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序言
喀爾喀（Khalkha）蒙古學者昂望班登 1797 年（相當於清嘉慶二年，
歲次丁巳）誕生於烏爾加（Urga，或稱庫倫）─現稱烏蘭巴托，乃
蒙古國首都a，在格魯派扎什倫布寺學習經論，1836 年四十歲擔任烏
爾加部法台 b （藏文音譯「卻傑」），因此班登卻傑c是他更為人熟
知的稱號。位居覺囊派第二法座的多羅那他的轉世傳承─第五世哲
布尊丹巴圓寂後，昂望班登遂於 1843 年往赴西藏，1847 年辭去烏爾
加部法台一職，退居拉薩城外的西藏哲蚌寺 d 果芒e佛學院。此外，
班登卻傑也用心研讀了哲蚌寺洛色林f佛學院的經論教材，偶爾也有
相關著作，題材廣泛多元，共有七冊。
昂望班登學識淵博，他為蔣揚協巴尊者（即妙音笑大師）的
《大宗義》g所做的註解h─《〈大宗義〉注釋：難處解結慧明珍寶》
i
，與妙音笑大師的宗義書本文篇幅相當，由此可見一斑。一般而言，
尊者著作風格簡明，然而《大宗義》j有別於此，卷帙浩繁、指涉含
意隱晦玄奧，編修問題層出不窮。昂望班登深知《大宗義》珍貴無
比，藉由增添、解釋、查明出處、擴展重點，方便讀者深入意趣。
此外，針對部分引文是否適切也有所質疑，雖然他曾宣告不做勘誤

a

此處參考 Lokesh Chandra, Eminent Tibetan Polymaths of Mongolia (New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1961), 24。
b
chos rje.
c
dpal ldan chos rje.
d
’bras spungs.
e
sgo mang.
f
Jeffrey Hopkins 隱約記得曾經聽說，昂望班登在果芒學院所受的禮遇，曾經十四
次受到取消，他個人臆測可能是昂望班登偶爾和洛色林學院關係太過緊密所致。
g
545 folios, bla brang edition.
h
505 folios, Guru Deva edition.
i
grub mtha’ chen mo’i mchan ’grel dka’ gnad mdud grol blo gsal gces nor, Collected
Works of Chos-rje ṅag-dbaṅ Dpal-ldan of Urga, vols. 4-5, 1-401 (Delhi: Guru Deva, 1983).
j
Great Exposition of Tenets / Explanation of “Tenets”: Sun of the Land of Samantabhadra
Brilliantly Illuminating All of Our Own and Others’ Tenets and the Meaning of the Profound [Emptiness], Ocean of Scripture and Reasoning Fulfilling All Hopes of All Beings
(grub mtha’ chen mo / grub mtha’i rnam bshad rang gzhan grub mtha’ kun dang zab don
mchog tu gsal ba kun bzang zhing gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgu’i re ba kun
skong), Collected Works of ’Jam-dbyaṅs-bźad-pa’i-rdo-rje, vol. 14 entire (New Delhi:
Ngawang Gelek Demo, 1973).
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序言

表列a，卻常在書中修正衛藏版本中的印刷訛誤、錯誤引用、編輯疏
漏。b從他校勘一絲不苟的態度，足見他對該部論典的重視，原本晦
澀難解的奧義，也因而清晰明白，尊者的註解條理井然、脈絡分明、
端直公正，可謂讀者開啟《大宗義》智庫的金鑰。
《〈大宗義〉注釋》揭示了蔣揚協巴尊者引註潛藏的脈絡，故
而難能可貴，倘若缺乏這一層脈絡，有時引註反而會看似與尊者用
意背道而馳。尊者《大宗義》一書，意在輔助精通宗大師學理的經
師弘教授課，讀者如果不諳此理，參見引註反易心生疑惑，有鑑於
此，昂望班登慨然自命，勾繪出原書文理脈絡，書中難處癥結屢屢
在其註釋之下迎刃而解，闡明引述寓意其中尤甚，本書英文譯者
Jeffrey Hopkins教授因而在自身著作《觀修空性》與譯作《深奧地圖》
c
二書當中廣為援引，協助讀者洞悉法意，另作相關補充。
昂望班登學思並重、剛毅正直，自身見解若與蔣揚協巴相左，
則多謹慎論述，偶有詳盡釋義。d正因如此，果芒佛學院多數基礎教
程乃蔣揚協巴所著，班登的《注釋》有時反遭斥為「非自宗」e，更
有甚者視其僅為「勘誤注釋」予以輕貶，f但班登的注釋乃是開啟妙
音笑大師智庫寶藏的金鑰，提供了讀者有所依循的脈絡，更是嚴謹
治學、正住具慧的修行典範。班登為人虛懷若谷，比方說，他在質
疑蔣揚協巴引註之後，如此表示：g
此中〔亦即所作《注釋》〕各處設疑如同為初學者提問，讀
者當知遍智祖師蔣揚協巴多傑的解說並無機會答辯。
西藏與蒙古學者常以這類格式，又或許是掩飾，在自身著作中檢驗
a

他表示（stod, ha, 179.2）：
因為蔣揚協巴尊者所著《大宗義》當中諸多的錯別字（yig nor），一般而
言我並未記下，多半予以忽略。

另說（dngos, tha, 215.5）：
遍智蔣揚協巴尊者的哲理著作，特別是《大宗義》一書，一般而言有許許
多多錯別字，例如該用具格而用屬格，該用屬格卻用具格，我並未試著將
〔所有〕錯誤記錄下來，因此多半予以忽略。
b
從其所作校正可以判斷，他並無拉卜楞（Tra-shi-khyil）版。
c
請參閱參考書目。
d
請參閱他對「我所」之意的見解，Hopkins, Maps of the Profound, 869ff。
e
rang lugs ma yin.
f
yig nor mchan ’grel.
g
Annotations, dbu ma pa, ’a, 92.3.
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祖師大德的論述，蔣揚協巴也用類似的格式檢驗、修正宗喀巴大師
的著作。
昂望班登另著專書檢驗四部宗義當中二諦的論述，名為《善
說四部宗義世俗勝義二義》，a書中多以辯經的形式解說世俗與勝義
二諦的奧義，從蔣揚協巴所著的《大宗義》與《大中觀》出發，
b
，比方說《大中觀》說明二諦的篇幅漫長、內容深廣，但闡述

世俗諦何以區分為真世俗與假世俗卻難以開展，世俗諸法在能
證之識當中虛假地顯現為自性存在，所以必非真實。 Ngagwang-pal-dan wades into the implications of framing the issue and resolves it through differentiating the meanings of the terms “in the perspective” (shes ngor) and “in relation to the perspective” (shes ngo la ltos te)
of a worldly consciousness, favoring usage of the latter.c
昂望班登另一本著作《大密四續地道建立：續典明說》，d與其
上師妙音喜慧（央堅嘎偉洛卓）e所作《與聖龍樹派相順吉祥密集之
密宗地道安立：嘉言善緣津梁》f相較，篇幅多了一倍，後者只專注
在無上瑜伽密續，而前者則有五分之一的內容交代密續下三部─事
部、行部、瑜伽部入道的進程。此外，在無上瑜伽當中，妙音喜慧
也只處理密集金剛，而昂望班登則另說明了時輪金剛。另外，他的
著述偶有潛藏的趣味，行文當中或議論、或評析，比方說，針對
「在密集金剛法門當中，一生之中即身成佛是否可行」這個課題，
a

135 folios, Guru Deva edition. grub mtha’ bzhi’i lugs kyi kun rdzob dang don dam pa’i
don rnam par bshad pa legs bshad dpyid kyi dpal mo’i glu dbyangs
b
Great Exposition of the Middle / Analysis of (Chandrakīrti’s) ‘Supplement to (Nāgārjuna’s) “Treatise on the Middle”’, Treasury of Scripture and Reasoning, Thoroughly Illuminating the Profound Meaning [of Emptiness], Entrance for the Fortunate (dbu ma chen
mo / dbu ma ’jug pa’i mtha’ dpyod lung rigs gter mdzod zab don kun gsal skal bzang ’jug
ngogs) , Collected Works of ’Jam-dbyaṅs-bźad-pa’i-rdo-rje, vol. 9 entire (New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1973).
c
請參閱 Guy Newland, The Two Truths (Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 1992),
111-157。
d
gsang chen rgyud sde bzhi’i sa lam gyi rnam bzhag rgyud gzhung gsal byed, Collected
Works of Chos-rje ṅag-dbaṅ Dpal-ldan of Urga, vol. kha, 521-622 (New Delhi: Guru Deva,
1983).
e
dbyangs can dga’ ba’i blo gros，1740-1827；又名阿嘉雍津洛桑敦珠（yongs ’dzin
blo bzang don grub）；他是阿嘉呼圖克圖（阿嘉仁波切）的親教師（yongs ’dzin）。
f
dpal gsang ba ’dus pa ’phags lugs dang mthun pa’i sngags kyi sa lam rnam gzhag legs
bshad skal bzang ’jug ngogs), Collected Works of A-kya Yoṅs-ḥdzin, vol. 1, 452-497 (New
Delhi, Lama Guru Deva, 1971). 昂望班登特別指出他師長的著作 (15a.4/547.4)，「我
的上師妙音喜慧的《地道建立》」(bdag gi bla ma dbyangs can dga’ blo’i sa lam gyi
rnam gzhag)。
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昂望班登假設了一項攻訐：修行人必須要先成辦幻身，可以與肉身
分離，才能一生成佛，因此成佛需要二身，是故一生當中無法即身
成佛。
昂望班登提出了複雜的回應，為一生即身成佛辯護，做了一些
修訂，認為雖然修行人必須要把粗分肉身轉換（brje ba）成微細身，
卻無須捨棄（’dor ba）掉，因為行者可以運用肉身利益他人。然而，
他又對自己微細難分的闡述立即提出反證：a
然而，我的上師妙音喜慧（央堅嘎洛 b ）在筆記中記載了星
薩仁波切c的一段話「前一世的班禪大師，在扎葉巴寺d對上
密院僧眾傳授灌頂時提到，藏人曾經請示阿底峽尊者『能不
能在一生中以一身完全淨化？』，尊者回答『有一生中完全
淨化，但沒有以一身完全淨化』，藏人據此認為阿底峽尊者
並不了解，然而這段話可以看出，尊者了解密咒乘的重點，
因此他的見解才是最精闢的，而藏人並不了解。因此，〔得
以一生即身成佛的說法〕應該加以分析。」
阿底峽尊者的見解是，在一生當中成佛需要新的微細身。
昂望班登在另一部著作當中，比較了洛色林與果芒兩所佛學院
「中觀」與「般若」兩個學習階段教材的立場，在五部大論中：
•

「中觀班」主要學習月稱論師的《入中論》e，此論闡述自性空、

a

此一主題，請參閱 576.3/29b.3-579.2-31a.2.。
Yang-jan-ga-way-lo-drö.
c
shing bza’ rin po che.
d
drag yer pa; 拉薩東北十公里處。
e
dbu ma la ’jug pa, madhyamakāvatāra. 由於月稱經常只用《中》（madhyamaka）
字一詞簡稱龍樹所著的《中論》（dbu ma’i bstan bcos, madhyamakaśāstra），因此
《入中論》（madhyamakāvatāra）書名中的「中」（madhyamaka）字應該就是專
指龍樹所著、申論中觀意趣的《中論》(dbu ma’i bstan bcos, madhyamakaśāstra)。本
書〔《入中論》英文譯名為 Supplement to (Nāgārjuna’s) “Treatise on the Middle”〕英
文譯者將 avatāra (’jug pa) 一詞譯作“supplement” 「補義」，是有些爭議的，其他譯
名 包 括 “introduction”「導引」或“entrance”「導入」，兩者在這樣的語境 中 都是 受
人認可的普遍翻譯，而本書英文譯者的譯法有其所本，宗喀巴大師認為月稱補充了
龍樹《中論》未盡之處，讀者可再深入參閱 Tsong-kha-pa, Kensur Lekden, and Jeffrey
Hopkins, Compassion in Tibetan Buddhism (London: Rider, 1980; reprint, Ithaca, N.Y.:
Snow
Lion,
1980),
96-99。藏文將梵文
avatāra
一詞譯作’jug
pa，有許多詞意，包括「附加」、「增添」，茲簡述已故下密院卸任住持昂望雷登
開示如下：
b

Avatāra 解作「補充」，年代相隔之故，為使龍樹《中論》論義明晰，補
義有其必要。月稱有意表明，《中論》不宜由唯識或清辨所立中觀自續
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十地等。
「般若班」主要學習當來下生彌勒佛的《現觀莊嚴論》a，此論
乃為《般若經》道次架構的隱義教授。
昂望班登綜合兩院學說的著作，名為《洛色林與吉祥果芒札倉中觀
般若教材解說方式剖析：慧明盛宴》b ，一一條列各項課題，顯然
地此書所設定的讀者，必須在如此浩瀚廣博的領域，熟悉其中一所
學院的論點立場，並不適合中觀、般若的初學者奠定基礎，書中只
有條列出兩院歧異之處並加以探討，導致讀者如果對這個領域陌
生，會覺得索然無味，然而，如果讀者已經從其中一家之說熟悉這
些題材，此書則提供了相當豐富的資訊。比方說：
•

1. 作者（甲）提出諸多理由解釋為何洛色林教材的主要作者福稱
論師主張，著作《現觀莊嚴論》的彌勒是菩薩（乙）指出福稱
所運用的機巧，藉以消解彌勒為佛的反證。
2. 作者（甲）提出諸多理由解釋為何果芒教材的主要作者蔣揚協
巴主張，著作《現觀莊嚴論》的彌勒是佛（乙）指出蔣揚協巴
所運用的機巧，藉以消解彌勒為佛的反證。c
(dbu ma rang rgyud pa, svatantrikamādhyamika) 的觀點加以解釋。龍樹菩薩
住世時期，清辨尚未著作《中論》注疏，自續派亦未建立，因此，後世有
其必要為龍樹《中論》補義，以顯之前詮釋不當之處。此外，據說月稱有
意證明，信從龍樹就應該修廣大行以圓滿十地，此乃因為中觀遭人誤解為
斷見，中觀主張諸法存在無自性，然而某些人士卻認為中觀否定諸法一般
的存在，進而妄下結論，認為中觀主張不需要修大悲心等廣大行。因此，
月稱菩薩為了彰顯「大悲心」、「無二智」、「菩提心」等三大修行與菩
薩十地圓滿的重要性，依據龍樹所著的《寶鬘論》，著作了補義。
請參閱 Jeffrey Hopkins, Nāgārjuna’s Precious Garland: Buddhist Advice for Living and
Liberation (Ithaca, New York: Snow Lion, 1998) , fn. p. 10。
藏文「’jug pa 」一詞解為「補充」(“supplement”)與藏文 「rtags ’jug」〔《音勢論》
或譯《性入法》〕(liṅgāvaṃtāra [Sarat Chandra Das, A Tibetan-English Dictionary
(Calcutta: 1902; reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1969, 1970; compact reprint, Kyoto,
Japan: Rinsen Book Company, 1981), 535])相符，「rtags ’jug」字面意思為「性別加
字」(“the affixing of gender”) ，《音勢論》說明藏文字的拼寫規範，藏文字母在音
節中的不同位置各有其字性，不同字母組合成一音節時，必須符合字性的組合規則。
一個藏文字當中，各個字母文法性別有異，如何組合安放在不同位置。如此解釋或
許也符合 Vaman Shivaram Apte, Sanskrit-English Dictionary (Poona, India: Prasad Prakashan, 1957), 163, 所列的第五項詞意「新出現、增長、增加」，雖然梵文中並不常
見。當然，這類補義也可作為龍樹《中論》的導引或入門。
a
mngon rtogs rgyan, abhisamayālaṃkāra.
b
blo gsal gling dang bkra shis sgo man grva tshang gi dbu phar gyi yig cha’i bshad tshul
bkod pa blo gsal dga’ ston, Collected Works, vol. ga (New Delhi: Guru Deva, 1983).
c
11b.3/434.3.
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核心的問題是，根據波羅蜜多乘（大乘之中的顯宗），「彌勒在世間
化現為人成就正等覺」，究竟是已證得佛果十二行誼的其中一項
（蔣揚協巴的看法）？抑或是在人道中成佛的實例（福稱論師的看
法）？蔣揚協巴認為，彌勒在共所化機眼中是菩薩，不共所化機眼
中是佛；然而，福稱論師主張，波羅蜜多乘從共同的角度實際投生
看待彌勒，而咒乘則從不共的角度示現看待彌勒，但是他們兩者都
認為，世尊釋迦牟尼成佛只是示現，彌勒是這個世間的下一尊佛，
會公開示現佛陀十二行誼，而且如果就最後這個觀點而言，彌勒早
已為佛。

彌勒菩薩《現觀莊嚴論》注釋之必要
彌勒著作的《現觀莊嚴論》a詮釋了《般若波羅蜜多經》在道次第的
隱義教授，經中蘊含了佛法修行義理無盡的寶藏。這部論典闡述修
行道次，內容博大精深，按照格魯派標準學制，必須投入六年修
習，學僧得以充分了解修道歷程的複雜結構，藉此一論得以綜觀全
局、一覽無遺。《現觀莊嚴論》書中所呈現的修道架構，不僅提昇
了實修法門，《現觀》殊勝的內涵更融入到「道次第」一系列的論
典當中，其中易於日常觀修的精簡論著為數眾多，一一證實其中實
修關要。相較繁複的體系其實極度深細，故而楷定了實修導向的教
授範疇與界限。
世尊釋迦牟尼佛住世八十一年期間，親轉法輪四十五載，其中
《般若波羅蜜多經》乃是大乘各個宗派公認的經中至尊，b以諸法空
性為其顯明的教授，而另以隱義傳授圓滿無上菩提的道行理趣，從
而證得一切相智，c據說《般若波羅蜜多經》示道的方式，既非外顯
明說，亦非含蓄暗示，而是隱晦藏真，乃因空性論證之理僅僅遮除
所破，係為無遮，並非所立法，亦不是非遮，由其所遮並不再成立
另外一法，是故通達空性的覺知唯獨了知所破的遮遣，因此《般若
波羅蜜多經》傳授道次修行的方式，並不言明，亦不暗示，而是隱
義藏密。

a

mngon rtogs rgyan, abhisamayālaṃkāra.
mdo sde kun kyi mchog.
c
rnam mkhyen, sarvākārajñatā.
b

序言

17

彌勒《現觀莊嚴論》以詩詞偈頌撰寫，常以密語隱藏真義，是
故論典中處處可見縮詞入頌，宛如索引或暗語，描繪出成佛修道的
梗概，無怪乎會衍生出著名的二十一本梵文注疏。a

a

這張書目清單也收錄在 Jeffrey Hopkins 與 Jongbok Yi 所合譯的《般若波羅蜜多經
隱義教授： 蔣揚協巴所著七十義》(The Hidden Teaching of the Perfection of Wisdom
Sutras: Jam-yang-shay-pa’s Seventy Topics and Kon-chog-jig-may-wang-po’s 173
Aspects (UMA Institute for Tibetan Studies: http:/uma-tibet.org))。
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表 1：彌勒《現觀莊嚴論》二十一本注疏
I. 結合《現觀莊嚴論》與某部《般若波羅蜜多經》
A.《二萬〔五千〕頌般若波羅蜜多經》
1. 聖解脫軍 Āryavimuktisena (’phags pa grol sde, ca. 6th century
C.E.).《二萬頌光明釋》將《二萬頌》分為八品，使其與《現
觀莊嚴論》的八品相互對應
2. 尊者解脫軍 Bhadanta Vimuktasena (btsun pa grol sde).
《二萬頌釋》
3. 獅子賢 Haribhadra (seng ge bzang po, ca. 8th century C.E.).
《二萬頌八品釋》
4. 寶作寂 Ratnākarashānti (rin chen 'byung gnas zhi ba).
《二萬頌具足清淨釋》
B. 《十萬頌般若波羅蜜多經》
5. 法吉祥 Dharmashrī.a 《十萬頌般若波羅蜜多經釋》
C. 《八千頌般若波羅蜜多經》
6. 獅子賢 Haribhadra. 《八千頌般若波羅蜜多經釋：〈現觀莊嚴
論〉之光明》
7. 寶作寂 Ratnākarashānti. 《八千般若廣釋最勝心要》
8. 無畏作護 Abhayākaragupta ('jigs med 'byung gnas sbas pa).
《八千般若要鍵月光釋》
D. 《般若波羅蜜多攝頌》
9. 獅子賢 Haribhadra. 《難處釋易解》
10. 覺吉祥智 Buddhashrījñāna. 《攝頌難處釋》
11. 法吉祥 Dharmashrī. 《般若藏鑰》
E. 《十萬頌、二萬五千頌、八千頌般若波羅蜜多經》
12. 念智稱b《十萬、二萬、八千般若三本八事c同顯論》
II. 未結合《現觀莊嚴論》與《般若波羅蜜多經》
13. 獅子賢 Haribhadra. 《現觀莊嚴論明義釋》
a

宗喀巴提出證據證明，此論實際上並非喀什米爾的法吉祥之作，亦非源自印度，
因為其中內容取材西藏，他因此認定 (Sparham, op. cit., 13)「此論與《般若藏鑰》
〔第十一項書目〕雖多指為法吉祥所著，余私以為彼等二論應為譯師或其他藏人所
作。」
b
宗 喀 巴 對 於 念 智 稱 是 否 實 為 作 者 有 所 存 疑 ， (Sparham, op. cit., 13) 「 以 八
現觀而 言三 部 般若經 皆同 ─ 此 一 教 授 相 當 薄 弱， 對應 《 般若經 》有 其 訛誤，
[11]因此，是否為大班智達念智稱所著仍須深究。」
c
八指八現觀，亦即八事。
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A. 獅子賢所著《明義釋》另有兩部注疏
14. 法友 (chos kyi bshes gnyen). 《善明詞義疏》
15. 金洲法稱 Dharmakīrtishrī (chos kyi grags pa dpal, or gser gling
pa). 《顯明難解疏》
B. 三部攝義
獅子賢所著《明義釋》之攝義
16. 智作慧 Prajñākaramati (shes rab 'byung gnas blo gros, 9501030). 《現觀論釋攝義》
兩部彌勒《現觀莊嚴論》攝義
17. 阿底峽 a (dīpaṃkaraśrījñāna, mar me mdzad ye shes, 9821054). 《般若波羅蜜多攝義燈》
18. 童吉祥 Kumārashrībhadra (bkra shis rgyal mtshan). 《攝義》
C. 獅子賢所著《明義釋》其他兩部論釋
19. 寶稱 Ratnakīrti.《名稱分釋》
20. 覺吉祥智 Buddhashrījñāna. 《現觀莊嚴論般若燈鬘釋》
D. 論作
21. 無畏作護 Abhayākaragupta. 《牟尼密意莊嚴》，佛語略釋，
其後三品主要講授彌勒《現觀莊嚴論》當中的主題。
以上的梵文注疏與西藏祖師的著作在大大小小的地方迥然不同，本
書當中所載昂望班登與蔣揚協巴，有時也包含 UMA 所譯的蔣揚協
巴《七十義》b中登馬洛確仁波切的口頭註釋，這三者之間的歧異也
反映出差異所在。

彌勒《現觀莊嚴論》常有隱秘玄奧的偈頌，意深難解，故
而有別於其他論著，例如月稱論師為了「使人悟入（龍樹菩薩
所著）《中論》」所作的《入中論》，c昂望班登所著的《現
觀》注疏深入淺出、言簡意賅，書名定為《〈現觀莊嚴論〉辭
義解：慈尊口訣》，d名為《辭義解》而非較為普遍的「字詞
a

宗 喀 巴 亦 懷 疑 阿 底 峽 是 否 真 為 此 論 作 者 (Sparham, op. cit., 13) ， 「 〔 號 稱
阿底峽所著〕《般若波羅蜜多攝義燈》亦為薄弱，其中眾多論述源於藏人，是故私
以為此乃阿底峽弟子或其他藏人所作。」
b
Jeffrey Hopkins and Jongbok Yi, The Hidden Teaching of the Perfection of Wisdom Sutras: Jam-yang-shay-pa’s Seventy Topics and Kon-chog-jig-may-wang-po’s 173 Aspects
(UMA Institute for Tibetan Studies: http:/uma-tibet.org).
c
dbu ma la ’jug pa, madhyamakāvatāra.
d
bstan bcos mngon rtogs rgyan tshig don gyi sgo nas bshad pa byams mgon zhal lung,
TBRC W5926-3829: 221-416, which is a PDF of: Delhi: Mongolian Lama Gurudeva,
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注疏」，很有可能是為了獲取較大的詮釋空間，可以充分解讀
彌勒的論著，無須受到逐字解說的牽制。然而在本書中，不論
是昂望班登的藏文原著抑或英文與中文譯文，但凡彌勒《現
觀》中所載的字詞皆作醒目標示，方便讀者看出尊者如何以
《現觀》原典為本而為闡述，尊者化繁為簡，期許脈絡清晰的
《辭義解》能夠引領讀者深入彌勒《現觀》原意，而本書也秉
持相同精神，針對藏文原著當中深細的學術探究，為免旁生枝
節分散讀者對《現觀》根本頌的專注，並未譯出，共有六十四
處，而以藏文原文收錄於書末的加註，方便有興趣的讀者自行
研閱。a
基於上述，在本書之中，彌勒《現觀》全文、以及昂望班
登為根本頌所作的注疏與細緻完整的科判，三者兼錄，b 《現
觀》的整體架構在科判中一覽無遺，藉由樹狀圖的組織，讀者
可以清楚看出各個環節彼此的關連。這類文意架構的骨幹在藏
文論著是標準的呈現，不同於多數梵文論典只有章節標題，而
科判究其根源或許是受到《解深密經疏》” c 所啟發而代代流

1983.
a
基於相同理由，昂望班登的書首禮讚與書尾題記都收錄在書末的加註。
b
UMA 所出版的 The Hidden Teaching of the Perfection of Wisdom Sutras: Jam-yangshay-pa’s Seventy Topics and Kon-chog-jig-may-wang-po’s 173 Aspects （中文譯本為
《〈般若波羅蜜多經〉隱義教授：蔣揚協巴著七十義》）書末加註包含了昂望班登
對《現觀莊嚴論》274 首根本頌其中的 203 首所做的註釋，這些都是蔣揚協巴在其
《善說八事七十義：阿逸多上師口訣》所引用的偈頌。
c
’phags pa dgongs pa nges par ’grel pa’i mdo’i rgya cher ’grel pa, āryagambhirasaṃdhinirmocanasūtraṭīkā; Peking 5517, vol. 116.
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傳，該注疏原為中文，a 乃七世紀新羅高僧圓測b所著，之後才
譯入藏文。c
昂望班登《辭義解》的翻譯，承恩於洛確仁波切 1978 年春季在
美國維吉尼亞大學的教授。仁波切是哲蚌寺洛色林學院畢業的格
西，曾任尊勝佛學院堪布，亦為「措千祖古」。d如欲參閱仁波切

傳記，可以參考以下連結： http://uma-tibet.org/haa/archive.php.
本書當中補充資料主要參考以下著作：
貢塘・羅珠嘉措 (gung thang blo gros rgya mtsho, 1851-1928/1930) ，
《〈明義釋〉注釋：解脫除闇》。e哲蚌寺果芒佛學院。
策秋林‧耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793），
《〔宗喀巴所著〕〈般若波羅蜜多八千頌〉並〈現觀莊嚴論〉
之〈菩提道次第〉集要明說口訣：般若波羅蜜多明燈》。f哲蚌
寺果芒佛學院。
另參考以下著作：
賈曹達瑪仁欽 (rgyal tshab dar ma rin chen, 1364-1432) ，《心要莊嚴
疏》。g宗喀巴大師的弟子，是大師圓寂後首位甘丹法座繼位者。
a

現存的中文注疏收錄於京都藏經書院所刊行的《大日本續藏經》（Kyōto, 19051912; also Hong Kong Reprint, 1922, 134.d-535.a），在主要收錄中國佛教著作的中文
《大藏經》（台北：新文豐出版，1977，vol. 34，581-952；vol. 35，1-100）當中
可以找到，早時中文本欠缺第八卷首之一少部分及最後之第十卷全部，幸而日本大
谷大學稻葉正就教授在《圓測解深密經疏散逸部分の研究》（京都：法蔵館，1949）
當中將散失的部份從藏文回譯補足而復原全貌。請參閱 Shōtarō Iida(飯田昭太郎),
“The Three Stūpas of Ch’ang An,” in Papers of the First International Symposium Commemorating the 30th Anniversary of Korean Liberation (Seoul, Academy of Korean Studies: 1975), 489 以及 John C. Powers, Hermeneutics and Tradition in the Saṃdhinirmocanasūtra (Leiden, Netherlands: Brill, 1993), 17, n. 34。
b
Tib. rdzogs gsal / wen tshig / wen tshegs / wanydzeg, Ch. Yüan-ts’e, 613-696.
c
Ernst Steinkellner 的臆測相當令人信服，他認為西藏將文本架構分層攝義的作法，
可能是圓測注疏科判層次分明所啟發的，請參閱“Who Is Byaṅ chub rdzu ’phrul? Tibetan and Non-Tibetan Commentaries on the Saṃdhinomocanasūtra—A Survey of the
Literature,” Berliner Indologische Studien 4, no. 5 (1989): 235。
d
tshogs chen sprul sku.
e
mngon rtogs rgyan gyi 'grel chung don gsal ba'i mchan 'grel kun bzang zhing gi nyi ma
thar 'dod mun sel, TBRC W00EGS1017126, which is a PDF of: Lhasa (?): dge ldan legs
bshad gsung rab 'grem spel khang, 2006.
f
sher phyin stong phrag brgyad pa dang mngon rtogs rgyan sbyar te byang chub lam gyi
rim pa’i gnad rnams gsal bar ston pa’i man ngag sher phyin gsal ba’i sgron me, Collected
Works, vol. 7 (New Delhi: Tibet House, 1975).
g
rnam bshad snying po rgyan/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos
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貢卻亟美汪波 (dkon mchog ’jigs med dbang po, 1728-1791) ，《八事
七十義建立攝義》。a「蔣揚協巴」轉世再來，哲蚌寺果芒佛學
院。
隆多‧昂望洛桑 (klong rdol ngag dbang blo bzang, 1719-1794) ，《般若
經名相》。b色拉傑佛學院。
彌勒《現觀莊嚴論》共有八品〔八事〕及頭尾的序攝二品，昂望班
登《辭義解》的譯本上增加了七十義的對應，每一義的名稱、編號
係皆遵從上述蔣揚協巴的著作而作補充，前五品列出諸義為能表各
事諸法，後三品諸義則為各事更進一步的分類。哲蚌寺果芒佛學院
的策秋林‧耶喜傑千與色拉傑佛學院的隆多‧昂望洛桑兩人前述著作
中，皆有明確的編號，從而確認了從第一到七十義的編號，諸義編
號在目錄中以及譯文中都會以紫色標示，科判中也另外加上了各品
與偈頌的編號。
昂望班登的注疏原著當中，引述《現觀莊嚴論》根本頌時多從
簡略，直到印度南方卡納塔克邦孟古（Mundgod, Karnataka State）
果芒佛學院圖書館將論典內容數位化之後才加以補足，之後並提供
UMA 使用，因此也是昂望班登注疏中所引《現觀莊嚴論》根本頌出
處。另外，我們以在昂望班登注疏藏文原文上方，以較小的藏文字
體提供德格版的《現觀》根本頌，方便讀者找出他在注疏行文當中
與根本頌相同的用字，本書譯文皆以橘色粗體字標示。

我們希望在此表達對於果芒佛學院洛桑傑千格西〔2016
年起升任院長，學院位於印度卡那達卡邦孟古（Mundgod, Karnataka State）亦曾擔任印度洪蘇爾（Hunsur）下密院糾察師〕
由衷的誌謝，感謝他提供諮詢，為我們確立昂望班登注疏當中
許多篇章的文意，我等獲益匪淺。
Jeffrey Hopkins

Jongbok Yi

mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa don gsal ba'i rnam bshad snying po'i rgyan, (Sarnath: Gelugpa Student's Welfare Committee, 1980).
a
dngos brgyad don bdun cu’i rnam bzhag bsdus pa, Collected Works, vol. 6 (New Delhi:
Ngawang Gelek Demo, 1972).
b
phar phyin las byung ba’i ming gi rnam grangs, Collected Works, Śata-Piṭaka Series,
vol. 100 (New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1973).

《〈現觀莊嚴論〉辭義解：慈尊口訣》
昂望班登 著

༄༅། །བ ན་བཅོས་མངོན་ ོགས་ ན་ཚིག་དོན་གྱི་ ོ་ནས་
བཤད་པ་ མས་མགོན་ཞལ་ ང་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ། །
（在昂望班登注疏中，出現彌勒《現觀莊嚴論》的用字時，該藏文
原文與其所相應的譯文皆以橘色粗體字標示。）

第二品

解說能表道智十一法

2) 廣說道智（II.1-31）
｛分二｝
此中有二：道之支分與具支分之道。

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ཡན་
ལག་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལམ་མོ། །
第十一義
1. 道智支分
(ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་)
A) 道智支分（II.1）｛分二｝
此中有二：道智所依與能依道智之差別。

དང་པོ་[ལམ་གྱི་ཡན་ལག་]ལ་གཉིས། ལམ་ཤེས་ཀྱི་ ེན་དང༌། བ ེན་
པ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །
1' 道智所依之差別（II.1ab）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.1ab）云：
{II.1}

為諸天堪成a
放光令隱闇

དང་པོ་[ལམ་ཤེས་ཀྱི་ ེན་གྱི་ཁྱད་པར་]ནི།
་ མས་ ང་བར་ ་བའི་ ིར། །འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་
དང༌། །ཞེས་ག ངས།
a

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「調伏諸天故」，語意甚為清楚，而本書《辭
意解》中文譯者為求貼近偈頌藏文原文用詞，以及方便後續翻譯作者昂望班登所提
供的解釋，故而改譯。
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為使欲色〔二界〕諸天堪以成為道智生起所依，如來放射〔福德、
智慧〕二資糧異熟之光，令彼等〔諸天〕有漏善行異熟之光隱闇、黯
然失色。藉由此喻間接向堪生道智之器指出，必須滅除貪等主要煩
惱。是故，所依滅除貪等主要煩惱乃是道智之第一支分。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.1ab, 5a.1：
{II.1}

་ མས་ ང་བར་ ་བའི་ ིར། །འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་དང་། །
昂望班登《辭義解》
，30a.4：

འདོད་ག གས་ཀྱི་ ་ མས་ལམ་ཤེས་ ེ་བའི་ ེན་ ་ ང་བར་
་བའི་ རི ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚགས་གཉིས་ཀྱི་ མ་ ིན་གྱི་
འོད་ཀྱིས་དེ་དག་གི་ཟག་བཅས་དགེ་བའི་ མ་ ིན་གྱི་འོད་མོག་
མོག་པོར་ཏེ་གཟི་མེད་པར་མཛད་པ་ ེ། དེས་མཚན་ནས་ལམ་
ཤེས་ ེ་བའི་ ོད་ ང་ལ་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆེ་
བ་བཅོམ་པ་ཞིག་དགོས་པར་ གས་ཀྱིས་བ ན་ཅིང༌། དེས་ན་
ེན་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆེ་བ་བཅོམ་པ་ནི་ལམ་
ཤེས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །
2' 能依道智之特徵 （II.1cd）
｛分三｝
此中有三：生起之理、本性、所作事業之特徵。

གཉིས་པ་[བ ེན་པ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་]ལ་ག མ། ེ་ ལ་དང༌། ངོ་
བོ་དང༌། དེ ་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །
a' 〔道智〕生起之理（II.1c）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.1c）云：
境限定普遍a

a

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「境決定普遍」。

道智支分
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དང་པོ་[ལམ་ཤེས་ཀྱི་ ེ་ ལ་]ནི།
ལ་ངེས་པ་དང་ཁྱབ་པ་དང༌། ཞེས་ག ངས།
道智唯有菩薩才會生起，聲聞、獨覺不生，因此暫時而言，生起之
境別別限定；一切生命終將成佛，因此究竟而言，三種姓皆修習道
智，是故普遍，
〔以上〕二者乃為第二與第三支分。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.1c, 5a.1：

ལ་ངེས་པ་དང་ཁྱབ་པ་དང་། །
昂望班登《辭義解》
，30a.7：

ལམ་ཤེས་ནི་ ང་སེམས་ཁོ་ན་ལ་ འེ ི་ཉན་རང་ལ་མི་ ེ་བས་
གནས་ བས་ ེ་བའི་ ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་དང༌། ེ་བོ་ཐམས་
ཅད་འཚང་ ་བར་འ ར་བས་མཐར་ ག་རིགས་ཅན་ག མ་
གས་ལམ་ཤེས་ ོམ་པས་ཁྱབ་པ་ ེ། འདི་གཉིས་ནི་ཡན་ལག་
གཉིས་པ་དང་ག མ་པའོ། །
b' 〔道智〕本性／體性之特徵（II.1d）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.1d）云：
本性

གཉིས་པ་[ལམ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་]ནི།
རང་བཞིན་དང་ནི། ཞེས་ག ངས།
道智本性，不刻意為自利於一切行相斷除煩惱，此乃第四支分。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.1d, 5a.1：

རང་བཞིན་དང་ནི་
昂望班登《辭義解》
，30b.2：

ལམ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་རང་དོན་ ་ཉོན་མོངས་པ་ མ་པ་
ཐམས་ཅད་ ་ཆེད་ ་གཉེར་ནས་མི་ ོང་བ་ །ེ འདི་ནི་ཡན་
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ལག་བཞི་པའོ། །
c' 〔道智〕所作事業之特徵（II.1d）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.1d）云：
及事業

ག མ་པ་[ལམ་ཤེས་ཀྱི་ ེད་ལས་]ནི།
དེའི་ལས། ཞེས་ག ངས།
道智所作事業者，暫時不現證真際（yang dag mtha'，空性之異名），
透由殊勝方便攝受未曾攝受的有情為眷屬等，此乃第五支分。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.1d, 5a.1：

དེ་ཡི་ལས། །
昂望班登《辭義解》
，30b.3：

ལམ་ཤེས་ཀྱི་ ེད་ལས་ནི་བར་ བས་ ་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་
་མི་ ེད་པར་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སེམས་ཅན་འཁོར་
་མ་བ ས་པ་ ད་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། འདི་ནི་ཡན་ལག་ ་
པའོ། །1

a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 3.。

B) 有支分之道（II.2-31）｛分三｝
此中有三：聲聞道、獨覺道、菩薩道。

གཉིས་པ་[ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལམ་]ལ་ག མ། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་ ལ་
དང༌། ང་སེམས་ཀྱི་ལམ་མོ། །
第十二義
2. 了知聲聞道之道智
(ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་)
1' 聲聞道（II.2-5）
｛分二｝
此中有二：道之體性、道之因─順抉擇分。

དང་པོ་[ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་]ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང༌། དེའི་ ་
ངེས་འ དེ ་ཆ་མ ན་ནོ། །
a' 道之體性（II.2）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.2）云：
{II.2}

道相智理中
由諸四聖諦
行相不可得
當知聲聞道

དང་པོ་[ལམ་གྱི་ངོ་བོ་]ནི།
ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ ལ་ལ་ནི། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དག་
གི ། མ་པ་མི་དམིགས་ ོ་ནས་ནི། །ཉན་ཐོས་ལམ་འདི་ཤེས་པར་
། །ཞེས་ག ངས།
關於道相智圓滿修習之理，亦即修學之時，（一）藉由能攝─證知
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「真實不可得」之慧，與彼所表徵之加行發心與末了之迴向，修學
彼等四聖諦無常等十六行相，
（二）亦當知聲聞道如何修學。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.2, 5a.1-5a.2：
{II.2}

ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ ལ་ལ་ནི། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དག་གི
མ་པ་མི་དམིགས་ ོ་ནས་ནི། །ཉན་ཐོས་ལམ་འདི་ཤེས་པར་ ། །
昂望班登《辭義解》
， 31a.2：

ལམ་ཤེས་ཉིད་ གོ ས་པར་ ོམ་པའི་ ལ་ལ་ ེ་ བས་ ་འཕགས་
པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་ མ་པ་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་
པོ་ནི། ཟིན་ ེད་བདེན་པར་མི་དམིགས་པར་ གོ ས་པའི་ཤེས་
རབ་དང་དེས་མཚན་པའི་ ོར་བའི་སེམས་བ དེ ་དང་མ ག་གི་
བ ོ་བ་དང་བཅས་པའི་ ོ་ནས་ མོ ་པར་ ་ཞིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་
ལམ་འདི་ཇི་ ར་ ོམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་ འོ། །2
b' 其因─順抉擇分（II.3-5）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.3-5）云：
{II.3}

聖聲聞道中
由色等空故
空無別為煖
由彼無所得
{II.4}

許為至頂位
忍位於色等
破住常等理
依於十地等
{II.5}

由廣說無住
即名第一法
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 4ff.。
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由佛以現智
不見諸法故

གཉིས་པ་[དེའི་ ་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་]ནི།
འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལམ་ལ་ནི། །ག གས་ལ་སོགས་པ་ ངོ ་པའི་
ིར། ། ངོ ་པ་ཉིད་ མས་ད ེར་མེད་པས། ། ོ་བ་དེ་དག་མི་
དམིགས་པས། ། ེ་མོར་ ར་པ་དག་ ་འདོད། །དེ་ལ་ ག་ལ་
སོགས་ ལ་གྱིས། །གནས་པ་བཀག་པས་བཟོད་པ་ མས། །ས་
བ ་དག་ལས་བ མས་ནས་ནི། །མི་གནས་ ས་པར་བ ན་པ་
ཡིས། །ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ ་འ ར་བཤད་དེ། །ཅི་ ིར་ཞེ་ན་སངས་
ས་ཀྱིས། །མཁྱེན་ནས་ཆོས་ མས་མ་གཟིགས་ ིར། །ཞེས་
ག ངས།
關於了知聖者聲聞道〔現證四諦苦等行相〕之因─加行道a，有四：
1. 煖位─藉由宣說色等勝義中各自為空之故，彼等空性無別而詮
釋。
2. 許為至頂位─藉由宣說彼等色等勝義中無所得故，彼等不住〔非
諦實成立〕而詮釋。b
3. 忍位─藉由宣說「破除『色等彼等勝義中以常與無常等之理而
住』
」而詮釋。
4. 世第一法─依於極喜地等十地，藉由廣泛宣說勝義中無住之理而
詮釋〔即名〕。
勝義中無住何以故？正等覺以現觀證知［由佛以現智］，不見彼等
［諸法］住於諦實之故。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.3-5, 5a.2-5a.3：
{II.3}

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལམ་ལ་ནི། །ག གས་ལ་སོགས་པ་ ོང་པའི་ ིར། །
ོང་པ་ཉིད་ མས་ད ེར་མེད་པས། ། ོ་བ་དེ་དག་མི་དམིགས་པས། །
a

貢塘・羅珠嘉措（gung thang blo gros rgya mtsho, 1851-1928/1930）所著《（獅子
賢之）〈明義釋〉注釋》， vol. 1, 448.3.
b
貢塘・羅珠嘉措（gung thang blo gros rgya mtsho, 1851-1928/1930）所著《（獅子
賢之）〈明義釋〉注釋》， vol. 1, 448.17.
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{II.4}

་ེ མོར་ ར་པ་དག་ ་འདོད། །དེ་ལ་ ག་ལ་སོགས་ ལ་གྱིས། །
གནས་པ་བཀག་པས་བཟོད་པ་ མས། །ས་བ ་དག་ལས་བ མས་ནས་ནི། །
{II.5}

མི་གནས་ ས་པར་བ ན་པ་ཡིས། །ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ ་འ ར་བཤད་དེ། །
ཅི་ ིར་ཞེ་ན་སངས་ ས་ཀྱིས། །མཁྱེན་ནས་ཆོས་ མས་མ་གཟིགས་ ིར། །
昂望班登《辭義解》
， 31a.7：

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ ་ རོ ་ལམ་ནི། ག གས་
ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་རང་རང་གིས་ ངོ ་པའི་ རི ་དེ་དག་
གི་ ངོ ་ཉིད་ད རེ ་མེད་པར་བ ན་པས་བཤད་པའི་ ོ་བ་དང༌།
ག གས་སོགས་དེ་དག་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པས་དེ་དག་ལ་
མི་གནས་པར་བ ན་པས་བཤད་པའི་ ེ་མོར་ ར་པ་དག་ ་
འདོད་པ་དང༌། ག གས་སོགས་དེ་དག་དོན་དམ་པར་ ག་པ་
དང་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་གྱིས་གནས་པ་བཀག་པར་
བ ན་པས་བཤད་པའི་བཟོད་པ་ མས་དང༌། རབ་དགའ་སོགས་
ས་བ ་དག་ལས་བ མས་ནས་དོན་དམ་པར་མི་གནས་པའི་ ལ་
ས་པར་བ ན་པས་བཤད་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ ་ ར་པ་ ེ་
བཞི་ཡོད་དོ། །དོན་དམ་པར་མི་གནས་པ་ཅིའི ་ི རི ་ཞེ་ན། ཡང་
དག་པར་ གོ ས་པའི་སངས་ ས་ཀྱིས་ཆོས་ མས་མངོན་ མ་ ་
མཁྱེན་ནས་དེ་དག་བདེན་པར་གནས་པར་མ་གཟིགས་པའི་ རི ་
རོ། །

第十三義
3. 了知獨覺道之道智
(རང་ ལ་གྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་)
2' 獨覺之道（II.6-10）
｛分三｝
此中有三：所依特徵、道之體性、道之因—順抉擇分。

གཉིས་པ་[རང་ ལ་གྱི་ལམ་]ལ་ག མ། ེན་གྱི་ཁྱད་པར། ལམ་
གྱི་ངོ་བོ། དེའི་ ་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་ནོ། །
a' 所依特徵（II.6-7）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.6-7）云：
{II.6}

自成自證故a
亦不需他教b
是故當宣說
麟喻智甚深

{II.7}

若誰於何義
欲聞如何說
於彼彼彼義
無聲如是現

དང་པོ་[ ེན་གྱི་ཁྱད་པར་]ནི།
རང་ ང་བདག་ཉིད་ གོ ས་པའི་ རི ། །གཞན་གྱིས་བ ན་ཡང་
མི་དགོས་ལ། །བསེ་ ་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཟབ་པ་ཉིད་ ་མངོན་
པར་བ དོ ། །གང་གང་དོན་ནི་གང་གང་ལ། །ཇི་ ་ཇི་ ར་ཉན་
a
b

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「自覺自證故」。
法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「亦不依他教」。
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འདོད་པ། །དེ་དེ་ལ་དོན་དེ་དང་དེ། ། ་མེད་ཀྱང་དེ་དེ་ ར་
ང༌། །ཞེས་ག ངས།
自然天成獨覺眾，於最後有時不依賴他人，自己證悟個人的菩提之
故，亦不需他人教，［與聲聞之智相比］智甚深。「亦」字包括不需
用言語為他人說法，不語甚深。麟喻獨覺具備這兩種甚深，是故，
當宣說彼等聖智甚深。
若問佛法怎可不言而教？獨覺的所化機，任何所詮義，各個
如其心之所向所欲聞者，不論為何，於彼彼眾，所教彼義雖無能詮
聲，受教者欲聞何法，所詮悉如是顯現。［月稱論師所著］《燈作
明廣釋》 a 所云「［獨覺］主要藉由身體（亦即形體動作）傳法」，
如其所說，宗喀巴大師的《金鬘疏》與賈曹傑尊者的《心要莊嚴疏》
等亦咸認同［獨覺］藉由身體傳法。b
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.6-7, 5a.3-5a.5：
{II.6}

རང་ ང་བདག་ཉིད་ ོགས་པའི་ ིར། །གཞན་གྱིས་བ ན་ཡང་མི་དགོས་ལ། །
བསེ་ ་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཟབ་པ་ཉིད་ ་མངོན་པར་བ ོད། །
{II.7}

གང་གང་དོན་ནི་གང་གང་ལ། །ཇི་ ་ཇི་ ར་ཉན་འདོད་པ། །
དེ་དེ་ལ་དོན་དེ་དང་དེ། ། ་མེད་ཀྱང་དེ་དེ་ ར་ ང་། །
昂望班登《辭義解》
，32a.1：

རང་ ང་རང་སངས་ ས་ མས་ དི ་པ་ཐ་མ་བའི་ཚ་གཞན་ལ་
མ་ ོས་པར་བདག་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་ ང་ བ་ གོ ས་པའི་ རི ་
གཞན་གྱིས་རང་ལ་བ ན་ཡང་མི་དགོས་པ་ ་ེ ཤེས་པ་ཟབ་པ་
ཡིན་ལ། ཡང་ ས་བ ས་པ་གཞན་ལ་རང་གི་ངག་གི་ཆོས་བ ན་
མི་དགོས་པ་ ེ་མ་བ དོ ་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཟབ་པ་དེ་གཉིས་
དང་ ན་པའི་ ིར་བསེ་ ་ ་ འི་རང་ ལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཟབ་པ་
a

Peking 2650, vol. 60. sGron ma gsal bar byed pa zhes bya ba’i rgya cher bshad pa.
另 請 參 閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and
[Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 8ff.。
b
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ཉིད་ ་མངོན་པར་བ དོ ་དོ། །4 ་མེད་པར་ཆོས་ ོན་པ་ཇི་
ར་ ང་ མ་ན། རང་ ལ་གྱི་ག ལ་ ་གང་དང་གང་བ ོད་
འི་དོན་ནི། གང་དང་གང་ལ་རང་རང་གི་མོས་པ་ཇི་ ་ཇི་ ར་
ཉན་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་བ ན་ འི་དོན་དེ་དང་དེ་བ ོད་
པའི་ ་མེད་ཀྱང་བ ོད་ ་དེ་ཉན་པ་པོས་ཇི་ ར་ཉན་འདོད་པ་
དེ་ ར་ ང་ངོ༌། །5 ད་འགྲེལ་ ོན་གསལ་ལས་གཙ་བོར་ ས་
ཀྱིས་ཆོས་ ནོ ་པར་ག ངས་པ་ ར་གསེར་ ངེ ་ མ་བཤད་
སོགས་མ ན་པར་ ས་ཀྱིས་ཆོས་ ོན་པར་བཤད་དོ། །6
b' 道之體性（II.8）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.8）云：
{II.8}

遠所取分別
未離能取故
當知由所依
攝為麟喻道

གཉིས་པ་[ལམ་གྱི་ངོ་བོ་]ནི།
ག ང་དོན་ ོག་པ་ ངོ ་ ིར་དང༌། །འཛིན་པ་མི་ ོང་ རི ་དང་
ནི། ། ེན་གྱིས་བསེ་ ་ ་ འི་ལམ། །ཡང་དག་བ ས་པར་ཤེས་
པར་ ། །ཞེས་ག ངས།
菩薩當知（1）遠離所取分別，亦即耽執色等為外境，（2）未離能
取分別，亦即耽執諸識為諦實，（3）修行者所依—補特伽羅或修行
所緣—法性之所依，此三殊勝如實含攝麟喻所表之獨覺道。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.8, 5a.5：
{II.8}

a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 10ff.。
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ག ང་དོན་ ོག་པ་ ོང་ ིར་དང་། །འཛིན་པ་མི་ ོང་ ིར་དང་ནི། །
ེན་གྱིས་བསེ་ ་ ་ འི་ལམ། །ཡང་དག་བ ས་པར་ཤེས་པར་ ། །
昂望班登《辭義解》
，32b.5：

ག ང་བ་ག གས་སོགས་ ི་རོལ་གྱི་དོན་ ་ཞེན་པའི་ གོ ་པ་
ངོ ་བ་དང༌། འཛིན་པ་ ེ་ཤེས་པ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ གོ ་པ་
མི་ ངོ ་བ་དང༌། བ་པ་པོའི་ ནེ ་གྱི་གང་ཟག་གམ་ བ་པའི་
དམིགས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ ེན་གྱི་ཁྱད་པར་ག མ་གྱིས། བསེ་ ་ ་
ས་མཚན་པའི་རང་ ལ་གྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བ ས་པར་ ང་
བ་སེམས་དཔའ་ མས་ཀྱིས་ཤེས་པར་ འོ། །7
c' 其因—順抉擇分（II.9-10）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II. 9-10）云：
{II.9}

開闡假法性
不相違為煖a
頂由達色等
無減等所顯
{II.10}

忍由內空等
不執色等故
色等無生等
相為第一法

ག མ་པ་[དེའི་ ་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་]ནི།
བཏགས་པའི་ཆོས་ཉིད་མི་འགལ་བར། ། ནོ ་པའི་ མ་པ་ ོར་
ར་པ། ། ེ་མོར་ ར་པ་ག གས་ལ་སོགས། །འགྲིབ་པ་མེད་ལ་
སོགས་པས་ ེ། །ནང་ ངོ ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །ག གས་
a

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「無違相為煖」。
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སོགས་མི་འཛིན་ ིར་བཟོད་པ། །ག གས་སོགས་ ེ་བ་མེད་
སོགས་ཀྱི། ། མ་པ་ཅན་ནི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །ཅེས་ག ངས།
1. 煖位—如所開闡通達「『色等假有即名言有』與『勝義無之法性』
不相違」
。
2. 頂位—通達如所修學「色等勝義中無減、無增等」之義。
3. 忍位—藉由通達內空等之力，不執色等為諦實。
4. 世第一法—通達色等勝義中無生等。
明示以上四者，暗示通達「能取、所取異質空」之加行道四位。抑
或，《心要莊嚴疏》所云「『無外境』唯可說是根本頌［《現觀莊嚴
論》
］明示」。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.9-10, 5a.5-5a.6：
{II.9}

བཏགས་པའི་ཆོས་ཉིད་མི་འགལ་བར། ། ོན་པའི་ མ་པ་ ོར་ ར་པ། །
ེ་མོར་ ར་པ་ག གས་ལ་སོགས། །འགྲིབ་པ་མེད་ལ་སོགས་པས་ ེ། །
{II.10}

ནང་ ོང་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །ག གས་སོགས་མི་འཛིན་ ིར་བཟོད་པ། །
ག གས་སོགས་ ེ་བ་མེད་སོགས་ཀྱི། ། མ་པ་ཅན་ནི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །
昂望班登《辭義解》
，33a.4：

ག གས་སོགས་བཏགས་པ་ ེ་ཐ་ ད་ ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ཉིད་
དེ་དོན་དམ་པར་མེད་པ་མི་འགལ་བར་ ནོ ་པ་ ར་ གོ ས་པའི་
དོ ་ ར་པ་དང༌། ་ེ མོར་ ར་པ་ནི་ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་
དོན་དམ་པར་འགྲིབ་པ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ ་
ོབ་པ་ ར་ ོགས་པ་དང༌། ནང་ ངོ ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་
ོགས་པའི་ ོབས་ཀྱིས་ག གས་སོགས་བདེན་པར་མི་འཛིན་པའི་
བཟོད་པ་དང༌། ག གས་སོགས་དོན་དམ་པར་ ེ་བ་མེད་པ་ལ་
སོགས་པ་ གོ ས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ ེ་བཞི་དངོས་ ་བ ན་ནས་
ག ང་འཛིན་ ས་གཞན་གྱིས་ ངོ ་པར་ ོགས་པའི་ ོར་ལམ་
བཞི་ གས་ལ་བ ན་པའམ། ཡང་ན་ ་བའི་དངོས་བ ན་ ི་
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དོན་མེད་པ་ལ་བཤད་ ་ ང་ཙམ་ ་ མ་བཤད་ལས་ག ངས་
སོ། །

3' 菩薩道（II.11-31）｛分二｝
此中有二：見道與修道。

ག མ་པ་[
མོ། །

ང་སེམས་ཀྱི་ལམ་]ལ་གཉིས། མཐོང་ལམ་དང༌།

མོ ་ལམ་

a' 見道（II.11-16）
｛分二｝
此中［見道］有二：略示［見道］體性與廣說［見道］行相。

དང་པོ་[མཐོང་ལམ་]ལ་གཉིས། ངོ་བོ་མདོར་བ ན་པ་དང༌། མ་པ་
ས་པར་བཤད་པའོ། །
第十四義
4. 大乘見道—於今生後世有大功德利益
(འདི་ རི ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་)
1" 略示［見道］體性（II.11）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.11）云：
{II.11}

由諦與諦上
忍智四剎那
說此道相智
見道具功德

དང་པོ་[ངོ་བོ་མདོར་བ ན་པ་]ནི།
བདེན་དང་བདེན་ལ་བཟོད་པ་དང༌། །ཤེས་པའི་ ད་ཅིག་ མ་
བཞི་ཡིས། །ལམ་ཤེས་ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ལམ། །ཕན་ཡོན་བཅས་
པ་འདི་བཤད་དོ། །ཞེས་ག ངས།
於道智階段，藉由宣說四聖諦—苦集二諦與滅道二諦—一一具有忍
智四剎那行相，解說見道具備現後［世］之利益功德。
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彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.11, 5a.6-5a.7：
{II.11}

བདེན་དང་བདེན་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཤེས་པའི་ ད་ཅིག་ མ་བཞི་ཡིས། །
ལམ་ཤེས་ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ལམ། །ཕན་ཡོན་བཅས་པ་འདི་བཤད་དོ། །
昂望班登《辭義解》
，33b.1：

ག་ཀུན་གྱི་བདེན་པ་གཉིས་དང་འགོག་ལམ་གྱི་བདེན་པ་གཉིས་
ཏེ་བཞི་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའི་ ད་ཅིག་མ་ མ་པ་བཞི་
བཞིར་བ ན་པའི་ ོ་ནས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ བས་ ་མཐོང་བའི་
ལམ་འདི་ འི ི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་འདི་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
2" 廣說［見道］行相（II.12-16）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.12-16）云：
{II.12}

（1）真如與諸智
無互能所依
故不許差別
（2）廣大（3）無能量
{II.13}

（4）無量（5）無二邊
（6）住彼於色等
執為佛自性
（7）無取無捨等
{II.14}

（8）慈等（9）及空性
（10）證得佛陀性
（11）遍攝諸淨法 （12）怖畏病盡除a
{II.15}

（13）滅除涅槃執
（14）諸佛守護等
（15）不殺害生等
一切相智理
a

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「除遣諸苦病」。
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{II.16}

自住立有情
（16）所修布施等
迴向大菩提
是道智剎那

གཉིས་པ་[ མ་པ་ ས་པར་བཤད་པ་]ནི།
དེ་བཞིན་ཉིད་དང་སངས་ ས་དག །ཕན་ ན་བ ེན་པ་ ནེ ་
མེད་ ིར། ། མ་གྲངས་ཁས་མི་ལེན་པ་དང༌། །ཆེན་པོ་ཚད་མ་
མེད་བཅས་དང༌། །ཚད་མེད་པ་དང་མཐའ་མེད་དང༌། །དེར་
གནས་ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ། །སངས་ ས་ཉིད་ ་ངེས་འཛིན་
དང༌། ། ང་མེད་དོར་བ་མེད་སོགས་དང༌། ། མས་ལ་སོགས་
དང་ ངོ ་ཉིད་དང༌། ། སངས་ ས་ཉིད་ནི་འཐོབ་པ་དང༌། ། མ་
པར་ ང་ཀུན་ཡོངས་བ ས་དང༌། །ཉམ་ང་བ་དང་ནད་ཀུན་
སེལ། ། ་ངན་འདས་འཛིན་ཞི་ཉིད་དང༌། །སངས་ ས་ མས་
ཀྱིས་ ང་ལ་སོགས། ། གོ ་མི་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ། ། མ་པ་
ཀུན་མཁྱེན་ ལ་ལ་ནི། །བདག་ཉིད་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་
དག །འགོད་དང་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ། ། ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་
བ ོ་བ། །ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ ད་ཅིག་མ། །ཞེས་ག ངས།
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.12-13a）云：a
{II.12}

（1）真如與諸智
無互能所依
故不許差別
（2）廣大（3）無能量
{II.13}

（4）無量
a

彌勒《現觀莊嚴論》與昂望班登之注釋分成四個部分，方便讀者參照。
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藉由所證四行相所表，宣說苦法忍等四剎那：
1. 苦諦之真如與證彼之諸佛［遍智］般若波羅蜜多，勝義中無相
互能依與所依之故，彼等境與有境不承許為一體與異體之差別，
亦即無所可取
2. 苦諦之色等諦實空，是法界體性，故廣大
3. 苦諦之色等，於勝義中，無能測度彼等之量
4. 苦諦之色等，於勝義中，彼等有色、非有色二者無量
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.12-13a, 5a.7：
{II.12}

དེ་བཞིན་ཉིད་དང་སངས་ ས་དང་། །ཕན་ ན་ ེན་པ་ ེན་མེད་ ིར། །
མ་གྲངས་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། །ཆེན་པོ་ཚད་མ་མེད་བཅས་དང་། །
{II.13}

ཚད་མེད་པ་དང་
昂望班登《辭義解》
，33b.3：

ག་བདེན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དེ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཤེར་
ིན་དེ་དག་ལ་དོན་དམ་པར་ཕན་ ན་ ནེ ་དང་བ ནེ ་པ་མེད་
པའི་ རི ་ ལ་ ལ་ཅན་དེ་དག་གཅིག་ཐ་དད་ཀྱི་ མ་གྲངས་
ཁས་མི་ལེན་པ་ ེ་ ང་ ར་མེད་པ་དང༌། ག་བདེན་གྱི་
ག གས་སོགས་བདེན་པས་ ོང་པ་ཆོས་ཀྱི་ད ངི ས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་
པས་ཆེན་པོ་དང་དོན་དམ་པར་ ག་བདེན་གྱི་ག གས་སོགས་དེ་
དག་འཇལ་ ེད་ཀྱི་ཚད་མ་མེད་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་ ག་
བདེན་གྱི་ག གས་སོགས་དེ་དག་ག གས་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་
ཀྱི་ཚད་མེད་པ་ ེ་ ོགས་ འི་ མ་པ་བཞིས་མཚན་ནས་བ ན་
པའི་ ག་བ ལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་ ད་ཅིག་མ་བཞི་དང༌།
彌勒《現觀莊嚴論》云（II.13a-14a）
：
（5）無二邊
（6）住彼於色等
執為佛自性
（7）無取無捨等
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{II.14}

（8）慈等
依序藉由（5）所證（6）勝利功德與（7）防止墮入有邊（8）防止
墮入寂邊之四行相所表，宣說集諦法忍等四剎那
5. 集諦之色等無諦實之故，無常斷二邊
6. 住於集諦法智之瑜伽士定執集諦之色等為佛自性，亦即彼二［
集諦之色等與住於集諦法智之瑜伽士］諦空一味
7. 住於集類忍者，修習一切集諦法勝義中無取無捨等
8. ［住於集類忍者］修習證無諦實心所攝持之慈等四無量
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II. 13a-14a, 5a.7-5b.1：

མཐའ་མེད་དང་། །དེར་གནས་ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ། །
སངས་ ས་ཉིད་ ་ངེས་འཛིན་དང་། ། ང་མེད་དོར་བ་མེད་སོགས་དང་། །
{II.14}

མས་ལ་སོགས་པ་
昂望班登《辭義解》
，33b.7：

ཀུན་འ ང་གི་ག གས་སོགས་བདེན་པར་མེད་པས་ ག་ཆད་ཀྱི་
མཐའ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་དང༌། ཀུན་འ ང་ཆོས་ཤེས་དེར་
གནས་པའི་ ལ་འ ོར་བ་ནི་ཀུན་འ ང་གི་ག གས་ལ་སོགས་པ་
ལ་སངས་ ས་ཉིད་ ་ ེ་དེ་གཉིས་བདེན་ ངོ ་རོ་གཅིག་ ་ངེས་
པར་འཛིན་པ་དང༌། ཀུན་འ ང་ སེ ་བཟོད་ལ་གནས་པས་ཀུན་
འ ང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ ང་བ་མེད་པ་དང་
དོར་བ་མེད་པར་ མོ ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བདེན་མེད་ གོ ས་
པའི་ ོས་ཟིན་པའི་ མས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མེད་བཞི་ ོམ་
པ་ ེ། རིམ་བཞིན་ ོགས་ ་དང་ཕན་ཡོན་དང་ ིད་མཐའ་དང་
ཞི་མཐར་ ང་བ་འགོག་པའི་ མ་པ་བཞིས་མཚན་ནས་བ ན་
པའི་ཀུན་འ ང་ཆོས་བཟོད་སོགས་ ད་ཅིག་མ་བཞི་དང༌།
彌勒《現觀莊嚴論》 (II.14) 云：
（9）及空性
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（10）證得佛陀性
（11）遍攝諸淨法
（12）怖畏病盡除a

藉由四行相依序—一、所證；二、證得果位之益處；三、含攝對治
之作用；四、遣除危害之益處—所表：
9.
10.
11.
12.

色等體性本來諦實空之十六空性
諸多善根之果—證得佛陀性
滅類忍中遍攝諸多種類對治淨法
滅類智除遣外界怖畏與內在疾病等諸多危害

宣說滅諦法忍等四剎那。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.14, 5b.1：

ངོ ་ཉིད་དང་། །སངས་ ས་ཉིད་ནི་འཐོབ་པ་དང་། །
མ་པར་ ང་ཀུན་ཡོངས་བ ས་དང་། །ཉམ་ང་བ་དང་ནད་ཀུན་སེལ། ། །
昂望班登《辭義解》
，34a.4：

ག གས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གདོད་མ་ནས་བདེན་པས་ ོང་པའི་ ངོ ་
ཉིད་བ ་ ག་དང༌། དགེ་བའི་ ་བ་ མས་ཀྱི་འ ས་ ་སངས་
ས་ཉིད་འཐོབ་པ་དང༌། འགོག་པ་ ེས་བཟོད་ ་གཉེན་པོ་ མ་
པར་ ང་བའི་རིགས་ མས་ཡོངས་ ་བ ས་པ་དང༌། འགོག་པ་
ེས་ཤེས་ཀྱིས་ཡ་ང་བ་སོགས་ ི་དང་ནད་སོགས་ནང་གི་འཚ་བ་
མས་སེལ་བ་ ེ། རིམ་བཞིན་ ོགས་ ་དང་འ ས་ ་འཐོབ་
པའི་ཕན་ཡོན་དང་གཉེན་པོ་ ད་པའི་ ེད་ལས་དང་གནོད་པ་
སེལ་བའི་ཕན་ཡོན་གྱི་ མ་པ་བཞིས་མཚན་ནས་བ ན་པའི་
འགོག་པ་ཆོས་བཟོད་སོགས་ ད་ཅིག་མ་བཞི་དང༌།
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.15-16）云：
{II.15}

（13）滅除涅槃執
（14）諸佛守護等
a

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「除遣諸苦病」。

大乘見道—於今生後世有大功德利益

45

（15）不殺害生等
一切相智理
{II.16}

自住立有情
（16）所修布施等
迴向大菩提
是道智剎那
13. 唯修勝義中無自性，滅除對於色等與涅槃之實有耽執
14. 住道法智者，由諸佛與天人逐一守護、解救、庇護，免於自作
、有情所作及非有情所作等三種危難，或現法受、順生受、順
後受業等三種不善業。
15. 自住於不殺害生命等一切相智之因，亦安立其他有情於彼等
〔一切相智之因〕
。
16. 布施等之善根皆悉迴向正等覺大菩提；
分別為（一）滅除對境耽執、（二）他〔力守〕護之功德、（三）安
立自他於善、（四）善行回向正等覺等四個行相，其所表示者，乃
道智忍等四剎那。這十六項即是道智見道十六剎那。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.15-16, 5b.1-5b.2：
{II.15}

་ངན་འདས་འཛིན་ཞི་ཉིད་དང་། །སངས་ ས་ མས་ཀྱིས་བ ང་ལ་སོགས། །
ོག་མི་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ། ། མ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ ལ་ལ་ནི། །
{II.16}

བདག་ཉིད་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་དག །འགོད་དང་ ནི ་པ་ལ་སོགས་པ། །
ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་བ ོ་བ། །ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ ད་ཅིག་མ། །
彌勒《現觀莊嚴論》
，德格版 34a.7：

དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ ོམ་པ་ཁོ་ནས་ག གས་སོགས་
དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བདེན་པ་ཞེན་པ་ཞི་བ་དང༌། ལམ་
ཆོས་ཤེས་ལ་ གས་པ་ལ་སངས་ ས་དང་ ་ མས་ཀྱིས་རང་གི་
ེན་དང་སེམས་ཅན་ ་བགྲང་བའི་ ེན་དང་སེམས་ཅན་བགྲང་
བ་མ་ཡིན་པའི་ ནེ ་ལས་ ང་བའི་གནོད་པ་ག མ་མམ་མཐོང་
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 14ff.
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ཆོས་དང་ སེ ་ནས་དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་ ོང་འ ར་གྱི་མི་
དགེ་བའི་ལས་ག མ་ལས་རིམ་བཞིན་ ང་བ་དང་བ བ་པ་དང་
་བར་མཛད་པ་དང༌། གོ ་མི་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ མ་
མཁྱེན་གྱི་ ་ལ་བདག་ཉིད་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་དག་དེ་ལ་
འགོད་པ་དང༌། ནི ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་ ་ མས་ཡང་དག་
པར་ གོ ས་པའི་ ང་ བ་ ་བ ོ་བར་ ་ ེ། རིམ་བཞིན་ ལ་ལ་
ཞེན་པ་ཞི་བ་དང་གཞན་གྱིས་བ ང་བའི་ཕན་ཡོན་དང་བདག་
གཞན་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་དང༌། དེའི་དགེ་བ་ ོགས་ ང་ ་
བ ོ་བའི་ མ་པ་བཞིས་མཚན་ནས་བ ན་པ་ལམ་ཆོས་བཟོད་
སོགས་ ད་ཅིག་མ་བཞི་ ེ་བ ་ ག་པོ་ནི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་
ལམ་ ད་ཅིག་བ ་ ག་དག་ཡིན་ནོ། །

b' 修道（II.17-31）
｛分二｝
此中分二，〔大乘〕修道之作用與具作用之〔大乘〕修道。

གཉིས་པ་[ མོ ་ལམ་]ལ་གཉིས། ོམ་ལམ་གྱི་ དེ ་པ་དང༌། དེ ་པ་
ཅན་གྱི་ མོ ་ལམ་མོ། །
第十五義
5. 〔大乘〕修道之作用
( ོམ་ལམ་གྱི་ ེད་པ་)
1" 〔大乘〕修道之作用（II.17）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.17）云：
{II.17}

遍息敬一切
能勝諸煩惱
怨敵不能害
菩提供養依

དང་པོ་[ ོམ་ལམ་གྱི་ ེད་པ་]ནི།
ཀུན་ནས་ཞི་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །འ ད་དང་ཉོན་མོངས་ལས་
ལ་དང༌། །གནོད་པས་བ ི་བ་མེད་ཉིད་དང༌། ། ང་ བ་དང་
ནི་ ེན་མཆོད་ཉིད། །ཅེས་ག ངས། །
內在遍息自心，亦即，調伏自心，由彼因之故，外在不驕慢禮敬
（’dud）一切眾生；內在能勝貪等煩惱，由彼因之故，外在外部怨
敵不能害，究竟證得無上菩提，任何所依處所，皆成天人等供養所
依。
〔以上是〕大乘修道之六項作用，亦即，六個果。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.17, 5b.2-5b.3：
{II.17}

a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 19ff.。
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ཀུན་ནས་ཞི་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །འ ད་དང་ཉོན་མོངས་ལས་ ལ་དང་། །
གནོད་པས་བ ི་བ་མེད་ཉིད་དང་། ། ང་ བ་དང་ནི་ ེན་མཆོད་ཉིད། །
昂望班登《辭義解》
， 34b.6:

ནང་ ་རང་གི་སེམས་ཀུན་ནས་ཞི་བ་ ེ་འ ལ་བ་དང༌། ་དེས་
ི་རོལ་ ་ང་ ལ་མེད་པར་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་འ ད་པ་དང༌།
ནང་ ་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ལས་ ལ་བ་དང༌། ་དེས་ ི་
རོལ་ ་ཕ་རོལ་གྱི་གནོད་པས་ ་ི བ་མེད་པ་དང༌། མཐར་ ག་ ་
མེད་ ང་ བ་འཐོབ་པ་དང༌། རང་གང་ ་གནས་པའི་ ནེ ་ས་
ོགས་ མས་ ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པའི་ ནེ ་ ་ ར་པ་ནི་
ཐེག་ཆེན་ མོ ་ལམ་གྱི་ ེད་པ་ ེ་འ ས་ ་ ག་གོ །

2" 具作用之〔大乘〕修道（II.18-31）｛分二｝
此中分二：有漏與無漏修道。

གཉིས་པ་[ དེ ་པ་ཅན་གྱི་
མེད་གྱི་ མོ ་ལམ་མོ། །

ོམ་ལམ་]ལ་གཉིས། ཟག་བཅས་དང༌། ཟག་

A" 有漏修道 （II.18-24）｛分三｝
此中分三：勝解、回向、隨喜。

དང་པོ་[ཟག་བཅས་ཀྱི་
དང༌། ཡི་རང་ངོ༌། །

ོམ་ལམ་]ལ་ག

མ། མོས་པ་དང༌། བ ོ་བ་

1: 勝解修道（II.18-20）｛分二｝
此中分二：〔勝解修道〕正行與勝利。

དང་པོ་[མོས་པ་]ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཕན་ཡོན་ནོ། །
第十六義
勝解修道
(མོས་པ་ ོམ་ལམ་)
1* 〔勝解修道〕正行 (II.18-19)
彌勒《現觀莊嚴論》（II.18-19）云：
{II.18}

勝解謂自利
俱利及利他
當知此三種
各有下中上
{II.19}

別別為三品
又以下下等
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復各分為三
共二十七種

དང་པོ་[དངོས་]ནི།
མོས་པ་རང་གི་དོན་དང་ནི། །རང་གཞན་དོན་དང་གཞན་དོན་
དང༌། ། མ་ག མ་ཤེས་ ་དེ་ཡང་ནི། ། ང་དང་འ ངི ་དང་ཆེན་
པོ་ ེ། །སོ་སོར་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད། ། ང་ འི་ ང་སོགས་
ད ེ་བ་ཡིས། །དེ་ཡང་ མ་ག མ་དེ་ ར་ན། ། མ་པ་ཉི་ ་
བ ན་ ་འདོད། །ཅེས་ག ངས། །
勝解修道，相信經典、道、果般若波羅蜜多為三利根源，當知區分
有此三行相：自利自他俱利以及利他之勝解修道。又，一一〔各〕有
下、中、上三品，各〔別別〕有三行相區分，故說有九；又以下下品
等區分，這九項復一一皆各具三行相，如是，信解修道共二十七種。
宗喀巴大師《金鬘疏》云：「自利勝解自二地起，七地為止；
俱利勝解八地與九地，利他勝解，唯十地才有」，而賈曹傑所著
《心要莊嚴論》則說三者皆從二地開始安立。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.18-19, 5b.3-5b.4：
{II.18}

མོས་པ་རང་གི་དོན་དང་ནི། །རང་གཞན་དོན་དང་གཞན་དོན་དང་། །
མ་ག མ་ཤེས་ ་དེ་ཡང་ནི། ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ ེ། །
{II.19}

སོ་སོར་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད། ། ང་ འི་ ང་སོགས་ད ེ་བ་ཡིས། །
དེ་ཡང་ མ་ག མ་དེ་ ར་ན། ། མ་པ་ཉི་ ་བ ན་ ་འདོད། །
昂望班登《辭義解》
，35a.3：

ག ང་ལམ་འ ས་ འི་ཤེར་ ིན་དོན་ག མ་གྱི་འ ང་གནས་ ་
ཡིད་ཆེས་པའི་མོས་པ་ ོམ་ལམ་ནི་རང་གི་དོན་དང་རང་གཞན་
གཉིས་ཀའི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་མོས་པ་ ོམ་ལམ་ ་ེ ད ེ་
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 20ff.

勝解修道
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བ་ མ་པ་ག མ་ ་ཤེས་པར་ ་ལ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ ང་ ་དང་
འ ངི ་དང་ཆེན་པོ་ ་ེ སོ་སོར་ མ་པ་ག མ་ག མ་ ་ད ེ་བས་
དགུར་འདོད་པ་དང༌། ང་ འི་ ང་ ་ལ་སོགས་པའི་ད ་ེ བས་
དགུ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ མ་པ་ག མ་ག མ་ཡོད་པ་དེ་ ར་ན་མོས་
པ་ ོམ་ལམ་ མ་པ་ཉི་ ་ ་བ ན་ཡོད་པར་འདོད་པར་
འོ། །རང་དོན་མོས་པ་ས་གཉིས་པ་ནས་བ ན་པའི་བར་དང༌།
གཉིས་དོན་མོས་པ་ས་བ ད་པ་དགུ་པ་གཉིས་དང༌། གཞན་དོན་
མོས་པ་ས་བ ་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་གསེར་ ངེ ་ལས་ག ངས་
ཤིང༌། མ་བཤད་ལས་ག མ་ག་ས་གཉིས་པ་ནས་བཞག་པར་
བཤད་དོ། །

第十七義
7. 彼〔勝解修道〕之勝利─讚、事、稱揚等三
(དེའི་ཕན་ཡོན་བ ོད་བཀུར་བ གས་ག མ་)
2* 〔勝解修道〕之勝利 （II.20）
彌勒《現觀莊嚴論》
（II.20）云：
{II.20}

般若波羅蜜
於諸勝解位
由三種九聚
讚事及稱揚

གཉིས་པ་[ཕན་ཡོན་]ནི།
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ལ། །མོས་པའི་གནས་ བས་ མས་ལ་
ནི། །དགུ་ཚན་ག མ་གྱིས་བ ོད་པ་དང༌། །བཀུར་བ་དང་ནི་
བ གས་པར་འདོད། །ཅེས་ག ངས།
有云：
（1） 作意自利勝解九位，相信經典、道、果般若波羅蜜多為三利
根源〔亦即，自利、自他俱利與利他〕，佛與上地菩薩，以
遞增的方式，藉由九種行相讚嘆；
（2） 作意俱利勝解九位，〔相信經典、道、果般若波羅蜜多為三
利根源，佛與上地菩薩，〕藉由九種行相，承事；
（3） 作意利他勝解九位，〔相信經典、道、果般若波羅蜜多為三
利根源，佛與上地菩薩，〕藉由九種行相，稱揚；
藉由三種九聚於三種勝解修道分別讚嘆、承事、稱揚。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.20, 5b.4：
{II.20}

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ལ། །མོས་པའི་གནས་ བས་ མས་ལ་ནི། །
དགུ་ཚན་ག མ་གྱིས་བ ོད་པ་དང་། །བཀུར་བ་དང་ནི་བ གས་པར་འདོད། །
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 26ff.。

彼之勝利─讚、事、稱揚等三
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昂望班登《辭義解》
， 35b.1：

ག ང་ལམ་འ ས་ འི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པ་ལ་དོན་
ག མ་གྱི་འ ང་གནས་ ་ཡིད་ཆེས་པའི་རང་དོན་མོས་པ་ཡིད་
ལ་ ེད་པའི་གནས་ བས་དགུ་ མས་ ་སངས་ ས་དང་ ང་
སེམས་གོང་མ་ མས་ཀྱིས་ མ་པ་དགུས་ ་མ་ ་མ་ལས་ ག་
པའི་ ལ་ ་བ ོད་པ་དང༌། གཉིས་དོན་མོས་པ་ཡིད་ལ་ ེད་
པའི་གནས་ བས་དགུ་ མས་ ་ མ་པ་དགུས་བཀུར་བ་དང༌།
གཞན་དོན་མོས་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པའི་གནས་ བས་དགུ་ མས་ ་
མ་པ་དགུས་བ གས་པར་མཛད་པ་ ེ་དགུ་ཚན་ག མ་གྱིས་
མོས་པ་ མོ ་ལམ་ག མ་སོ་སོ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་བ དོ ་པ་དང་
བཀུར་བ་དང་བ གས་པར་འདོད་པར་ འོ། །8

第十八義
8. 回向修道
(བ ོ་བ་ མོ ་ལམ་)
2: 回向修道(II.21-23)
彌勒《現觀莊嚴論》（II.21-23）云：
{II.21}

殊勝遍迴向
其作用最勝
無所得行相
不顛倒體性
{II.22}

遠離佛福品
自性念行境
有方便無相
諸佛所隨喜
{II.23}

不繫於三界
下中及上品
是餘三迴向
生大福為性

གཉིས་པ་[བ ོ་བ་]ནི།
ཡོངས་ ་བ ོ་བ་ཁྱད་པར་ཅན། །དེ་ཡི་ ེད་པ་མཆོག་ཡིན་
ནོ། །དེ་ནི་དམིགས་མེད་ མ་པ་ཅན། ། ནི ་ཅི་མ་ལོག་མཚན་ཉིད་
དོ། །དབེན་དང་སངས་ ས་བསོད་ནམས་ཚགས། །རང་བཞིན་
ན་པའི་ དོ ་ ལ་ཅན། །ཐབས་བཅས་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། །
སངས་ ས་ ེས་ ་ཡི་རང་དང༌། །ཁམས་ག མ་གཏོགས་པ་མ་
ཡིན་དང༌། ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ཡི། །བ ོ་བ་གཞན་ནི་
མ་ག མ་པོ། །བསོད་ནམས་ཆེ་འ ང་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་
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ག ངས།
殊勝遍回向，乃修道位菩薩之回向，其作用旨在轉化自他善根為圓
滿菩提分，是故與其他回向相比，最為殊勝。若予區別，有十一種：
1. 以不耽執所回向之實質（rdzas）為諦實的方式，將眾多善根回
向於圓滿菩提，名為「無所得行相」之回向。
2. 不耽執能回向之心為諦實，將眾多善根回向於圓滿菩提，名為
「不顛倒體性」之回向。
3. 不耽執回向者為諦實補特伽羅，將眾多善根回向於圓滿菩提，
名為「勝義遠離」之回向。
4. 不耽執自己與佛的善行優劣為諦實，將眾多善根回向於圓滿菩
提，名為「佛福德資糧自性念行境」之回向。
5. 不耽執六波羅蜜多的善行優劣為諦實，將眾多善根回向於圓滿
菩提，名為「有方便善巧」之回向。
6. 於一切回向不耽執三輪〔作者、受者、所作之事〕諦實，將眾
多善根回向於圓滿菩提，名為「無相」之回向。
7. 於三乘道皆不耽執為諦實，將眾多善根回向於圓滿菩提，名為
「隨喜」之回向。
8. 不耽執欲界等三界為諦實，將眾多善根回向於圓滿菩提，名為
「不繫於三界」之回向。
9. 安立三千世界有情於十善、四無量、四禪八定、五神通，而不
耽執彼等善行為諦實，將眾多善根回向於圓滿菩提，乃「生大
福下品」之回向。
10. 安立三千世界有情於預流果以上乃至獨覺，而不耽執彼等善行
為諦實，將眾多善根回向於圓滿菩提，乃「生大福中品」之回
向。
11. 安立三千世界有情於無上菩提因，而不耽執彼等善行為諦實，
將眾多善根回向於圓滿菩提，名為「生大福上品」之回向。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.21-23, 5b.4-5b.6：
{II.21}

ཡོངས་ ་བ ོ་བ་ཁྱད་པར་ཅན། །དེ་ཡི་ ེད་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །
དེ་ནི་དམིགས་མེད་ མ་པ་ཅན། ། ིན་ཅི་མ་ལོག་མཚན་ཉིད་དོ། །
{II.22}

a

昂望班登認為，十一種是聖解脫軍的想法，宗喀巴大師《金鬘疏》認定此說符合
經文原意，昂望班登又云，獅子賢認為有十二種（請參照蔣揚協巴所著《七十義》
當中對應章節的表列）。另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 26ff.。
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第二品：道智

དབེན་དང་སངས་ ས་བསོད་ནམས་ཚགས། །རང་བཞིན་ ན་པའི་ ོད་ ལ་
ཅན། །
ཐབས་བཅས་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །སངས་ ས་ ེས་ ་ཡི་རང་དང་། །
{II.23}

ཁམས་ག མ་གཏོགས་པ་མ་ཡིན་དང་། ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ཡི། །
བ ོ་བ་གཞན་ནི་ མ་ག མ་པོ། །བསོད་ནམས་ཆེ་འ ང་བདག་ཉིད་དོ། །
昂望班登《辭義解》
，36a.2：

ཡོངས་ ་བ ་ོ བ་ཁྱད་པར་ཅན་ ང་སེམས་ མོ ་ལམ་པའི་བ ོ་
བ་དེའ་ི དེ ་པ་ནི་རང་གཞན་གྱི་དགེ་ ་ ོགས་ ང་གི་ཡན་ལག་
་ ར་བར་ ེད་པའི་ རི ་བ ོ་བ་གཞན་ལས་མཆོག་ཡིན་
ནོ། །དེ་ལ་ད ེ་ན། བ ོ་ འི་ ས་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པའི་
ལ་གྱིས་དགེ་ ་ མས་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། དམིགས་མེད་
མ་པ་ཅན་ཞེས་མིང་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌། བ ོ་ ེད་ཀྱི་
སེམས་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་དགེ་ ་ མས་ ོགས་ ང་ ་
བ ོ་བ་ནི། ནི ་ཅི་མ་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་མིང་ ་བཏགས་
པའི་བ ོ་བ་དང༌། བ ོ་བ་པོ་གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་
པར་དགེ་ ་ མས་ གོ ས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། དོན་དམ་པར་
དབེན་པ་ཞེས་མིང་ ་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌། རང་དང་
སངས་ ས་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་བཟང་ངན་ ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་
དགེ་ ་ མས་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། སངས་ ས་ཀྱི་བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ན་པའི་ དོ ་ ལ་ཅན་ཞེས་
མིང་ ་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌། ིན་ ག་གི་དགེ་བ་ལ་
བཟང་ངན་ ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་དགེ་ ་ མས་ གོ ས་ ང་
་བ ོ་བ་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་མིང་ ་
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བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌། བ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་ག མ་
་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་དགེ་ ་ མས་ གོ ས་ ང་ ་བ ོ་བ་
ནི། མཚན་མ་མེད་པ་ཞེས་མིང་ ་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌།
ཐེག་པ་ག མ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་
དགེ་ ་ མས་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། སངས་ ས་ཀྱིས་ སེ ་ ་
ཡི་རང་བ་ཞེས་མིང་ ་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌། འདོད་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཁམས་ག མ་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་དགེ་ ་
མས་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། ཁམས་ག མ་ ་གཏོགས་པ་མ་
ཡིན་པ་ཞེས་མིང་ ་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་དང༌། ངོ ་ག མ་གྱི་
སེམས་ཅན་ མས་དགེ་བ་བ ་ཚད་མེད་བཞི་བསམ་ག གས་
བ ད་མངོན་ཤེས་ ་ལ་བཀོད་པའི་དགེ་བ་ལ་བདེན་པར་མི་
ཞེན་པར་དགེ་ ་ མས་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། བསོད་ནམས་
ཆེན་པོ་འ ང་བའི་བ ་ོ བ་ ང་ ་དང༌། ོང་ག མ་གྱི་སེམས་
ཅན་ མས་ ན་ གས་ནས་རང་ ལ་གྱི་བར་ལ་བཀོད་པའི་དགེ་
བ་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་དགེ་ ་ མས་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་
བ་ནི། བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འ ང་བའི་བ ོ་བ་འ ངི ་དང༌།
ོང་ག མ་གྱི་སེམས་ཅན་ མས་ ་མེད་ ང་ བ་ཀྱི་ ་ལ་
བཀོད་པའི་དགེ་བ་ལ་བདེན་པར་མི་ཞེན་པར་དགེ་ ་ མས་
ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་ནི། བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འ ང་བའི་བ ོ་
བ་ཆེན་པོ་ ེ་བ ་གཅིག་གོ །9

第十九義
9. 隨喜修道
( ེས་ ་ཡི་རང་ ོམ་ལམ་)
3: 隨喜修道（II.24）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.24）云：
{II.24}

由方便無得
隨喜諸善根
是此中所說
修隨喜作意

ག མ་པ་[ཡི་རང་]ནི།
ཐབས་དང་མི་དམིགས་པ་དག་གིས། །དགེ་བའི་ ་ལ་ཡི་རང་
བ། ། ེས་ ་ཡི་རང་ཡིད་ ེད་པ། །བ ོམ་པ་ཡིན་པར་འདིར་
བ ོད་དོ། །ཞེས་ག ངས།
由（一）證知善根世俗中如幻之善巧方便，以及（二）證知善根勝
義中無所得之智慧，兩者所攝持，以嫉妒盡除的極喜心，隨喜諸善
根，是此處經中所說，修隨喜作意。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.24, 5b.6：
{II.24}

ཐབས་དང་མི་དམིགས་པ་དག་གིས། །དགེ་བའི་ ་ལ་ཡི་རང་བ། །
ེས་ ་ཡི་རང་ཡིད་ ེད་པ། །བ ོམ་པ་ཡིན་པར་འདིར་བ ོད་དོ། །
昂望班登《辭義解》
：

དགེ་ ་ མས་ཀུན་ བོ ་ ་ ་མ་ ་ ར་ ོགས་པའི་ཐབས་
མཁས་དང༌། དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་ གོ ས་པའི་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་ཟིན་པ་དག་གིས་དགེ་བའི་ ་བ་ མས་ལ་ ག་དོག་
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 34ff.
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ཟད་པའི་རབ་ ་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཡི་རང་བ་ནི། སེ ་ ་
ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་ དེ ་པའི་ མོ ་པ་ཡིན་པར་ བས་འདིའི་
མདོར་བ དོ ་དོ། །
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B" 無漏修道 (II.25-31)｛分二｝
此中分二：正行修道及清淨修道。

གཉིས་པ་[ཟག་མེད་གྱི་
ོམ་ལམ་མོ། །

ོམ་ལམ་]ལ་གཉིས།

བ་པ་དང༌། མ་དག་

第二十義
10. 正行修道
( བ་པ་ མོ ་ལམ་)
1: 正行修道（II.25）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.25）云：
{II.25}

此自性殊勝
一切無作行
立法不可得
是大義利性

དང་པོ་[ བ་པ་ ོམ་ལམ་]ནི།
དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་མཆོག་ཉིད། །ཀུན་ལ་མངོན་པར་འ ་མི་
ེད། །ཆོས་ མས་དམིགས་ ་མེད་པར་ནི། །གཏོད་པར་ དེ ་པའི་
དོན་ཆེན་ཉིད། །ཅེས་ག ངས།
1. 在〔彌勒《現觀莊嚴論》〕論述主體中所說的正行修道之自性
乃是，現觀色等諸法之究竟本性（gnas lugs mthar thug）。
2. 其殊勝者，若無此攝持，其他波羅蜜多或有漏修道則無法證得
佛位。
3. 其於一切無作行者，證知染污、清淨諸法之差別
•
無造作
•
無生滅
•
諦實無所得
而修。
4. 其所安立者，修道位瑜伽士心續中，具自性等道之功德諸法勝
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義不可得，能令生起。
5. 其實現大義利性者，能令〔修行人〕證得究竟佛果。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.25, 5b.6-5b.7：
{II.25}

དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་མཆོག་ཉིད། །ཀུན་ལ་མངོན་པར་འ ་མི་ ེད། །
ཆོས་ མས་དམིགས་ ་མེད་པར་ནི། །གཏོད་པར་ ེད་པ་དོན་ཆེན་ཉིད། །
昂望班登《辭義解》
，37b.1：

ས་ མ་བཞག་ ་བཤད་པའི་ བ་པ་ ོམ་ལམ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་
ནི། ག གས་སོགས་ཆོས་ མས་ཀྱི་གནས་ གས་མཐར་ ག་
མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་དང༌། དེའ་ི མཆོག་ཉིད་ནི། །འདིས་མ་
ཟིན་པར་ཕར་ ིན་གཞན་ནམ་ཟག་བཅས་ མོ ་ལམ་གྱིས་སངས་
ས་མི་འཐོབ་པ་དང༌། དེས་ཀུན་ལ་མངོན་པར་འ ་མི་ དེ ་པ་
ནི། ཀུན་ ང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བདེན་པར་མངོན་
པར་འ ་ ་བ་དང་ ེ་འཇིག་དང་དམིགས་པ་མེད་པར་ གོ ས་
ནས་ བ་པ་དང༌། དེས་གཏོད་པར་ དེ ་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ལ་
སོགས་པ་དང་ ན་པའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ མས་དོན་
དམ་པར་དམིགས་ ་མེད་པར་ ལ་འ ོར་པ་ མོ ་ལམ་པའི་ ད་
ལ་ ེད་པར་ ེད་པ་དང༌། དེས་དོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ ་ ེད་པ་ནི།
མཐར་ ག་གི་འ ས་ ་སངས་ ས་འཐོབ་པར་ ེད་པའོ། །

a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 34ff.

2: 清淨修道（II.26-31）｛分二｝
此中分二，清淨修道之因與清淨修道正說。

གཉིས་པ་[ མ་དག་
དག་དངོས་སོ། །

ོམ་ལམ་]ལ་གཉིས།

མ་དག་གི་ ་དང༌། མ་

a: 清淨修道之因 （II.26-27）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.26-27）云：
{II.26}

依佛及施等
善巧諸方便
此是勝解因
諸法衰損因
{II.27}

謂魔所魅著
不信解深法
執著五蘊等
惡友所攝持

དང་པོ་[ མ་དག་གི་ ་]ནི།
སངས་ ས་བ ེན་དང་ ིན་སོགས་དང༌། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་
གང་ཡིན་པ། །འདི་ལ་མོས་པའི་ ་དག་ཡིན། །ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་
པའི་ ་དག་ནི། །བ ད་ཀྱིས་ཐིབས་ཀྱིས་ནོན་པ་དང༌། །ཟབ་མོའི་
ཆོས་ལ་མ་མོས་དང༌། ། ང་པོ་ལ་སོགས་མངོན་ཞེན་དང༌། ། ིག་
པའི་གྲོགས་པོས་ཡོངས་ཟིན་པའོ། །ཞེས་ག ངས།
1. 長時久遠依佛無數，亦即親近承事諸佛以示愛敬。
2. 圓滿布施等波羅蜜多
3. 善巧一切修行方便，止觀雙運證知諦實無所得
以上三者乃是勝解清淨修道之因。
大乘諸法衰損或清淨修道不生之因有四：
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1. 往昔未集善根之故，受魔迷霧所魅著，亦即，受到魔眾侵害，
而後受其擺佈。
2. 未薰習a大乘種姓之故，不信解離戲甚深之法。
3. 諸法無我未曾串習之故，執著蘊等諸法為諦實。
4. 不曾與善知識相熟之故，惡友所攝持，亦即與之往來，受其影
響。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.26-27, 5b.7-6a.1：
{II.26}

སངས་ ས་བ ེན་དང་ ིན་སོགས་དང༌། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡིན་པ། །
འདི་ལ་མོས་པའི་ ་དག་ཡིན། །ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པའི་ ་དག་ནི། །
{II.27}

བ ད་ཀྱིས་ཐིབས་ཀྱིས་ནོན་པ་དང༌། །ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་མ་མོས་དང༌། །
ང་པོ་ལ་སོགས་མངོན་ཞེན་དང༌། ། ིག་པའི་གྲོགས་པོས་ཡོངས་ཟིན་པའོ། །
昂望班登《辭義解》
，38a.1：

སངས་ ས་གྲངས་མེད་པ་ ན་རིང་པོར་བ ནེ ་པ་ ེ་བ ནེ ་
བཀུར་བའི་ ོ་ནས་མཉེས་པར་ ེད་པ་དང༌། ནི ་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཕར་ ནི ་ ོགས་པར་ ེད་པ་དང༌། བདེན་པར་མི་དམིགས་
པར་ ོགས་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ོམ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
གང་ཡིན་པ་ ེ་ག མ་ནི་ མ་དག་ ོམ་ལམ་འདི་ལ་མོས་པའི་ ་
དག་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱིས་འཕོངས་པའི་ ་འམ་ མ་
དག་ མོ ་ལམ་མི་ ེ་བའི་ ་དག་ནི། ོན་དགེ་ ་མ་བསགས་པས་
བ ད་ཀྱི་ཐིབས་ཀྱིས་ནོན་པ་ ེ་གནོད་པ་ ས་ནས་དེའི་དབང་
་སོང་བ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་མ་ ངས་པས་ཟབ་མོའ་ི ཆོས་
ོས་ ལ་ལ་མ་མོས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་མ་གོམས་
པས་ ང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་
a

昂望班登在《辭義解》的藏文原文為 “theg chen gyi rigs ma sbyangs pas zab mo'i
chos spros bral la ma mos pa”，由於 “sbyangs pa”一詞有「淨治」之意，故英文譯本
譯為 “due to not having purified the Great Vehicle lineage”，然而該詞亦有「學習」之
意，中文一本譯者，決定譯為「薰習」。
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པ་དང༌། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་འ ིས་པར་མ་ ས་པས་ གི ་
པའི་གྲོགས་པོས་ཡོངས་ ་ཟིན་པ་ ་ེ དེ་དང་འགྲོགས་ཤིང་དེའི་
དབང་ ་སོང་བ་ ེ་བཞིའ།ོ །
第二十一義
11. 清淨修道
( མ་དག་ ོམ་ལམ་)
b: 正說清淨修道 （II.28-31）｛分二｝
此中分二，總說〔清淨修道〕與別說〔清淨修道〕。

གཉིས་པ་[ མ་དག་དངོས་]ལ་གཉིས། མ་དག་ རི ་བ ན་པ་དང༌།
ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ། །
1* 總說清淨〔修道〕 （II.28）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.28）云：
{II.28}

果淨色等淨
清淨性何故a
以彼二無異
不可分故淨

དང་པོ་[ མ་དག་ ིར་བ ན་པ་]ནི། །
འ ས་ ་དག་པ་ག གས་ལ་སོགས། །དག་པ་ཉིད་དེ་གང་གི་
ིར། །དེ་གཉིས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང༌། །བཅད་ ་མེད་པར་དག་
པར་བ དོ ། །ཅེས་ག ངས།
若三乘聖者補特伽羅之沙門果─解脫道，各自應除染垢清淨，彼之
a

法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「果法清淨性，即色等清淨」，而本書《辭意
解》中文譯者根據作者昂望班登所提供的解釋而改譯。
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對境色等一切法，亦清淨無彼等染垢，如此清淨性〔果清淨，色亦同
等清淨〕是何故？彼二遠離所破染垢之清淨，自性無異，不可分為
異類之故，經云同一類清淨。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.28, 6a.1-6a.2：
{II.28}

འ ས་ ་དག་པ་ག གས་ལ་སོགས། །དག་པ་ཉིད་དེ་གང་གི་ ིར། །
དེ་གཉིས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང་། །བཅད་ ་མེད་པས་དག་པར་བ ོད། །
昂望班登《辭義解》
，38a.6：

ཐེག་པ་ག མ་གྱི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གི་དགེ་ ོང་གི་ ལ་གྱི་
འ ས་ ་ མ་གྲོལ་ལམ་རང་གི་ངོ་ ལ་གྱི་ ི་མས་དག་པ་ན་
དེའི་ ལ་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ ི་མ་དེ་
ཉིད་ཀྱིས་དག་པ་ཉིད་དེ། ་མཚན་གང་གི་ རི ་ན། དགག་ ་ ི་
མ་གཅིག་གིས་དབེན་པའི་དག་པ་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་
ཞིང་རིགས་ཐ་དད་པར་བཅད་ ་མེད་པས་སོ། །དེས་ན་དག་པ་
རིགས་གཅིག་པར་མདོ་ལས་བ དོ ་དོ། །
2* 別說〔清淨修道〕
（II.29-31）
｛分二｝
此中分二，〔清淨修〕道之區別正說與究竟道之特徵。

གཉིས་པ་[ མ་དག་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་]ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ད ་ེ བ་
དངོས་དང༌། མཐར་ ག་པའི་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རོ། །
A* 〔清淨修〕道之區別正說（II.29）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.29）云：
{II.29}

（1）惑（2）所知（3）三道
斷故為（1）弟子
（2）麟喻（3）佛子淨
佛一切最淨
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དང་པོ་[ལམ་གྱི་ད ེ་བ་དངོས་]ནི།
ཉོན་མོངས་ཤེས་ ་ལམ་ག མ་གྱི། །ཉམས་ རི ་ ོབ་མ་བསེ་ ་
དང༌། ། ལ་ ས་ མས་ཀྱི་དག་པ་ ེ། །སངས་ ས་ མ་ཀུན་ཤིན་
་བ། །ཞེས་ག ངས།
（1）惑（煩惱）與（2）彼等〔煩惱〕以及所知障一分（3）三道
障之種子，〔以上三者〕任一「衰退」或說「斷除」，的緣故，彼等
清淨分別為（1）聲聞弟子（2）以麟為喻之獨覺（3）佛子清淨。
佛的清淨，乃是障礙的一切行相清淨之最。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.29, 6a.1-6a.2：
{II.29}

ཉོན་མོངས་ཤེས་ ་ལམ་ག མ་གྱི། །ཉམས་ ིར་ ོབ་མ་བསེ་ ་དང་། །
ལ་ ས་ མས་ཀྱི་དག་པ་ ེ། །སངས་ ས་ མ་ཀུན་ཤིན་ ་བ། །
昂望班登《辭義解》
，38b.3：

ཉོན་མོངས་པ་དང༌། དེ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་ ོགས་གཅིག་
དང༌། ལམ་ག མ་གྱི་ བི ་པའི་ས་བོན་ཅི་རིགས་ཉམས་པ་ ེ་
ངས་པའི་ རི ། དག་པ་དེ་དག་ནི་རིམ་བཞིན་ བོ ་མ་ཉན་ཐོས་
དང༌། བསེ་ ས་མཚན་པའི་རང་ ལ་དང༌། ལ་ ས་ མས་ཀྱི་
དག་པ་ །ེ སངས་ ས་ཀྱི་དག་པ་ནི་ ིབ་པའི་ མ་པ་ཀུན་གྱིས་
དག་པའི་ཤིན་ ་བ་ཡིན་ནོ། །10
B* 〔清淨修〕究竟道之特徵（II.30-31）
其中有二，道之特徵正說與斷諍

གཉིས་པ་[མཐར་ ག་པའི་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་]ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་
དངོས་དང༌། ོད་པ་ ང་བའོ། །
1# 道之特徵正說（II.30）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.30）云：
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{II.30}

對治九地中
上上等諸垢
謂由下下等
諸道能清淨

དང་པོ་[ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་དངོས་]ནི།
ས་དགུ་ལ་ནི་ཆེན་པོ་ཡི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་ ་ི མ་ཡི། །གཉེན་པོ་
ང་ འི་ ང་ ་ལ། །སོགས་པའི་ལམ་ནི་དག་པ་ཡིན། །ཞེས་
ག ངས།
何以佛之清淨為最，而其他的清淨並非最清淨？三界九地中的修所
斷上上品，乃至以「等」一詞指稱之下下品為止，染垢九行相之對
治，依序為大乘修道下下品，乃至以「等」一詞指稱之上上品為止
之對治道九行相，是全部修所斷之染垢能清淨之因故，所以有「佛
果的清淨乃是清淨之最，而其他清淨並不是最清淨的」這項特徵。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.30, 6a.2：
{II.30}

ས་དགུ་ལ་ནི་ཆེན་པོ་ཡི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་ ི་མ་ཡི། །
གཉེན་པོ་ ང་ འི་ ང་ ་ལ། །སོགས་པའི་ལམ་ནི་དག་པ་ཡིན། །
昂望班登《辭義解》
，38b.6：

སངས་ ས་ཀྱི་ མ་དག་ཤིན་ ་བ་དང་གཞན་ མས་ཀྱི་ མ་
དག་ཤིན་ ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ཇི་ ་ ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་
ལན་ ་ཁམས་ག མ་ས་དགུ་ལ་ཡོད་པའི་ མོ ་ ང་ཆེན་པོའ་ི
ཆེན་པོ་དང༌། སོགས་ ས་ ང་ འི་ ང་ འི་བར་ ི་མ་ མ་པ་
དགུའི་གཉེན་པོར་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ ོམ་ལམ་ ང་
འི་ ང་ ་དང༌། སོགས་ ས་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་བར་གཉེན་
པོའི་ལམ་ མ་པ་དགུ་ནི་ ོམ་ ང་གི་ ི་མ་མཐའ་དག་དག་པར་
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 37ff.
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དེ ་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་འ ས་ ་སངས་ ས་ཀྱི་ མ་དག་ནི་
ཤིན་ ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ མས་ཀྱི་ མ་དག་ནི་ཤིན་ ་མ་ཡིན་
པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །11
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表 4：輪迴三界九地a
（從最上到最下）

III. 無色界 (gzugs med khams, ārūpyadhātu)
9. 有頂 (srid rtse, bhavāgra)
8. 無所有處 (ci yang med, ākiṃcaya)
7. 識無邊處 (rnam shes mtha’ yas, vijñānānantya)
6. 空無邊處 (nam mkha’ mtha’ yas, ākāśānantya)
II. 色界 (gzugs khams, rūpadhātu)
5. 四禪 (bsam gtan bzhi pa, caturthadhyāna)
4. 三禪 (bsam gtan gsum pa, tritīyadhyāna)
3. 二禪 (bsam gtan gnyis pa, dvitīyadhyāna)
2. 初禪 (bsam gtan dang po, prathamadhyāna)
I. and 1. 欲界 (’dod khams, kāmadhātu)
欲界天 (’dod khams kyi lha, kāmadhātudeva)
他化自在天 (gzhan ’phrul dbang byed, paranirmitavaśavartin)
化樂天 (’phrul dga’, nirmāṇarati)
兜率天 (dga’ ldan, tuṣita)
夜摩天 (’thab bral, yāma)
三十三天 (sum cu rtsa gsum, trayastriṃśa)
四王天 s (rgyal chen rigs bzhi, cāturmahārājakāyika)
非天 (lha ma yin, asura)
人 (mi, manuṣya)
旁生 (dud ’gro, tiryañc)
餓鬼 (yi dvags, preta)
地獄 (dmyal ba, nāraka)

a

此表引用 Leah Zahler, Study and Practice of Meditation: Tibetan Interpretations of the
Concentrations and Formless Absorptions 〔中文書名暫譯：《禪修理論與實踐：藏傳
詮釋的禪定與無色界定》〕並略以調整 (Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 2009),
192。
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表五：三界九地應斷煩惱
（閱讀順序由下往上）

無色界煩惱

色界煩惱

有頂天（九地）

73-81

無所有處地 （八地）

64-72

識無邊處地（七地）

55-63

空無邊處地（六地）

46-54

第四禪天（五地）

37-45

第三禪天（四地）

28-36

第二禪天（三地）

19-27

初禪天（二地）

10-18

下品
欲界煩惱（初地）
中品

上品

下下

9

下中

8

下上

7

中下

6

中中

5

中上

4

上下

3

上中

2

上上

1
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表六：修道所斷
（時間順序由下至上）

修道

所斷
解脫道
9

上

下

9

中

8

上

7

下

6

中

5

上

4

下

3

中

2

上

1

無間道
解脫道
上品

8

中

下

無間道
解脫道
7

下
無間道
解脫道

6

上
無間道
解脫道

中品

5

中

中

無間道
解脫道
4

下
無間道
解脫道

3

上
無間道
解脫道

下品

2

中

上

無間道
解脫道
1

下
無間道

2# 斷諍（II.31）
彌勒《現觀莊嚴論》（II.31）云：
{II.31}

由斷諍門中
道能量所量
由是平等性
遍對治三界

གཉིས་པ་[ དོ ་པ་ ང་བ་]ནི།
དེ་ལ་ཀླན་ཀ་ ངས་པ་ཡིས། །ལམ་ནི་འཇལ་དང་གཞལ་ ་

72

第二品：道智

དག །མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁམས་ག མ་གྱི། །གཉེན་པོ་ཉིད་ ་
འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས།
關於上述，有云：「所斷由上品依序斷除，對治由下品依序產生，
不合道理，因為所斷大，對治亦需大，如同對付身強體壯的敵人，
就需要孔武有力的武夫。」
此一諍論，可由：
1.
2.

「勝義中，無損無益」的答覆以及
「世俗中，附著在衣料上的汙垢，洗衣人從粗大的開始依序清
洗〔較不費力〕
」的實例

加以斷除。前述修道者，由現前了知「具三界行相之（1）能量心
識與（2）所量對境諦實空」〔能量與所量兩者〕平等性，故許其
〔前述修道〕為全部障垢之對治，是故安立「佛之清淨為最」。
此說與獅子賢所著論釋的明文敘述相符，然而若根據聖解脫軍
的密意，「一切法理應非諦實空平等，所斷由大依序斷除，對治由
小依序生起之故」此一諍論，藉由答覆：
1. 若在勝義中，因〔所斷由大依序斷除，對治由小依序生起〕不
成，a
2. 若在世俗中，〔所斷由大依序斷除，對治由小依序生起〕不週遍
〔一切法理應非諦實空平等〕
予以遮遣、斷除，大乘修道者，由於現觀（1）能量能取與（2）所
量所取諦實空平等性，許其乃是三界之對治。b
以上與彌勒菩薩的根本頌之明文敘述極為相符。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 II.31, 6a.3：
{II.31}

དེ་ལ་ཀླན་ཀ་ ངས་པ་ཡིས། །ལམ་ནི་འཇལ་དང་གཞལ་ ་དག །
མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁམས་ག མ་གྱི། །གཉེན་པོ་ཉིད་ ་འདོད་པ་ཡིན། །
昂望班登《辭義解》
，39a.6：

ར་བཤད་པ་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ང་ ་ཆེ་རིམ་ནས་འགག་པ་
a

因為沒有任何法在勝義中存在。
另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 41ff.
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དང༌། གཉེན་པོ་ ང་རིམ་ནས་ ་ེ བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ང་ ་
ཆེན་པོ་ལ་གཉེན་པོ་ཡང་ཆེན་པོ་དགོས་པའི་ ིར། དགྲ་ བོ ས་
ཆེན་པོ་ལ་གཤེད་མ་ཡང་ ོབས་ཆེན་པོ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་
པའི་ཀླན་ཀ་དེ། དོན་དམ་པར་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མེད་པའི་
ལན་དང༌། ཀུན་ བོ ་ ་བཙ་ ག་མཁན་གྱིས་གོས་ལ་ཆགས་པའི་
ི་མ་རགས་རིམ་ནས་ ད་རིམ་གྱི་དཔེས་ ངས་པའི་ ོ་ནས།
ོམ་ལམ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ནི་ཁམས་ག མ་གྱི་ མ་པ་ཅན་གྱི་
འཇལ་ ེད་ཤེས་པ་དང་གཞལ་ ་དག་བདེན་ ོང་མཉམ་པ་ཉིད་
་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ ི་མ་མཐའ་དག་གི་གཉེན་
པོ་ དེ ་པར་འདོད་པ་ཡིན་པས་སངས་ ས་ཀྱི་ མ་དག་ནི་ཤིན་
་བ་ཡིན་པར་ མ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་པ་ནི་འགྲེལ་བའི་ཚིག་
ཟིན་ ར་ཡིན་ལ། འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ ར་ན། ཆོས་ཐམས་
ཅད་བདེན་ ོང་མཉམ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ང་ ་ཆེ་རིམ་
ནས་འགག་པ་དང་གཉེན་པོ་ ང་རིམ་ནས་ ་ེ བའི་ ིར་ཞེས་
པའི་ཀླན་ཀ་དེ། དོན་དམ་ ་ཡིན་ན་ གས་མ་ བ་པ་དང༌། ཀུན་
ོབ་ ་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་མ་ བ་པའི་ལན་གྱིས་སེལ་ཞིང་ ངས་
པའི་ ོ་ནས། ཐེག་ཆེན་ ོམ་ལམ་ནི་འཇལ་ དེ ་འཛིན་པ་དང་
གཞལ་ ་ག ང་བ་དག་བདེན་ ངོ ་མཉམ་པ་ཉིད་ ་མངོན་ མ་
་ ོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁམས་ག མ་གྱི་གཉེན་པོ་ཉིད་ ་འདོད་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ེ། ་བའི་ཚིག་ཟིན་དང་ཤིན་ ་འགྲིག་གོ །
第二品辭義解說完成。

བས་གཉིས་པའི་ཚིག་དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། ། །

第三品

解說能表基智九法

3) 基智廣說 （III.1-16）
｛分六｝
此中分六，基智自性、安立遠近的原因、所斷對治的分類、如
何實修之理、如理實修之果、三智總結。

ག མ་པ་གཞི་ཤེས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ་ ག །གཞི་ཤེས་ཀྱི་རང་
བཞིན། ཉེ་རིང་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན། ང་གཉེན་གྱི་རབ་ད །ེ
ཇི་ ་ཉམས་ ་ལེན་ ལ། དེ་ ར་ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ ས་ །
མཁྱེན་ག མ་གྱི་མ ག་བ ་བའོ། །
第二十二義
1. 智故不住諸有之基智
(ཤེས་པས་ ིད་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས་)
並

第二十三義
[2. 悲故不住涅槃之道智
( ིང་ སེ ་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་ལམ་ཤེས་)]
A) 基智自性 （III.1）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.1）云：
{III.1}

知三世平等
故名般若度

དང་པོ་[གཞི་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་]ནི། །
ལ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མིན། །དེ་དག་བར་ན་མི་གནས་
པ། ། ས་ མས་མཉམ་པ་ཉིད་ཤེས་ ིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་

不住二邊
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པར་འདོད། །ཅེས་ག ངས།
般若度
•

有三項特徵：
(1) 由於了知無常等之智慧，並不耽執而住輪迴之邊─觀待
於異生（凡夫）的此岸；
(2) 出於大悲心荷擔利他，亦不耽執而住小涅槃之邊─觀待
於異生的彼岸；
(3) 由於證空慧，亦不耽執而住彼等中間

•

並現前了知三世諸法諦實空平等性

名之為近，亦即存在於諸佛菩薩相續而為所依。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.1, 6a.4：
{III.1}

་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མིན། །དེ་དག་བར་ན་མི་གནས་པ། །
ས་ མས་མཉམ་པ་ཉིད་ཤེས་ ིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་པར་འདོད། །
昂望班登《辭義解》
，40a.2：

མི་ ག་སོགས་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སོ་ ེ་ལ་ ོས་ཏེ་ ་རོལ་
འཁོར་བའི་མཐའ་ལ་མངོན་ཞེན་གྱིས་གནས་པ་མིན་པ་དང༌།
གཞན་དོན་ཁུར་ ་འཁྱེར་བའི་ ངི ་ ེ་ཆེན་པོས་སོ་ ེ་ལ་ ོས་ཏེ་
ཕ་རོལ་ཆད་པའི་ ང་འདས་ཀྱི་མཐའ་ལ་མངོན་ཞེན་གྱིས་གནས་
པ་མིན་པ་དང༌། ངོ ་ཉིད་ གོ ས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དེ་དག་གི་
བར་ན་ཡང་བདེན་ཞེན་གྱིས་མི་གནས་པའི་ཁྱད་པར་ག མ་དང་
ན་ཞིང༌། ས་ག མ་གྱི་ཆོས་ མས་བདེན་ ངོ ་མཉམ་པ་ཉིད་
་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པ་ནི་
ེན་སངས་ ས་དང་ ང་སེམས་ཀྱི་ ད་ལ་ཉེ་བར་ ར་པ་ ེ་
ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །12
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 51.

第二十四義
3. 遠果位佛母之基智
(འ ས་ མ་ལ་རིང་བའི་གཞི་ཤེས་)
並

第二十五義
4. 近果位佛母之基智
(འ ས་ མ་ལ་ཉེ་བའི་གཞི་ཤེས་)
B) 安立遠近的原因 （III.2）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.2）云：
{III.2}

彼由緣相門
非方便故遠
由善巧方便
即說為鄰近

གཉིས་པ་[ཉེ་རིང་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་]ནི།
དེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་ ོ་ནས། །ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་
ེ། །དེ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །ཡང་དག་ཉེ་བ་ཉིད་ ་
བཤད། །ཅེས་ག ངས།
彼〔基智之般若波羅蜜多〕，聲聞、獨覺由緣事〔或譯作基；亦即
「諸法」〕而執為諦實成立相之門，非善巧於能生果位佛母之方便，
故而遠；彼〔般若波羅蜜多〕，由於菩薩對於能生果位佛母之方便
具善巧，佛經說為鄰近。a
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 51ff.
〔中文譯註〕為方便理解，可調整譯文語序如下：聲聞、獨覺緣事並執為諦實成立
之相，對於能生果位佛母之方便並不善巧，是故與般若波羅蜜多相距遙遠；佛經
說菩薩對於能生果位佛母之方便具善巧，是故接近般若波羅蜜多。

遠、近果位之基智
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彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.2, 6a.4-6a.5：
{III.2}

དེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་ ོ་ནས། །ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་ ེ། །
དེ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །ཡང་དག་ཉེ་བ་ཉིད་ ་བཤད། །
昂望班登《辭義解》
， 41a.2：

གཞི་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་དེ་ནི། གཞི་ལ་
བདེན་ བ་ཀྱི་མཚན་མར་དམིགས་ཤིང་ཞེན་པའི་ ་ོ ནས་འ ས་
མ་བ དེ ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཉན་རང་ལ་
རིང་བ་ ེ། ཤེར་ ིན་དེ་ནི་འ ས་ མ་བ དེ ་པའི་ཐབས་ལ་
མཁས་པའི་ ང་སེམས་ལ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བ་ཉིད་ ་མདོ་ལས་
བཤད་དོ། །13

C) 所治與能治之分類（III.3-7）
此中有二：所治與能治正說與結語。

ག མ་པ་[ ང་གཉེན་གྱི་རབ་ད ེ་]ལ་གཉིས། ང་གཉེན་དངོས་དང༌།
མ ག་བ ་བའོ། །
1' 所治與能治〔分類〕正說（III.3-6）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.3-6）云：
{III.3}

（1） 色蘊等空性
（2） 三世所繫法
施等菩提分
行想所治品
{III.4}

施等無我執
於此令他行
此滅貪著邊
執佛等微細
{III.5}

法道最甚深
自性遠離故
知諸法性一
故能斷貪著
{III.6}

由遣除見等
故說難通達
色等不可知
故為不思議

དང་པོ་[ ང་གཉེན་དངོས་]ནི།
ག གས་སོགས་ ང་པོ་ ོང་ཉིད་དང༌། ། ས་ག མ་གཏོགས་
པའི་ཆོས་ མས་དང༌། ། ིན་སོགས་ ང་ བ་ གོ ས་ མས་
ལ། ། ོད་པའི་འ ་ཤེས་མི་མ ན་ ོགས། ། ནི ་ལ་སོགས་ལ་ངར་

所治品之基智
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འཛིན་མེད། །གཞན་དག་དེ་ལ་ རོ ་ ེད་པ། །དེ་ནི་ཆགས་པའི་
མཐའ་འགོག་པས། ། ལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ ། །ཆོས་ཀྱི་ལམ་
ནི་རང་བཞིན་གྱིས། །དབེན་པའི་ རི ་ན་དེ་ཟབ་ཉིད། །ཆོས་
མས་རང་བཞིན་གཅིག་པར་ནི། །ཤེས་པས་ཆགས་པ་ ངོ ་བ་
ཡིན། །མཐོང་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡིས། །དེ་ནི་ ོགས་པར་
དཀའ་བར་བཤད། །ག གས་ལ་སོགས་པ་མི་ཤེས་ ིར། །དེ་ནི་
བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འདོད། །ཅེས་ག ངས། །
第二十六義
5. 所治品之基智
(མི་མ ན་ ོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་)
a' 關於基智相執之所治與能治（III.3-4c）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.3）云：a
{III.3}

（1）色蘊等空性
（2）三世所繫法
施等菩提分
行想所治品
其中有二，第一、關於基、道二智相執之所治與能治

འདི་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་གཞི་ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་ ང་
གཉེན་ནི།
於
•
•

a

如所有性所攝─色等之蘊體補特伽羅我空之空性
盡所有性所攝─三世所繫法、布施等以及菩提分等

昂望班登只引用了這四首偈頌一次，緊接著撰寫這一組四首全部的註釋，而本書
則在其註釋部分，分別再次引用對應的各首偈頌或詞句，以便讀者看出根本頌與註
釋如何對應、輕鬆找出根本頌如何對應到七十義。
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起真實行想，其所縛之道，於菩薩種姓定性者，乃道之歧誤，是所
治品。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.3, 6a.5：
{III.3}

ག གས་སོགས་ ང་པོ་ ོང་ཉིད་དང་། ། ས་ག མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ མས་
དང་། །
ིན་སོགས་ ང་ བ་ ོགས་ མས་ལ། ། ོད་པའི་འ ་ཤེས་མི་མ ན་ ོགས། །
昂望班登《辭義解》
， 41a.7：

ཇི་ ་བས་བ ས་པ་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ང་པོ་གང་ཟག་གི་
བདག་གི་ ངོ ་པའི་ ངོ ་པ་ཉིད་དང༌། ཇི་ ེད་པས་བ ས་པ་
ས་ག མ་ ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ མས་དང༌། ནི ་པ་ལ་སོགས་
པ་དང་ ང་ བ་ཀྱི་ གོ ས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེན་པར་ དོ ་པའི་
འ ་ཤེས་ཀྱིས་བཅིངས་པའི་ལམ་ནི་ ང་སེམས་རིགས་ངེས་པའི་
ལམ་གྱི་གོལ་ས་མི་མ ན་ གོ ས་ཡིན་ཞིང༌།

a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 52.。

第二十七義
6. 能治品之基智
(གཉེན་པོ་ ོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་)
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.4abc）云：a
{III.4}

施等無我執
於此令他行
此滅貪著邊
菩薩心續中，現觀基、道無諦實之聖智， 自己對於布施等住於無我
執─不耽執三輪〔作者、所作事、受者〕為真實，從而令他人行於
此，對於基、道貪著執實之邊，此一〔聖智〕能加以滅除，乃是能
治。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.4abc, 6a.5-6a.6：
{III.4}

ནི ་ལ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་མེད། །གཞན་དག་དེ་ལ་འ ད་ ེད་པ། །
དེ་ནི་ཆགས་པའི་མཐའ་འགོག་པས། ། །
昂望班登《辭義解》
，41b.2：

ནི ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཁོར་ག མ་ ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་
ངར་འཛིན་མེད་པ་ལ་རང་གནས་པས་གཞན་དག་དེ་ལ་ ོར་
བར་ དེ ་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ད་ཀྱི་གཞི་ལམ་བདེན་
མེད་ ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་གཞི་ལམ་ལ་
བདེན་པར་ཆགས་པའི་མཐའ་འགོག་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །
b' 果上相執之所治與能治二品（III.4d-6）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.4d-5ab）云：b
執佛等微細
a
b

昂望班登並未重複這幾句，英文譯者 Hopkins 教授為求文意清晰而增添。
昂望班登並未重複這幾句，英文譯者 Hopkins 教授為求文意清晰而增添。
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{III.5}

法道最甚深
自性遠離故

གཉིས་པ་འ ས་ ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་ ང་གཉེན་ནི།
對於佛以及佛間三者a的善行執為諦實，而受到此等微細貪執所繫縛，
禮敬彼等、回向菩提乃業障等之對治，然而，仍是菩提道之所治品。
微細貪執何以是所治品呢？茲因其耽執如來等為諦實成立，又諸法
之道，亦即種姓，遠離〔缺乏〕自性故甚深。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.4d-5ab, 6a.6：

ལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ ། །
{III.5}

ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས། །དབེན་པའི་ ིར་ན་དེ་ཟབ་ཉིད། །
昂望班登《辭義解》
，41b.3：

ལ་བ་དང་དེའི་བར་ག མ་གྱི་དགེ་བ་ལ་བདེན་པར་ཆགས་པ་
་མོས་བཅིངས་བཞིན་ ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་བ་དང༌། ང་ བ་
་བ ོ་བ་ནི་ལས་ བི ་སོགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡིན་ཀྱང་ ང་སེམས་
ཀྱི་ལམ་གྱི་མི་མ ན་ གོ ས་ཡིན་ནོ། །ཇི་ ར་ན་ཆགས་པ་ ་མོ་མི་
མ ན་ ོགས་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་མི་མ ན་ གོ ས་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་སོགས་ལ་བདེན་ བ་ ་ཞེན་པ་གང་
ཞིག །ཆོས་ཀྱི་ལམ་ ེ་རིགས་ནི་བདེན་ བ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་
དབེན་པའི་ རི ་ཟབ་པ་ཉིད་དེ་དེའ་ི ིར་རོ། །
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.5c-6）云：b
諸法自性一
由知此斷貪c
a

或指聲聞、獨覺、菩薩。
昂望班登並未重複這幾句，英文譯者 Hopkins 教授為求文意清晰而增添。
c
法尊法師原譯「知諸法性一，故能斷貪著」，然於此為順應《辭意解》作者昂望
班登的註解，同時盡量貼近《現觀莊嚴論》根本頌的字序，而作如上改譯。
b

能治品之基智
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{III.6}

由遣除見等
故說難通達
色等不可知
故為不思議
若然，其之對治為何？因現前了知諸法之自性同一，亦即知其諦空
一味，故而能斷貪著果位為諦實。
其何以為甚深呢？由於遣除了執色等之名言量所見等，經中說
勝義實相難通達，是故甚深。何以難通達呢？不依於正理智，色等
世俗諦不可知故。勝義實相者，心不思議，亦即合理可說「超出名
言實境」
，故而難以通達。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.5c-6, 6a.6-6a.7：

ཆོས་ མས་རང་བཞིན་གཅིག་པར་ནི། །ཤེས་པས་ཆགས་པ་ ོང་བ་ཡིན། །
{III.6}

མཐོང་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡིས། །དེ་ནི་ ོགས་པར་དཀའ་བར་བཤད། །
ག གས་ལ་སོགས་པར་མི་ཤེས་ ིར། །དེ་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འདོད། །
昂望班登《辭義解》
，41b.7：

འོ་ན་དེའི་གཉེན་པོ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ མས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཅིག་
པ་ ེ་བདེན་ ོང་རོ་གཅིག་ ་མངོན་ མ་ ་ཤེས་པས་འ ས་ ་
ལ་བདེན་པར་ཆགས་པ་ ངོ ་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཇི་ ར་ཟབ་པ་
ཡིན་ཞེ་ན། ག གས་སོགས་འཛིན་པའི་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མས་
མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པས་དོན་དམ་པའི་གནས་ གས་དེ་
ནི་ གོ ས་པར་དཀའ་བར་མདོ་ལས་བཤད་པའི་ ིར་ཟབ་པ་ཡིན་
ནོ། ། ོགས་དཀའ་བ་ཇི་ ར་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཤེས་ལ་མ་ ོས་
པར་ག གས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ བོ ་བདེན་པར་མི་ཤེས་པའི་ རི ་
དང་དོན་དམ་པའི་གནས་ གས་དེ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ ེ་
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 53ff.。
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ཐ་ ད་པའི་དངོས་ ལ་ལས་འདས་པར་འདོད་རིགས་པའི་ ིར་
ོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །
2' 結語（III.7）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.7）云：a
{III.7}

如是一切智
所治能治品
無餘諸差別
當知如經說

གཉིས་པ་[མ ག་བ ་བ་]ནི།
དེ་ ར་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ གས་ལ། །མི་མ ན་གཉེན་པོའི་ གོ ས་
དག་གི ། མ་པར་ད ་ེ བ་མ་ ས་པ། །ཇི་ ད་བཤད་པ་འདིར་
ཤེས་ ། །ཞེས་ག ངས།
如是〔如同上述〕，在一切智的體系中，亦即於此階段，聲聞、獨覺
之道，觀待於大乘，乃所治品；菩薩、諸佛之道，乃為能治品。出
自經中所說無餘諸差別，當知如此處第三品前處所述。b
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.7, 6a.7-6b.1：
{III.7}

དེ་ ར་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ གས་ལ། །མི་མ ན་གཉེན་པོའི་ ོགས་དག་གི
མ་པར་ད ེ་བ་མ་ ས་པ། །ཇི་ ད་བཤད་པ་འདིར་ཤེས་ ། །
昂望班登《辭義解》
，42a.5：

གོང་ ་བཤད་པའི་ ལ་དེ་ ར་ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ གས་ལ་ ེ་
བས་ ་ཉན་རང་གི་ལམ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་ སོ ་ཏེ་མི་མ ན་པའི་
ོགས་དང༌། ང་སེམས་དང་སངས་ ས་ཀྱི་ལམ་ནི་གཉེན་པའི་
a

昂望班登並未重複這幾句，英文譯者 Hopkins 教授為求文意清晰而增添。
另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 55.。

b

能治品之基智

གོ ས་ཡིན་པ་དག་གི་ མ་པར་ད ་ེ བ་མ་ ས་པ་མདོ་ལས་ཇི་
ད་བཤད་པ་ མས་ནི་ བས་ག མ་པ་འདིར་ ར་བཤད་པ་
བཞིན་ ་ཤེས་པར་ འོ། །
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D) 如何修持之理（III.8-10）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.8-10）云：
{III.8}

色等無常等
未圓滿圓滿
及於無貪性
破實行加行
{III.9}

不變無造者
三難行加行
如根性得果
故許為有果
{III.10}

不依仗於他
證知七現事
不執著色等
四種平等性

བཞི་པ་[ཇི་ ་ཉམས་ ་ལེན་ ལ་]ནི།
ག གས་སོགས་དེ་མི་ ག་སོགས་དང༌། །དེ་མ་ ོགས་དང་རབ་
ོགས་དང༌། །དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཉིད་ལ། ། དོ ་པ་བཀག་པའི་
ོར་བ་དང༌། །མི་འ ར་ ེད་པོ་མེད་ཉིད་དང༌། ། ་དཀའ་ མ་
ག མ་ ོར་བ་དང༌། ། ལ་བ་ཇི་བཞིན་འ ས་ཐོབ་པས། །འ ས་
ཡོད་འདོད་པ་དེ་དང་ནི། །གཞན་ལ་རག་ལས་མེད་གང་
དང༌། ། ང་བ་ མ་བ ན་ཤེས་ དེ ་དོ། །ག གས་ལ་སོགས་ལ་
ོམ་མེད་པ། ། མ་བཞི་དེ་ཡི་མཉམ་པ་ཉིད། །ཅེས་ག ངས།
此中分二，其一加行體性。

འདི་ལ་གཉིས་ལས། ོར་བའི་ངོ་བོ་ནི།
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第二十八義
7. 基智加行
(གཞི་ཤེས་ རོ ་བ་)
1' 加行體性（III.8-10b）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.8-10b）云：a
{III.8}

色等無常等
未圓滿圓滿
及於無貪性
破實行加行
{III.9}

不變無造者
三難行加行
如根性得果
故許為有果
{III.10}

不依仗於他
證知七現事
1. 對於色等差別事（藏文：khyad gzhi；substrata）破除實執之加行
2. 對於無常等差別法（藏文：khyad chos；attributes）破除實執之
加行
3. 對 於 遍 計 所 起 色 （ 藏 文 ：kun btags pa’i gzugs；imputational
forms）等功德之所依未圓滿與法性之色（藏文：chos nyid kyi
gzugs；noumenal forms）等功德之所依圓滿，破除實執之加行
4. 破除「對於勝義中無貪性執實之行」之加行
5. 文字宣說與—，般若波羅蜜多增減不變，破除於此執實之加行
6. 無毀譽使然貪瞋等造作者，破除對一切法自性執實之加行
7. 破除於難行三聖智執實之加行〔請見分類的解說〕
8. 透由修學般若波羅蜜多，如各自根性緣份而獲得果位，破除對
於此有執實之加行
9. 勤於般若波羅蜜多之補特伽羅，救護不依仗於他，破除對此執
實之加行
10. 破除對於證知七現事〔夢境、幻術、陽燄、回音、鏡中影像、尋
a

昂望班登並未重複這幾句，英文譯者 Hopkins 教授為求文意清晰而增添。
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香城、幻化〕執實之加行。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.8-10b, 6b.1-6b.2：
{III.8}

ག གས་སོགས་དེ་མི་ ག་སོགས་དང་། །དེ་མ་ ོགས་དང་རབ་ ོགས་དང་། །
དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཉིད་ལ། ། ོད་པ་བཀག་པའི་ ོར་བ་དང་། །
{III.9}

མི་འ ར་ ེད་པོ་མེད་ཉིད་དང་། ། ་དཀའ་ མ་ག མ་ ོར་བ་དང་། །
ལ་བ་ཇི་བཞིན་འ ས་ཐོབ་པས། །འ ས་ཡོད་འདོད་པ་དེ་དང་ནི། །
{III.10}

གཞན་ལ་རག་ལས་མེད་གང་དང་། ། ང་བ་ མ་བ ན་ཤེས་ ེད་དོ། །
昂望班登《辭義解》
， 42b.1：

ཁྱད་གཞི་ག གས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་ ོར་བ་དང༌།
ཁྱད་ཆོས་མི་ ག་སོགས་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་ ོར་བ་དང༌།
ཀུན་བཏགས་པའི་ག གས་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་ ེན་ ་མ་ གོ ས་
པ་དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ག གས་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་ ེན་ ་ གོ ས་
པ་དེ་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་ རོ ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་
ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ དོ ་པ་བཀག་པའི་
རོ ་བ་དང༌། ཚིག་གིས་བ ན་མ་བ ན་གྱི་ ོ་ནས་འཕེལ་འགྲིབ་
ཀྱི་གཞན་ ་མི་འ ར་བའི་ཤེར་ ནི ་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་
ོར་བ་དང༌། བ ོད་ ད་ཀྱིས་ཆགས་ ང་སོགས་ ་ དེ ་པ་པོ་
མེད་པ་ཆོས་ མས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་ ོར་
བ་དང༌། ་དཀའ་བ་མཁྱེན་ག མ་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་
རོ ་བ་དང༌། ཤེར་ ིན་ལ་བ བས་པས་རང་རང་གི་ ལ་བ་ཇི་
་བ་བཞིན་ ་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 55ff.。
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པའི་ ོར་བ་དང༌། ཤེར་ ིན་ལ་བ ནོ ་པའི་གང་ཟག་བ ང་བ་
བས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་ ོར་
བ་དང༌། ཤེས་ དེ ་ ང་བ་ མ་བ ན་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པའི་
ོར་བ་ ེ་བ འོ། །14

第二十九義
8. 〔基智〕加行執持方式平等性
( ོར་བ་དེའི་འཛིན་ ངས་མཉམ་ཉིད་)
2' 加行執持方式平等性（III.10cd）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.10cd）云：a
不執著色等
四種平等性
〔十加行〕執持方式平等性者，對於
（1）體性如色等
（2）相如青色、黃色等
（3）差別如形、色等
（4）有境如加行道等
四種不執著，亦即不執實，乃明示十加行之平等性。若予區分，有
四十項。b
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.10cd, 6b.2：

ག གས་ལ་སོགས་ལ་ ོམ་མེད་པ། ། མ་བཞི་དེ་ཡི་མཉམ་པ་ཉིད། །
昂望班登《辭義解》
，43a.2：

དེའི་འཛིན་ ངས་མཉམ་ཉིད་ནི། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་
དང༌། ོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་དང༌། ད ིབས་དང་ཁ་
དོག་ལ་སོགས་པའི་ད ་ེ བ་དང༌། རོ ་ལམ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་
ཅན་ལ་ མོ ་པ་ ེ་བདེན་ཞེན་མེད་པ་ མ་པ་བཞི་ནི། དངོས་
བ ན་གྱི་ རོ ་བ་བ ་པོ་དེའ་ི མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ད ེ་ན་
བཞི་བ འོ། །15
a

昂望班登並未重複這幾句，英文譯者 Hopkins 教授為求文意清晰而增添。
另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 58ff.。
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第三十義
9. 見道
(མཐོང་ལམ་)
E) 如此修持之果（III.11-15）
此中有二，略示與廣說。

་པ་[དེ་ ར་ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ
དང༌། ས་བཤད་དོ། །

ས་ ་]ལ་གཉིས། མདོར་བ

ན་

1' 〔見道〕略示（III.11）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.11）云：
{III.11}

苦等諸聖諦
法智及類智
忍智剎那性
一切智見道

དང་པོ་[མདོར་བ ན་]ནི།
ག་བ ལ་ལ་སོགས་བདེན་པ་ལ། །ཆོས་ཤེས་ སེ ་ ་ཤེས་པ་
དང༌། །བཟོད་ཤེས་ ད་ཅིག་བདག་ཉིད་འདི། །ཀུན་ཤེས་ ལ་ལ་
མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་ག ངས།
法智忍（chos su shes pa’i bzod pa）
、類智忍（rjes su shes pa’i bzod
pa）
、法智（chos su shes pa）
、類智（rjes su shes pa）等四，對於苦
等四諦一一緣念而劃分為十六剎那性，一切智之理，亦即此處所示
之見道。
（忍智十六剎那順序，請參閱英文版 Appendix 2。）
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.11, 6b.2-6b.3：
{III.11}

ག་བ ལ་ལ་སོགས་བདེན་པ་ལ། །ཆོས་ཤེས་ ེས་ ་ཤེས་པ་དང་། །
བཟོད་ཤེས་ ད་ཅིག་བདག་ཉིད་འདི། །ཀུན་ཤེས་ ལ་ལ་མཐོང་བའི་ལམ། །
昂望班登《辭義解》
，43a.5：
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ག་བ ལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་དམིགས་
པའི་ཆོས་ ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང༌། སེ ་ ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་
དང༌། ཆོས་ ་ཤེས་པ་དང༌། སེ ་ ་ཤེས་པ་བཞི་བཞིར་ ེ་བའི་
ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་གི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་ཀུན་ཤེས་ཀྱི་ ལ་ལ་
ེ་ བས་ ་བ ན་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །
2' 〔見道〕廣說（III.12-15）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.12-15）云：
{III.12}

色非常無常
出二邊清淨
無生無滅等
如虛空離貪
{III.13}

脫離諸執著a
自性不可說
由宣說此義
不能惠施他
{III.14}

皆悉不可得
畢竟淨無病
斷除諸惡趣
證果無分別
{III.15}

不繫屬諸相
於義名二種
其識無有生
一切智剎那

གཉིས་པ་[
a

ས་བཤད་]ནི།

法尊法師原譯「脫離諸攝持」，然而參考 Hopkins 教授英文譯文 “Released from
thorough grasping”以及洛桑卻佩格西 2012 年講授之《現觀莊嚴論》講記，應譯作
「脫離諸執著」為宜。
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ག གས་ ག་མ་ཡིན་མི་ ག་མིན། །མཐའ་ལས་འདས་དང་ མ་
དག་དང༌། །མ་ ེས་མ་འགགས་ལ་སོགས་དང༌། །མཁའ་འ ་
ཆགས་པ་ ངས་པ་དང༌། །ཡོངས་ ་འཛིན་ལས་གྲོལ་བ་དང༌། །ངོ་
བོ་ཉིད་ཀྱིས་བ ོད་མེད་དང༌། །གང་ ིར་འདི་དོན་བ ོད་པ་
ཡིས། །གཞན་ལ་ ིན་ ་མེད་པ་དང༌། །དམིགས་པ་མེད་པར་ ེད་
པ་དང༌། །ཤིན་ ་ མ་དག་ནད་མི་འ ང༌། །ངན་སོང་ཆད་དང་
འ ས་ ་ནི། །མངོན་ ་ ་ལ་མི་ གོ ་ཉིད། །མཚན་མ་དག་དང་
མ་འ ལེ ་དང༌། །དངོས་དང་མིང་དང་གཉིས་པོ་ལ། །ཤེས་པ་ ེ་བ་
མེད་པ་ནི། །ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ ད་ཅིག་མ། །ཞེས་ག ངས།
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.12abc）云：a
色非常無常
出二邊清淨
無生無滅等
此處云遠離三十二種增益之十六行相，苦諦四行相〔每個行相遠離
兩種增益〕
：（四諦的十六行相以灰色網底表示）
•
•
•

•

「色非常無常」─苦諦勝義中遠離常與無常
「
〔色〕勝義中出常斷二邊」─苦諦勝義中遠離苦與非苦
「〔色〕勝義中自性清淨」─苦諦離「他義〔亦即異於色蘊與心
法四蘊〕之我空與非空諦實成立」
「〔色〕勝義中無生無滅等」─苦諦離「以我與無我為體性諦實
成立」

乃境相（don rnam），如是證知之見道苦忍智之四剎那乃是智相
（shes rnam）
。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.12abc, 6b.3：
{III.12}

ག གས་ ག་མ་ཡིན་མི་ ག་མིན། །མཐའ་ལས་འདས་དང་ མ་དག་དང་། །
a

昂望班登只引用了這四首偈頌一次，緊接著撰寫這一組四首全部的註釋，而本書
則在其註釋部分，分別再次引用對應的各首偈頌或詞句，以便讀者看出根本頌與註
釋如何對應。

94

第三品：基智

མ་ ེས་མ་འགགས་ལ་སོགས་དང་། །
昂望班登《辭義解》
， 43b.1：

བས་འདིར་ ོ་འདོགས་སོ་གཉིས་དང་ ལ་བའི་ མ་པ་བ ་
ག་ག ངས་ཏེ། ག གས་ ག་མ་ཡིན་མི་ ག་མིན། །ཞེས་པས།
ག་བདེན་དོན་དམ་པར་ ག་པ་དང་མི་ ག་པ་དང་ ལ་བ་
དང༌། དོན་དམ་པར་ ག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་ཞེས་པས།
ག་བདེན་དོན་དམ་པར་ ག་བ ལ་བ་དང་ ག་བ ལ་བ་མ་
ཡིན་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། དོན་དམ་རང་བཞིན་གྱིས་ མ་པར་
དག་ཅེས་པས། ག་བདེན་དོན་གཞན་གྱི་བདག་གིས་ ངོ ་མི་
ོང་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་མ་
སེ ་མ་འགགས་ལ་སོགས་ཞེས་པས། ག་བདེན་ངོ་བོར་ ར་
པའི་བདག་དང་བདག་མེད་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་ ེ།
ག་བདེན་གྱི་ མ་པ་བཞི་ནི་དོན་ མ་དང༌། དེ་ ར་ གོ ས་
པའི་མཐོང་ལམ་ ག་བ ལ་བཟོད་ཤེས་ཀྱི་ ད་ཅིག་མ་བཞི་ནི་
ཤེས་ མ་ཡིན་ནོ། །
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.12d-13b）云：
如虛空離貪
{III.13}

脫離諸執著a
自性不可說
集諦四行相〔每個行相遠離兩種增益〕
：
•

a

「勝義中無如同虛空」─集諦離「是苦之能作因與非能作因諦
實成立」

法尊法師原譯「脫離諸攝持」，然而參考 Hopkins 教授英文譯文 “Released from
thorough grasping”以及洛桑卻佩格西 2012 年講授之《現觀莊嚴論》講記，應譯作
「脫離諸執著」為宜。
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「離『貪等煩惱勝義有』」─集諦離「是苦集或非苦集諦實成
立
」
「勝義中脫離諸執著」─集諦離「苦強力生或不生諦實成立」
「勝義中自性不可說」─集諦離「是或非苦輾轉傳遞的緣諦實
成立」

乃境相，如是證知之集諦忍智四剎那乃是智相。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.12d-13b, 6b.3：

མཁའ་འ ་ཆགས་པ་ ངས་པ་དང་། །
{III.13}

ཡོངས་ ་འཛིན་ལས་གྲོལ་བ་དང་། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བ ོད་མེད་དང་། །
昂望班登《辭義解》
，43b.6：

དོན་དམ་པར་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་འ ་ཞེས་པས། ཀུན་
འ ང་བདེན་པ་ ག་བ ལ་གྱི་ དེ ་ ་དང་ ེད་ ་མ་ཡིན་པ་
བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་
དོན་དམ་པར་ བ་པ་ ངས་པ་ཞེས་པས་ཀུན་འ ང་བདེན་པ་
ག་བ ལ་ཀུན་འ ང་བ་ཡིན་མིན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་
བ་དང༌། དོན་དམ་པར་ཡོངས་ ་འཛིན་པ་ལས་གྲོལ་བ་ཞེས་
པས། ཀུན་འ ང་བདེན་པ་ ག་བ ལ་ གས་ ག་རབ་ ་ ེ་མི་
ེ་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་
ཉིད་ཀྱིས་བ དོ ་ ་མེད་ཅེས་པས། ཀུན་འ ང་བདེན་པ་ ག་
བ ལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་བ ད་པའི་ ེན་ཡིན་མིན་བདེན་
པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་ ེ། ཀུན་འ ང་བདེན་པའི་ མ་པ་བཞི་
ནི་དོན་ མ་དང༌། དེ་ ར་ གོ ས་པའི་ཀུན་འ ང་བཟོད་ཤེས་ཀྱི་
ད་ཅིག་མ་བཞི་ནི་ཤེས་ མ་ཡིན་ནོ། །
彌勒《現觀莊嚴論》
（III:13c-14b）云：
由宣說此義
不能惠施他
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{III.14}

皆悉不可得
畢竟淨無病
滅諦四行相〔每個行相遠離兩種增益〕
：
•

•
•

•

「滅諦之義，勝義中不能藉由宣說惠施他人」─滅諦離「是煩
惱斷滅或非諦實成立」。
「勝義皆悉不可得」─滅諦離「是苦靜止或非諦實成立」
。
「勝義中常斷二邊之垢染畢竟清淨」─滅諦離「是樂淨之妙或
非諦實成立」。
利益「一切病無從生起」─滅諦離「是不再退之出離或非諦實
成立」。

乃境相，如是證知之滅諦忍智四剎那乃是智相。
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.13c-14b, 6b.4：

གང་ ིར་འདི་དོན་བ ོད་པ་ཡིས། །གཞན་ལ་ ིན་ ་མེད་པ་དང་། །
{III.14}

དམིགས་པ་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། །ཤིན་ ་ མ་དག་ནད་མི་འ ང་། །
昂望班登《辭義解》
：

འགོག་བདེན་གྱི་དོན་བ དོ ་པས་དོན་དམ་པར་གཞན་ལ་ ནི ་ ་
མེད་པ་ཞེས་པས། འགོག་བདེན་ཉོན་མོངས་འགོག་པ་ཡིན་མིན་
བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་དམིགས་པ་
མེད་པར་ དེ ་པ་ཞེས་པས། འགོག་བདེན་ ག་བ ལ་ཞི་བ་ཡིན་
མིན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་ ག་
ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ ི་མ་ཤིན་ ་ མ་པར་དག་ཅེས་པས།
འགོག་བདེན་བདེ་གཙང་གིས་གྱ་ནོམ་པ་ཡིན་མིན་བདེན་པར་
བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། ཕན་ཡོན་ནད་ཐམས་ཅད་མི་འ ང་
ཞེས་པས། འགོག་བདེན་ ར་མི་ ོག་པའི་ངེས་འ ང་ཡིན་མིན་
བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་ ེ། འགོག་བདེན་གྱི་ མ་པ་བཞི་
ནི་དོན་ མ་དང༌། དེ་ ར་ གོ ས་པའི་འགོག་པ་བཟོད་ཤེས་ཀྱི་
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ད་ཅིག་མ་བཞི་ནི་ཤེས་ མ་ཡིན་ནོ། །
彌勒《現觀莊嚴論》
（III:14c-15）云：
斷除諸惡趣
證果無分別
{III.15}

不繫屬諸相
於義名二種
其識無有生
一切智剎那
道諦四行相〔每個行相遠離兩種增益〕
：
•

•

•

•

「斷除出生三惡趣」的利益─道諦遠離「是通往解脫之道或非
諦實成立」
「證果之方便勝義中無分別」─道諦遠離「是煩惱之對治應理
（如）、非理，諦實成立」
「勝義中不繫屬青黃等之諸相」道諦遠離「是心無顛倒行或非，
諦實成立」
「於所詮之義、能詮之名、二種具二顯之識無有生（不會產生）」
─道諦遠離「是趨向永恆利益處之永出與非出」

乃境相，如是證知之道諦忍智四剎那乃是智相。於一切智道位所宣
說之十六剎那，乃是菩薩見道，聲聞獨覺忍智十六剎那未離三十二
種增益，乃屬暗示。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.14c-15, 6b.4-6b.5：

ངན་སོང་ཆད་དང་འ ས་ ་ནི། །མངོན་ ་ ་ལ་མི་ ོག་ཉིད། །
{III.15}

མཚན་མ་དག་དང་མ་འ ེལ་དང་། །དངོས་དང་མིང་དང་གཉིས་པོ་ལ། །
ཤེས་པ་ ེ་བ་མེད་པ་ནི། །ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ ད་ཅིག་མ། །
昂望班登《辭義解》
，44b.1：

ཕན་ཡོན་ངན་སོང་ག མ་ ་ ེ་བ་ཆད་ཅེས་པས། ལམ་བདེན་
ཐར་པར་འཁྲིད་པའི་ལམ་ཡིན་མིན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་
བ་དང༌། འ ས་ ་མངོན་ ་ ་བའི་ཐབས་ལ་དོན་དམ་པར་
a

請另參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 59ff.。
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མ་པར་མི་ གོ ་ཅེས་པས། ལམ་བདེན་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་
པོར་རིགས་པ་ཡིན་མིན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌།
དོན་དམ་པར་ ོ་སེར་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་དག་དང་མ་འ ལེ ་
ཞེས་པས། ལམ་བདེན་སེམས་ ནི ་ཅི་མ་ལོག་པར་ བ་པ་ཡིན་
མིན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་དང༌། བ དོ ་ འི་དངོས་པོ་
དང་ ོད་ དེ ་ཀྱི་མིང་དང་གཉིས་པོ་ལ་གཉིས་ ང་ཅན་གྱི་ཤེས་
པ་ ེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པས། ལམ་བདེན་ ག་ཕན་གྱི་གནས་ ་
འགྲོ་བའི་ངེས་འ ིན་ཡིན་མིན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་ ལ་བ་
ེ། ལམ་བདེན་གྱི་ མ་པ་བཞི་ནི་དོན་ མ་དང༌། དེ་ ར་ ོགས་
པའི་ལམ་བཟོད་ཤེས་ཀྱི་ ད་ཅིག་མ་བཞི་ནི་ཤེས་ མ་ཡིན་
ནོ། །ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ བས་ནས་བ ན་པའི་ ད་ཅིག་མ་
བ ་ ག་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །
ོ་འདོགས་སོ་གཉིས་དང་མ་ ལ་བའི་ཉན་རང་གི་ཤེས་བཟོད་
ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་ནི་ གས་ལ་བ ན་ཏོ། །16
F) 三智之結語 （III.16）
彌勒《現觀莊嚴論》
（III.16）云：
{III.16}

如是此及此
又此三段文
當知即顯示
此三品圓滿

ག་པ་[མཁྱེན་ག མ་གྱི་མ ག་བ ་བ་]ནི།
དེ་ ར་འདི་དང་ཡང་འདི་དང༌། །ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ་ མ་ག མ་
པོ། །འདི་ནི་གནས་ བས་ག མ་པོ་དག ། ོགས་པར་ཡོངས་ ་

見道
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བ ན་པ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས།
三智如是廣說已，而後三段經文：
1. 「此佛母〔般若波羅蜜多〕，於一切法非能獲得……」此經宣
說基智完結，
2. 「此佛母〔般若波羅蜜多〕，非能超離欲界……」及此經宣說道
智完結，
3. 「此佛母〔般若波羅蜜多〕，不與諸佛法……」又此經宣說遍智
完結
顯示已圓滿宣說三智之三品〔三階段〕
。a
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 III.16, 6b.5：
{III.16}

དེ་ ར་འདི་དང་ཡང་འདི་དང༌། །ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ་ མ་ག མ་པོ། །
འདི་ནི་གནས་ བས་ག མ་པོ་དག ། ོགས་པར་ཡོངས་ ་བ ན་པ་ཡིན། །
昂望班登《辭義解》
，45a.3：

དེ་ ར་མཁྱེན་ག མ་ ས་པར་བ ན་ནས་དེའ་ི ེས་ ། མ་
འདི་ནི་ཆོས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་ དེ ་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་གཞི་
ཤེས་ཀྱི་མ ག་བ ས་པའི་མདོ་འདི་དང༌། ཡང་ མ་འདི་ནི་
འདོད་ཁམས་ལས་འདས་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ལམ་
ཤེས་ཀྱི་མ ག་བ ས་པའི་མདོ་འདི་དང༌། ཡང་ མ་འདི་ནི་
སངས་ ས་ཀྱི་ཆོས་ མས་ ེར་བར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་
མ་མཁྱེན་གྱི་མ ག་བ ་བའི་མདོ་འདི་ཡིན་ཏེ། མདོ་ཚིག་ མ་
པ་ག མ་པོ་འདི་ནི་མཁྱེན་ག མ་གྱི་གནས་ བས་ག མ་པོ་དག་
གོ ས་པར་ཏེ་བཤད་ཟིན་པར་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །17
第三品辭義解說完結。

བས་ག མ་པའི་ཚིག་དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། ། །
a

另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 2, 62ff.。

附錄 1：
修習四諦十六行相
The four noble truths are objects of extensive meditation, with
each truth having four attributes, making a total of sixteen attributes.a

Chart 7: Four truths and sixteen attributes
1.
i.

True sufferings
Impermanence. The meditation centers on the thought:
The contaminated mental and physical aggregates are impermanent because of being produced occasionally (not existing forever).

The impermanence of true sufferings is their momentary disintegration,
which is a fault arising from the afflictions and actions contaminated with
the afflictions. However, the impermanence of a Buddha’s omniscient consciousness is an advantage of this consciousness and arises from the force
of the completion of the accumulations of wisdom and merit. Unlike a
Buddha’s omniscient consciousness which, though impermanent, continuously remains of the same type, true sufferings change in the process of
disintegration, gradually leading one to lower rebirths. Meditation on the
impermanence of true sufferings overcomes viewing them as permanent.
ii. Misery. The meditation centers on the thought:
The contaminated mental and physical aggregates are miserable
because of being under the outside influence of contaminated actions and afflictions.
True sufferings are miserable because they are not independent phenomena but under the outside influence of former afflictions and actions contaminated with the afflictions. The experience of ordinary beings confirms
the misery of birth, aging, sickness, and death whereas realization of the

a

This Appendix is adapted from Hopkins, Meditation on Emptiness, 285ff., which is
drawn from Gung-thang Kön-chog-tan-pay-drön-may’s Presentation of the Four Truths,
Port of Those Wishing Liberation: Festival for the Wise (bden bzhi’i rnam gzhag thar ’dod
’jug ngogs mkhas pa’i dga’ ston), Collected Works, vol. 2 (New Delhi: Ngawang Gelek
Demo, 1972), 877-914.
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suffering of being under an outside influence requires long analysis. Meditation on the misery of true sufferings counters viewing them as pure and
pleasurable.
iii. Emptiness. The meditation centers on the thought:
The contaminated mental and physical aggregates are empty because of being devoid of a supervisory self that is a different entity
from them.
True sufferings are empty of being a permanent, single, independent self.
The permanent is the non-disintegrating; the single is the partless; and the
independent is what does not depend on others for its existence. That true
sufferings are empty of being a permanent, single, independent self or of
being objects of use of such a self is their emptiness. Meditation on the
emptiness of true sufferings overcomes viewing them as a self.
iv. Selflessness. The meditation centers on the thought:
The contaminated mental and physical aggregates are selfless because of not existing as an independent self, but being under the
influence of many other impermanent factors.
True sufferings are empty of being a self-sufficient person. A self-sufficient person would be a controller of the mental and physical aggregates,
like a master over servants. That true sufferings are empty of being such a
self-sufficient person or objects of its use is their selflessness. Meditation
on this counters the view of true sufferings as a self-sufficient person or as
the objects of use of such a person.

2.
i.

True origins
Cause. The meditation centers on the thought:
Contaminated actions and attachment are causes because of being
the roots of suffering.

Meditation on these as causes counters the notion that suffering is causeless, as is asserted by the Hedonists (tshu rol mdzes pa, carvāka).
ii. Origin. The meditation centers on the thought:
Contaminated actions and attachment are origins because they
again and again produce suffering in all its forms.
Meditation on these as origins counters the notion that suffering is caused
by just one cause, such as permanent time as is asserted by the Dīpakas.
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iii. Strong production. The meditation centers on the thought:
Contaminated actions and attachment are strong producers because they produce suffering with great force.
Meditation on true origins as strong producers counters the notion that the
nature of things is permanent but their states changeable, as is asserted by
the Vaidakas and the Sāṃkhyas.
iv. Condition. The meditation centers on the thought:
Contaminated actions and attachment are conditions because attachment to cyclic existence acts as a cooperative condition for
suffering.
Meditation on true origins as conditions counters the notion that suffering
is created under the supervision of a deity, as is asserted by the Naiyāyikas
and Vaisheṣhikas.

3.
i.

True cessations
Cessation. The meditation centers on the thought:
A separation which is a total extinguishment of a suffering by its
antidote is a cessation because of being a state of having abandoned that suffering.

Meditation on true cessations as cessations counters the view that there is
no liberation from cyclic existence, as is asserted by the Hedonists.
ii. Pacification. The meditation centers on the thought:
A separation which is a total extinguishment of a suffering by its
antidote is a pacification because of being a state of having abandoned an affliction.
Meditation on true cessations as pacifications of contaminations counters
notions conceiving contaminated states to be liberation as is the case with
the Jaina assertion of a place of liberation on top of the worlds that is like
an upside-down white umbrella.
iii. Auspicious highness. The meditation centers on the thought:
A separation which is a total extinguishment of a suffering by its
antidote is auspiciously high because of being a liberation other
than which there is no superior source of help and happiness.
Meditation on true cessations as auspiciously high counters the notion that
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there is a liberation superior to the cessation of suffering, as is the case
with the Sāṃkhya assertion of the liberated self as high liberation.
iv. Definite emergence. The meditation centers on the thought:
A separation which is a total extinguishment of a suffering by its
antidote is a definite emergence because of being a liberation from
that suffering such that it will never return.
Meditation on true cessations as definite emergences from suffering counters the notion that liberation, once attained, is reversible.

4.
i.

True paths
Path. The meditation centers on the thought:
The wisdom directly realizing selflessness is a path because it
causes one to proceed to liberation.

Meditation on this as a path counters the notion that there are no paths of
liberation from cyclic existence.
ii. Reasonableness. The meditation centers on the thought:
The wisdom directly cognizing selflessness is reasonable because
of being the antidote to ignorance.
Meditation on the wisdom realizing selflessness as suitable counters the
notion that it is not a path of liberation.
iii. Achieving. The meditation centers on the thought:
The wisdom directly realizing selflessness is an achieving because
it realizes the nature of the mind unmistakenly.
Meditation on this wisdom as an achieving counters the notion that such
paths as worldly concentrations, receiving initiation in a maṇḍala of Īshvara, or undergoing the asceticism of the five fires (one each on the four
sides and the sun above as in Jainism) are paths of liberation.
iv. Deliverance. The meditation centers on the thought:
The wisdom directly realizing selflessness is a deliverer because
it unquestionably causes one to pass to a state of irreversible liberation, extinguishing sufferings and afflictions completely.
Meditation on wisdom as a deliverer counters the notion that there is no
total eradicator of suffering.

附錄 2：
見道十六剎那
According to all but the Consequence School, the path of seeing is
the occasion when direct realization of the four noble truths first
occurs. The moments, or periods, of forbearance are so called because one has developed forbearance, that is to say, facility or nonfear, with respect to the object of meditation; they are also called
uninterrupted paths because they lead without interruption into a
path of release, or doctrinal knowledge, in the same meditative sitting. The paths of release are the moments of knowledge that certain afflictive emotions have been abandoned forever.
The four noble truths are the objects contemplated on the
path of seeing; for each noble truth there is a doctrinal forbearance
and a doctrinal knowledge in relation to the Desire Realm, and
there is also a subsequent forbearance and a subsequent knowledge
in relation to the higher realms, the Form Realm and the Formless
Realms which are here included in one category. According to the
Great Exposition School when meditators complete the paths of
the first truth in relation to the Desire Realm, they then pass on to
the paths of the first truth in relation to the form and Formless
Realms. The sixteenth moment is the time of entering the path of
meditation. The other schools say that the eight forbearances can
occur simultaneously and that the eight knowledges can occur simultaneously, and some hold that they necessarily occur simultaneously. (See chart, next page.)
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Chart 8: Sixteen periods of forbearance and knowledge
(read from bottom to top)
path of
meditation
(Abider in
the fruit
of Stream
Enterer)

16 subsequent knowledge
higher realms
15 subsequent forbearance
true paths
14 knowledge
Desire Realm
13 forbearance
12 subsequent knowledge
higher realms
11 subsequent forbearance
true cessations
10 knowledge
Desire Realm

path of
seeing
(Approacher
to the fruit
of Stream
Enterer)

9 forbearance
8 subsequent knowledge
higher realms
7 subsequent forbearance
true origins
6 knowledge
Desire Realm
5 forbearance
4 subsequent knowledge
higher realms
3 subsequent forbearance
true sufferings
2 knowledge
Desire Realm
1 forbearance
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Verse Summary of the Perfection of Wisdom
prajñāpāramitāsañcayagāthā
shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa
Peking 735, vol. 21; Tohoku 13, vol. ka (shes rab sna tshogs); TBRC W22084.34: 3-40
Sanskrit and Tibetan: Akira Yuyama. Prajñā-pāramitā-ratna-guṇa-saṃcaya-gāthā (Sanskrit Recension A): Edited with an Introduction, Bibliographical Notes and a Tibetan Version from
Tunhuang. London: Cambridge University Press, 1976.
Sanskrit: E. E. Obermiller. Prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcayagāthā. Osnabrück, Germany: Biblio Verlag, 1970. Also: P. L. Vaidya. Mahāyāna-sūtra-saṃgraha. Part I. Buddhist Sanskrit
Texts, 17. Darbhanga, India: Mithila Institute, 1961.
English translation: Edward Conze. The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its
Verse Summary. Bolinas, Calif.: Four Seasons Foundation, 1973.

2. 其他梵文與藏文著作
Abhayākaragupta (’jigs med ’byung gnas sbas pa)
Commentary on the “Eight Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra”: Moonlight of Essential
Points
aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvṛttimarmakaumudī
shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i 'grel pa gnad kyi zla 'od
Peking 5202, vol. 92; 德格版 3805, vol. da
Ornament to the Subduer’s Thought
munimatālaṃkāra
thub pa’i dgongs rgyan
Peking 5294, vol.101; 德格版 3894, vol. ha
Āryadeva (’phags pa lha, second to third century C.E.)
Lamp Compendium for Practice
caryāmelāpakapradīpa
spyod bsdus sgron ma
Peking 2668, vol. 61
English translation: Christian K. Wedemeyer. Āryadeva’s Lamp that Integrates the Practices.
New York: AIBS, 2007.
Āryavimuktisena ('phags pa rnam grol sde, ca. 6th century C.E.)
Commentary on (Maitreya’s) “Treatise of Quintessential Instructions on the ‘Superior Twenty-Five
Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra’: Ornament for the Clear Realizations”/ Illumination of the “Twenty-Five Thousand”
pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitopadeśaśāstrābhisamayālaṃkāravṛtti
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos
mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa; abbr. nyi 'khri snang ba
Peking 5185, vol. 88
Sanskrit edition: L'Abhisamayālamkāravrtti di Ārya-Vimuktisena: primo Abhisamaya / testo e
note critiche [a cura di] Corrado Pensa. Roma, Italy: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente, 1967.
Tibetan edition: In bstan 'gyur (德格版). TBRC W23703.80: 29-425, which is a PDF of: Delhi,
India: Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985.
Asaṅga (thogs med, fourth century)
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Grounds of Bodhisattvas
bodhisattvabhūmi
byang chub sems pa’i sa
Peking 5538, vol. 110; Tohoku 4037, vol. dzi
Sanskrit: Unrai Wogihara. Bodhisattvabhūmi: A Statement of the Whole Course of the Bodhisattva (Being the Fifteenth Section of Yogācārabhūmi). Leipzig: 1908; Tokyo: Seigo
Kenyūkai, 1930-1936. Also: Nalinaksha Dutt. Bodhisattvabhumi (Being the XVth Section of
Asangapada’s Yogacarabhumi). Tibetan Sanskrit Works Series, 7. Patna, India: K. P.
Jayaswal Research Institute, 1966.
English translation of the Chapter on Suchness, the fourth chapter of Part I which is the fifteenth
volume of the Grounds of Yogic Practice: Janice D. Willis. On Knowing Reality. New York:
Columbia University Press, 1979; reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1979.
Grounds of Hearers
śrāvakabhūmi
nyan sa
Peking 5537, vol. 110; Tohoku 4036, vol. dzi
Sanskrit: Karunesha Shukla. Śrāvakabhūmi. Tibetan Sanskrit Works Series, 14. Patna, India: K.
P. Jayaswal Research Institute, 1973.
Atisha (dīpaṃkaraśrījñāna, mar me mdzad ye shes, 982-1054)
Lamp Summary of (Maitreya’s) “Perfection of Wisdom”
prajñāpāramitāpiṇḍārthapradīpa
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus sgron ma
Peking 5201, vol. 92; 德格版 3804, vol. tha
Lamp for the Path to Enlightenment
bodhipathapradīpa
byang chub lam gyi sgron ma
Peking 5343, vol. 103; 德格版 3947, vol. khi
English translation with Atisha’s autocommentary: Richard Sherbourne, S.J. A Lamp for the
Path and Commentary. London: George Allen and Unwin, 1983.
English translation: Atisha’s Lamp for the Path: An Oral Teaching by Geshe Sonam Rinchen.
Trans. and ed. Ruth Sonam. Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 1997.
Bhadanta Vimuktisena (btsun pa grol sde)
[Sub]commentary on (Maitreya’s) “Treatise of Quintessential Instructions on the ‘Superior
Twenty-Five Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra’: Ornament for the Clear Realizations”
āryapañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitopadeśaśāstrābhisamayālaṃkārakārikāvārttika
nyi khrid nam ’grel / ’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa’i
man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan gyi tshig le’ur byas pa’i rnam par ’grel pa
Peking 5186, vol. 88
Buddhashrījñānaa
a

Gareth Sparham raises a qualm:
It is not certain these two texts are by the same person. In the colophon to the
first it is by kha che'i rigs kyi paṇḍita chen po buddha śrī jñāna; for the second
in the colophon it is by slob dpon buddha śrī jñāna. Dharmamitra refers explicitly to the author of the latter as Buddhajñānaśrī. Bu-tön (lung gi snye ma p. 4)
seems to take the works to be by two different authors buddhajñānaśrī and sangs
rgyas ye shes zhabs (Buddhajñānapāda). Tsong-kha-pa cites the former work as
shes rab sgron me/ma and bud dha shrī; he cites the latter work as sdud pa'i dka'i
'grel and sang ye.
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Commentary on (Maitreya’s) “Treatise of Quintessential Instructions on the Supramundane Victorious Mother Perfection of Wisdom: Ornament for the Clear Realizations”: Wisdom Lamp Garland
abhisamayālaṃkārabhagavatīprajñāpāramitopadeśaśāstravṛttiprajñāpradīpāvali
bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs
pa’i rgyan gyi ’grel pa shes rab sgron ma’i phreng ba
Peking 5198, vol. 91; 德格版 3800, vol. ta
Commentary on the Difficult Points of the “Verse Summary”
sañcayagāthāpañjikā
bsdus pa tshig su bcad pa'i dka' 'grel
Peking 5196, vol. 91; 德格版 3798, vol. nya
Chandrakīrti (zla ba grags pa, seventh century)
Autocommentary on the “Supplement to (Nāgārjuna’s) ‘Treatise on the Middle’”
madhaymakāvatārabhāṣya
dbu ma la ’jug pa’i bshad pa / dbu ma la ’jug pa’i rang ’grel
Tibetan editions:
Peking 5263, vol. 98; Tohoku 3862, vol. ’a.
Dharmsala, India: Council of Religious and Cultural Affairs, 1968.
Louis de La Vallée Poussin. Madhyamakāvatāra par Candrakīrti. Bibliotheca Buddhica 9.
Osnabrück, Germany: Biblio Verlag, 1970.
French translation (up to chap. 6, stanza 165): Louis de La Vallée Poussin. Muséon 8 (1907):
249-317; Muséon 11 (1910): 271-358; Muséon 12 (1911): 235-328.
German translation (chap. 6, stanzas 166-226): Helmut Tauscher. Candrakīrti-Madhyamakāvatāraḥ und Madhyamakāvatārabhāṣyam. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, 5. Vienna: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität
Wien, 1981.
Clear Lamp Commentary on the Guhyasamāja
pradīpoddyotananāmaṭīkā
sgron ma gsal bar byed pa zhes bya ba’i rgya cher bshad pa
Peking 2650, vol. 60
Supplement to (Nāgārjuna’s) “Treatise on the Middle”
madhyamakāvatāra
dbu ma la ’jug pa
Tibetan editions:
Peking 5261, Peking 5262, vol. 98; Tohoku 3861, Tohoku 3862, vol. ’a
Louis de La Vallée Poussin. Madhyamakāvatāra par Candrakīrti. Bibliotheca Buddhica 9.
Osnabrück, Germany: Biblio Verlag, 1970.
English translation: C. W. Huntington, Jr. The Emptiness of Emptiness: An Introduction to Early
Indian Mādhyamika, 147-195. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 1989.
English translation (chaps. 1-5): Jeffrey Hopkins. Compassion in Tibetan Buddhism. London:
Rider, 1980; reprint, Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 1980.
English translation (chap. 6): Stephen Batchelor. Echoes of Voidness by Geshé Rabten, 47-92.
London: Wisdom Publications, 1983.
See also references under Chandrakīrti’s Autocommentary on the “Supplement.”
Chim Jam-pay-yang (mchims ’jam pa’i dbyangs or mchims nam mkha’ grags, died 1289 / 1290)
Commentary on [ Vasubandhu’s] “Treasury of Manifest Knowledge”: Ornament of Manifest
Knowledge
chos mngon mdzod kyi tshig le’ur byas pa’i ’grel pa mngon pa’i rgyan
Buxaduor, India: Nang bstan shes rig ’dzin skyong slob gnyer khang, n.d.
Dharmakīrti (chos kyi grags pa, seventh century)
Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Prime Cognition”
pramāṇavārttikakārikā
tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa
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Tibetan editions:
Peking 5709, vol. 130; Tohoku 4210, vol. ce.
Sarnath, India: Pleasure of Elegant Sayings Press, 1974.
Sanskrit: Dwarikadas Shastri. Pramāṇavārttika of Āchārya Dharmakīrtti. Varanasi, India:
Bauddha Bharati, 1968.
Sanskrit and Tibetan: Yūsho Miyasaka. “Pramāṇavarttika-kārikā: Sanskrit and Tibetan.” Indo
Koten Kenkyu (Acta Indologica) 2 (1971-72): 1-206.
English translation (chap. 2): Masatoshi Nagatomi. “A Study of Dharmakīrti’s Pramāṇavarttika:
An English Translation and Annotation of the Pramāṇavarttika, Book I.” Ph. D. diss., Harvard
University, 1957.
English translation (chap. 4): Tom J.F. Tillemans. Dharmakīrti’s Pramāṇavārttika: An Annotated Translation of the Fourth Chapter (parārthānumāna), vol. 1 (k. 1-148). Vienna:
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.
Dharmakīrtishrī (chos kyi grags pa dpal / gser gling pa)
Explanation of (Haribhadra’s) “Commentary on (Maitreya’s) ‘Treatise of Quintessential Instructions on the Perfection of Wisdom: Ornament for the Clear Realizations’”: Illumination of the
Difficult to Realize
prajñāpāramitopadeśaśāstrābhisamayālaṃkāravṛttidurbodhālokānāmaṭīkā
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa
rtogs par dka' ba'i snang ba zhes bya ba'i 'grel bshad
Peking 5192, vol. 91; 德格版 3794, vol. ja
Dharmamitra (chos kyi bshes gnyen)
Explanation of (Haribhadra’s) Commentary on (Maitreya’s) “Ornament for the Clear Realizations”: Very Clear Words
abhisamayālaṃkārakārikāprajñāpāramitopadeśaśāstraṭīkāprasphuṭapadā
shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan gyi tshig
le’ur byas pa’i ’grel bshad tshig rab tu gsal ba
Peking 5194, vol. 91; 德格版 3796, vol. nya
Dharmashrī
Explanation of the “One Hundred Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra”
śatasāhasrikāvivaraṇa
stong phrag brgya pa'i rnam par bshad pa
Peking 5203, vol. 92; 德格版 3802, vol. da
Key to the Treasury of the Verse Summary of the Perfection of Wisdom
prajñāpāramitāsaṃcayagāthākośatāla
shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa’i tshig su bcad pa’i mdzod kyi lde mig
Peking 5204, vol. 92; 德格版 3806, vol. da
Gen-dün-drub, First Dalai Lama (dge ’dun grub, 1391-1474)
Commentary on (Guṇaprabha’s) “Aphorisms on Discipline” / Essence of the Entire Discipline,
Eloquent Holy Doctrine
legs par gsungs pa’i dam chos ’dul ba mtha’ dag gi snying po
Collected Works of the First Dalai Lama dge-’dun-grub-pa. Gangtok, Sikkim: Dodrup Lama
Sangye, 1978-1981.
Explanation of [ Vasubandhu’s] “Treasury of Manifest Knowledge”: Illuminating the Path to Liberation
dam pa’i chos mngon pa’i mdzod kyi rnam par bshad pa thar lam gsal byed
Tibetan editions:
Collected Works of the First Dalai Lama dge-’dun-grub-pa, vol. 3. Gangtok, Sikkim: Dodrup
Lama, 1978-1981.
Buxaduor, India: n.p., 1967. Also: Sarnath, India: wa na mtho’ slob dge ldan spyi las khang,
1973.
English translation (chapters 1-5): David Patt. Elucidating the Path to Liberation. Ann Arbor,
Mich.: University Microf ilms, 1994.
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English translation (chap. 6): Harvey B. Aronson, “The Buddhist Path: A Translation of the Sixth
Chapter of the First Dalai Lama’s Path of Liberation.” Tibet Journal 5, no. 3 (1980): 29-51;
5, no. 4 (1980): 28-47; 12, no. 2 (1987): 25-40; 12, no. 3 (1987): 41-61.
Guṇaprabha (yon tan ’od )
Aphorisms on Discipline
vinayasūtra
’dul ba’i mdo
Peking 5619, vol. 123
Gung-thang Kön-chog-tan-pay-drön-me (gung thang dkon mchog bstan pa’i sgron me, 1762-1823)
Presentation of the Four Truths, Port of Those Wishing Liberation: Festival for the Wise
bden bzhi’i rnam gzhag thar ’dod ’jug ngogs mkhas pa’i dga’ ston
Collected Works of Gun-thaṅ dkon-mchog bstan-pa’i sgron-me, vol. 2. New Delhi: Ngawang
Gelek Demo, 1972.
Gung-thang Lo-drö-gya-tsho (gung thang blo gros rgya mtsho, 1851-1928/1930)
Annotations to (Haribhadra’s) Small Clear Meaning Commentary on (Maitreya’s) “Ornament for
the Clear Realizations”: Clearing Away the Darkness for Those Wanting Liberation
mngon rtogs rgyan gyi 'grel chung don gsal ba'i mchan 'grel kun bzang zhing gi nyi ma thar 'dod
mun sel
Tibetan editions:
Lhasa (?): dge ldan legs bshad gsung rab 'grem spel khang, 2006.
TBRC W00EGS1017126, which is a PDF of: Lhasa (?): dge ldan legs bshad gsung rab 'grem
spel khang, 2006.
Gyal-tshab-dar-ma-rin-chen (rgyal tshab dar ma rin chen, 1364-1432)
Explanation [of (Maitreya’s) “Ornament for the Clear Realizations” and its Commentaries]: Ornament for the Essence/ Explanation Illuminating the Meaning of the Commentaries on (Maitreya’s) “Treatise of Quintessential Instructions on the Perfection of Wisdom, Ornament for the
Clear Realizations”: Ornament for the Essence
rnam bshad snying po rgyan/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon
par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa don gsal ba'i rnam bshad snying po'i rgyan
Tibetan editions:
Sarnath: Gelugpa Student's Welfare Committee, 1980.
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel
pa don gsal ba'i rnam bshad snying po'i rgyan. TBRC W23692.2: 5-762, which is a PDF
of: sku 'bum monastery, Tibet: sku 'bum byams pa gling par khang, [19?].
Explanation of (Shāntideva’s) “Engaging in the Bodhisattva Deeds”: Entrance for Victor Children
byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i rnam bshad rgyal sras ’jug ngog
Sarnath: Pleasure of Elegant Sayings Printing Press, 1973
Illumination of the Path to Liberation / Explanation of (Dharmakīrti’s) Commentary on
(Dignāga’s) “Compilation of Prime Cognition”: Unerring Illumination of the Path to Liberation
thar lam gsal byed / tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa’i rnam bshad thar lam phyin ci
ma log par gsal bar byed pa
Tibetan editions:
Collected Works of Rgyal-tshab Dar-ma-rin-chen, vol. 6 (entire). Delhi: Guru Deva, 1982.
Collected Works of Rgyal-tshab Dar-ma-rin-chen, vol. 6 (entire). Delhi: Ngawang Gelek
Demo, 1981.
Varanasi, India: Pleasure of Elegant Sayings Press, 1974.
Haribhadra (seng ge bzang po, late eighth century)
Clear Meaning Commentary / Commentary on (Maitreya’s) “Treatise of Quintessential Instructions on the Perfection of Wisdom: Ornament for the Clear Realizations”
spuṭhārtha / abhisamayālaṃkāranāmaprajñāpāramitopadeśaśāstravṛtti
’grel pa don gsal / shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs
pa’i rgyan ces bya ba’i ’grel pa
Sanskrit editions:
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Amano, Kōei. A study on the Abhisamaya-alaṃkāra-kārikā-śāstra-vṛtti. Rev. ed. Yanai City,
Japan: Rokoku Bunko, 2008.
Tripathi, Ram Shankar. Slob-dpon Seṅ-ge-bzaṅ-pos mdzad pa'i Mṅon-par-rtogs-pa'i-rgyan
gyi 'grel pa Don-gsal (Prajñāpāramitopadeśaśāstre Ācāryaharibhadraviracitā Abhisamayālaṅkāravṛttiḥ Sphuṭārtha), 1977. 2nd ed. Sarnath, India: Central Institute of Higher Tibetan Studies. 1993.
Wogihara, Unrai. Abhisamayālaṃkārālokā Prajñā-pāramitā-vyākhyā, The Work of Haribhadra. 7 vols. Tokyo: Toyo Bunko, 1932-1935; reprint, Tokyo: Sankibo Buddhist Book
Store, 1973.
Wogihara, Unrai, ed. Abhisamayālaṃkārālokā Prajñāpāramitāvyākhyā: Commentary on
aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā by Haribhadra, Together with the Text Commented on. Tokyo, Japan: The Toyo Bunko, 1973.
Tibetan edition: In bstan 'gyur (德格版). TBRC W23703 86: 158-281, which is a PDF of: Delhi,
India: Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985.
English translation: Sparham, Gareth. Āryavimuktisena, Maitreyanātha, and Haribhadra. Abhisamayālaṃkāra with Vṛtti and Ālokā̄. 4 vols. Fremont, CA: Jain Publishing Company,
2006-2011.
Commentary on the Difficult Points of the “Verse Summary of the Precious Qualities of the Supramundane Victorious [Mother]” / Commentary that Makes the Difficult Points of the “Verse
Summary of the Precious Qualities of the Supramundane Victorious [Mother]” Easy to Understand
bhagavatīratnaguṇasaṃcayagāthāpañjikāsubodhinīnāma
bcom ldan 'das yon tan rin po che sdus pa'i tshig su bcad pa'i dka' 'grel
Peking 5190; 德格版 3792
[Commentary on the] “Twenty-Five Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra”
pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa
Peking 5188; 德格版 3790
Explanation of the “Eight Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra”: Illumination of (Maitreya’s) “Ornament for the Clear Realizations”
aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvyākhyānābhisamayālaṃkārālokā
shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang
ba
In bstan 'gyur (德格版). TBRC W23703.85: 4-683, which is a PDF of: Delhi, India: Karmapae
choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985.
Jam-yang-shay-pa Ngag-wang-tson-drü ('jam dbyangs bzhad pa’i rdo rje ngag dbang brtson grus,
1648-1721/1722)
Eloquent Presentation of the Eight Categories and Seventy Topics: Sacred Word of Guru Ajita
dngos po brgyad don bdun cu’i rnam bzhag legs par bshad pa mi pham bla ma'i zhal lung
Tibetan editions:
bla brang edition:
“2011 TBRC bla brang” = In kun mkhyen 'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje mchog gi gsung
'bum, vol. 14. TBRC W22186.14: 115-178, which is a PDF of: bla brang bkra shis 'khyil:
bla brang brka shis 'khyil dgon, publishing date unknown. [Preferred edition since it has
not been retouched.]
“1973 Ngawang Gelek bla brang” = Collected Works of ’Jam-dbyaṅs-bźad-pa’i-rdo-rje,
vol. 15. New Delhi, India: Ngawang Gelek Demo, 1973. [Retouched edition.]
“1995 Mundgod revision of Ngawang Gelek bla brang” = Collected Works of ’Jamdbyaṅs-bźad-pa’i-rdo-rje, vol. 16. New Delhi, India: Ngawang Gelek Demo, 1995. Also
available at: TBRC W21503-0413. [Further retouched edition.]
“1999 Mundgod” = dngos po brgyad don bdun cu’i rnam gzhag legs par bshad pa mi pham
bla ma’i zhal lung. In don bdun cu dang sa lam sogs nyer mkho'i skor phyogs bsgrigs:
1-55. Mundgod, India: Drepung Gomang Library, 1999.
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“1999 Tōyō Bunko CD-ROM” = “Tibetan texts of don bdun bcu of 'jam dbyangs bzhad pa
and rigs lam 'phrul gyi lde mig of dkon mchog bstan pa'i sgron me.” In the Toyo Bunko
Database CD Release II. Tokyo, Japan: Tōyō Bunko, 1999. CD-ROM. [This edition is
based on the 1999 Mundgod.]
“2001 Kan su’u” = dngos po brgyad don bdun cu’i rnam gzhag legs par bshad pa mi pham
bla ma’i zhal lung. In don bdun cu dang sa lam sogs nyer mkho'i skor phyogs bsgrigs:
88-146. Kan su'u, China: mi rigs dpe skrun khang, 2001.
“2005 Mundgod” = dngos po brgyad don bdun cu’i rnam gzhag legs par bshad pa mi pham
bla ma’i zhal lung. In don bdun cu dang sa lam sogs nyer mkho'i skor phyogs bsgrigs:
1-67. Mundgod, India: Drepung Gomang Library, 2005.
Go-mang Lhasa edition:
“1987 Go-mang Lhasa (first printing)” = don bdun cu'i mtha' spyod mi pham bla ma'i zhal
lung gsal ba'i legs bshad blo gsal mgul rgyan. 1a-20a. Go-mang College: Lha-sa, Tibet:
n.d. (PDF of complete printing available at UMA Institute for Tibetan Studies,
http://www.uma-tibet.org.) Named “1987” because of being acquired in Lha-sa, Tibet,
at Go-mang College in 1987.
“1987 Go-mang Lhasa (second printing)” = don bdun cu'i mtha' spyod mi pham bla ma'i
zhal lung gsal ba'i legs bshad blo gsal mgul rgyan. 3a-20a. Go-mang College: Lha-sa,
Tibet: n.d. (PDF of incomplete printing available at UMA Institute for Tibetan Studies,
http://www.uma-tibet.org.) Named “1987” because of being acquired in Lha-sa, Tibet,
at Go-mang College in 1987.
Great Exposition of Tenets / Explanation of “Tenets”: Sun of the Land of Samantabhadra Brilliantly Illuminating All of Our Own and Others’ Tenets and the Meaning of the Profound [Emptiness], Ocean of Scripture and Reasoning Fulf illing All Hopes of All Beings
grub mtha’ chen mo / grub mtha’i rnam bshad rang gzhan grub mtha’ kun dang zab don mchog
tu gsal ba kun bzang zhing gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgu’i re ba kun skong
Tibetan editions:
Musoorie, India: Dalama, 1962.
Collected Works of ’Jam-dbyaṅs-bźad-pa’i-rdo-rje, vol. 14 (entire). New Delhi: Ngawang
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未譯論注
1

譯本省略：

ཡན་ལག་ འི་མདོ་ རོ ་ ལ་གསེར་ ེང་ ར་ན་ཏེ། མ་བཤད་
ལས་ ག་མེད་པ་སེམས་བ ེད་པ་ཡོད་པར་ག ངས་པའི་མདོ་
ལ་ངེས་དང༌། ཡང་དག་པའི་ ནོ ་མེད་ལ་ གས་པ་ མས་
སེམས་བ དེ ་པའི་མ ་མེད་པར་ག ངས་པའི་མདོ་ཁྱབ་པའི་
མདོར་མཛད་ཅིང༌། མདོ་ ི་མའི་དགོངས་པར། ཁ་ཅིག་དག་ནི་
ངས་ རི ་དང༌། །གཞན་དག་ སེ ་ ་བ ང་བའི་ ིར། ། ཞེས་
སོགས་ ར་མཐར་ ག་ཐེག་པ་གཅིག་ ་བ ན་པའི་དགོས་པ་
ར་བ་དང༌། མདོ་ ི་མ་འདི་ད ་མ་པའི་ གས་ལ་དགོངས་པ་
ཅན་ ་ག ངས་པ་ནི་ ་ ི་འགལ་བ་ ་ ར་ཡང་ ང་བས་ཡི་
གེ་ནོར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །
2

譯本省略：

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པར་ ེད་ ལ་དེ་ ར་འཐད་དེ།
དམིགས་ མ་མ་བཅད་པར་ཤེས་པའི་རབ་ད ་ེ ོགས་པར་མི་
ས་པའི་ རི ། ོགས་དཀའི་ ང་བ་ ར་ན། མཉམ་གཞག་ ་
གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མངོན་
མ་ ་ ོགས་པའི་ ོབས་ཀྱིས་ སེ ་ཐོབ་ ་ཤེས་རབ་ ་མ་ ་
ར་ ན་པའི་ ོ་ནས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་
པའི་ངེས་ཤེས་འ ནེ ་ ས་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པར་ ེད་
ལ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
3

譯本省略：
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འདིར་ ངོ ་ཉིད་ གོ ས་པའི་ལམ་བཤད་པ་ནི་ མ་བཤད་ ར་ན་
ཟིན་ ེད་དང༌། གསེར་ ེང་ ར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱི་
དབང་ ་ ས་པའི་ ངོ ་ཉིད་ ོགས་པའི་ལམ་ལ་བཤད་པ་དང༌།
ོགས་དཀའི་ ང་བ་ ར་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་
ཤེས་དང༌། དེའི་ ་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་གཉིས་ཀ་ལ་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་ཀྱི་ མ་ཅན་བཤད་དོ། །
4

譯本省略：

ཟབ་པ་དེ་གཉིས་ནི་རིམ་བཞིན་གཞན་ལས་ཐོས་པ་སོགས་ ་
ཚགས་ཚང་བའི་ གས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ ེ་ ང་བར་མི་ ོགས་པ་
དང༌། གཞན་ལ་ཆོས་ ོན་པའི་ངག་གི་འ ས་ གས་ལས་ཡེ་ཤེས་
དེ་ཐོབ་པར་མི་ ོགས་པ་ལ་ ེད་དམ་ མ་མོ།
5

譯本省略：

གོ ས་དཀའི་ ང་བར་རང་ ལ་གྱིས་ ་མེད་པར་ཡིད་ཀྱིས་ཆོས་
ོན་པ་ཡིན་གྱི་ ས་ཀྱིས་ཆོས་ ནོ ་པ་མིན་ཏེ། ས་ངག་གི་ མ་
པར་རིག་ དེ ་ནི་ ོག་ད ོད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ ངོ ་བར་འ ་བས་
ཤེས་པའི་ ལ་ ོགས་པར་ ེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ ིར་
ག ངས་ཀྱང༌།
6

譯本省略：

ས་ཀྱིས་ཆོས་ ོན་པའི་གདམས་ངག་ཡོད་ཀྱང་བ ན་བཅོས་
མིན་ཞེས་པ་ནི་ད ད་གཞི་ཆེ་ །ེ གསེར་ ངེ ་ལས་བ ན་བཅོས་
ཡིན་པར་ག ངས་ཤིང༌། རང་ ལ་གྱི་ ོན་ལམ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
མ ས་ག ལ་ འི་ཡིད་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤར་བ་
ཡོད་ན། ཚིག་དེ་ནི་བ ན་བཅོས་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་མེད་
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པའི་ ིར་དང༌། ན་མ་བ མས་གོང་གི་ ེ་བ ན་ མས་པའི་
གས་ལ་ཤར་བའི་ ན་དེ་བ ན་བཅོས་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དེ་
དང་མངོན་ ོགས་ ན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
7

譯本省略：

ཤེས་པར་ དེ ་ ལ་ནི་དེ་དང་དམིགས་ མ་མ ན་པར་ མོ ་པ་
ཉིད་ཡིན་གྱི་མིག་གིས་ག གས་ལ་ ་བ་ ར་ ་གོ་བར་མི་
འོ། །འདིའི་ ེན་གྱི་གང་ཟག་གི་ བས་ ། ཉི་ཁྲིར་གང་ཟག་ ་
དང་ ད་པར་བཞི་དང༌། བ ད་ ངོ ་པར་ག མ་ག ངས་པ་
མས་གསེར་ ེང་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། ། རང་ ལ་ག མ་ཀས་
བ ལ་པ་བ འི་ཚགས་གསོག་པར་གསེར་ ངེ ་ལས་ག ངས་
ཤིང༌། མ་བཤད་ལས་རང་ ལ་ཁ་ཅིག་ ས་ངེས་པ་མེད་པར་
ཚགས་གསོག་པར་བཤད་དོ། །
8

譯本省略：

བ དོ ་པ་ནི་རང་དོན་མོས་པ་ མོ ་པའི་ ང་སེམས་ལ་སངས་
ས་ ང་སེམས་གོང་མ་ མས་ གས་དགྱེས་པའི་ཆ་དང་དེའི་
དོན་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ཆ་གང་ ང་ངོ༌། །བཀུར་བ་
ནི་གཉིས་དོན་མོས་པ་ ོམ་པའི་ ང་སེམས་ལ་ཞེས་སོགས་དང༌།
བ གས་པ་ནི་གཞན་དོན་མོས་པ་ ོམ་པའི་ ང་སེམས་ལ་ཞེས་
སོགས་ ར་ ར་ ར་རོ། །ས་མཚམས་ནི་ས་གཉིས་པ་ནས་བ ་
པའི་བར་ ་ཡོད་པར་གསེར་ ངེ ་ལས་ག ངས་པས་བ དོ ་
བཀུར་བ གས་ག མ་དེ་མོས་པ་ ོམ་མཁན་གྱི་ ང་སེམས་ཁོ་
རང་གི་ ད་ཀྱིས་བ ས་སམ་ད ད་པར་ འོ། །
9

譯本省略：
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འདི་ནི་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ ་ེ མདོ་ལ་ཤིན་ ་འགྲིག་གོ་
ཞེས་གསེར་ ེང་ལས་ག ངས་སོ། །སེང་བཟང་ ར་ན། ཇི་ ད་
བཤད་པའི་མོས་ ལ་ ང་ བ་ལ་མོས་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ཁྱད་
པར་ཅན་ཞེས་མིང་ ་བཏགས་པའི་བ ོ་བ་ཞེས་དང་པོར་
བགྲངས་ནས་བ ་གཉིས་ ་ ེད་དོ། །འདི་དག་ནི་བདེན་ཞེན་
འགོག་པའི་ ལ་གྱི་ ོ་ནས་བ ོ་བ་གཅིག་ལ་ གོ ་པས་ ེ་བ་ཡིན་
ཞིང༌། བ ོ་ ་ནི་བར་ག མ་གྱི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གཞན་
གྱི་དགེ་ ་ མས་ཏེ་བ ོ་བ་བ ་གཉིས་ཀའི་ ན་མོང་བའོ། །འོན་
ཀྱང་གཞན་གྱི་དགེ་བ་བ ོ་བར་ག ངས་པའི་དོན་ནི་ ག་དོག་
མེད་པའི་ཡི་རང་ ས་པ་ན་ ེད་པ་པོ་དང་མ ངས་པར་ཐོབ་
པའི་དགེ་བ་དེ་ཉིད་བ ོ་བ་ལ་བཏགས་སམ་ མ་མོ་ཞེས་གསེར་
ེང་ལས་ག ངས་སོ། །
10

譯本省略：

མ་དག་ཤིན་ ་བ་ལ་མདོ་མ་ ར་རོ། །
11

譯本省略：

ས་དགུ་ ང་ འི་ ེན་ ་བཤད་པ་འདི་ནི་འགྲེལ་བའི་ཚིག་ཟིན་
ར་ཡིན་ལ། ན་ ང་ལས་ས་དགུ་གཉེན་པོའ་ི སེམས་ ནེ ་ལ་
མཛད་ཅིང༌། དེ་ལ་ཡང་ཁམས་ག མ་ས་དགུ་ལ་ ེད་པ་དང་
ཟག་མེད་ས་དགུ་ལ་ དེ ་པའི་ གས་གཉིས་བཀོད་ནས། ་མ་ནི་
མངོན་པ་གོང་འོག་དང་མི་མ ན་ཀྱང་ ང་སེམས་ཐབས་ལ་
མཁས་པས་མི་འགལ་བར་བཤད་དོ། །
12

譯本省略：

ཚིགས་བཅད་འདིའི་ གས་བ ན་གྱི་དོན་ནི། གཞན་དོན་ ་
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འཁོར་བར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ་ ངི ་བ ེ་བ་དང་ ལ་བའི་ ་
མཚན་གྱིས་འཁོར་བར་ ེ་བའི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་མཐའ་གཅིག་ ་
དོར་ ར་ཞེན་པས་གནས་པ་དང༌། ན་རིང་པོར་གཞན་དོན་
བ་པའི་ཐབས་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ ལ་བའི་ ་མཚན་
གྱིས་འཁོར་བར་ ེ་བའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ ང་འདས་ཙམ་ལ་
མཐའ་གཅིག་ ་ ང་ ར་ཞེན་པས་གནས་པའི་ཉན་རང་གཉིས་
ནི། ས་ག མ་གྱི་ཆོས་ མས་བདེན་ ོང་མཉམ་པ་ཉིད་ ་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་དང་
རིང་པོར་ ར་པ་ཡིན་པར་འདོད་དེ་ཞེས་པའོ། །གསེར་ ངེ ་ལས་
་མཚན་ ་མ་གཉིས་གོ་ ོག་ནས་བཤད་པ་དང༌། མ་བཤད་
ལས་ ་མཚན་ ་མ་གཉིས་གོ་ ོག་ནས་ ོར་བ་ནི་ག ང་འདིའི་
དོན་མིན་པར་ ེ་ཉིད་ཀྱི་ག ང་ལས་འ ང་བའོ་ཞེས་པ་ཇི་ ར་
མི་འགལ་ཞེ་ན། གསེར་ ེང་ལས་གོ་ ོག་ནས་བཤད་ཀྱང༌། ས་
ིས་ཕར་ ནི ་གྱི་བཤད་པ་གནང་པའི་ཚ་གོ་ གོ ་པ་ནི་ག ང་
འདིའི་དོན་མིན་པར་ག ངས་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལོ། །ག ང་
དེ་དག་གིས་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་འཁོར་མཐར་ ང་བར་
བཤད་པ་མིན་ཏེ། འཁོར་བའི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་
འཁོར་མཐར་ ང་བར་བཤད་ ་མི་ ང་བའི་ ིར། ག་མཐའ་
རིགས་པས་ ན་ ང་བའི་གང་ཟག་ ག་མཐར་ ང་བར་བཤད་
་མི་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་འཁོར་བར་ ེ་བའི་དངོས་པོ་
མཐའ་གཅིག་ ་ ང་ ར་ཞེན་ནས་གནས་པ་ལ་འཁོར་བའི་
མཐའ་ལ་གནས་ཞེས་ཚིག་བ ས་ནས་བ ན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།
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ཤེས་ ེད་དང་བཅས་པར་ ོ་ ོའི་ཡིག་ཆའི་འགལ་འདོད་ཁོ་བོས་
ིས་པ་ལས་ཤེས་པར་ འོ། །
13

譯本省略：

ཚིགས་བཅད་གཉིས་པོ་འདི་ མ་བཤད་ ར་རོ། །གསེར་ ེང་
ར་ན་འགྲེལ་བའི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་འདི་དང་མ ན་ལ། ་
བའི་ཚིག་དོན་འདི་དང་ ང་ཟད་མི་འ ་བར་བཤད་དེ་ཉི་ ང་
ལེ ་བ ད་མ་སོགས་ ར་ཡིན་ནམ་ མ་མོ། །
14

譯本省略：

དང་པོ་དགུ་ནི་དོན་དམ་ མ་ཅན་དང༌། ཐ་མ་ལ་ཀུན་ བོ ་དང་
དོན་དམ་ མ་ཅན་གཉིས་ཡོད་ལ། ས་མཚམས་ནི་ས་བ ་པའི་
བར་ ་ཡོད་པར་གསེར་ ེང་ མ་བཤད་གཉིས་ཀར་ག ངས་
ཤིང༌། ོགས་དཀའི་ ང་བར་བ སོ ་ ོང་གི་ བས་ ་ རོ ་ལམ་
་ག ངས་པས་ ོར་ལམ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། ། གས་བ ན་གྱི་
དོན་ནི། ལ་དེ་དག་ལ་བདེན་ཞེན་མ་བཀག་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་
ོར་བ་བ ་དང༌། ཟིན་ ་སེམས་དཔའི་གཞི་ཤེས་ཀྱི་ ོར་བ་བ ་
མས་སོ།
15

譯本省略：

གས་བ ན་གྱི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པར་གསེར་ ངེ ་ལས་
ག ངས་སོ། ། མ་བཤད་ཀྱི་ ས་བཤད་ ་མཉམ་ཉིད་བཞི་ ོར་
བ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་ད དོ ་དགོས་སོ། །
16

譯本省略：

བས་ག མ་པ་འདིར་ ོམ་ལམ་ལོགས་ ་མ་བ ན་ཏེ། ཐེག་
དམན་གྱི་ གོ ས་རིགས་ ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནི་
ཤེས་མཐོང་གིས་བ ས་ནས་འདའ་བར་ ་བའི་ལམ་ཡིན་གྱི།

未譯論注
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ན་གཙ་བོར་བ ོམས་ནས་མངོན་ ་ ་བའི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །
17

譯本省略：

དེ་ ར་མས་རིམ་ནས་ ད་པ་ནི་ཉི་ཁྲི་དང༌། འགྲེལ་པར་ཡས་
རིམ་ནས་ ད་པ་ནི་བ ད་ ངོ ་པ་ ར་ཡིན་ནོ། །

