ་པར་ད�ོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་ནས་ནང་ཡོངས་�་དང་�ེ། 

སེམས་�ི་�ད་གཅིག་�་�ར་པས་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་�མ་པར་ད�ོད་པ་མེད་པ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལས་�ེས་པའི་དགའ་བ་དང་

བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་དང༌། དེ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་�ལ་བས་�ན་པ་དང་

�ན་ཞིང་ཤེས་བཞིན་�་བཏང་�ོམས་�་གནས་ཏེ། བདེ་བ་�ས་�ིས་�ོང་ལ་འཕགས་པ་�མས་�ིས་དེ་ལ་�ན་པ་དང་�ན་པ་བདེ་

བ་ལ་�མ་པར་�ོད་པ་བཏང་�ོམས་པའོ་ཞེས་བ�ོད་པ་དགའ་བ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་ག�མ་པ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་

123
德格版作 ཡིང，中華藏作 ཡང，50:442L15，譯文依中華藏。 

124
梵文：upasaṃpadya viharati, 藏文：nye bar bsgrubs te gnas pa, 義為「貼近成就而住」，對應漢譯經

文，竺法護譯「成就」，鳩摩羅什譯「入」，玄奘譯「具足住」。今依藏文譯「貼近成就而住」。 
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དང༌། དེ་བདེ་བ་ཡང་�ངས་�ག་བ�ལ་བ་ཡང་�ངས་ཤིང་ཡིད་བདེ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་�་ནས་�ང་�བ་པས་བདེ་བ་ཡང་མེད། 

�ག་བ�ལ་བ་ཡང་མེད། བཏང་�ོམས་དང་�ན་པ་ཡོངས་�་དག་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་དང༌།  

九次第定，云何為九？謂[1]離欲。離惡不善法，有尋，有伺，具離生喜樂，貼近成

就住初禪；[2]其止息尋伺已，內得清淨，心續專注一境故，無尋無伺，具定生喜樂，

貼近成就住二禪；[3]其已離欲貪故無喜，正念正知住平等捨，唯受身樂，如聖者所

言，具念樂行住平等捨，貼近成就住無喜之三禪；[4]其斷樂復斷苦，而喜憂先前又

已滅故，貼近成就住無樂無苦、捨念清淨之四禪； 

〔F.183a6〕དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་ག�གས་�ི་འ�་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། ཐོགས་པའི་འ�་ཤེས་�མས་�བ་པར་

�ར་ཅིང་�་ཚ�གས་�ི་འ�་ཤེས་ཡིད་ལ་མི་�ེད་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་�མ་�ེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་

བ�བས་ཏེ་གནས་པ་དང༌། དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། �མ་པར་ཤེས་

པ་མཐའ་ཡས་སོ་�མ་པས། �མ་ཤེས་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་དང༌། དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་�མ་ཤེས་

མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། �ང་ཟད་མེད་དོ་�མ་པས་�ང་ཟད་མེད་པའི་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་

གནས་པ་དང༌། དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་�ང་ཟད་མེད་པའི་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། འ�་ཤེས་མེད་འ�་ཤེས་མེད་

མིན་�ེ་མཆེད་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་དང༌། དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་འ�་ཤེས་མེད་འ�་ཤེས་མེད་མིན་�ེ་མཆེད་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་ཏེ། འ�་ཤེས་དང་ཚ�ར་བ་འགོག་པ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་པ་�ེ། འདི་དག་ནི་མཐར་�ིས་གནས་པའི་�ོམས་པར་

འ�ག་པ་ད�འོ། ། 

[5]於一切行相，超越色想，滅有對想，不作意種種想故，思惟無邊虛空，貼近成就

住虛空無邊處；[6]其於一切行相，超越虛空無邊處，思惟無邊識，貼近成就住識無

邊處；[7]其於一切行相，超越識無邊處，思惟悉無所有，貼近成就住無所有處；[8]

其於一切行相，超越無所有處，貼近成就住非想非非想處；[9]其於一切行相，超越

非想非非想處，貼近成就住滅受想定。此等即九次第定。 

〔F.183b3〕ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་

�ི་བར་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་

�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་དག་�ེ། དེ་དག་ནི་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཞེས་�འོ། ། 

內空，外空，內外空，乃至無性自性空，如來十力，四無畏，四無礙解，十八佛不共
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法，彼等名為出世間法。」 

 

1.5.6 有漏法 

〔F.183b4〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為有漏法？」 

〔F.183b5〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་�ང་པོ་�་དང༌། �ེ་མཆེད་བ�་གཉིས་དང༌། ཁམས་བཅོ་བ�ད་

དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་བཞི་�ེ། དེ་དག་ནི་ཟག་པ་དང་

བཅས་པའི་ཆོས་ཞེས་�འོ། ། 

世尊言：「善現！五蘊，十二處，十八界，四靜慮，四無量，四無色定，彼等名為有

漏法。」 

 

1.5.7 無漏法 

〔F.183b6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་ཟག་པ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為無漏法？」 

〔F.183b6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་བཞི་

དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་བཞི་དང༌། དབང་པོ་�་དང༌། �ོབས་�་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་བ�ན་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་

ལག་བ�ད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། 

སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་དག་�ེ། དེ་དག་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཞེས་�འོ། ། 

世尊言：「善現！四念住，四正斷，四神足，五根，五力，七覺支，八聖道支；如來

十力，四無畏，四無礙解，乃至十八佛不共法。彼等名為無漏法。」 

 

1.5.8 有為法 

〔F.184a1〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為有為法？」 
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〔F.184a1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་ཞེས་�་བ་ནི། འདོད་པའི་ཁམས་དང༌། 

ག�གས་�ི་ཁམས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་ཁམས་དང༌། གཞན་ཡང་ཁམས་ག�མ་པར་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་གང་�ང་ཟད་ཡོད་པ་

�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་དག་�ེ། དེ་དག་

ནི་འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་ཞེས་�འོ། ། 

世尊言：「善現！所謂有為法者，欲界，色界，無色界。復次，任何少許不繫於三界，

三十七菩提分法，乃至十八佛不共法，彼等名為有為法。」 

 

1.5.9 無為法 

〔F.184a2〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་འ�ས་མ་�ས་�ི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為無為法？」 

〔F.184a3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་གང་ལ་�ེ་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད་པ་དང༌། གནས་པ་ལས་

གཞན་�་འ�ར་བ་མི་མངོན་པ་�ེ། འདི་�་�ེ། འདོད་ཆགས་ཟད་པ། ཞེ་�ང་ཟད་པ། གཏི་�ག་ཟད་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ནོར་བ་དེ་

བཞིན་ཉིད། གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད། ཆོས་ཉིད། ཆོས་�ི་ད�ིངས། ཆོས་གནས་པ་ཉིད། ཆོས་ངེས་པ་ཉིད། བསམ་�ིས་མི་�བ་

པའི་ད�ིངས་དང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་�ེ། རབ་འ�ོར་དེ་དག་ནི་འ�ས་མ་�ས་�ི་ཆོས་ཞེས་�འོ། ། 

世尊言：「善現！有法於一切無生無滅，無住無異，謂貪盡，瞋盡，癡盡；真如，不

妄真如，不異真如；法性，法界，法住，法定；不可思議界，實際。善現！彼等名為

無為法。」 

 

1.5.10 共法 

〔F.184a4〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ན་མོང་གི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為共法？」 

〔F.184a5〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང༌། ག�གས་མེད་

པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་བཞི་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་�་དག་�ེ། དེ་དག་ནི་�ིས་པ་སོ་སོའི་�ེ་བོ་�མས་དང་�ན་མོང་གི་ཆོས་

ཞེས་�འོ། ། 

世尊言：「善現！四靜慮，四無量，四無色定，五神通，彼等名為與諸凡夫相共之法。」 
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1.5.11 不共法 

〔F.184a5〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ན་མོང་མ་ལགས་པའི་ཆོས་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！何為不共法？」 

〔F.184a6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་�ི་བར་དག་�ེ། དེ་དག་ནི་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཞེས་�འོ། །དེ་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་

རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་ནི་�ོག་པ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པའི་�ིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�ོང་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པར་མི་�་ཞིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གཉིས་�་མེད་པའི་�ལ་�་�ོགས་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�བ་པའི་

དམིགས་པ་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「善現！三十七菩提分法，如來十力，四無畏，四無礙解，乃至十八佛不共

法，彼等名為不共之法。其中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，無妄想無分別故，不應

貪著於自相空一切諸法，應通達一切法不二之理。」 

以上為論述正行之所緣。 

 

第六章  論正行之所為 

1.6 論正行之所為
125

 

1.6.1 大心 

〔F.184b1〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ི་བ་གང་བ�ོད་པ་ཅིའི་�ད་�། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ི།  

125
 論述正行之所為，即大心、大斷、大證。《現觀莊嚴論》云：「勝諸有情心，及斷智為三，當知此

三大，自覺所為事。」（I:42）法尊法師《現觀莊嚴論略釋》云：「為何而修之究竟果，即大乘修行所

為之相，界限唯在佛地。此中差別分為三大：勝出諸有情之大悲心等即是心大，.斷德究竟是能斷大，

智德究竟是能證大。當知此三大即菩薩自覺之所為，以緣此果而修行故。」（p.1:25） 
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所說菩薩摩訶薩者，世尊！為何說菩薩名摩訶薩？」126 

〔F.184b2〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འདི་ལ་སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང་སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་

པོའི་མཆོག་ཉིད་�་�ེད་པར་འ�ར་བ་དེའི་�ིར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་�འོ། ། 

世尊言：「善現！此中，菩薩當為大有情蘊及大有情部 127之上首，是故說菩薩名摩訶

薩。」 

〔F.184b3〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་གི་མཆོག་ཉིད་�་�ེད་འ�ར་བ་

སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！云何大有情蘊及大有情部，菩薩摩訶薩當為其上首？」 

〔F.184b3〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོ་

ཞེས་�་བ་ནི་འདི་�་�ེ། རིགས་�ི་ས་དང༌། བ�ད་པ་དང༌། �ན་�་�གས་པ་དང༌། ལན་ཅིག་�ིར་འོང་བ་དང༌། �ིར་མི་འོང་བ་དང༌། 

ད�་བཅོམ་པ་དང༌། རང་སངས་�ས་དང༌། སེམས་བ�ེད་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་དང༌། �ིར་མི་�ོག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བར་དག་�ེ། རབ་འ�ོར་དེ་ནི་སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་

པོ་ཞེས་�་�ེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་དེའི་�ལ་�ེད་པར་འ�ར་རོ། །དེ་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོས་�ོ་�ེ་�་�འི་སེམས་བ�ེད་དོ། །སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་�་འ�ར་བར་

�འོ། ། 

世尊言：「善現！所謂大有情蘊及大有情部者，謂諸住種姓地、八人地、預流果、一

來果、不還果、阿羅漢、緣覺、發心菩薩乃至不退轉地菩薩摩訶薩。善現！此名大有

情蘊及大有情部，菩薩摩訶薩定當為其上首，菩薩摩訶薩於此發金剛喻心，誓為大有

情蘊及大有情部之上首。」 

〔F.184b6〕གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ོ་�ེ་�་�འི་སེམས་བ�ེད་པ་གང་ལགས།  

〔善現〕言：「世尊！云何發金剛喻心？」 

〔F.184b7〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འདི་�མ་

126
 本段對應漢譯經文，竺法護譯「云何，天中天！何因名菩薩為摩訶薩乎？何故正號摩訶薩？」無

羅叉譯「何等為摩訶薩？」鳩摩羅什譯「世尊！何以故名為摩訶薩？」玄奘譯「世尊！何緣菩薩復名

摩訶薩？」今依藏文譯「世尊！說菩薩名摩訶薩者，世尊！為何說菩薩名摩訶薩？」 
127

 藏文：sems can gyi phung po chen po dang sems can gyi sde chen po, 此譯「大有情蘊及大有情部」，前

者強調積聚數量，後者強調部類團隊。對應漢譯經文，無羅叉與鳩摩羅什均譯「大眾」，玄奘譯「大

有情眾」。 
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�་བདག་གིས་འཁོར་བ་དཔག་�་མེད་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་གོ་ཆ་བགོས་ནས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་གཏང་

བར་�ས་སོ། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་བ�ེད་པར་�འོ། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་

པ་ག�མ་�ིས་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་བ�་བར་�འོ། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་འདས་�ང་སེམས་

ཅན་གང་ཡང་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་འདས་པར་འ�ར་བ་མེད་དེ། དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ེ་བ་མེད་པར་

�ོགས་པར་�་བ་ཡིན་ནོ། ། 

世尊言：「善現！菩薩摩訶薩如是思惟發心：『我當為無量輪迴一切有情，披甲盡捨

一切財物。我當於一切有情生平等心，我當以三乘法令一切有情得般涅槃。我雖令一

切有情般涅槃，但實無任何有情得涅槃者。何以故？我當證一切法無生。 

〔F.185a2〕བདག་གིས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་སེམས་མ་འ�ེས་པས་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་ལ་�ད་པར་

�འོ། །བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ེས་�་�ོགས་པ་ཐམས་ཅད་�་སོང་བ་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །བདག་གིས་ཆོས་�མས་�ི་�ལ་གཅིག་

�་མངོན་པར་�བ་པ་�ོགས་པར་�འོ། །བདག་གིས་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མངོན་པར་�བ་པ་�ོགས་པར་�་བའི་དོན་�་ཆོས་�མས་ལ་

བ�བ་པར་�འོ། །བདག་གིས་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་མངོན་པར་�བ་པ་�ོགས་པའི་དོན་�་ཆོས་�མས་ལ་

བ�བ་པར་�འོ། །བདག་གིས་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་

པ་མངོན་པར་�བ་པ་�ོགས་པར་�་བའི་དོན་�་ཆོས་�མས་ལ་བ�བ་པར་�འོ། །བདག་གིས་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་མངོན་པར་�བ་པ་�ོགས་པར་�་བའི་དོན་

�་ཆོས་�མས་ལ་བ�བ་པར་�འོ་�མ་�་སེམས་བ�ེད་དེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་གང་ལ་གནས་ནས། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཉིད་�་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ེད་

པར་འ�ར་བ་�ོ་�ེ་�་�འི་སེམས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

我當以不共一切相智心，行六波羅蜜多。我當為隨證一切法而學。我當現證諸法一理。

我當為現證波羅蜜多而學諸法，我當為現證三十七菩提分法而學諸法，我當為現證靜

慮、無量、無色定、神通而學諸法。我當為現證十力、四無畏、四無礙解、十八佛不

共法而學諸法。』善現！此乃諸菩薩摩訶薩無論居於何處，當以無所得方便，作大有

情聚、大有情部上首，是金剛喻心。 

〔F.185a6〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འདི་�མ་�་སེམས་ཅན་ད�ལ་བ་པ་དང༌། 

�ོལ་སོང་གི་�ེ་གནས་པ་དང༌། གཤིན་�ེའི་འཇིག་�ེན་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་�ེད་ཅིག་གིས་�ག་བ�ལ་�ི་ཚ�ར་བ་ཉམས་�་�ོང་བར་
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འ�ར་བ་དེ་དག་གི་དོན་�་�ག་བ�ལ་�ི་ཚ�ར་བ་དེ་བདག་གིས་ཉམས་�་�ོང་བར་�འོ་�མ་�་སེམས་བ�ེད་དོ། །དེ་ལ་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་བ�ེད་པར་�་བ་ནི། འདི་�ར་ཇི་�ིད་�། སེམས་ཅན་དེ་དག་�ང་པོ་�ག་མ་མེད་པར་

ཡོངས་�་�་ངན་ལས་འདས་�ི་བར་�་བདག་གིས་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་དོན་�་ཡང་བ�ལ་པ་�ེ་བ་�ག་�ིག་བ�་�ོང་མང་པོར་དེ་

དག་�ང་པོ་�ག་མ་མེད་པའི་ད�ིངས་�་�་ངན་ལས་འདས་�ི་བར་�་127

128སེམས་ཅན་ད�ལ་བ་དང༌། �ད་འ�ོའི་�ེ་གནས་དང༌། 

གཤིན་�ེའི་འཇིག་�ེན་པའི་�ག་བ�ལ་ཉམས་�་�ོང་བར་�འོ་�མ་ཞིང་�ལ་འདི་ཉིད་�ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ང་པོ་མ་�ས་

པའི་�་ངན་ལས་འདས་པའི་ད�ིངས་�་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་འདས་�ི་བར་�་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་སེམས་ཅན་

ད�ལ་བ་ལ་སོགས་པའི་�ག་བ�ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉམས་�་�ོང་བར་�ས་ཏེ། དེ་ནས་གདོད་བདག་གི་དོན་�་དགེ་བའི་�་བ་

བ�ེད་དེ། བ�ལ་པ་�ེ་བ་�ག་�ིག་བ�་�ོང་�་མས་�ང་�བ་�ི་ཚ�གས་བསགས་ནས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་

�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་འཚང་�་བར་�འོ་�མ་�་སེམས་བ�ེད་པར་�་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་གང་གིས་སེམས་ཅན་�ི་

ཚ�གས་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཉིད་�་�ེད་པར་འ�ར་པ་�ོ་�ེ་�་�འི་སེམས་བ�ེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩如是思惟發心：『所有有情地獄、畜生生處、閻王世界諸有

情將受諸苦，我當為彼等領受是苦。』此中菩薩摩訶薩當發心者，如是：『直至彼諸

有情入無餘蘊涅槃，我也當為一一有情，歷許多百千萬億刼，直至彼等入無餘蘊涅槃

界，受有情地獄、畜生生處、閻王世界之苦。』思已，即以此方便，直至一切有情入

無餘藴涅槃界，為一切有情受一切彼諸地獄等苦。爾後始為己而生善根，思惟發心：

『當以許多百千萬億劫累積菩提資糧後，圓證無上正等菩提。』善現！此乃所以令作

大有情眾、大有情部上首之發金剛喻心。 

〔F.185b5〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་བ�ེད་པ་གང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་�ི་མཆོག་�་འ�ར་བར་�་བ་�བས་པོ་ཆེའི་སེམས་�་�འོ། །དེ་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་�བས་

པོ་ཆེ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སེམས་དང་པོ་བ�ེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བ�ང་ནས་འདོད་ཆགས་�ི་སེམས་མི་བ�ེད། ཞེ་�ང་གི་སེམས་མི་བ�ེད། 

གཏི་�ག་གི་སེམས་མི་བ�ེད། བ�ེ་བའི་སེམས་མི་བ�ེད། ཉན་ཐོས་�ི་སེམས་དང༌། རང་སངས་�ས་�ི་སེམས་�ང་མི་བ�ེད་པ་གང་

ཡིན་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་གང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་མཆོག་ཉིད་�་�ེད་�ང་དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་པ་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་�བས་པོ་ཆེའོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩當以何發心令作一切有情上首，是名偉大心。此中菩薩摩訶

128 德格版作 དེ་དག་�ང་པོ་�ག་མ་མདེ་པའི་ད�ིངས་�་�་ངན་ལས་འདས་�་ིབར་�།，北京版及那塘版均無此段文字。譯文

依德格版。 
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薩之偉大心者，謂自初發心以來，即不生貪欲心，不生瞋恨心，不生愚癡心，不生愛

心，亦不生聲聞心、緣覺心。善現！此乃所以令作一切有情上首，卻不因此而驕慢之

菩薩摩訶薩偉大心。 

〔F.185b7〕རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་མི་�ལ་པའི་སེམས་དང་�ན་པར་�་�ེ། དེ་

ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་མི་�ལ་བ་ཉིད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་

པ་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང༌། དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་གང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་མཆོག་

ཉིད་�་འ�ར་བ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་མི་�ལ་བའོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩應具不傾動心，此中菩薩摩訶薩不可傾動心者，謂具一切相

智作意，不因此而起驕慢。善現！此乃所以令作一切有情上首之菩薩摩訶薩不傾動心。 

［F.186a2］རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་

བའི་སེམས་བ�ེད་པར་�འོ། །དེ་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཕན་པ་དང༌། བདེ་བའི་སེམས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ོབ་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་མི་གཏོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་འ�ར་བ་མེད་

པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། རབ་འ�ོར་འདི་ནི་གང་ལ་གནས་ན་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་�་དེ་

མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ེད་པར་འ�ར་བའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཕན་པ་དང༌། བདེ་བའི་སེམས་སོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩當為利樂一切有情而發心，此中菩薩摩訶薩之利樂心者，謂

救護有情，不捨一切有情，亦不因此而起驕慢。善現！此乃無論安住何處，皆以無所

得方便，令作大有情眾、大有情部上首之菩薩摩訶薩利樂心。 

［F.186a4］རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ནི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཆོས་ལ་�ན་

དགའ་བའི་�ལ་འ�ོར་ལ་བ�ོན་པར་�འོ། །དེ་ལ་ཆོས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ད�ེར་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། འདི་ནི་ཆོས་ཞེས་

�འོ། །དེ་ལ་ཆོས་ལ་དགའ་བ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་�ེ། འདི་ནི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་ཞེས་�འོ། །དེ་ལ་ཆོས་

ལ་�ན་དགའ་བ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་�ོམ་ཞིང་མང་�་�ེད་པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། འདི་ནི་ཆོས་ལ་�ན་དགའ་བ་ཞེས་�འོ། །དེ་ལ་ཆོས་ལ་

དགའ་བ་དང༌། �ན་དགའ་བའི་�ལ་འ�ོར་ལ་བ�ོན་པ་གང་ཞེ་ན། མངོན་པར་�ོར་བ་�ེ། འདི་ནི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཆོས་ལ་

�ན་དགའ་བའི་�ལ་འ�ོར་ལ་བ�ོན་པ་ཞེས་�འོ། །རབ་འ�ོར་དེ་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། །སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཉིད་�་འ�ར་བ་དེ་མི་དམིགས་

པའི་�ལ་�ིས་�འོ། ། 
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善現！復次，菩薩摩訶薩當勤修於法歡喜、於法遍喜之瑜伽。其中云何為法？凡一切

法無分別，此即是法。其中云何於法歡喜？凡於法現前歡喜，此即於法歡喜。其中云

何於法遍喜？凡是多修法，此即於法遍喜。其中云何勤修於法歡喜、於法遍喜之瑜伽？

現前加行，此即勤修於法歡喜、於法遍喜之瑜伽。善現！如是，菩薩摩訶薩行般若般

羅蜜多故，以無所得方便，作大有情蘊、大有情部上首。 

［F.186b1］རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས་

ནང་�ོང་པ་ཉིད་ལ་གནས། �ི་�ོང་པ་ཉིད་ལ་གནས། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ལ་གནས། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་

བར་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་�་འ�ར་བར་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་

�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩行般若般羅蜜多故，住內空、住外空、住內外空、乃至住無

性自性空，以無所得方便，作大有情蘊、大有情部上首。 

［F.186b2］རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། 

�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་ལ་གནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་�མས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་

དག་པར་རིག་པ་�མས་དང༌། �མས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། �ིང་�ེ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ལ་གནས་ཏེ། 

སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་�་འ�ར་བར་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�འོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩行般若般羅蜜多故，住諸菩提分法，住如來十力、四無畏、

諸無礙解、大慈、大悲、十八佛不共法，以無所得方便，作大有情蘊、大有情部上首。 

［F.186b4］རབ་འ�ོར་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པས། 

དཔའ་བར་འ�ོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་གནས། ནམ་མཁའ་�ར་ཆགས་པ་མེད་པས། �མ་པར་�ོལ་ཞིང་གོས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་�ི་བར་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཉིད་�་འ�ར་བར་མི་དམིགས་

པའི་�ལ་�ིས་�་�ེ། རབ་འ�ོར་ཆོས་དེ་དག་ལ་གནས་ཤིང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་�ོད་པས། ཆོས་འདི་དག་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་�ི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་�ི་�ེ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཉིད་�་འ�ར་བར་

�་བ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ོད་དོ་ཞེས་�་བ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་མཆོག་

ཉིད་�་སེམས་དཔའ1ི28

129་སེམས་ཆེན་པོ་ཉིད་དོ། ། 

129 德格版作 སེམས་དཔའ，ི北京版及那塘版均作 སེམས་པའི，譯文依北京版。 
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善現！復次，菩薩摩訶薩行般若般羅蜜多故，住健行三摩地，乃至住如虛空無著解脫

無染三摩地，以無所得方便，作大有情蘊、大有情部上首。善現！住彼等法，菩薩摩

訶薩行般若般羅蜜多故，住此諸法，當作大有情蘊、大有情部上首。是故說菩薩名摩

訶薩。」 

以上為誓成一切有情上首之大心。 

 

1.6.2 大斷 

［F.186b7］དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་དོན་གང་གི་

�ད་�། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ི་བ་དེ་ལ་བདག་�ང་�ོབས་སོ། ། 

爾時，具壽舎利子白佛言：「世尊！我亦樂以辯才，說以何義故菩薩名摩訶薩。130」 

［F.187a1］བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། �་རིའི་�་དོན་གང་གིས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཞེསབ�ོད་པ་ལ་�ོད་�ོབས་པར་�ོས་ཤིག།  

佛言：「舎利子！以何義故說菩薩名摩訶薩，隨汝意說 131。」 

［F.187a1］�་རིའི་�ས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་བདག་�་�་བ་དང༌། སེམས་ཅན་�་�་བ་དང༌། �ོག་�་�་བ་དང༌། �ེ་བ་

པོར་�་བ་དང༌། གསོ་བར་�་བ་དང༌། �ེས་�ར་�་བ་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་�ེས་དང༌། ཤེད་�་དང༌། �ེད་པ་པོ་དང༌། ཚ�ར་

བ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོར་�་བ་དང༌། ཆད་པར་�་བ་དང༌། �ག་པར་�་བ་དང༌། ཡོད་པར་�་བ་དང༌། མེད་པར་�་

བ་དང༌། �ང་པོར་�་བ་དང༌། ཁམས་�་�་བ་དང༌། �ེ་མཆེད་�་�་བ་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བར་�་བ་དང༌། ཕ་རོལ་�་

�ིན་པར་�་བ་དང༌། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�་�་བ་དང༌། �ོབས་དང༌། མི་འཇིགས་པར་�་བ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་

འ�ེས་པའི་བར་�་�་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཡོངས་�་�ིན་པར་�་བར་�་བ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཞིང་ཡོངས་�་�ོང་བར་�་བ་དང༌། 

�ང་�བ་�མ་པར་�ོག་པར་�་བ་དང༌། སངས་�ས་�་�་བ་དང༌། ཆོས་�་�་བ་དང༌། དགེ་འ�ན་�་�་བ་དང༌། ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་

བ�ོར་བར་�་བ་�མས་ཏེ། �་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་�་�ང་བའི་�ད་�། སེམས་ཅན་�མས་ལ་ཆོས་�ོན་པར་བ�ིད་�ང་དེ་

མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་བ�ིད་དེ། དེའི་�ད་�། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ིའོ། ། 

130 梵文：mamāpi pratibhāti (mamāpi bhagavan pratibhāti 世尊！我亦辯之), 藏文：de la bdag kyang spobs 
so,  對應漢譯經文，竺法護譯「我應堪任講論….」，無羅叉譯「我當說….」，鳩摩羅什譯「我亦樂說….」，

玄奘譯「我亦樂以智慧辯才，說….」。今依藏文譯「我亦樂以辯才，說…」。 
131 梵文：pratibhātu te, 藏文：khyod spobs par byos shig,  對應漢譯經文，竺法護譯「應所論也」，無

羅叉譯「汝樂欲說者便說之」，鳩摩羅什譯「便說」，玄奘譯「隨汝意說」。今依玄奘譯。 
 154 

                                                      



舎利子言：「世尊！為斷盡我見、有情見、壽者見、生者見、養者見、補特伽羅見、

意生見、儒生見、作者見、受者見、知者見、見者見，斷見、常見、有見、無見、蘊

見、界見、處見、緣起見、波羅蜜多見、菩提分見、十力、四無畏見、十八不共法見，

成熟有情見、嚴淨佛土見、分別菩提見、佛見、法見、僧見、轉法輪見等所有諸見，

雖向眾有情開示正法，其亦以無所得方便為之，是故菩薩名摩訶薩。」 

［F.187a5］དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་

�་ཅིའི་�ིར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ག�གས་�་�་བར་འ�ར་བ་ཡིན། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་

�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པར་�་བར་འ�ར་བ་ནས། ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་བའི་བར་�་�་བར་འ�ར་བ་ཡིན།  

爾時，具壽善現對具壽舎利子言：「具壽舎利子！何故菩薩摩訶薩於色起見、於受、

想、諸行、識起見，乃至於轉法輪起見？」 

［F.187a7］�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཐབས་མི་མཁས་པས་ག�གས་�་དམིགས་ཤིང༌། དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�་བ་བ�ེད་དོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་

དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པར་དམིགས་ཤིང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�་བ་བ�ེད་དོ། །དེ་བཞིན་�་�་ཆེར་�ེ་མཆེད་

དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བར་སོ་སོ་བ་དང༌། བ�ས་པའི་བར་�་དམིགས་ཤིང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�་བ་

བ�ེད་དོ། །དེ་བཞིན་�་�ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་�མས་དང༌། ཡང་དག་པར་�ོང་བ་�མས་དང༌། �་འ�ལ་�ི་�ང་པ་�མས་དང༌། 

དབང་པོ་�མས་དང༌། �ོབས་�མས་དང༌། �ང་�བ་�ི་ཡན་ལག་�མས་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་པ་དང༌། ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་�མས་དང༌། ཡི་གེ་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་�མས་དང༌། ཚད་མེད་པ་�མས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་

པ་�མས་�་དམིགས་ཤིང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�་བ་བ�ེད་དོ། །�མ་པར་ཐར་པ་དང༌། མཐར་�ིས་གནས་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་

པ་ད�་དང༌། �ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང༌། 

ག�ངས་�ི་�ོ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། སངས་

�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པར་དམིགས་ཤིང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�་བ་བ�ེད་དོ། །ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་བའི་བར་�་དམིགས་ཤིང་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�་བ་བ�ེད་དོ། ། 

〔舎利子〕言：「具壽善現！此中，菩薩摩訶薩行般若般羅蜜多，以無方便善巧緣色，

且以有所得方便起見；緣受、想、諸行、識，且以有所得方便起見。如是，廣至緣處、

界，乃至緣起總、別，且以有所得方便起見。如是，緣諸念住、諸正斷、諸神足、諸
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根、諸力、諸覺支、八聖道支、諸波羅蜜多、諸文字、諸靜慮、諸無量、諸無色定，

且以有所得方便起見。緣解脫、九次第定、空、無相、無願、神通、三摩地、陀羅尼

門、如來十力、四無畏、無礙解、佛不共法，且以有所得方便起見。乃至緣轉法輪，

且以有所得方便起見。 

〔F.187b5〕ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་དེའི་�ིར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ག�གས་�་�་བར་འ�ར་བ་ཡིན། 

ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པར་�་བར་འ�ར་བ་ཡིན། ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་བའི་བར་�་

�་བར་འ�ར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཐབས་

མཁས་པས། �་བའི་�མ་པ་དེ་དག་�ང་བའི་�ིར། མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཆོས་�ོན་ཏོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོང་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་དོ། ། 

具壽善現！是故，菩薩摩訶薩於色起見，於受、想、諸行、識起見，乃至於轉法輪起

見。此中，菩薩摩訶薩行般若般羅蜜多時，以方便善巧斷彼等見相故，以無所得方便

開示正法。」 

以上為大斷。 

 

1.6.3 大證 

〔F.187b7〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་དོན་གང་

གི་�ད་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ི་བ་དེ་ལ་བདག་�ང་�ོབས་སོ། །  

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我亦樂以辯才，說以何義故菩薩名摩訶薩。」 

〔F.188a1〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། རབ་འ�ོར་�ོད་�ིས་�ོབས་པ་�ེད་ཅིག།  

佛言：「善現！隨汝意說。」 

〔F.188a1〕རབ་འ�ོར་�ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་�ི་སེམས་དང་མི་མཉམ་པ་དང༌། མཉམ་པའི་སེམས་ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་མ་ལགས་པའི་སེམས། ཟག་པ་མ་མཆིས་ཤིང་ཁམས་ག�མ་�་མ་གཏོགས་པའི་

སེམས་གང་ལགས་པ་དེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པའི་�ད་�། ཆགས་པ་མ་མཆིས་པ་དེའི་�ིར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ི་བའི་�ངས་�་མཆིའོ། །དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན། འདི་�ར་སེམས་དེ་ནི་སེམས་མ་ལགས་ཏེ། དེས་ན་དེ་ལ་ཆགས་

པ་མ་མཆིས་སོ། ། 
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善現白佛言：「世尊！菩提心，無等等 132心，不共一切聲聞、緣覺心，無漏、不繫三

界 133心，凡此皆本性空故，無有貪著 134，是故菩薩入於摩訶薩行列。所以者何？如是

彼心非心，故無貪著。」 

〔F.188a3〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་

འ�ོར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་

དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་གང་ཡིན།  

爾時，具壽舎利子告具壽善現言：「具壽善現！云何菩薩摩訶薩之無等等心，不共一

切聲聞、緣覺心？」 

〔F.188a4〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ནི་སེམས་

དང་པོ་བ�ེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བ�ང་�ེ། ཆོས་འགའ་ཡང་�ེ་བའམ། འགག་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང་ངོ༌། །འཕེལ་བའམ། 

འ�ིབ་པའམ། འོང་བའམ། འ�ོ་བ་འམ། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། �མ་པར་�ང་བར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་མི་མཐོང་�ེ། ཚ�་

དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གང་ལ་�ེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་དང༌། འཕེལ་བ་མེད་ཅིང་འ�ིབ་པ་མེད་པ་དང༌། འོང་བ་མེད་ཅིང་

འ�ོ་བ་མེད་པ་དང༌། �ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་�མ་པར་�ང་བ་མེད་པ་དེ་ལ་ཉན་ཐོས་�ི་སེམས་མེད་དོ། །རང་སངས་�ས་

�ི་སེམས་མེད་དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་

�ེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་སོ། ། 

善現言：「具壽舎利子！此中，菩薩摩訶薩從初發心以來，不真隨見少法有生有滅，

不真隨見有增有減，有來有去，有染有淨。具壽舎利子！何處無生無滅，無增無減，

無來無去，無染無淨，是中無聲聞心，無緣覺心。具壽舎利子！此乃菩薩摩訶薩無等

等心，即不共一切聲聞、緣覺心。」 

132 梵文：asamasama, 藏文：mi mnyam pa dang mnyam pa’i, 對應漢譯經文，竺法護譯「等無所等」，

無羅叉譯「無有與等」，鳩摩羅什與玄奘均譯「無等等」，今依羅什等譯。 
133 梵文：aparyāpannaṃ traidhātuke, 藏文：khams gsum du ma gtogs pa’i, 對應漢譯經文，竺法護譯「亦

無因緣」，鳩摩羅什譯「不繫」，玄奘譯「不墮三界」，今依藏文譯「不繫三界」。本章除此處外，另以

khongs su ma gtogs pa 形式出現四次，以 khongs su chud pa med pa 形式出現八次，以 khong du chud pa 
med pa 形式出現二次，因為前文都連結 zag pa med pa（無漏），而且對應漢譯經文，也找不到除了上

述以外的譯文。因此推斷上列四種形式藏文，都是 khams gsum du khongs su ma gtogs pa 一文略去 khams 
gsum du（三界）的省文，及其不同的表達方式，均有「不入其中」或「不入其範圍」之義，可解為

「不繫三界」之省文，故皆譯為「不繫」。 
134

 梵文：'saktas, 藏文：chags pa ma mchis pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「無所著」，無羅叉與鳩摩羅

什均譯「不著」，玄奘譯「不取著」，今譯「不貪著」。 
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〔F.188a7〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་གང་�ོད་�ིས་འདི་�ད་�། ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་སེམས་ཟག་པ་མེད་པ་

ཁོང་�་�ད་པ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་གང་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པ་

ཉིད་�ི་�ིར་ག�གས་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཆགས་

པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  

〔舎利子〕言：「具壽善現！如你所說，一切智心，無漏、不繫心，其中皆無貪著。

具壽善現！本性空故，是不貪著於色耶？亦不貪著於受、想、諸行、識耶？乃至亦不

貪著一切相智耶？」 

〔F.188b2〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ག�གས་�ང་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། 

འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །�ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བའི་

བར་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་ཡང་ཆགས་པ་

མེདདོ། །�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་བར་ཡང་

ཆགས་པ་མེད་པའོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པའོ། ། 

善現言：「具壽舎利子！如是，既不貪著色，亦不貪著受、想、諸行、識，乃至不貪

著處、界、緣起。亦不貪著靜慮、無量、無色定，乃至亦不貪著諸菩提分法，亦不貪

著十八佛不共法，亦不貪著一切相智。」 

〔F.188b4〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ོད་�ིས་འདི་�ད་�་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་སེམས་དེ་ཡང་ཟག་པ་མེད་

ཅིང་ཁོང་�134

135་�ད་པ་མེད་པ་ཞེས་གང་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་�ིས་པ་སོ་སོའི་�ེ་བོ་�མས་�ི་སེམས་�ང་རང་བཞིན་

�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་མ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནམ། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་�ི་སེམས་དང༌། སངས་�ས་

བཅོམ་�ན་འདས་�མས་ཐམས་ཅད་�ི་སེམས་�ང་རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་མ་གཏོགས་པ་ཡིན་

ནམ།  

〔舎利子〕言：「具壽善現！如你所說，一切智心，亦復無漏、不繫。具壽善現！諸

凡夫心亦本性空故，無漏、不繫耶？一切聲聞、緣覺心，諸佛世尊心，亦本性空故，

無漏、不繫耶？」 

〔F.188b6〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། �ིས་པ་སོ་སོའི་�ེ་བོ་�མས་�ི་�གས་�ང་

135 德格版作 khong du，北京版及那塘版均作 khongs su，對譯文無影響。 
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རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་དོ། །ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་�མས་�ི་སེམས་�ང་

རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་དོ། །སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�མས་�ི་�གས་�ང་རང་

བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舎利子！彼彼如是，諸凡夫心亦本性空故，無漏、不繫。諸聲聞、緣

覺心亦本性空故，無漏、不繫。諸佛世尊心亦本性空故，無漏、不繫。」 

〔F.188b7〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་དེ་�ར་ཡིན་ན། ག�གས་�ང་རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་

ཁོངས་�་མ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནམ། ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་རང་བཞིན་�ོང་པ་

ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་མ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནམ། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

བཅོ་བ�ད་�ི་བར་ཡང་རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་བར་ཡང་རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  

〔舎利子〕言：「具壽善現！若如所說，色亦本性空故，無漏、不繫耶？受、想、諸

行、識亦本性空故，無漏、不繫耶？三十七菩提分法、如來十力、四無畏、四無礙解，

乃至十八佛不共法亦本性空故，無漏、不繫耶？乃至一切相智亦本性空故，無漏、不

繫耶？」 

〔F.189a3〕རབ་འ�ོར་�ིས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཇི་�ད་�ས་པ་དེ་བཞིན་ཏེ། ག�གས་�ང་རང་བཞིན་�ོང་པ་

ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་དོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་

རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་དོ། །སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་ཡང་རང་

བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་�་�ད་པ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舎利子！如你所說，色亦本性空故，無漏、不繫；受、想、諸行、識

亦本性空故，無漏、不繫；乃至諸佛不共法亦本性空故，無漏、不繫。」 

〔F.189a4〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་གང་ཡང་�ོད་�ིས་འདི་�ད་�་སེམས་མེད་པའི་�ིར་སེམས་དེ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་

མེད་དོ་ཞེས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་རབ་འ�ོར་ག�གས་�ང་ག�གས་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ཚ�ར་བ་ཡང་ཚ�ར་བ་

མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། འ�་ཤེས་�ང་འ�་ཤེས་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། འ�་�ེད་�མས་�ང་འ�་�ེད་

མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �ང་�བ་�ི་
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�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་�ི་བར་ཡང་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་

འ�ེས་པ་�མས་�ི་བར་ཡང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་

པ་ཉིད་�ི་བར་ཡང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།  

舍利子言：「具壽善現！無論如何，如你所說，以無心故，亦不貪著其心。具壽善現！

色亦不貪著無色耶？受亦不貪著無受，想亦不貪著無想，諸行亦不貪著無行，識亦不

貪著無識，乃至諸菩提分法亦不貪著無諸菩提分法耶？乃至諸佛不共法亦不貪著無諸

佛不共法耶？乃至一切相智亦不貪著無一切相智耶？」 

〔F.189a7〕�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ཇི་�ད་�ས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ག�གས་�ང་ག�གས་

མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་

135

136ལ་ཆགས་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་�་ཁམས་དང༌། �ེ་མཆེད་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་སོ་སོ་བ་དང༌། བ�ས་པ་�མས་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་�མ་པར་ཤེས་པ་

མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་དོ། །ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་དང༌། �ོབས་དང༌། མི་

འཇིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ང་སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་

�མས་མེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ནི་�ང་�བ་�ི་སེམས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་དང་

�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་དེས་�ང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོམ་སེམས་�་འ�ར་བ་མེད་མངོན་པར་ཆགས་

པར་འ�ར་བ་མེད་དེ། དེའི་�ིར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་དོ། །འདི་

དག་གིས་ནི་�བ་པའི་ཆེད་�་�་བ་བ�ན་ཏོ། ། 

〔善現〕言：「具壽舎利子！如是如是，如你所說。具壽舎利子！色亦不貪著於無色，

受、想、諸行、識，亦不貪著於無識。如是，諸界、處、緣起之總、別，靜慮、無量、

無色定，識亦不貪著於無識 137，波羅蜜多、神通、菩提分法、力、無畏、無礙解，諸

佛不共法，亦不貪著於無諸佛不共法。具壽舎利子！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多

時，其菩提心，無等等心，不共聲聞、緣覺心，亦以無所得方便，於一切法不驕慢，

不貪著，是故說菩薩名摩訶薩。」 

136 北京版及那塘版此處多加 མེད་པ，譯文依北京版，較合上下文義。 
137 與上下文義不相應，本句「識亦不貪著於無識」疑為重出。 
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以上為大證。 

以此等論述正行之所為。 
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第七章  論鎧甲正行 

1.7 論鎧甲正行
138

 

1.7.1 第一、六種布施波羅蜜多鎧甲
139

 

〔F.189b5〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�མས་མའི་�་གང་པོས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་�ན་འདས་

དོན་གང་གི་�ད་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ི་བ་དེ་ལ་བདག་�ང་�ོབས་སོ། ། 

爾時，具壽滿慈子白世尊言：「世尊！我亦樂以辯才，說以何義故菩薩名摩訶薩。」 

〔F.189b6〕བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་པ། གང་པོ་�ོད་�ིས་�ོབས་པ་�ེད་ཅིག ། 

世尊言：「滿慈子 140！隨汝意說。」 

〔F.189b6〕གང་པོས་གསོལ་པ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པའི་སེམས་ཅན་ལགས་ཏེ། བཅོམ་�ན་འདས་དེ་

ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་�གས་པའི་སེམས་ཅན་ལགས་ལ།  དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་སེམས་

ཅན་ལགས་ཏེ།  དེའི་�ད་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ིའོ། ། 

滿慈子言：「世尊！彼是披大鎧甲 141有情。世尊！彼是發趣大乘有情，彼是安住大乘

有情，因此菩薩復名摩訶薩。」 

〔F.189b7〕དེ་ནས་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�ས་ཚ�་དང་�ན་པ་�མས་མའི་�་གང་པོ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་�ས་སོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་

གང་པོ་ཇི་ཙམ་�ིས་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཞེས་�། 

爾時，具壽舍利子語具壽滿慈子言：「具壽滿慈子！齊何 142堪稱菩薩摩訶薩披大鎧

甲？」 

〔F.190a1〕གང་པོས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་�ང་�བ་�ི་

138  大乘正行須發廣大心，謂鎧甲正行（go cha’i sgrub pa），釋法尊譯披甲正行或擐甲正行，為一切相

智品之第七義。科判分六，以彼六種鎧甲正行，一一皆於施等之中攝六度故。《現觀莊嚴論》云：「由

彼等別別，皆攝施等六，故披甲修行，六六如經說。」（I:43）《現觀莊嚴論略釋》云：「欲於布施等一

一度中俱攝六度而修習，此廣大意樂所攝持之菩薩瑜伽，即披甲正行之相，界從大乘資糧道至最後心。」

（p.1:25） 
139  第一、六種布施波羅蜜多鎧甲，指於布施波羅蜜多中，攝六波羅蜜多而修，即圓滿布施布施鎧甲、

持戒布施、安忍布施、精進布施、禪定布施、般若布施。第二以下類推。 
140  梵文：pūrṇa, 藏文 gang po,  為前文 byams ma’i bu gang po 譯為「滿慈子」之省文。今一律譯「滿

慈子」。 
141  藏文：go cha chen po bgos pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「被大德鎧」，無羅叉譯「為大功德所纏

絡」，鳩摩羅什譯「大誓莊嚴」，玄奘譯「被大功德鎧」。今依藏文譯「披大鎧甲」。 
142  藏文：ji tsam gyis na, 與後文 de tsam gyis na, 相呼應，指菩薩要做到什麼樣程度才堪稱披大鎧甲。

今依藏文譯作「齊何…，齊此…」。 
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དོན་�་�ོད་པ་ན་སེམས་ཅན་�ང་ཟད་ཉི་ཆ1ེ42

143
་ཞིག་གི་དོན་�་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་ཤིང་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་བ་

མ་ཡིན་�ི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་ནས་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་�་

�ང་�བ་�ི་དོན་�་�ོད་པ་ན་སེམས་ཅན་ཉི་ཚ�་བ་ཞིག་གི་དོན་�་�ལ་�མིས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་གནས་

ཤིང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་པ་མ་ཡིན་�ི་འོན་�ང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

གནས་ནས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་པར་�ེད་དོ། ། 

滿慈子言：「具壽舍利子！此中，菩薩摩訶薩行菩提時，非為利益少數有情住布施波

羅蜜多而圓滿行布施；是為利益一切有情住布施波羅蜜多而圓滿行布施。如是，行菩

提時，非為利益少數有情住持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅

蜜多、般若波羅蜜多而修般若波羅蜜多，是為利益一切有情住般若波羅蜜多而修般若

波羅蜜多。 

〔F.190a4〕�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་འདི་�ེད་ཅིག་ནི་�ང་པོ་མ་�ས་པའི་�་ངན་ལས་

འདས་པའི་ད�ིངས་�་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་བ�་བར་�འོ། །སེམས་ཅན་འདི་�ེད་ཅིག་ནི་ཡོངས་�་�་ངན་ལས་བ�་བར་མི་�འོ་

ཞེའམ། སེམས་ཅན་འདི་�ེད་ཅིག་ནི་�ང་�བ་�་དགོད་པར་�འོ། །སེམས་ཅན་འདི་�ེད་ཅིག་ནི་�ང་�བ་�་དགོད་པར་མི་�འོ་

ཞེས་སེམས་ཅན་ཡོངས་�་བཅད་པས་གོ་ཆ་མི་�ོན་�ི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་

དོན་�་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་�ོན་ཏོ། ། 

菩薩摩訶薩不以確認『當滅度此等有情於無餘蘊涅槃界，不當滅度彼等有情；當安立

此等有情於菩提，不當安立彼等有情於菩提』而披鎧甲；菩薩摩訶薩是為利益一切有

情披大鎧甲。 

〔F.190a6〕 དེ་འདི་�མ་�་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་�ང་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�འོ། །སེམས་ཅན་

འདི་དག་�ང་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ར་བར་�འོ། །བདག་གིས་�ང་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�འོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ང་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ར་བར་�འོ། །དེ་བཞིན་�་བདག་

གིས་�ང་�ང་�བ་�ི་ཆོས་�མས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་བ�ོམ་པར་

143  德格版作 ཆ，ེ中華藏作 ཚ�，50-460L4，譯文依中華藏。 
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�། གཞན་ཡང་དེ་དག་ལ་དགོད་པར་�འོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ལ་གནས་པར་�འོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ང་སངས་�ས་�ི་

ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ལ་�ར་བར་�འོ་ཞེས་�་བར་སེམས་བ�ེད་དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་ཙམ་�ིས་ན་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་བ་ཞེས་�་བ་ནི་བ�བ་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ།། །། 

彼亦作如是念而發心：『我當圓滿布施波羅蜜多，亦當結合 144一切有情於布施波羅蜜

多；我當圓滿持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波

羅蜜多，亦當結合一切有情於般若波羅蜜多。如是，我當修諸菩提分法、靜慮、無量、

無色定，亦當安置〔一切有情〕於如是諸法。我當安住如來十力、四無畏、四無礙解、

十八佛不共法，亦當結合一切有情於十八佛不共法。』具壽舍利子！齊此堪稱菩薩摩

訶薩披大鎧甲。」 

以上為正行之自性。 

144 梵文：niyojayiṣyāmīti,  藏文：sbyar bar bya, 對應漢譯經文，竺法護譯「吾身自當具足…，勸助眾

生令入…」，無羅叉譯「我自當具足…，亦當教他人使具足…」，鳩摩羅什譯「我當自具足…，亦令一

切眾生…」，玄奘譯「我當自圓滿…，亦令一切有情圓滿… 」。今依藏文譯「我當圓滿…亦當結合一

切有情於…」。 
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།། བམ་པ་ོབ�་བཞ་ིཔ།། 

卷第十四 

 

〔F.190b3〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པའི་ཚ�། �ིན་པ་གང་ཡོངས་�་གཏོང་བ་དེ་དག་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཡོངས་�་

གཏོང་�ེ། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མངོ་�་�ས་ཤིང་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་

�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་�ེ། འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་�ིན་པ་

ཡོངས་�་གཏོང་བའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་གོ་ཆའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以具一切相智作意，圓滿布施所

有布施，並將此等善根共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多，而圓滿布施之布施波羅蜜多鎧甲。 

〔F.190b5〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པའི་ཚ�། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་ཞིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་

སངས་�ས་�ིས་ཡིད་ལ་�ེད་པ་�ོང་བ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་

ཅིང་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་བའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་གོ་ཆའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以具一切相智作意圓滿布施，而

捨離聲聞、縁覺作意。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，而圓滿布施之持戒波羅蜜多

鎧甲。 

〔F.190b6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པའི་ཚ�། �ིན་པ་གཏོང་བ་ན་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཆོས་དེ་དག་ལ་བ�ོད་པ་དང༌། 

མོས་པ་དང༌། �ོག་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། �ིན་པ་

ཡོངས་�་གཏོང་བའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་གོ་ཆའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多而行布施時，以具一切相智作意，詮

說、勝解、通達彼等諸法。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，並圓滿布施之安忍波羅

蜜多鎧甲。 
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〔F.191a1〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས། བ�ོན་འ�ས་མི་གཏོང་བ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་བའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའི་གོ་ཆའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以具一切相智作意不捨精進，此

為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，而圓滿布施之精進波羅蜜多鎧甲。 

〔F.191a2〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་བ་ན་འདི་�ར་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་སེམས་�ེ་

གཅིག་�་�ེད་ཅིང་དེ་ལ་དམིགས་པ་གཅིག་པས་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་སེམས་བ�ེད་པ་�མས་�ི་གོ་མི་

འ�ེད་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་

བའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་གོ་ཆའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，以具一切相智作意行布施時，如是，

心一境性故，不起聲聞、縁覺相應發心。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，而圓滿布

施之禪定波羅蜜多鎧甲。 

〔F.191a4〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་བའི་ཚ�།  �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

�་མར་�ས་པའི་འ�་ཤེས་ཉེ་བར་གནས་ཏེ། �ིན་པ་པོ་ཡང་མི་དམིགས། ལེན་པ་པོ་ཡང་མི་དམིགས། �ིན་པར་�་བ་ཡང་མི་

དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་�ིན་པ་

ཡོངས་�་གཏོང་བའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་གོ་ཆའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多而圓滿布施時，以具一切相智作意，

住一切法如幻想，施者、受者、施物皆不可得。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，而

圓滿布施之般若波羅蜜多鎧甲。 

〔F.191a6〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དེ་དག་ལ་མཚན་མར་མི་�ེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་དེའི་ཚ�། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ད་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པར་ཤེས་པར་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ིན་པའི་ཕ་
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རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོའི་གོ་ཆ་�ེ་དང་པོའོ། ། 

具壽舍利子！當菩薩摩訶薩以具一切相智作意，於彼等波羅蜜多不著相且無所得時，

應知是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多之披大鎧甲。 

以上為第一、六種布施波羅蜜多鎧甲。 

 

1.7.2 第二、六種持戒波羅蜜多鎧甲 

〔F.191a7〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་�ོད་ཅིང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ིན་པ་གང་ཡོངས་�་གཏོང་བ་དེ་དག་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཤངི་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཡོངས་�་བ�ོ་

བ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行持戒波羅蜜多，並以具一切相智作意，將彼等圓滿

布施共一切有情，以無所得方便圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行持戒波羅

蜜多之布施波羅蜜多。 

〔F.191b2〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་�ི་ས་ལ་ཡང་

མོས་པ་མི་བ�ེད་ན། སོ་སོའི་�ེ་བོའི་ས་ལ་�་�ོས་�ང་ཅི་དགོས་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智作意行持戒波羅蜜多，於聲聞、縁覺地

皆不生勝解，遑論凡夫地。此為菩薩摩訶薩行持戒波羅蜜多之持戒波羅蜜多。 

〔F.191b4〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཆོས་དེ་དག་ལ་བཟོད་པ་དང༌། མོས་པ་དང༌། �ོག་

པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智作意行持戒波羅蜜多，而且安忍、勝解、

通達彼等諸法。此為菩薩摩訶薩行持戒波羅蜜多之安忍波羅蜜多。 
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〔F.191b5〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་བ�ོན་འ�ས་ཉམས་པར་མི་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智作意，行持戒波羅蜜多，而不捨精進。

此為菩薩摩訶薩行持戒波羅蜜多之精進波羅蜜多。 

〔F.191b6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་གནས་པའི་ཚ�། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་�ི་

སེམས་�ི་གོ་མི་འ�ེད་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་པའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智作意，行持戒波羅蜜多而住時，不起聲

聞、縁覺心，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行持

戒波羅蜜多之禪定波羅蜜多。 

〔F.192a1〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཆོས་ཐམས་ཅད་�་མར་�ས་པའི་འ�་ཤེས་ཉེ་

བར་གནས་ཤིང༌། �ལ་�ིམས་དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་དེ། རང་བཞིན་�ོང་པ་ཉིད་�ི་�ིར། �ལ་�ིམས་དེ་ཡང་མི་དམིགས་ཤིང༌། 

དགེ་བའི་�་བ་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་

བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智作意行持戒波羅蜜多時，住一切法如幻

想，且不因其持戒起驕慢，自性空故，彼持戒亦不可得，並其善根悉共一切有情，圓

滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行持戒波羅蜜多之般若波羅蜜多。 

〔F.192a4〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་དེ་�ར་

�ོད་པ་ནི། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་འཛ�ན་ཏེ། དེའི་�ིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ལ་

�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོའི་གོ་ཆ་�ེ་གཉིས་པའོ། ། 
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具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩如是行持戒波羅蜜多，盡攝一切六波羅蜜多，故名披

大鎧甲。 

以上為第二、六種持戒波羅蜜多鎧甲。 

 

1.7.3 第三、六種安忍波羅蜜多鎧甲 

〔F.192a5〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ད་ཅིང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ིན་པ་གཏོང་ཞིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཤངི༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多。以具一切相智作意行布施，並其善

根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多之布施波

羅蜜多。 

〔F.192a6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་

�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་

པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་ཡོངས་�་བ�ང་ཞིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། �་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་བར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多時，非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意圓滿護戒，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩

摩訶薩行安忍波羅蜜多之持戒波羅蜜多。 

〔F.192b1〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཆོས་དེ་དག་ལ་བཟོད་པ་དང་ངེས་པ་དང༌། �ོག་པ་

འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多，且以具一切相智作意，安忍、確定、

通達彼等法。此為菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多之安忍波羅蜜多。 
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〔F.192b3〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉདི་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། བ�ོན་འ�ས་ཉམས་པར་མི་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意，行安

忍波羅蜜多，而不捨精進。此為菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多之精進波羅蜜多。 

〔F.192b4〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་

དང་ �ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་སེམས་�ེ་གཅིག་�་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་པའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意，行安

忍波羅蜜多達心一境性。此為菩薩摩訶薩行安忍波羅蜜多之禪定波羅蜜多。 

〔F.192b6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉདི་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ལ་�ོད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་�་མར་�ས་པའི་འ�་ཤེས་ཉེ་བར་གནས་ཏེ། བཟོད་པ་དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་ཅིང༌། བཟོད་པ་མི་

དམིགས་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པའོ།་། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意，行安

忍波羅蜜多，住一切法如幻想，不因彼安忍起驕慢，安忍亦不可得。此為菩薩摩訶薩

行安忍波羅蜜多之般若波羅蜜多。 

〔F.192b7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་དེ་�ར་�ོད་

པ་ནི། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་འཛ�ན་ཏེ། དེའི་�ིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་བཟོད་པའི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པའི་གོ་ཆ་�ེ་ག�མ་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩如是行安忍波羅蜜多，盡攝一切六波羅蜜多，故名披

大鎧甲。 
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以上為第三、六種安忍波羅蜜多鎧甲。 

 

1.7.4 第四、六種精進波羅蜜多鎧甲 

〔F.193a2〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་ཞིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། 

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་

འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多，並且非以具聲聞、縁覺作意，而以

具一切相智作意圓滿布施，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩

薩摩訶薩行精進波羅蜜多之布施波羅蜜多。 

〔F.193a4〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་བ�ང་ཞིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ།  �་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་

འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意圓滿護戒，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩

摩訶薩行精進波羅蜜多之持戒波羅蜜多。 

〔F.193a6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཆོས་དེ་དག་ལ་དེ་�ར་བཟོད་པ་དང༌། མོས་པ་དང༌། �ོག་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བཟོད་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意行精進

波羅蜜多，如是安忍、勝解、通達彼等諸法。此為菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多之安忍
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[波羅蜜多]。 

〔F.193a7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་

དང་ �ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་བ�ོན་འ�ས་ཉམས་པར་མི་�ེད་ཅིང༌། བ�ན་མི་འདས་པ་འདི་ནི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意行精進

波羅蜜多，且為利益一切有情不捨精進，勤奮不懈。此為菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多

之精進波羅蜜多。 

〔F.193b2〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་སེམས་�ེ་གཅིག་�་�ེད་པ་

འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意達心一

境性。此為菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多之禪定波羅蜜多。 

〔F.193b3〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་བ�ོམ་པ་ན་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་

ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་�་མར་�ས་པའི་འ�་ཤེས་ཉེ་བར་གནས་

ཏེ། བ�ོན་འ�ས་དེས་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་ཅིང༌། བ�ོན་འ�ས་དེ་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時，若修般若波羅蜜多，非以具聲聞、

縁覺作意，而以具一切相智作意，住一切法如幻想，不因彼精進起驕慢，且彼精進亦

不可得，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行精進波

羅蜜多之般若波羅蜜多。 

〔F.193b6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་
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�ོད་པ་ནི། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་འཛ�ན་ཏེ། དེའི་�ིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་བ�ོན་

འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོའི་གོ་ཆ་�ེ་བཞི་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩如是行精進波羅蜜多，盡攝一切六波羅蜜多，故名披

大鎧甲。 

以上為第四、六種持戒波羅蜜多鎧甲。 

 

1.7.5 第五、六種禪定波羅蜜多鎧甲 

〔F.193b7〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་ཞིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། 

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་

གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行禪定波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意圓滿布施，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩

摩訶薩行禪定波羅蜜多之布施波羅蜜多。 

〔F.194a2〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་བ�ང་ཞིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། �་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩，行禪定波羅蜜多。且非以具聲聞、縁覺作意，而以

具一切相智作意護戒，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩

訶薩行禪定波羅蜜多之持戒波羅蜜多。 

〔F.194a4〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་
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དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བཟོད་པ་ཡོངས་�་བ�ོམ་�ེ། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་

ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行禪定波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意圓滿修安忍，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩

薩摩訶薩行禪定波羅蜜多之安忍波羅蜜多。 

〔F.194a6〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་

�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། བ�ོན་འ�ས་ཉམས་པར་མི་�ེད་དེ། དེའི་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་

�་�ས་ཏེ། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩非以具聲聞、縁覺作意，而以具一切相智作意行禪定

波羅蜜多，而不退精進，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩

摩訶薩行禪定波羅蜜多之精進波羅蜜多。 

〔F.194b1〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་སེམས་�ེ་གཅིག་�་�ེད་དེ། དེ་ལ་དམིགས་པ་

གཅིག་པའི་�ིར་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བ་�མས་�ི་གོ་མི་འ�ེད་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མངོ་�་�ས་ ཏེ། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行禪定波羅蜜多，以具一切相智作意達心一境性，其

中唯緣一境故，不起聲聞、縁覺作意，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩

提。此為菩薩摩訶薩行禪定波羅蜜多之禪定波羅蜜多。 

〔F.194b3〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་པར་�ེད་ན། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་

བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་�་མའི་�མ་པའི་འ�་ཤེས་ཉེ་
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བར་གནས་ཏེ། བསམ་གཏན་དེས་�ང་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་ཅིང༌། བསམ་གཏན་དེ་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མངོ་�་�ས་ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行禪定波羅蜜多時，修般若波羅蜜多，亦非以具聲聞、

縁覺作意，而以具一切相智作意，住一切法如幻想，亦不因彼禪定起驕慢，彼禪定亦

不可得，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行禪定波

羅蜜多之般若波羅蜜多。 

〔F.194b6〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་དེ་

�ར་�ོད་པ་ནི། ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་འཛ�ན་ཏེ། དེའི་�ིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་

བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོའི་གོ་ཆ་�ེ་�་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩如是行禪定波羅蜜多，盡攝所有六波羅蜜多，故名披

大鎧甲。 

以上為第五、六種禪定波羅蜜多鎧甲。 

 

1.7.6 第六、六種般若波羅蜜多鎧甲 

〔F.194b7〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་

པའི་ཡིད་ལ་�་བས་འཁོར་ག�མ་ཡོངས་�་དག་པས་�ིན་པ་ཡོངས་�་གཏོང་ཞིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དང་�ན་མོང་�་�ས་ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意，以三輪清淨圓滿布施，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩

提。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多之布施波羅蜜多。 

〔F.195a2〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་
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�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་�ལ་�ིམས་ཡོངས་�་བ�ང་ཞིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་

ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意圓滿護戒，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜多之持戒波羅蜜多。 

〔F.195a4〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་

�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཆོས་དེ་དག་ལ་དེ་�ར་བཟོད་ལ་མོས་ཤིང་�ོག་པ་�ེ། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་

�ན་མོང་�་�ས་ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意，如是安忍、勝解、通達彼等諸法，並其善根悉共一切有情，圓滿回向

無上正等菩提。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多之安忍波羅蜜多。 

〔F.195a6〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་

�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་བ�ོན་འ�ས་ཉམས་པར་མི་�ེད་ཅིང༌། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་

�ས་ནས། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意不捨精進，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜多之精進波羅蜜多。 

〔F.195b1〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་ཅིང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་

�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་སེམས་�ེ་གཅིག་�་�ེད་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཏེ། �་ན་
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མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，且非以具聲聞、縁覺作意，而以具

一切相智作意達心一境性，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩

薩摩訶薩行般若波羅蜜多之禪定波羅蜜多。 

〔F.195b3〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ོམ་པར་�ེད་དེ། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་

བས་མ་ཡིན་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་�་མ་དང༌། �ི་ལམ་དང༌། མིག་ཡོར་དང༌། �ག་ཅ་དང༌། ག�གས་བ�ན་དང༌། �ལ་པའི་འ�་ཤེས་ཉེ་བར་གནས་པར་

འ�ར་ལ། དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་ཤིང༌། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་

�བ་�་ཡོངས་�་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཤེས་རབ་

�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ེ།  

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，修般若波羅蜜多，彼亦非以具聲

聞、縁覺作意，而以具一切相智作意，住於所有波羅蜜多及一切法如幻事、夢境、光

影、回響、鏡像、變化想，並其善根悉共一切有情，圓滿回向無上正等菩提。此為菩

薩摩訶薩行般若波羅蜜多之般若波羅蜜多。 

〔F.195b6〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་

དང་�ན་པའི་སེམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་པོ་འདི་དག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། �ང་�བ་ལ་མཚན་མར་མི་�ེད། མི་དམིགས་

པ་དེ་�ར་ན། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ནི། གོ་

ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པར་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་�ར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་རེ་རེས་གནས་ནས་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་�ག་པའི་གོ་ཆ་�ེ་�ག་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，如是，當菩薩摩訶薩於此等具一切相智心之六波羅蜜多、有情、

菩提，均不著相、無所得時，具壽舍利子！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多披大鎧甲。

具壽舍利子！如是，菩薩摩訶薩以一一波羅蜜多而住後，圓滿六波羅蜜多。 
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以上為第六、六種般若波羅蜜多鎧甲。 

 

1.7.7 六種鎧甲之總結 

〔F.196a1〕 ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་�མས་ལ་�ོམས་

པར་འ�ག་པར་�ེད་�ང་བསམ་གཏན་�མས་�ི་རོ་�ོང་བར་མི་�ེད། དེ་དག་གིས་འ�ོག་པར་ཡང་མི་འ�ར་ཏེ། དེ་དག་གི་དབང་

གིས་�ེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་�་ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པར་�ེད་�ང་དེ་དག་གི་རོ་�ོང་བར་

མི་�ེད། དེ་དག་གིས་འ�ོག་པར་ཡང་མི་འ�ར། དེ་དག་གི་དབང་གིས་�ེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐབས་མཁས་པ་དང་�ན་པའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�་�ིན་པ་དང་�ན་པར་རིག་པར་�འོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩雖等住如是靜慮，卻不著於靜慮之滋味，既不為彼等

所引奪，亦不以彼等勢力而受生 145。如是，雖等住無量、無色定，卻不著於彼等之滋

味，既不為彼等所引奪，亦不以彼等勢力而受生。應知此為菩薩摩訶薩具善巧方便之

般若波羅蜜多相應。 

〔F.196a4〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་

དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དག་ལ་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མདེ་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་མཐོང་བས་གནས་

�ང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་�ོན145

146
་�་�ེད་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཐབས་མཁས་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་�ེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་�ར་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་དེས་ན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ�ོད་དོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以空性、無相、無願見，住諸靜慮、無量、無色等住，

而不現證實際。此為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多之善巧方便大鎧甲。具壽舍利子！彼

菩薩摩訶薩披如是大鎧甲故，復名摩訶薩。 

〔F.196a6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�ར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ལ་�ོགས་

བ�འི་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�མས་ཆེད་�་བ�ོད་པ་ཆེད་�་བ�ོད་ཅིང༌། མིང་ཡོངས་�་�ོགས་པར་མཛད་དེ། འཇིག་�ེན་

�ི་ཁམས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་འདི་�་�་ཞིག་སེམས་ཅན་ཡོངས་�་

145 對應漢譯經文，鳩摩羅什譯「菩薩摩訶薩入禪入無量心時，亦不隨禪無量心生」，玄奘譯「不為彼

定之所引奪，亦不隨彼勢力受生」，今依藏文採玄奘譯。 
146 德格版作 �ོན，北京版及那塘版均作 མངོན，譯文依北京版。 
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�ིན་པར་�ེད་དོ། །སངས་�ས་�ི་ཞིང་ཡོངས་�་དག་པར་�ེད་དོ། །�་འ�ལ་�ིས་�མ་པར་�ེའོ་ཞེས་�་བ�ོད་པ་མཛད་ཅིང་

ད�ངས་�ེས་�་�ོག་གོ་ཞེས་�་བ་ནི་�ག་པའི་གོ་ཆའི་མ�ག་བ�་བའོ། །གོ་ཆའི་�བ་པ་བ�ན་ཟིན་ཏོ།། །། 

具壽舍利子！如是披大鎧甲之菩薩摩訶薩，普為十方諸佛世尊歡喜讚歎，宣說如是

言：『於某某世界，有如是菩薩摩訶薩披大鎧甲，圓滿成熟有情，圓滿清淨佛土，遊

戯諸神通。』 

以上為六種鎧甲之總結。論鎧甲正行竟。 
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第八章  趣入正行 

1.8 論趣入正行
147

 

1.8.1 具入靜慮、無色定之趣入 

〔F.196b1〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་གང་པོ་ཅི་ཙམ་�ིས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་འ�ག་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་པར་འ�ར་བ་ཡིན།  

舍利子言：「具壽滿慈子！齊何菩薩摩訶薩正趣大乘及昇登大乘 148？」 

〔F.196b1〕གང་པོས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་འདོད་པས་དབེན་པ་�ིག་ཏོ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་�ིས་དབེན་པ་�ོག་པ་དང་བཅས་ད�ོད་པ་དང་བཅས་པ། 

དབེན་པ་ལས་�ེས་པའི་དགའ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་སོ། །དེ་བཞིན་�་བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་དང༌། ག�མ་པ་དང༌། བཞི་པ་ལ་ཉེ་བར་བ�བས་ཏེ་གནས་སོ། །དེ་བཞིན་�་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆདེ་དང༌། 

�མ་ཤེས་མཐའ་ཡས་�ེ་མཆེད་དང༌། ཅི་ཡང་མེད་པའི་�ེ་མཆེད་དང༌། འ�་ཤེས་མེད་འ�་ཤེས་མེད་མིན་�ེ་མཆེད་ལ་�ོམས་པར་

འ�ག་པ་�ེ། འདི་དག་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བསམ་གཏན་དང་ག�གས་མེད་པའོ། ། 

滿慈子言：「具壽舍利子！此中菩薩摩訶薩行布施波羅蜜多，遠離諸欲，遠離不善法

罪過，於有尋有伺、由離所生喜樂之初靜慮修成而住。如是，於第二靜慮、第三靜慮、

第四靜慮修成而住。如是，入定於空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。

此等為菩薩摩訶薩之靜慮及無色〔定〕。 

 

〔F.196b4〕གང་གི་ཚ�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་

འདི་དག་གིས་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ད་པ་ན། ནམ་མཁའི་�མ་པ་དང༌། �གས་དང༌། མཚན་མས་མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་

147
大乘加行須廣大進趣謂趣入正行，為一切相智品之第八義。科判分九。《現觀莊嚴論》云：「靜慮無

色定，施等道慈等，成就無所得，三輪善清淨，所為及六通，於一切相智，能趣入正行，當知昇大乘 
。」（I:44-45）《現觀莊嚴論略釋》云：「大乘因果諸法隨其所應由精進加行為主而修之菩薩瑜伽，即

趣入正行之相。界從加行道煖位至最後心。此差別有九：[1]道之所依謂靜慮及無色定，[2]能引究竟智

德者謂施等六度，[3]能引究竟斷德者謂見道、修道、無學道、勝進道，[4]利他之方便謂慈等四無量心，

[5]清淨利他者謂成就無所得，[6]不同小乘者謂於一切物三輪清淨，[7]轉諸善根令成三種所為義，[8]
能速圓滿二種資糧者謂六神通，[9]於果位謂能趣入一切相智之正行。當知此九趣入正行能昇進大乘

也。」（p.1:26）， 
148 梵文：mahāyānasamārūḍho bhavati, 意為「成為昇登大乘」。藏文：ci tsam gyis na/....theg pa chen po 
la ‘dzeg par ‘gyur ba yin/, 對應漢譯經文，竺法護譯「乘于摩訶衍」、無羅叉、鳩摩羅什、玄奘皆譯「乘

於大乘」。今依藏文譯「昇登大乘」。 
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�ང་བ་ན་དགེ་བའི་�་བ་དེ་ཡང་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་�ོ་བར་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། །དེ་བཞིན་�་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་ཡང་བ�ོད་པར་�འོ། ། 

當菩薩摩訶薩以此等靜慮及無色定行布施波羅蜜多時，以虛空之相、狀、貌入出定時，

其善根亦圓滿迴向無上正等菩提，此乃菩薩摩訶薩之布施波羅蜜多。其於持戒波羅蜜

多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多亦應如是詮說。 

〔F.196b7〕�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པ་ནི། 

བསམ་གཏན་བཞི་ལ་�ོམས་པར་འ�ག་པར་�ེད། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་བཞི་ལ་ཡང་�ོམས་པར་འ�ག་པར་�ེད། 

གང་གི་ཚ�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་འདི་དག་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་འདི་

དག་གིས་གནས་ཤིང༌། དེ་བསམ་གཏན་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་འདི་དག་ལ་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང་�ན་པ་

ན། ནམ་མཁའི་�མ་པ་དང༌། �གས་དང༌། མཚན་མ་ཡིད་ལ་�ེད་པས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་ཅིང་དགེ་བའི་�་བ་དེ་

དང་གཞན་ཡང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་མོང་�་�ས་

ནས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་ཡོངས་�་�ོ་བར་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོའི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

舍利子！復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，能入四靜慮，亦能入四無色定。當菩薩

摩訶薩以此等靜慮及此等無色定安住，彼已入於此等靜慮及無色定時，是以虛空之

相、狀、貌作意行般若波羅蜜多，而其善根亦以具一切相智作意，共一切有情，圓滿

迴向無上正等菩提。此乃菩薩摩訶薩之般若波羅蜜多。 

〔F.197a3〕�་རིའི་�་དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་ལ་�ོད་པ་ནི། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ལ་རབ་�་�གས་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཅན་�མས་�ང་ཡོངས་�་�ིན་པར་�ེད་དོ། །སངས་�ས་�ི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་�་དག་པར་

�ེད་དོ་ཞེས་�་བ་ནི་བསམ་གཏན་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་ལ་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དང་�ན་པའི་འ�ག་པ་

ཡིན་ནོ། ། 

舍利子！如是，菩薩摩訶薩行六波羅蜜多，即善住於大乘，亦能成熟諸有情，亦能嚴

淨佛土。 

   以上為具入靜慮、無色定之趣入。 
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1.8.2 六波羅蜜多之趣入 

〔F.197a4〕�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་

པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་ཉོན་མོངས་པ་རབ་�་�ང་པའི་�ིར་ཆོས་བ�ན་པར་�འོ་�མ་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

舍利子！復次，是菩薩摩訶薩以具一切相智作意，心想為除一切有情煩惱故應說法。

此乃菩薩摩訶薩之布施波羅蜜多。 

〔F.197a5〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བ་དེ་

དག་གིས་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དེ་དག་ལ་�ོམས་པར་གཞོག་ཅིང་�མ་པར་

�ང་བ་ཡང་འདི་�་�ེ། ཉན་ཐོས་སམ། རང་སངས་�ས་�ི་སེམས་སམ། སེམས་བ�ེད་པ་གཞན་�ི་གོ་མི་འ�ེད་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མཆོག་�་འཛ�ན་པ་མེད་པའོ། ། 

當彼等菩薩摩訶薩以具一切相智作意，入出彼等靜慮、無量、無色定時，亦如是不起

聲聞、緣覺之心或其他發心。此乃菩薩摩訶薩之無取持戒波羅蜜多。 

〔F.197a7〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་

བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དེ་དག་གིས་གནས་པ་ན་འདི་�མ་�ེ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་�ི་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པར་�་བའི་�ིར་ཆོས་�ོན་ཏོ་�མ་�་སེམས་ཤིང་ཡིད་ལ་�ེད་པ་དེ་དག་ལ་འདོད་པ་དང༌། བཟོད་

པ་དང༌། ཉེ་བར་�ོག་པ་དང༌། �ོགས་པ་དང༌། ངེས་པར་སེམས་པར་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་

བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩以具一切相智作意，以彼等靜慮、無量、無色定而住時，心想為窮盡一

切有情煩惱故應說法，而於彼等作意希求、安忍、審思、通達、決斷。此乃菩薩摩訶

薩之安忍波羅蜜多。 

〔F.197b2〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་

བས་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དེ་དག་གིས་�མ་པར་�ོད་པའི་ཚ�། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་�ི་དོན་དང༌། ཕན་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་�ིར། བ�ོན་འ�ས་མི་གཏོང་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 
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當菩薩摩訶薩以具一切相智作意，以彼等靜慮、無量、無色定而行時，為一切有情義

利及一切相智故，不捨精進。此乃菩薩摩訶薩之精進波羅蜜多。 

〔F.197b3〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་

བསམ་གཏན་དང༌། ག�གས་མེད་པ་ལ་�ོམས་པར་འ�ག་�ང༌། མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩以具一切相智作意，雖入靜慮、無色定，然不可得。此乃菩薩摩訶薩之

禪定波羅蜜多。 

〔F.197b4〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཡན་ལག་དང༌། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དང༌། ག�མ་པ་དང༌། བཞི་པའི་ཡན་ལག་�མས་ལ་མི་�ག་པའི་�མ་

པ་དང༌། �ག་བ�ལ་བའི་�མ་པ་དང༌། བདག་མེད་པའི་�མ་པ་དང༌། ཞི་བའི་�མ་པ་དང༌། �ོང་པའི་�མ་པ་དང༌། མཚན་མ་མདེ་

པའི་�མ་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པའི་�མ་པར་རབ་�་�ོགས་�ང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་

པར་འ�ག་པ་དེ་དག་མི་དམིགས་ཤིང་དེ་དག་གིས་�ོམ་སེམས་�་མི་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

�ག་ལ་�ོད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་གི་འ�ག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

當菩薩摩訶薩以具一切相智作意，雖於初靜慮支分，第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮

諸支分，通達無常相、苦相、無我相、寂靜相、空相、無相相、無願相，然於彼等靜

慮、無量、無色定皆不可得，不因彼等生起驕慢。此乃菩薩摩訶薩之般若波羅蜜多。

具壽舍利子！此乃菩薩摩訶薩行六波羅蜜多之大乘。 

   以上為六波羅蜜多之趣入。 

 

1.8.3 趣入聖道 

〔F.198a1〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང༌། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་�མ་པ་

ཐམས་ཅད་�་�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་�ོམ་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་�་�མ་པར་ཐར་པའི་�ོ་�ོང་པ་ཉིད་

དང༌། མཚན་མ་མདེ་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པ་�ོམ་པ་དང༌། �མ་པ་ཐམས་ཅད་�་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་�ོམ་པར་�ེད་པ་འདི་ནི། ཚ�་
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དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་�་བ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་འ�ག་

པའོ། ། 

舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，於一切行相修三十七菩提分法，於一切行相修

空、無相、無願解脫門，於一切行相修如來十力、四無畏、四無礙解、諸佛不共法。

具壽舍利子！此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

  以上為趣入聖道。 

 

1.8.4 趣入無量 

〔F.198a3〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་�མས་པ་དང་�ན་པའི་

སེམས་ཡངས་པ། �་ཆེན་པོར་�ར་པ། མི་གཉིས་པ། ཚད་མེད་པ། ཁོ་ན་མེད་པ། འ�ན་�་མེད་པ། �ིབ་པ་མེད་པ། གནོད་པ་མེད་པ། 

ཐམས་ཅད་�་སོང་བ་ཤིན་�་བ�ོམས་པས་�ོགས་གཅིག་གི་འཇིག་�ེན་ཆོས་�ི་ད�ིངས་�ིས་�ས་པ། ནམ་མཁའི་མཐས་ག�གས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་�ན་པའི་འཇིག་�ནེ་�བ་པར་�ས་ཤིང༌། ཉེ་བར་བ�བས་ནས་གནས་པ་ནས། �ོགས་བ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་

�ི་བར་�་�བ་པར་�ས་ཤིང་ཉེ་བར་བ�བས་ནས་གནས་སོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩深修慈心，寬闊、廣大、不二、無量、無限、無匹敵、

無障蔽、無能害、抵達一切故，周遍盡虛空遍法界一方世界修成而住，乃至周遍十方

世界修成而住。 

〔F.198a5〕དེ་�ིང་�ེ་དང་�ན་པ་དང༌། དགའ་བ་དང་�ན་པ་དང༌། བཏང་�ོམས་དང་�ན་པའི་སེམས་ཡངས་པ། �་ཆེན་

པོར་�ར་པ། མི་གཉིས་པ། ཚད་མེད་པ། ཁོ་ན་མེད་པ། འ�ན་�་མེད་པ། �ིབ་པ་མེད་པ། གནོད་པ་མེད་པ། ཐམས་ཅད་�་སོང་བ་ཤིན་

�་བ�ོམས་པས་�ོགས་གཅིག་གི་འཇིག་�ེན་ཆོས་�ི་ད�ིངས་�ིས་�ས་པ། ནམ་མཁའི་མཐས་ག�གས་པ་ཐམས་ཅད་དང་�ན་པའི་

འཇིག་�ེན་�བ་པར་�ས་ཤིང༌། ཉེ་བར་བ�བས་ནས་གནས་པ་ནས། �ོགས་བ�འི་འཇིག་�ེན་�ི་བར་�་�བ་པར་�ས་ཤིང་ཉེ་བར་

བ�བས་ནས་གནས་སོ། ། 

其深修具悲、具喜、具捨之心，寬闊、廣大、無二、無量、無限、無匹敵、無障蔽、

無能害、抵達一切故，周遍盡虛空遍法界一方世界修成而住，乃至周遍十方世界修成

而住。 

〔F.198a7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་

 184 



མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་བ�བ་པར་�འོ་ཞེས་དེ་ལ་གཞོལ་བར་�ེད། �ིང་�ེའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ལ་མཉམ་པ་འཇོག་ཅིང༌། སེམས་ཅན་�མས་ལ་�ིང་�ེ་བ་དང༌། �ིང་བ�ེ་བ་ལ་གཞོལ་བར་�ེད། དགའ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ལ་མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང༌། བདག་ཉིད་�ིས་སེམས་ཅན་དགའ་བར་�འོ་ཞེས་སེམས་ཅན་�མས་ལ་གཞོལ་བར་�ེད། བཏང་�ོམས་

�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང༌། སེམས་ཅན་�མས་ཟག་པ་ཟད་པ་ལ་རབ་�་གཞོལ་བར་�ེད་དེ། འདི་ནི་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་པའི་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩入慈三摩地，專注於我當守護一切有情事；入悲三摩

地，專注於悲愍一切有情事；入喜三摩地，專注於我當令一切有情歡喜事；入捨三摩

地，專注於令諸有情漏盡事。此乃菩薩摩訶薩行諸無量之布施波羅蜜多。 

〔F.198b3〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་�མས་�ི་�མ་པ་དང༌། �གས་

དང་མཚན་མ་ལ་མཉམ་པར་གཞོག་ཅིང༌། �མ་པར་�ང་ཡང་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་བ�ོ་བ་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ཐོས་

དང༌། རང་སངས་�ས་�ི་སར་ཡོངས་�་མི་བ�ོ་བ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་

པའི་�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མཆོག་�་འཛ�ན་པ་མེད་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩入定諸靜慮、無量之相、狀、貌而出時，唯迴向於一切相智，不迴向於

聲聞、獨覺地。此乃菩薩摩訶薩行諸無量之無取持戒波羅蜜多。 

〔F.198b4〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་

པར་འ�ག་པ་དེ་དག་གིས་མ་འ�ེས་པར་�མ་པར་�ོད་ཅིང༌། ས་གཉིས་པོ་ཉན་ཐོས་�ི་སའམ། རང་སངས་�ས་�ི་སར་འདོད་པ་མི་

བ�ེད་�ི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�་བཟོད་པ་དང༌། འདོད་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་

མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩以彼等靜慮、無量、無色定，無混雜而行，不生欲求聲聞、緣覺二地之

心，唯忍受欲求一切相智。此乃菩薩摩訶薩行諸無量之安忍波羅蜜多。 

〔F.198b6〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་སེམས་བ�ེད་

པས་མི་དགེ་བའི་ཆོས་�མས་རབ་�་�ང་བ་དང༌། དགེ་བའི་ཆོས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་�་བའི་དོན་�་བ�ོན་འ�ས་མི་གཏོང་བས་

�མ་པར་�ོད་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་པའི་བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩以具一切相智發心，為斷盡諸不善法及圓滿善法，不捨精進而行。此乃
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菩薩摩訶薩行諸無量之精進波羅蜜多。 

〔F.198b7〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་

པར་འ�ག་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཉམ་པར་འཇོག་ལ། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་

པའི་དབང་གིས་�ང་མི་�ེ་ཞིང༌། དེ་དག་གི་རོ་�ོང་བར་�ེད་པ་ཡང་མེད་ལ། དེ་དག་གིས་འ�ོགས་པར་ཡང་མི་འ�ར་བ་འདི་ནི། 

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་པའི་བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩再入彼等靜慮、無量、無色定時，都不起靜慮、無量、無色定勢力，不

嘗彼等味，不被彼等所掠奪。此乃菩薩摩訶薩行諸無量之禪定波羅蜜多。 

〔F.199a2〕ནམ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བས་

བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང༌། �མ་པར་

�ང་བ་ལ། དེ་དག་ལ་མི་�ག་པའི་�མ་པ་དང༌། �ག་བ�ལ་བའི་�མ་པ་དང༌། བདག་མེད་པའི་�མ་པ་དང༌། ཞི་བའི་�མ་པ་དང༌། 

�ོང་པའི་�མ་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པའི་�མ་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པའི་�མ་པར་རབ་�་�ོག་�ང་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་

�ས་�ི་�ོན་མེད་པར་འ�ག་པར་མི་�ེད་པ་འདི་ནི། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཚད་མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་པའི་

ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་

ཞེས་�་བ་ནི་ཚད་མེད་པ་ལ་འ�ག་པའོ། ། 

當菩薩摩訶薩以具一切相智作意，再入出彼等靜慮、無量、無色定時，於彼等中通達

（善分別）無常相、苦相、無我相、寂靜相、空相、無相相、無願相，卻不令入於聲

聞、緣覺之無過中。此乃菩薩摩訶薩行諸無量之般若波羅蜜多。具壽舍利子，此乃菩

薩摩訶薩之大乘。 

以上為趣入無量。 

 

1.8.5 結合無所得之趣入 

〔F.199a5〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། གང་ནང་

�ོང་པ་ཉིད་ཤེས་�ང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་མ་ཡིན། �ི་�ོང་པ་ཉིད་ཤེས་�ང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་མ་ཡིན་པ་དང༌། �ི་ནང་�ོང་

པ་ཉིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�་ཤེས་�ང་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། ཚ�་

དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ། ། 
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具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，凡雖知內空，但非以有所得方便；雖知外

空，但非以有所得方便；雖知內外空乃至無性自性空，但非以有所得方便。具壽舍利

子！此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.199a6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་སེམས་�མ་པར་གཡེང་བ་མེད་པར་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ནི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，凡心無散亂等持一切法之智，具壽舍利子！

此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.199a7〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་�ག་ཅེས་�་

བར་ཤེས་པ་མི་འ�ག། མི་�ག་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། �ག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། མ་ཞི་བ་

ཞེས་�་བ་དང༌། �ོང་པ་དང༌། མི་�ོང་པ་དང༌། མཚན་མ་ཡོད་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་ཡོད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་

ཅེས་�་བར་ཤེས་པ་མི་འ�ག་པ་�ེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，凡智不行 149於所謂常，智不行於所謂無常、

樂苦、我無我、寂靜非寂靜，不行於所謂空不空、有相無相、有願無願。具壽舍利子！

此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.199b2〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་གང་འདས་

པའི་�ས་ལ་ཤེས་པ་མི་འ�ག། མ་འོངས་པ་དང༌། ད་�ར་�ི་�ས་ལ་ཤེས་པ་འ�ག་པར་མི་�ེད་དེ། དེ་ག�མ་པོ་འདི་ག�མ་ལ་མི་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཤེས་པ་མི་འ�ག་པ་འདི་ནི། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，凡智不行於過去，智不行於未來、現在。

以無所得方便，彼三世智不行於此三世。具壽舍利子！此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.199b4〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་འདོད་པའི་

ཁམས་�་ཤེས་པ་འ�ག་པར་མི་�ེད། ག�གས་དང་ག�གས་མེད་པའི་ཁམས་�་ཤེས་པ་འ�ག་པར་མི་�ེད་དེ། འདོད་པ་དང༌། 

149 梵文：na jñānaṃ pravartate, 藏文：shes pa ‘jug pa, 對應漢譯經文，竺法護、無羅叉皆譯「慧不在」，

鳩摩羅什、玄奘皆譯「智不行」。今依玄奘譯。 
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ག�གས་དང༌། ག�གས་མེད་པའི་ཁམས་ལ་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཤེས་པ་འ�ག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，不令智行於欲界，不令智行於色、無色界。

凡彼以無所得方便，智不行於欲、色、無色界。此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.199b5〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་འཇིག་�ེན་

པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། འ�ས་�ས་དང༌། འ�ས་མ་�ས་

�ི་ཆོས་ལ་ཤེས་པ་འ�ག་པར་མི་�ེད་དེ། དེ་འཇིག་�ེན་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་མི་ཤེས་པ་ཡང་མེད། ཟག་པ་དང་

བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། འ�ས་�ས་དང༌། འ�ས་མ་�ས་�ི་ཆོས་�མས་ལ་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་ཤེས་པ་མི་

འ�ག་པ་འདི་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་�་བ་ནི་མི་དམིགས་པ་ལ་�ོར་བའི་འ�ག་

པའོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，不令智行於世間、出間法、有漏、無漏、

有為、無為法。彼亦無不知世間、出間法。彼以無所得方便，智不行於諸有漏、無漏，

有為、無為法。此乃菩薩摩訶薩之大乘。 

以上為結合無所得之趣入。 

 

1.8.6 趣入三輪清淨 

〔F.199b7〕�་རིའི་�ས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་གང་པོ་ཅི་ཙམ་�ིས་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ལ་�གས་པ་ཞེས་�།  

舍利子言：「具壽滿慈子！齊何菩薩摩訶薩堪稱已入大乘。 

〔F.200a1〕གང་པོས་�ས་པ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་འདི་ལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་འཛ�ག་�ང༌། དེས་�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་མི་དམིགས་ཏེ། �ིན་པ་

པོ་དང༌། ལེན་པ་པོ་དང༌། �ིན་པ་�མས་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་དམིགས་�་མེད་པ་དེ་�་ན་ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་པ་ཞེས་�འོ། ། 

滿慈子言：「具壽舍利子！此中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，雖昇登布施波羅蜜

多，但彼不得布施波羅蜜多。無所得方便故，諸施者、受者、施物不可得。具壽舍利
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子！如是名為菩薩摩訶薩昇登大乘 150。 

〔F.200a2〕དེ་བཞིན་�་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། �ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་འཛ�ག་�ང་དེ་མི་དམིགས་པ་

དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་�ོད་པའི་ཚ�། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་འཛ�ག་�ང་དེས་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་མི་དམིགས། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་མི་དམིགས། ཡིད་ལ་�ེད་པ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་དམིགས་�་མེད་པ་དེ་�ར་ན་ཚ�་དང་

�ན་པ་�་རིའི་�། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་པ་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་འཁོར་ག�མ་

ཡོངས་�་དག་པ་ལ་འ�ག་པའོ། ། 

如是，行般若波羅蜜多時，雖昇登持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪

定波羅蜜多，布施波羅蜜多，但彼不可得。行般若波羅蜜多時，雖昇登般若波羅蜜多，

但彼不得般若波羅蜜多。無所得方便故，菩薩不可得，作意不可得。具壽舍利子！如

是名為菩薩摩訶薩昇登大乘。 

以上為趣入三輪清淨。 

 

1.8.7 趣入所為事 

〔F.200a5〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་དང་�ན་པའི་ཡིད་ལ་�་བ་མ་འ�ེས་པས་�ོམ་པ་�མ་པར་གཞིག་པའི་དོན་�། �ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མ་�་�་བ�ན་མི་

དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོམ་པར་�ེད་དེ། �་རིའི་�་དེ་�ར་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་

པ་ཞེས་�འོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智無雜作意，為遣修故，以無所得方便修

三十七菩提分法。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩昇登大乘。 

〔F.200a6〕�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་

ཡིད་ལ་�ེད་པ་མ་འ�ེས་པས་�ོམ་པ་�མ་པར་གཞིག་པའི་དོན་�་�ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། �ོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་�མས་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོམ་པར་�ེད་དེ། �་རིའི་�་དེ་�ར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

150 藏文：theg pa chen po la ‘dzeg pa, 對應梵文經文作：dānapāramitāsamārūḍha, 義為昇登布施波羅蜜

多。對應漢譯經文，竺法護譯「乘于摩訶衍」、無羅叉、鳩摩羅什、玄奘皆譯「乘於大乘」。今依藏文

譯「昇登大乘」。 
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ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་པ་ཞེས་�འོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智無雜作意，為遣修故，以無所得方便，

修空、無相、無願諸三摩地。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩昇登大乘。 

〔F.200b1〕�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་དང་�ན་པའི་

ཡིད་ལ་�་བ་མ་འ�ེས་པས་�ོམ་པ་�མ་པར་གཞིག་པའི་དོན་�་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། 

སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་�མས་དེ་མི་དམིགས་པའི་�ལ་�ིས་�ོམ་པར་

�ེད་དེ། �་རིའི་�་དེ་�ར་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་པ་ཞེས་�འོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩以具一切相智無雜作意，為遣修故，以無所得方便，

修如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩昇登

大乘。 

〔F.200b2〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་དེ་�ར་ཤེས་སོ། །ག�གས་

དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། ག�གས་ཞེས་�་བར་ཤེས་སོ། །ཚ�ར་བ་དང༌། འ�་ཤེས་དང༌། འ�་�ེད་

�མས་དང༌། �མ་པར་ཤེས་པ་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �མ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བར་

དེ་�ར་ཤེས་སོ། །�ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་པར་འ�ང་བ་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར། འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་

�་�ེ། �ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་ཞེས་�་བར་ཤེས་སོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩知菩薩不可得故，此唯名言，如是名曰菩薩。知色不

可得故，此唯名言，如是名色。知受、想、諸行、識不可得故，此唯名言，如是名識。

知處、界、緣起不可得故，此唯名言，如是名緣起。 

〔F.200b5〕�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �ིན་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་

པ་ཞེས་�་བར་དེ་�ར་ཤེས་སོ། །�ལ་�ིམས་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། བ�ོན་འ�ས་�ི་ཕ་རོལ་

�་�ིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་

ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཞེས་�་བར་ཤེས་སོ། ། 

知布施波羅蜜多不可得故，此唯名言，如是名布施波羅蜜多。知持戒波羅蜜多、安忍

波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多不可得故，此唯名言，如是
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名般若波羅蜜多。 

〔F.200b7〕�ང་�བ་�ི་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �ང་�བ་�ི་�ོགས་

�ི་ཆོས་�མས་ཞེས་�་བར་ཤེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ོབས་�མས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་བཞི་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཆོས་མ་འ�ེས་པ་�མས་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། སངས་�ས་�ི་

ཆོས་མ་འ�ེས་པ་བཅོ་བ�ད་ཅེས་�་བར་ཤེས་སོ། ། 

知諸菩提分法不可得故，此唯名言，如是名諸菩提分法。知如來諸力、四無畏、四無

礙解、諸佛不共法不可得故，此唯名言，如是名十八佛不共法。 

〔F.201a1〕ནང་�ོང་པ་ཉིད་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། ནང་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཤེས་

སོ། །�ི་�ོང་པ་ཉིད་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �ི་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཤེས་སོ། །�ི་ནང་�ོང་པ་

ཉིད་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �ི་ནང་�ོང་པ་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཤེས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་�ི་བར་�་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་�ོང་པ་ཉིད་

ཅེས་�་བར་ཤེས་སོ། ། 

知內空不可得故，此唯名言，如是名內空。知外空不可得故，此唯名言，如是名外空。

知內外空不可得故，此唯名言，如是名內外空。乃至知無性自性空不可得故，此唯名

言，如是名無性自性空。 

〔F.201a3〕དེ་བཞིན་ཉིད་དམགིས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་�་བར་ཤེས་སོ། །མ་

ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཉིད་དང༌། ཆོས་�ི་ད�ིངས་དང༌། ཆོས་�ི་གནས་ཉིད་དང༌། 

ཆོས་ངེས་པ་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་

ཞེས་�་བར་ཤེས་སོ། ། 

知真如不可得故，此唯名言，如是名真如。知不妄真如、不異真如、法性、法界、法

住性、法決定性、實際不可得故，此唯名言，如是名實際。 

〔F.201a5〕�ང་�བ་དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར་འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། �ང་�བ་ཅེས་�་བར་ཤེས་སོ། །སངས་�ས་

དམིགས་�་མེད་པའི་�ིར། འདི་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�ེ། འདི་�་�ེ། སངས་�ས་ཞེས་�་བར་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ། ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་

�་དེ་�ར་ན། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཛ�ག་པ་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་ཆེད་�་�་བ་ལ་འ�ག་

པའོ། ། 
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知菩提不可得故，此唯名言，如是名菩提。真了知佛不可得故，此唯名言，如是名佛。

具壽舍利子！如是名菩薩摩訶薩昇登大乘。 

以上為趣入所為事。 

 

1.8.8 趣入神通 

〔F.201a6〕ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་དང་པོ་བ�ེད་པ་ནས་ཉེ་

བར་བ�ང་�ེ། �ིང་པོ་�ང་�བ་ལ་འ�ག་གི་བར་�་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་�ོགས་པའི་�ིར་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་

�་�ིན་པར་�ེད་དོ། །སངས་�ས་�ི་ཞིང་དང༌། སངས་�ས་�ི་ཞིང་�་སངས་�ས་གང་ལ་མཆོད་པ་དང་བ�ར་�ི་གང་�་བར་འོས་

པའི་མཆོད་པས། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�མས་ལ་བ�ར་�ིར་�ེད། �་མར་�ེད། རི་མོར་�ེད། མཆོད་པར་�ེད་དོ། །སངས་

�ས་བཅོམ་�ན་འདས་དེ་དག་ལས་�ང་ཆོས་ཉན་ཏེ། འདི་�་�ེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་དོ། ། 

具壽舍利子！復次，菩薩摩訶薩從初發心以來，乃至坐菩提道場，已圓滿一切神通故，

能成熟有情，能於各各佛土中，以供養承侍該佛合宜應作之供養，恭敬、尊重、承事、

供養諸佛世尊。亦從彼等佛世尊聞法，如此即是大乘。 

〔F.201b1〕དེ་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་དེ་ལ་འཛ�གས་ནས། སངས་�ས་�ི་ཞིང་ནས་སངས་�ས་�ི་ཞིང་�་འ�ོ་ཞིང༌། 

སངས་�ས་�ི་ཞིང་ཡོངས་�་དག་པར་�ེད། སེམས་ཅན་�མས་ཡོངས་�་�ིན་པར་�ེད་�ང༌། དེ་ལ་སངས་�ས་�ི་ཞིང་གི་འ�་ཤེས་

�ང་མི་འ�ང༌། སེམས་ཅན་�ི་འ�་ཤེས་�ང་མི་འ�ང༌། སངས་�ས་�ི་འ�་ཤེས་�ང་མི་འ�ང་ངོ༌། །དེ་གཉིས་�་མེད་པའི་ས་ལ་

གནས་ཤིང༌། �ས་ཇི་�་�ས་སེམས་ཅན་�མས་�ི་དོན་�་བའི་མ�་ཡོད་པ་དེ་�་�འི་�ས་ཆེད་�་བསམ་ཞིང་ཡོངས་�་འཛ�ན་

ཏོ། །དེ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་མ་�ར་�ི་བར་�་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་དང་ནམ་ཡང་མི་འ�ལ་ལོ་ཞེས་�་

བ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་འ�ག་པའོ། ། 

彼昇登此菩薩乘後，從一佛土行至另一佛土，雖嚴淨佛土，成熟諸有情，但彼亦不生

佛土想，亦不生有情想，亦不生佛想。彼住無二之地，以何身於諸有情義利事有力，

即專思執持如是身。彼直至得一切相智智，永遠不離此大乘。 

以上為趣入神通。 

 

1.8.9 趣入一切相智 
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〔F.201b4〕དེས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་�ི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་�ང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་དང༌། 

�་དང༌། �་དང༌། གནོད་�ིན་དང༌། �ི་ཟ་དང༌། �་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་�ིང་དང༌། མི་འམ་ཅི་དང༌། �ོ་འ�ེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་

དང༌། མི་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་�ེན་�ིས་བ�ོར་བར་མི་�ས་པའི་ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་རབ་�་བ�ོར་རོ། །དེ་�་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་ནས། ཤར་�ོགས་�ི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�འི་�ང་

གི་�ེ་མ་�ེད་དག་ན། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་བ�གས་པ་�མས་ཡོན་ཏན་བ�ོད་པ་མཛད་ཅིང༌། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཆེ་གེ་

མོ་ཞིག་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་�་བ་ཞིག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་�་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཐེག་པའི་

མཆོག་ལ་འཛ�གས་ནས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་བོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་ནས་�ང་ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་

�ོར་བར་�ེད་དོ་ཞེས་�གས་པ་�ོག་ཅིང་ད�ངས་�་བ�ོད་པ་མཛད་དོ། ། 

彼得一切相智智後，亦善轉一切聲聞、緣覺，天、龍、夜叉、乾達婆、非天、金翅鳥、

人非人、羅睺羅、人及非人之世間所不能轉之法輪。彼證無上正等覺後，住東方諸恆

河沙數世界諸佛世尊稱揚其功德讚說：『某某世界中某某菩薩摩訶薩，昇登大乘、無

上乘、殊勝乘後，已得一切相智。得一切相智後又轉法輪。』 

〔F.201b7〕དེ་བཞིན་�་�ོ་དང༌། �བ་དང༌། �ང་དང༌། �ང་ཤར་དང༌། ཤར་�ོ་དང༌། �ོ་�བ་དང༌། �བ་�ང་དང༌། འོག་དང༌། 

�ེང་གི་�ོགས་�ི་�ོགས་རེ་རེ་ཞིང༌། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་གང་�འི་�ང་གི་�ེ་མ་�ེད་དག་ན། སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་

བ�གས་པ་�མས་ཡོན་ཏན་བ�ོད་པ་མཛད་ཅིང༌། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་�་བ་ཞིག། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་�་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཐེག་པའི་མཆོག་ལ་འཛ�གས་ནས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

ཉིད་ཐོབ་བོ། །�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་ནས་�ང་ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་�ོར་བར་�ེད་དོ་ཞེས་�གས་པ་�ོག་ཅིང་ད�ངས་

�་བ�ོད་པ་མཛད་དོ། །ཚ�་དང་�ན་པ་�་རིའི་�་དེ་�ར་ན་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་

པར་འཛ�ག་པ་ཞེས་�འོ་ཞེས་�་བ་ནི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཉིད་ལ་འ�ག་པའོ། །འདི་དག་གིས་ནི་འ�ག་པའི་�བ་པ་བ�ན་

ཏོ། །  ། ། 

如是，住南、西、北、東北、東南、西南、西北、下、上各方諸恆河沙數世界諸佛世

尊皆稱揚其功德讚說：『某某世界中某某菩薩摩訶薩，昇登大乘、無上乘、殊勝乘後，

已得一切相智。得一切相智後又轉法輪。』具壽舍利子，如是名菩薩摩訶薩真實昇登

大乘。 

以上為趣入一切相智。 
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以此等論述趣入正行。 
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