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能表一切相智 
 
 
 
 
 
 

第一事為一切相智；一切相智有十法可做為特徵、定義、識別，

一般而言，透過定義即可理解「被定義項」─所定義的對象。定義

促成理解，也敘述特徵、解釋說明、引介認識。同理，因能做果的

特徵，透露果的線索。此外，意識的對境可以幫助我們理解了知該

對境的意識，從而做為該意識的特徵，幫助我們理解該意識。如同

昂望班登在《辭意解》 （英文譯本 Meaning of the Words, 4b.7）中所

言，此處的表徵有兩層意涵，其一是由因表果，其二是由境而表徵

有境（亦即意識）。由此可知，此處的表徵並非一般定義中的表徵

方式，譬如「濕而能潤」（水的定義）能定義水、能表徵水。 

應該說這十法能幫助我們了解一切相智，因為修習此等十法方

能成就一切相智。此外，一切相智乃究竟智慧，能現觀此等十法所

含攝的一切大乘因果，而由此十項對境我們得以認識證悟此等十者

的主體。由此，一切相智可以視為此等十法的「被定義項」、所表

徵者，即使有別於一般「定義」與「被定義項」的關係，所以此等

十法可以視為一切相智的定義、能表 
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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: Inter-
national 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 Pro-
found [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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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。Ngag-
wang-pal-dan wades into the implications of framing the issue and re-
solves it through differentiating the meanings of the terms “in the perspec-
tive” (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

 
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 (Nāgār-
juna’s) “Treatise on the Middle”’, Treasury of Scripture and Reasoning, Thoroughly Illu-
minating 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: Nga-
wang 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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「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，

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.。 
b 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 Jef-
frey 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： 

Avatāra 解作「補充」，年代相隔之故，為使龍樹《中論》論義明晰，補



 序言 13 

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

 
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 
(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 Pra-
kashan, 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). 
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所運用的機巧，藉以消解彌勒為佛的反證。a  

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》b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，c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，d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 11b.3/434.3. 
b mngon rtogs rgyan, abhisamayālaṃkāra. 
c mdo sde kun kyi mchog. 
d rnam mkhyen, sarvākārajñatā. 
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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, 950-
1030). 《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, 982-
1054). 《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 Su-
tras: 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-yang-
shay-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, āryagambhirasaṃdhi-
nirmocanasūtraṭīkā; 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, 1905-
1912; 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 Com-
memorating the 30th Anniversary of Korean Liberation (Seoul, Academy of Korean Stud-
ies: 1975), 489 以及 John C. Powers, Hermeneutics and Tradition in the Saṃdhinirmocana-
sūtra (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? Ti-
betan 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, Kar-
nataka 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, (Sar-
nath: 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་མངནོ་ ོགས་ ན་ཚིག་དནོ་གྱི་ ོ་ནས་
བཤད་པ་ མས་མགོན་ཞལ་ ང་ཞསེ་ ་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。）





此中，《現觀莊嚴論》辭意略解分三：具義能詮釋名、具義所詮論

典解說、論典譯者譯事。 

འདིར་མངནོ་ ོགས་ ན་གྱི་ཚིག་དོན་ ང་ཟད་འཆད་པ་ལ་
ག མ། ོད་ ེད་དོན་ ན་གྱི་མཚན་དང༌། བ ོད་ ་དེ་ ན་གྱི་
ག ང་དང༌། གང་གིས་བ ར་བའི་འ ར་ ་ད་ེབཤད་པའ།ོ །1 

1. 具義能詮釋名 
云： 

印 度 語 〔 梵 文 〕： abhisamayālaṃkāranāmaprajñāpāramito-
padeśaśāstrakārikā。 
藏文： shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos 
mngon par rtogs pa’i rgyan（《般若波羅蜜多要訣現觀莊嚴
論》）。 
禮敬諸佛菩薩。 

དང་པོ་[ ོད་ ེད་དོན་ ན་གྱི་མཚན་དེ་བཤད་པ་]ནི། 
་གར་ ད་ ། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ ་མ་ ་ ་ ཱ་ར་མི་ཏོ་

པ་དེ་ཤ་ ་ ་ཀཱ་རི་ཀཱ། བོད་ ད་ ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་
པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངནོ་པར་ གོས་པའི་ ན་ཅེས་
་བ། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །a ཞེས་ག ངས། 

2. 具義所詮論典解說｛分三｝ 
此中分三：撰注之事、所撰著作自性、著作完結之理。 

གཉིས་པ་[བ ོད་ ་དེ་ ན་གྱི་ག ང་དེ་བཤད་པ་]ལ་ག མ། མོ་པ་ལ་
འ ག་པའི་ ་བ། བ མ་ ་ག ང་གི་རང་བཞནི། བ མས་པ་

 
a 《現觀莊嚴論》，1b.1-1b.2。 
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མཐར་ ནི་པའི་ ལ་ལ།ོ ། 

I. 撰注之事｛分二｝ 
初中有二：（1）書首禮讚與（2）目的與關聯。 

དང་པོ་[ ོམ་པ་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་]ལ་གཉིས། མཆདོ་བ ོད་དང༌། 
དགོས་འ ལེ་ལོ། ། 

甲、書首禮讚 
彌勒《現觀莊嚴論》云： 

敬禮一切諸佛菩薩 
  求寂聲聞由遍智 引導令趣最寂滅 
  諸樂饒益眾生者 道智令成世間利 
  諸佛由具種相智 宣此種種眾相法 
  具為聲聞菩薩佛 四聖眾母我敬禮 

དང་པོ་[མཆདོ་བ ོད་]ནི། 
ཉན་ཐསོ་ཞ་ིབ་འཚལ་ མས་ཀུན་ཤེས་ཉདི་ཀྱསི་ཉེར་ཞརི་ཁྲིད་
མཛད་གང་ཡིན་དང༌། །འགྲོ་ལ་ཕན་པར་ ེད་ མས་ལམ་ཤེས་
ཉིད་ཀྱསི་འཇིག་ ནེ་དནོ་ བ་མཛད་པ་གང་། །གང་དང་ཡང་
དག་ ན་པས་ བ་ མས་ མ་པ་ཀུན་ ན་ ་ཚགས་འད་ི
ག ངས་པ། །ཉན་ཐོས་ ང་ བ་སམེས་དཔའི་ཚགས་བཅས་
སངས་ ས་ཀྱི་ནི་ མ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ག ངས། 
聲聞、獨覺希求粗分苦、集寂滅的解脫，由證悟補特伽羅無我之遍
智，亦即基智，引導〔彼等〕趣入最寂滅。於諸多樂為眾生成辦暫
時、長遠饒益之菩薩，由證悟三道無諦實之道智，令其成辦世間三
種姓義利。諸多能仁王、佛世尊，由心中具足通達「一切行相非諦
實成立」之種相智〔譯按：一切相智〕，宣說此等種種具所詮眾相
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之能詮。禮敬聲聞、獨覺、菩薩眾等之佛母三智！a  
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge 1b.2-1b.4： 
ཉན་ཐོས་ཞི་བ་ཚལ་ མས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞིར་འཁྲིད་མཛད་གང་ཡིན་

དང་། ། 
འགྲོ་ལ་ཕན་པར་ ེད་ མས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་ ེན་དོན་ བ་མཛད་པ་

གང་། ། 
གང་དང་ཡང་དག་ ན་པས་ བ་ མས་ མ་པ་ཀུན་ ན་ ་ཚགས་འདི་ག ངས་

པ། ། 
ཉན་ཐོས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་བཅས་སངས་ ས་ཀྱི་ནི་ མ་དེ་ལ་ ག་

འཚལ། ། 

昂望班登《辭義解》，2b.3： 
ཉན་ཐསོ་དང་རང་སངས་ ས་ ག་ཀུན་རགས་པ་ཉེ་བར་ཞ་ི
བའི་ཐར་པ་འཚལ་བ་ ེ་དོན་ ་གཉེར་བ་ མས་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཀུན་ཤསེ་པ་ ེ་གཞི་ཤསེ་ཉིད་ཀྱསི། ཉརེ་
ཞི་དརེ་འཁྲདི་པར་མཛད་པ་གང་ཡནི་པ་དང༌། འགྲ་ོབ་ལ་
འ ལ་དང་ ན་ ་ཕན་པ་ བ་པར་ དེ་པའི་ ང་ བ་སམེས་
དཔའ་ མས་ལམ་ག མ་བདནེ་པར་མེད་པར་ ོགས་པའ་ིལམ་
ཤསེ་པ་ཉདི་ཀྱསི་འཇགི་ ནེ་རགིས་ཅན་ག མ་གྱི་དནོ་བ བ་
པར་མཛད་པ་གང་ཡནི་པ་དང༌། མ་པ་ཐམས་ཅད་བདནེ་ བ་
ཀྱི་ ེ་བ་མདེ་པར་ གས་ ་ ད་པའི་ མ་མཁྱེན་གང་དང་ཡང་
དག་པར་ ན་པའི་ བ་དབང་སངས་ ས་བཅམོ་ ན་འདས་
མས་བ དོ་ འི་ མ་པ་ཀུན་དང་ ན་པའ་ི ོད་ ེད་ ་ཚགས་

པ་འད་ིདག་ག ང་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་ ེ། ཉན་ཐསོ་རང་

 
a 請參閱 Gareth Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Hari-
bhadra’s] Ālokā (Freemont, Ca.: 2006), vol. 1, 3。 
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ལ་ ང་ བ་སམེས་དཔའ་ིཚགས་དང་བཅས་པའི་སངས་ ས་
ཀྱ་ི མ་མཁྱནེ་ག མ་ད་ེལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། 

乙、目的與關聯 (I.1-2) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.1-2) 云： 

{I.1} 
大師於此說 
一切相智道 
非餘所能領 
〔譯按：為求與尊者以文解偈形式相仿，另譯此行為「非餘
能領納」〕 

於十法行性 

{I.2} 
經義住正念 
具慧者能見 
為令易解故 
是造論所為 

གཉིས་པ་[དགོས་འ ེལ་]ནི། 
མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཉིད་ལམ། ། ནོ་པས་འདི་ལས་བཤད་

པ་གང༌། །གཞན་གྱསི་ ངོ་བ་མ་ཡནི་ཏེ། །ཆོས་ ོད་བ ་ཡ་ི
བདག་ཉིད་ཀྱི། །མདོ་དནོ་ ན་པ་ལ་བཞག་ནས། ། ོ་དང་ ན་
པས་མཐངོ་འ ར་ རི། །བདེ་ ག་ ་ནི་ ོགས་པ་ཞེས། ། ་བ་
ོམ་པའི་དགོས་པ་ཡིན། ཞེས་ག ངས། 

「唯佛之道的一切相智，以及其能表徵之其餘七現觀等，皆係出於

此一大師佛陀所說佛母經，凡此以上概為本書所詮。菩薩以外之其

餘外道、聲聞、獨覺，皆非憑藉聞思修等所成之三慧，能於初中後

三循序領納一切相智，佛母經具成就彼法之行十波羅蜜之體性，唯

獨菩薩具慧者次第證得十地，一切經義住於聞思習氣所成正念意識，

無所忘失反覆串習，方能得見、現觀。」由此顯示〔彌勒著作《現
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觀莊嚴論》之〕宗旨。為此宗旨之故，令《現觀莊嚴論》所化機依

於《現觀莊嚴論》，易於了解三母之義，是造論所為。a  
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.1-2, 1b.4-2a.1： 
{I.1} 
མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ལམ། ། ོན་པས་འདི་ མས་བཤད་པ་གང་། ། 

གཞན་གྱིས་ ོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆོས་ ོད་བ ་ཡི་བདག་ཉིད་ཀྱི། ། 
{I.2} 
མདོ་དོན་ ན་པ་ལ་བཞག་ནས། ། ོ་དང་ ན་པས་མཐོང་འ ར་ ིར། ། 
བདེ་ ག་ ་ནི་ ོགས་པ་ཞེས། ། ་བ་ མ་པའི་དགོས་པ་ཡིན། ། ། 

昂望班登《辭義解》，3a.1： 
མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཉདི་སངས་ ས་ཁོ་ནའི་ལམ་དང༌། 

དེས་མཚན་པའི་མངོན་ ོགས་ ག་མ་བ ན་དང་བཅས་པ་ ནོ་
པ་སངས་ ས་ཀྱསི་ མ་གྱི་མདོ་འད་ིལས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་
དེ་བ དོ་ ་དང༌། ང་སེམས་ལས་གཞན་ ི་རལོ་པ་དང༌། ཉན་
རང་གིས་ཐསོ་ ང་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ་ག མ་གྱིས་ཐགོ་མ་
དང་བར་དང་ཐ་མར་རིམ་གྱསི་ ངོ་བ་མ་ཡནི་པའི་ མ་མཁྱེན་
དེ། ཆསོ་དེ་ བ་པའི་ དོ་པ་ཕར་ ནི་བ འ་ིབདག་ཉདི་ཀྱ་ི མ་
གྱི་མདོའ་ིདནོ་མ་ ས་པ་ཐོས་བསམ་གྱིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་
ལས་ ང་བའི་ ན་པའ་ིཤེས་པ་ལ་མི་བ དེ་པར་བཞག་ནས་
གོམས་པར་ ས་པ་ལས། ་ོདང་ ན་པ་ ང་སེམས་ཁོ་ནའི་ས་ས་
བ ་ཐོབ་པའི་རིམ་པས་མཐངོ་བ་ ེ་མངནོ་ མ་ ་ ེད་པར་
འ ར་རོ་ཞསེ་ཉིང་དགསོ་བ ན་པ་དང༌། ཉིང་དགོས་དེའི་ རི་
་ ན་གྱི་ག ལ་ ས་ ན་ལ་བ ནེ་ཞེས་ མ་ག མ་གྱི་དོན་

 
a 請參閱 Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, 
vol. 1, 3.q 
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བད་ེ ག་ ་ གོས་པ་ཞསེ་ ་བ་ནི་བ ན་བཅོས་ མོ་པའ་ི
དགསོ་པ་ཡནི་ན།ོ །2 



II. 論典體性（序品～攝品）｛分三｝ 
此處有三：於廣具信者分八；於中具信者分六；於略具信者分三。 

 
གཉིས་པ་[བ མ་ ་ག ང་གི་རང་བཞིན་]ལ་ག མ། ས་པ་ལ་དད་པ་
ལ་བ ད། འ ིང་ལ་དད་པ་ལ་ ག ། བ ས་པ་ལ་དད་པ་ལ་
ག མ་ ་ད ེ་བའོ། ། 

A. 於廣具信者分八（第一至第八品）｛分
二｝ 
此處有二：主體立論與分支廣說。 

དང་པོ་[ ས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བ ད་]ལ་གཉིས། ས་ མ་བཞག་དང༌། 
ཡན་ལག་ ས་བཤད་ད།ོ ། 

1. 〔彌勒論著之〕主體立論 (I.3-17)｛分

二｝ 
此處有二：略示與廣說。 
དང་པོ་[ ས་ མ་བཞག་]ལ་གཉིས། མདོར་བ ན་དང༌། ས་བཤད་
དོ། ། 

a. 〔彌勒論著主體〕略示 (I.3-4) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.3-4) 云： 

{I.3} 
般若波羅密 
以八事正說 
遍相智道智 
次一切智性 

{I.4} 
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一切相現觀 
至頂及漸次 
剎那證菩提 
及法身為八 

དང་པོ་[ ས་མདོར་བ ན་]ནི། 
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ནི། །དངོས་པོ་བ ད་ཀྱསི་ཡང་དག་
བཤད། ། མ་ཀུན་མཁྱནེ་ཉིད་ལམ་ཤེས་ཉིད། །དེ་ནས་ཐམས་
ཅད་ཤསེ་པ་ཉིད། ། མ་ཀུན་མངོན་ ོགས་ ོགས་པ་དང༌། ། ེ་
མོར་ ིན་དང་མཐར་གྱསི་པ། ། ད་ཅིག་གཅིག་མངོན་ ོགས་
ང་ བ། །ཆོས་ཀྱི་ ་དང་དེ་ མ་བ ད། །ཅསེ་ག ངས། 

般若波羅蜜多，在書首禮讚當中做為所詮而受稱讚、禮拜，此一論
典，分能詮為八品、分所詮為八事，以此方式正說，亦即完整無餘
地解說。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.3ab, 2a.1： 
{I.3} 
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ནི། །དངོས་པོ་བ ད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། ། 

昂望班登《辭義解》，3b.5： 
མཆོད་བ དོ་ ་བ དོ་ ་ལ་བ དོ་ ག་ ས་པའི་ཤསེ་རབ་ཕ་
རལོ་ ་ ནི་པ་དེ་ནི་བ ན་བཅསོ་འདིས་ ོད་ ེད་ བས་བ ད་
དང་བ ོད་ ་དངསོ་པ་ོབ ད་ ་ ེ་བའི་ ལ་གྱསི་ཡང་དག་པ་
ེ་མ་ ས་པར་བཤད་དོ། ། 

根據〔賈曹傑所著〕《心要莊嚴疏》，果般若〔在佛地〕乃真實的般
若度〔般若波羅蜜多〕，經般若與道般若，則為假立，是故有學道
〔亦即佛地無學道之前〕並無般若度〔般若波羅蜜多〕(sher phyin)，
亦不具波羅蜜多 (phar phyin)。a根據〔宗喀巴所著〕《金鬘疏》，資

 
a 蔣揚協巴（妙音笑大師）認為有學道中有般若波羅蜜多 (sher phyin) 與波羅蜜多 
(phar phyin)，pāramitā (pha rol tu phyin pa) 〔譯按：已到彼岸〕一詞並非只是「已
度」(phyin zin pa/ ’dir phyin pa)，也是「能度〔能到彼岸〕」(pha rol tu phyin byed/ 
’dis phyin pa)。後者是普通或一般般若波羅蜜多 (sher phyin phal pa) ，但仍是般若波
羅蜜多，正如同普通人 (mi phal pa) 也是人。昂望班登此處提供的見解稍有不同意
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糧、加行二道，雖無具相般若度，然現證空性之大乘見道、修道、
無學道則為具相般若度。〔宗喀巴所著〕《入中論善顯密意疏》亦云：
「『度』字若解為『已度』，則有學道中並無度〔波羅蜜多〕，然若
解為『能度』則有之。」 
མ་བཤད་ ར་ན། འ ས་ ་ཤེར་ ིན་ནི་ཤརེ་ ིན་མཚན་ཉིད་

པ་དང༌ག ང་དང་ལམ་ཤེར་ ིན་ནི་ཤེར་ ནི་བཏགས་པ་བ་
ཡིན་པས། ོབ་ལམ་ན་ཤེར་ ིན་དང་ཕར་ ནི་མེད་པར་འདོད་
དོ། །གསེར་ ེང་ ར་ན། ཚགས་ ོར་ན་ཤེར་ ནི་མཚན་ཉདི་པ་
མེད་ཀྱང་ ངོ་ཉིད་མངནོ་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཐེག་ཆནེ་གྱ་ི
མཐོང་ ོམ་མི་ ོབ་ལམ་ཤེར་ ིན་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་ཅིང༌། 
འ ག་པའི་ མ་བཤད་ལས་ཀྱང་ ནི་པའི་ ་ ིན་ཟིན་ལ་ ེད་
ན་ ོབ་ལམ་ན་ཕར་ ནི་མེད་ལ། ིན་ ེད་ལ་ ེད་ན་ཡདོ་པར་
བཤད་དོ། ། 
1. 現證發心等十法之究竟聖智，乃一切相智。 
2. 現證三道無諦實之慧所攝持之大乘聖者現觀，乃道智。 
3. 現證一切基〔亦即「諸法」〕補特伽羅無我之慧所攝持、住於小

乘證悟種類之聖道，乃為基智。 

 
涵。 
 蔣揚協巴在《七十義》(61) 當中也廣泛地運用了「道般若」一詞，視其與菩薩道
同義： 

菩薩瑜伽(sems dpa’i rnal byor)、道般若波羅蜜多(lam sher phyin, mār-
gamūtaprajñāpāramitā)、菩薩道(byang sems kyi lam, bodhisattvamārgaḥ)、
大乘正行(theg chen sgrub pa, mahāyānapratipattiḥ)、擐甲正行(go sgrub, 
saṃnāhapratipattiḥ)皆為同義。 

སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་དང་། ལམ་ཤེར་ ིན་དང་། ང་སམེས་ཀྱི་ལམ་དང་། ཐེག་
ཆེན་ བ་པ་དང་། གོ་ བ་ མས་དནོ་གཅིག་མངི་གི་ མ་གྲངས་ས།ོ ། 

此指，道般若波羅蜜多乃真實般若波羅蜜多，是故資糧與加行二道有真實般若波羅
蜜多，此一論點的確不尋常。不論如何，所有主張都認同經般若是假立的般若波羅
蜜多。（或許也可以主張資糧、加行二道的普通般若波羅蜜多是假立的般若波羅蜜
多。） 
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4. 修習三智行相之慧所攝持之菩薩瑜伽a，乃圓滿一切相加

行。 
5. 修習三智行相獲得自在當下之菩薩瑜伽，乃至頂加行。 
6. 為獲三智智相穩固之故，依循次第修習階段之菩薩瑜伽，乃漸

次加行。 
7. 由漸次加行之力所生起之菩薩究竟瑜伽，乃剎那加行。 
8. 藉由修習四加行之力所證得的究竟果位，乃法身果。 

以上八行相。 
此外，根據〔賈曹傑所著《〈般若波羅蜜多要訣現觀莊嚴論〉

釋：》〕《心要莊嚴疏》，彼等界限： 

• 一切相智與法身者，唯佛地方有； 
• 道智者，始於大乘見道，直至佛地； 
• 基智者，一切聖者〔亦即，聲聞、獨覺、菩薩、佛等聖者〕皆

有； 
• 圓滿眾相加行者，始於大乘資糧道，直至相續後際〔成佛前一

剎那，仍為有情〕； 
• 至頂加行者，始於大乘加行道煖位，直至相續後際〔成佛前一

剎那，仍為有情〕； 
• 漸次加行者，始於大乘資糧道，直至相續後際〔成佛前一剎那，

仍為有情〕之前； 
• 剎那加行者，唯相續後際〔成佛前一剎那，仍為有情〕方有。 

根據〔宗喀巴所著〕《金鬘疏》，道智始於大乘資糧道，直至相續後
際〔成佛前一剎那，仍為有情〕，基智始於小乘資糧道，直至小乘
無學道，餘者皆同。b 

彌勒《現觀莊嚴論》， sde dge I.3cd-4, 2a.1-2a.2： 
མ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ལམ་ཤེས་ཉིད། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད། ། 

{I.4} 
མ་ཀུན་མངོན་ ོགས་ ོགས་པ་དང་། ། ེ་མོར་ ིན་དང་མཐར་གྱིས་པ། ། 
ད་ཅིག་གཅིག་མངོན་ ོགས་ ང་ བ། །ཆོས་ཀྱི་ ་དང་དེ་ མ་བ ད། ། 

昂望班登《辭義解》，4a.2： 
སེམས་བ དེ་སོགས་ཆསོ་བ ་མངནོ་ མ་ ་ ོགས་པའི་མཐར་

 
a 即瑜伽識。 
b 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 5ff。 
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ག་གི་མཁྱནེ་པ་ནི་ མ་མཁྱནེ་དང༌། ལམ་ག མ་བདནེ་མེད་ ་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆནེ་
འཕགས་པའི་མངནོ་ གོས་ནི་ལམ་ཤསེ་དང༌། གཞི་ཐམས་ཅད་
གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་ ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤསེ་རབ་
ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་ ོགས་རིགས་ ་གནས་པའི་
འཕགས་ལམ་ནི་གཞི་ཤསེ་དང༌། མཁྱེན་ག མ་གྱི་ མ་པ་བ ོམ་
པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ནི་ མ་
གོས་ ོར་བ་དང༌། མཁྱེན་ག མ་གྱི་ མ་པ་ ོམ་པ་ལ་དབང་

ཐོབ་པའི་ བས་ཀྱི་སམེས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ན་ི ་ེ ོར་དང༌། 
མཁྱེན་ག མ་གྱི་ཤེས་ མ་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་ ིར་ ་རམི་གྱིས་
ོམ་པའི་གནས་ བས་ཀྱི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ནི་མཐར་

གྱསི་ རོ་བ་དང༌། མཐར་གྱིས་ ོར་བའི་ ོབས་ལས་ ང་བའི་
སེམས་དཔའི་ ལ་འ རོ་མཐར་ ག་ནི་ ད་ཅགི་མའི་ རོ་བ་
དང༌། རོ་བཞི་བ མོས་པའི་ ོབས་ཀྱིས་ཐབོ་པའི་འ ས་ ་
མཐར་ ག་ནི་འ ས་ ་ཆསོ་ ་དང་ མ་པ་བ ད་དོ། །འདི་དག་
གི་ས་མཚམས་ཀྱང། མ་མཁྱནེ་དང་ཆོས་ ་ནི་སངས་ ས་ཀྱི་ས་
ཁོ་ནར་ཡདོ་ལ། ལམ་ཤསེ་ནི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་
ས་ཀྱི་སའ་ིབར་དང༌། གཞི་ཤསེ་ན་ིའཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡོད་པ་དང༌། མ་ གོས་ ོར་བ་ན་ིཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ནས་
ན་མཐའི་བར་དང༌། ེ་ ོར་ནི་ཐེག་ཆནེ་ རོ་ལམ་ དོ་ནས་
ན་མཐའི་བར་དང༌། མཐར་གྱིས་ ོར་བ་aནི་ཐེག་ཆནེ་ཚགས་

 
a Guru Deva 版本中的 mthar gyis sbyor bas i 修正為 mthar gyis sbyor ba ，以與句子當
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ལམ་ནས་ ན་མཐའི་ ་ལོགས་བར་དང༌། ད་ཅིག་མའི་ རོ་བ་
ནི་ ན་མཐའ་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་ མ་བཤད་ལས་བཤད་
དོ། །གསེར་ ེང་ ར་ན། ལམ་ཤེས་ཐེག་ཆནེ་ཚགས་ལམ་ནས་ ན་
མཐའི་བར་དང༌། གཞི་ཤེས་ཐགེ་དམན་ཚགས་ལམ་ནས་ཐགེ་
དམན་མི་ བོ་ལམ་གྱི་བར་ ་ཡོད་ལ་གཞན་ མས་འ འོ། ། 

 
中其他名詞調和一致。 



b. 〔彌勒論著主體〕廣說 (I.5-17) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.5-6) 云： 

{I.5} 
發心與教授 
四種決擇分 
正行之所依 
謂法界自性 

{I.6} 
諸所緣所為 
甲鎧趣入事 
資糧及出生 
是佛遍相智〔能仁遍相智〕 
 

གཉིས་པ་[ ས་ ས་བཤད་]ནི། 
སེམས་བ དེ་པ་དང་གདམས་ངག་དང༌། །ངསེ་འ ེད་ཡན་ལག་
མ་བཞི་དང༌། ། བ་པ་ཡི་ནི་ ེན་ ར་པ། །ཆསོ་ཀྱི་ད ངིས་ཀྱི་

རང་བཞནི་དང༌། །དམགིས་པ་དག་དང་ཆེད་དང་ན།ི །གོ་ཆ་
འ ག་པའི་ ་བ་དང༌། །ཚགས་ནི་ངེས་པར་འ ང་བཅས་
མས། ། བ་པའི་ མ་ཀུན་མཁྱནེ་པ་ཉིད། ། 

發心、教授、抉擇分、大乘正行所依─自性住種姓、大乘正行所緣、
大乘正行所為、甲鎧正行、趣入正行、資糧正行、出生正行等，乃
是能表遍〔一切相〕智十法。表徵方式有二： 

1. 以因表果者 (rgyus ’bras bu mtshon pa) ─「『熟習十法之力而後
所證得之』究竟聖智，乃為一切相智」。 

2. 以境表有境〔亦即心識〕者 (yul gyis yul can mtshon pa) ─ 「『現
證十法所攝一切大乘因果之』究竟聖智，乃為一切相智」。 a 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.5-6, 2a.2-2a.3： 
{I.5} 

 
a 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 189ff。 
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སེམས་བ ེད་པ་དང་གདམས་ངག་དང་། །ངེས་འ ེད་ཡན་ལག་ མ་བཞི་དང་། ། 
བ་པ་ཡི་ནི་ ེན་ ར་པ། །ཆོས་ཀྱི་ད ིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། ། 

{I.6} 
དམིགས་པ་དག་དང་ཆེད་དང་ནི། །གོ་ཆ་འ ག་པའི་ ་བ་དང་། ། 
ཚགས་ནི་ངེས་པར་འ ང་བཅས་ མས། ། བ་པའི་ མ་ཀུན་མཁྱེན་པ་ཉིད། ། 

昂望班登《辭義解》，4b.4： 
སམེས་བ དེ་དང༌། གདམས་ངག་དང༌། ངསེ་འ དེ་ཡན་ལག་
དང༌། ཐེག་ཆེན་ བ་པའ་ི ནེ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང༌། 
ཐེག་ཆནེ་ བ་པའི་དམགིས་པ་དང༌། ཐེག་ཆནེ་ བ་པའི་ཆདེ་ ་
་བ་དང༌། ག་ོ བ་དང༌། འ ག་ བ་དང༌། ཚགས་ བ་དང༌། 

ངསེ་འ ང་ བ་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ མ་མཁྱནེ་མཚན་ དེ་ཀྱི་
ཆོས་བ འོ། །མཚན་ ལ་ནི། ཆོས་བ ་ཉམས་ ་ ངས་པའི་
ོབས་ཀྱསི་ཐོབ་པའི་མཁྱེན་པ་མཐར་ ག་ནི་ མ་མཁྱེན་ནོ་ཞེས་
ས་འ ས་ ་མཚན་པ་དང༌། ཆསོ་བ ས་བ ས་པའི་ཐགེ་ཆེན་

གྱི་ ་འ ས་མཐའ་དག་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་མཐར་ ག་གི་
མཁྱེན་པ་ན་ི མ་མཁྱནེ་ནོ་ཞེས་ ལ་གྱིས་ ལ་ཅན་མཚན་པ་
གཉིས་ཀ་ཡནི་ནོ། །3 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.7-9) 云： 

{I.7} 
令其隱闇等 
弟子麟喻道 
此及他功德 
大勝利見道 

{I.8} 
作用及勝解 
讚事並稱揚 
迴向與隨喜 
無上作意等 
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{I.9} 
引發最清淨 
是名為修道 
諸聰智菩薩 
如是說道智 

མོག་མགོ་པརོ་ ེད་ལ་སོགས་དང༌། ། ོབ་མ་བསེ་ འི་ལམ་གང་
དང༌། །འདི་དང་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས། ། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་
མཐོང་བའི་ལམ། ། དེ་པ་དང་ནི་མོས་པ་དང༌། །བ དོ་དང་
བཀུར་དང་བ གས་པ་དང༌། །བ ོ་དང་ སེ་ ་ཡི་རང་བ། །ཡིད་
ལ་ ེད་པ་ ་མེད་དག ། བ་དང་ཤིན་ ་དག་པ་ཞེས། ། ་བ་
འདི་ནི་ མོ་པའི་ལམ། ། ང་ བ་སམེས་དཔའ་མཁས་ མས་
ཀྱི། །ལམ་ཤསེ་ཉིད་ནི་དེ་འ ར་བཤད། ། 
1. 道智支分 
2. 了知聲聞弟子之道之道智 
3. 了知麟喻獨覺之道之道智 
4. 此〔生〕及他〔世〕有大勝利〔即當代中文所說「益處」〕之大

乘見道 
5. 大乘修道之作用 
6. 〔大乘〕勝解修道 
7. 讚、事、稱揚〔大乘勝解修道〕之益處 
8. 〔大乘〕迴向修道 
9. 〔大乘〕隨喜修道 
10. 〔大乘〕引發修道 
11. 〔大乘〕清淨修道 

〔以上〕乃為能表道智十一法。「了知三道之大乘聖者道乃為道智」，
乃以境為表徵；賈曹傑《心要莊嚴疏》云：「由境或體性所表。」 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.7-9, 2a.3-2a.5： 
{I.7} 
མོག་མོག་པོར་ ེད་ལ་སོགས་དང་། ། ོབ་མ་བསེ་ འི་ལམ་གང་དང་། ། 
འདི་དང་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས། །ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མཐོང་བའི་ལམ། ། 
{I.8} 
ེད་པ་དང་ནི་མོས་པ་དང་། །བ ོད་དང་བཀུར་དང་བ གས་པ་དང་། ། 
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བ ོ་དང་ ེས་ ་ཡི་རང་བ། །ཡིད་ལ་ ེད་པ་ ་མེད་དག ། 
{I.9} 
བ་དང་ཤིན་ ་དག་པ་ཞེས། ། ་བ་འདི་ནི་ ོམ་པའི་ལམ། ། 
ང་ བ་སེམས་དཔའ་མཁས་ མས་ཀྱི། །ལམ་ཤེས་ཉིད་ནི་དེ་འ ར་བཤད། ། 

昂望班登《辭義解》，5a.3： 
ལམ་ཤསེ་ཀྱ་ིཡན་ལག་དང༌། བོ་མ་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་ལམ་ཤེས་
པའི་ལམ་ཤསེ་དང༌། བས་ེ ་རང་ ལ་གྱ་ིལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤསེ་
དང༌། འད་ིདང་གཞན་ ་ཕན་ཡནོ་ཆེ་བའི་ཐགེ་ཆེན་མཐངོ་ལམ་
དང༌། ཐེག་ཆེན་ མོ་ལམ་གྱི་ དེ་པ་དང༌། མསོ་པ་ ོམ་ལམ་
དང༌། དེའི་ཕན་ཡོན་བ དོ་བཀུར་བ གས་ག མ་དང༌། བ ་ོབ་
ོམ་ལམ་དང༌། སེ་ ་ཡ་ིརང་བའ་ི ོམ་ལམ་དང༌། བ་པ་ ོམ་

ལམ་དང༌། མ་དག་ མོ་ལམ་ མས་ནི་ལམ་ཤསེ་མཚན་ ེད་ཀྱི་
ཆོས་བ ་གཅིག་གོ །ལམ་ག མ་ཤསེ་པའི་ཐགེ་ཆེན་འཕགས་ལམ་
ནི་ལམ་ཤསེ་སོ་ཞེས་ ལ་གྱིས་མཚན་ཞིང༌། ལ་དང་ངོ་བོ་ཅི་
རིགས་ཀྱསི་མཚན་པར། མ་བཤད་ལས་བཤད་དོ། །4 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.10-11) 云： 

{I.10} 
智不住諸有 
悲不滯涅槃 
非方便則遠 
方便即非遙 

{I.11} 
所治能治品 
加行平等性 
聲聞等見道 
一切智如是 

ཤེས་པས་ དི་ལ་མི་གནས་ཤངི༌། ། ིང་ ེས་ཞ་ིལ་མི་གནས་
དང༌། །ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་དང༌། །ཐབས་ཀྱི་རིང་བ་མ་
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ཡིན་ཉིད། །མི་མ ན་གཉེན་པའོི་ གོས་དག་དང༌། ། རོ་དང་དེ་
ཡི་མཉམ་ཉདི་དང༌། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐངོ་བའི་ལམ། ། དེ་
འ ་ཀུན་ཤསེ་ཉིད་ ་འདོད། ། 
1. 智不住諸有之道智 
2. 悲不滯涅槃之道智 
3. 非方便則遠之基智 
4. 方便即非遙之基智 
5. 所治之基智 
6. 能治之基智 
7. 〔基智〕加行 
8. 彼等加行執持平等性 
9. 見道 

乃是能表基智九法。a 
彌勒《現觀莊嚴論》， sde dge I.10-11, 2a.5-2b.1： 
{I.10} 
ཤེས་པས་ ིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་། ། ིང་ ེས་ཞི་ལ་མི་གནས་དང་། ། 
ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་དང་། །ཐབས་ཀྱིས་རིང་བ་མ་ཡིན་ཉིད། ། 
{I.11} 
མི་མ ན་གཉེན་པོའི་ ོགས་དག་དང་། ། ོར་དང་དེ་ཡི་མཉམ་ཉིད་དང་། ། 
ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐོང་བའི་ལམ། །དེ་འ ་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ ་འདོད། ། 

昂望班登《辭義解》，5b.1： 
ཤསེ་པས་ དི་ལ་མི་གནས་པའི་ལམ་ཤེས་དང༌། ངི་ སེ་ཞ་ིལ་
མ་ིགནས་པའི་ལམ་ཤསེ་དང༌། ཐབས་མ་ཡནི་པས་རངི་བའི་གཞི་
ཤེས་དང༌། ཐབས་ཀྱསི་རངི་བ་མ་ཡནི་པའི་གཞི་ཤེས་དང༌། མ་ི
མ ན་ གོས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་དང༌། གཉནེ་པའོ་ི གོས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་
དང༌། རོ་བ་དང༌། རོ་བ་དའེི་འཛིན་ ངས་མཉམ་ཉདི་དང༌། 
མཐངོ་ལམ་ མས་ནི་གཞི་ཤེས་མཚན་ ེད་ཀྱི་ཆོས་དགུའོ། །5 

 
a 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 6。 
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彌勒《現觀莊嚴論》(I.12-13) 云： 

{I.12} 
行相諸加行 
德失及性相 
順解脫決擇 
有學不退眾 

{I.13} 
有寂靜平等 
無上清淨剎 
滿證一切相 
此具善方便 

མ་པ་ རོ་བ་བཅས་ མས་དང༌། ། ཡོན་ཏན་ ོན་ནི་མཚན་
ཉིད་བཅས། །ཐར་དང་ངེས་འ དེ་ཆ་མ ན་དང༌། ། བོ་པ་ ིར་
མི་ ོག་པའ་ིཚགས། ། དི་དང་ཞི་བ་མཉམ་ཉདི་དང༌། །ཞངི་
དག་ ་ན་མེད་པ་ན།ི ། མ་ཀུན་མངོན་ གོས་ ོགས་པ་
ེ། །འདི་ནི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་ཡིན། ། 

三智行相、加行、加行功德、加行過失、加行性相、順解脫分、順
抉擇分、有學不退之僧眾、有寂靜平等之加行、清淨剎土加行、方
便善巧加行等，乃象徵圓滿眾相加行之十一法。a三智行相、加行、
加行功德、加行過失、加行性相、順解脫分、順抉擇分、有學不退
之僧眾、有寂靜平等之加行、清淨剎土加行、方便善巧加行等，乃
象徵圓滿眾相加行之十一法。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.12-13, 2b.1-2b.2： 
{I.12} 
མ་པ་ ོར་བར་བཅས་ མས་དང་། ཡོན་ཏན་ ོན་ནི་མཚན་ཉིད་བཅས། ། 

ཐར་དང་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་དང་། ོབ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས། ། 
{I.13} 
ིད་དང་ཞི་བ་མཉམ་ཉིད་དང་། །ཞིང་དག་ ་ན་མེད་པ་ནི། ། 
མ་ཀུན་མངོན་ ོགས་ ོགས་པ་ ེ། །འདི་ནི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་ཡིན། ། 

昂望班登《辭義解》，5b.6: 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 6。 
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མཁྱེན་ག མ་གྱི་ མ་པ་དང༌། རོ་བ་དང༌། ོར་བའི་ཡནོ་ཏན་
དང་། རོ་བའི་ ནོ་དང༌། ོར་བའི་མཚན་ཉདི་དང༌། ཐར་པ་
ཆ་མ ན་དང༌། ངསེ་འ དེ་ཆ་མ ན་དང༌། བོ་པ་ རི་མ་ི གོ་
པའ་ིདགེ་འ ན་དང༌། དི་ཞ་ིམཉམ་ཉདི་ཀྱི་ ོར་བ་དང༌། ཞངི་
དག་ ོར་བ་དང༌། ཐབས་མཁས་ རོ་བ་དང་བཅས་པ་ མས་ནི་
མ་ གོས་ ོར་བ་མཚན་ ེད་ཀྱི་ཆོས་བ ་གཅིག་གོ །6 

彌勒《現觀莊嚴論》(I.14-16a) 云： 

{I.14} 
此相及增長  
堅穩心遍住  
見道修道中  
各有四分別 

{I.15} 
四種能對治  
無間三摩地  
並諸邪執著  
 

{I.16} 
是為頂現觀 

དེ་ཡི་ གས་དང་ མ་འཕེལ་དང༌། །བ ན་དང་སེམས་ཀུན་
གནས་པ་དང༌། །མཐོང་ཞེས་ ་དང་བ ོམ་པ་ཞེས། ། ་བའི་ལམ་
ནི་སོ་སོ་ལ། ། མ་པར་ ོག་པ་ མ་བཞི་ཡི། །གཉེན་པོ་ མ་པ་
བཞི་དང་ན།ི །བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛནི། །ལགོ་པར་
བ བ་དང་བཅས་པ་ནི། ། ེའི་མོ་མངོན་ གོས་ 
1. 十二徵相所表之煖頂加行 
2. 具十六增長之頂頂加行 
3. 方便智慧證悟已得堅穩之忍頂加行 
4. 已得心遍住之世第一法頂加行 
5. 見道所斷所取能取四分別之對治─見道頂加行 
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6. 修道所斷所取能取四分別之對治─修道頂加行 
7. 無間道頂加行 
8. 應予遣除之諸邪執著 

〔以上〕八法能表頂加行。前七法乃〔頂加行〕體性，最終一法乃
是所斷。a 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.14-16a, 2b.2-2b.3： 
{I.14} 
དེ་ཡི་ གས་དང་ མ་འཕེལ་དང་། །བ ན་དང་སེམས་ཀུན་གནས་པ་དང་། ། 
མཐོང་ཞེས་ ་དང་ ོམ་པ་ཞེས། ། ་བའི་ལམ་ནི་སོ་སོ་ལ། ། 
{I.15} 
མ་པར་ ོག་པ་ མ་བཞི་ཡི། །གཉེན་པོ་ མ་པ་བཞི་དང་ནི། ། 

བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །ལོག་པར་ བ་དང་བཅས་པ་ནི། ། 
{I.16} 
ེ་མོའི་མངོན་ ོགས་ 

昂望班登《辭義解》， 6a.3： 
གས་བ ་གཉིས་ཀྱིས་མཚན་པའི་ ོད་ ེ་ རོ་དང༌། མ་

འཕལེ་བ ་ ག་ཚང་པའི་ ེ་མོ་ ེ་ ོར་དང༌། ཐབས་ཤསེ་ཀྱི་
ོགས་པ་བ ན་པ་ཐོབ་པའི་བཟོད་པ་ ེ་ ོར་དང༌། སམེས་ཀུན་
་གནས་པ་ཐོབ་པའི་ཆོས་མཆོག་ ེ་ ོར་དང༌། མཐོང་ ང་

ག ང་འཛནི་ མ་ གོ་བཞིའི་གཉནེ་པོ་མཐངོ་ལམ་ ེ་ རོ་དང༌། 
མོ་ ང་ག ང་འཛིན་ མ་ གོ་བཞིའི་གཉེན་པོ་ མོ་ལམ་ ེ་
ོར་དང༌། བར་ཆད་མདེ་པའ་ི ེ་ ོར་དང༌། བསལ་ ་ལགོ་ བ་

དང་བཅས་པ་ མས་ན་ི ་ེ ོར་མཚན་ དེ་ཀྱ་ིཆོས་བ ད་
དོ། །དང་པོ་བ ན་ནི་ང་ོབོ་དང་ཐ་མ་ནི་ ང་ ་ཡིན་ནོ། ། 
彌勒《現觀莊嚴論》 (I.16ab) 云： 

漸次現觀中 
有十三種法 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 6.。 
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མཐར་གྱིས་པ། ། མ་ག མ་ མ་བ ་ 
其六： 
1. 布施漸次加行 
2. 持戒漸次加行 
3. 忍辱漸次加行 
4. 精進漸次加行 
5. 靜慮漸次加行 
6. 般若漸次加行 
另，其六： 
7. 佛隨念漸次加行 
8. 法隨念漸次加行 
9. 僧隨念漸次加行 
10. 戒隨念漸次加行 
11. 施隨念漸次加行 
12. 天隨念漸次加行 
並 
13. 證知諸法勝義中無體性之漸次加行 

乃是能表漸次加行十三法。a 
彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 I.16a-16b, 2b.3-2b.4: 
    མཐར་གྱིས་པ། ། མ་ག མ་ མ་བ ་ 

昂望班登《辭意解》，6a.6: 
ིན་པའི་མཐར་གྱསི་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐར་གྱིས་པའ་ིབར་
ག་དང༌། སངས་ ས་དང༌། ཆོས་དང༌། དགེ་འ ན་དང༌། ལ་

ཁྲིམས་དང༌། གཏོང་པ་དང༌། ་ སེ་ ་ ན་པའི་མཐར་གྱིས་པ་
ག་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་དནོ་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མདེ་པར་
ོགས་པའི་མཐར་གྱིས་པ་ མས་ན་ིམཐར་གྱསི་ ོར་བ་མཚན་
ེད་ཀྱི་ཆསོ་བ ་ག མ་མོ། ། 

彌勒《現觀莊嚴論》(I.16b-16d) 云： 
剎那證菩提 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 6. 
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由相分四種 
ད་ཅགི་མ། །གཅིག་གསི་མངནོ་ གོས་ ང་ བ་པ། །མཚན་

ཉིད་ཀྱསི་ན་ི མ་པ་བཞི། ། 
非異熟剎那加行、異熟剎那加行、無相剎那加行、無二剎那加行乃
為能表剎那加行四法。a 

彌勒《現觀莊嚴論》，德格版 I.16b-16d, 2b.4: 
       ད་ཅིག་མ། ། 
གཅིག་གིས་མངོན་ ོགས་ ང་ བ་པ། །མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ མ་པ་བཞི། ། 

昂望班登《辭意解》，6b.1: 
མ་པར་ ནི་པ་མ་ཡནི་པའི་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་དང༌། མ་

པར་ ིན་པའི་ ད་ཅགི་མའི་ ོར་བ་དང༌། མཚན་ཉདི་མདེ་པའི་
ད་ཅགི་མའི་ ོར་བ་དང༌། གཉསི་ ་མེད་པའི་ ད་ཅགི་མའི་
ོར་བ་ མས་ནི་ ད་ཅགི་མའི་ རོ་བ་མཚན་ ེད་ཀྱི་ཆསོ་

བཞའིོ། ། 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.17) 云： 

{I.17} 
自性圓滿報 
如是餘化身 
法身並事業 
四相正宣說 

ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་ ོགས་བཅས་དང༌། །དེ་བཞནི་གཞན་པ་ ལ་
པ་ནི། ། ཆོས་ ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། ། མ་པ་བཞིར་ན་ིཡང་
དག་བ ོད། ། ཅེས་ག ངས། 
體性身、圓滿受用身、化身、聖智法身並事業，乃能表法身果四法b。 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 6。 
b 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 7。 
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彌勒《現觀莊嚴論》， sde dge I.17, 2b.4： 
{I.17} 
ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་ ོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞིན་གཞན་པ་ ལ་པ་ནི། ། 
ཆོས་ ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། ། མ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བ ོད ། ། 

昂望班登《辭義解》，6b.2： 
ང་ོབ་ོཉདི་ཀྱི་ ་དང༌། ལངོས་ ོད་ གོས་པའི་ ་དང༌། ལ་
པའི་ ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆསོ་ ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ མས་ནི་
འ ས་ ་ཆསོ་ ་མཚན་ ེད་ཀྱི་ཆསོ་བཞའིོ། །7 



2.〔彌勒《現觀莊嚴論》〕支分廣說 (I.18-
VIII.40)｛分三｝ 
此中分三：廣說三聖智、四加行、法身。 

གཉིས་པ་[ཡན་ལག་ ས་བཤད་]ལ་ག མ། མཁྱེན་ག མ་དང༌། ོར་
བཞི་དང༌། ཆོས་ ་ ས་བཤད་ད།ོ ། 

a. 廣說三聖智 (I.18-III.16)｛分三｝ 
初中〔廣說三聖智〕有三，廣說一切相智、道智、基智。 
དང་པོ་[མཁྱནེ་ག མ་ ས་བཤད་]ལ་ག མ། མ་མཁྱེན་དང༌། ལམ་
ཤེས་དང༌། གཞི་ཤསེ་ ས་བཤད་ད།ོ ། 

1) 廣說一切相智 (I.18-73)｛分三｝ 
初〔廣說一切相智〕中有三：（1）解說道之自性─發心；（2）解說
能清淨發心之教授；（3）解說教授意涵如何成立。 
དང་པོ་[ མ་མཁྱེན་ ས་བཤད་]ལ་ག མ། ལམ་གྱི་རང་བཞནི་སེམས་
བ ེད་དང༌། དེ་དག་ དེ་ཀྱི་གདམས་ངག་དང༌། གདམས་དོན་
ཇི་ ར་ བ་ ལ་བཤད་པའོ། ། 

第一義 
1. 大乘發心 

(སེམས་བ ེད་) 

A) 解說道之自性─發心 (I.18-20) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.18ab) 云： 

{I.18} 
發心為利他 
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求正等菩提 

དང་པོ་[ལམ་གྱི་རང་བཞིན་སེམས་བ ེད་བཤད་པ་]ནི། 
སེམས་བ དེ་པ་ནི་གཞན་དནོ་ རི། །ཡང་དག་ ོགས་པའི་ ང་
བ་འདོད། ། 

大乘發心者，乃殊勝意識，我為一切他有情之利故，欲求證得正等
菩提。此中有願、行二心，二者差別，若依宗喀巴大師《道次第》
廣、略二論，在於行心律儀得與不得；另依賈曹傑所言，在於是否
為（菩薩）行持實修所真實攝持。若依前者，願心唯資糧道下品方
有，若依後者，七地以下皆有。此外，〔蔣揚協巴所著〕學院教本
亦未斷定必然如同後者所說，茲因《中觀》教本中釋義道，無殷重
行持之發心，具有行心。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.18ab, 2b.5： 
{I.18} 
སེམས་བ ེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ ིར། །ཡང་དག་ ོགས་པའི་ ང་ བ་འདོད། ། 

昂望班登《辭義解》，6b.6： 
ཐེག་ཆནེ་གྱ་ིསམེས་བ དེ་པ་ནི་ཆདེ་ ་ ་བར་ང་ཡིས་གཞན་
པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དནོ་གྱི་ རི་ ་ཐོབ་ ་ཡང་དག་
པར་ གོས་པའ་ི ང་ བ་འདདོ་པའི་ཡིད་ཀྱི་ མ་རགི་ཁྱད་པར་
ཅན་ཡིན་ན།ོ །  འདི་ལ་ ོན་འ ག་གི་སེམས་གཉིས་ཡོད། འདི་
གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་འ ག་ ོམ་ཐོབ་མ་ཐབོ་ཀྱིས་འ དེ་པ་དེ་
ལམ་རམི་ཆ་ེ ང་གི་དགོངས་པ་ཡནི་ལ། དོ་པ་ཉམས་ལནེ་གྱི་
་བས་དངསོ་ ་ཟིན་མ་ཟིན་གྱིས་འ ེད་པ་དེ་ ལ་ཚབ་ འེི་

བཞེད་པའོ། །དང་པོ་ ར་ན། ནོ་སེམས་ནི་ཚགས་ལམ་ ང་ ་
ཁོ་ནར་ཡདོ་ལ། གཉིས་པ་ ར་ན་ས་བ ན་པའི་བར་ ་ཡོད་
དོ། །ཡགི་ཆའི་དགངོས་པ་ཡང་མཐའ་གཅགི་ ་ ི་མ་ ར་ཡིན་
པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། དོ་པ་ནན་ཏན་དང་ ལ་བའི་སམེས་
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བ ེད་ལ་འ ག་སམེས་ཡོད་པར་ད ་མའི་ཡགི་ཆར་བཤད་པའི་
ིར་རོ། ། 

彌勒《現觀莊嚴論》(I.18cd) 云： 
彼彼如經中 
略廣門宣說 

དེ་དང་དེ་ནི་མདོ་བཞནི་ ། །བ ས་དང་ ས་པའི་ ོ་ནས་
བ ོད། ། 
宗喀巴大師所著《金鬘疏》云：「『菩提為所證境，利他乃所作境』，
《佛母經》由簡略、廣博二門一一宣說，是故至尊〔彌勒菩薩〕說
「發心為利他，求正等菩提」，如同《佛母經》，與彼經相符，並非
任意胡說。」設若如是，疑〔此二句〕是否應作： 

彼〔即「菩提為所證境」〕彼〔即「為利他有情乃所作境」〕
由經出 

如經廣略說 

若依賈曹傑《心要莊嚴疏》，當知菩提〔第一個「彼」〕與他利〔第
二個「彼」〕在《佛母經》廣中略三之中，皆由廣博、簡略二門宣
說，乃因如《佛母經》中本所示，法義在其他二本亦完整無缺。設
若如是，疑〔此二句是否〕應作 

餘二如中本 
廣略說彼〔菩提〕彼〔他利〕 

〔《般若波羅蜜多經略本》〕〔《八千頌》〕雖無廣略個別用詞，所示
法義完整無缺。若依此說之理，前述發心定義無違佛經〔《般若》〕
本意，〔此末二句〕何以證成尚待分析〔，此偈末二句目的當是表
明發心的定義乃以《般若波羅蜜多經》a為本〕。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.18cd, 2b.5： 
དེ་དང་དེ་ནི་མདོ་བཞིན་ ། །བ ས་དང་ ས་པའི་ ོ་ནས་བ ོད། ། 

昂望班登《辭義解》，7a.4： 
ང་ བ་ཐབོ་ འི་ ལ་ཡིན་པ་དེ་དང་གཞན་དོན་ཆདེ་ ་ ་

བའི་ ལ་ཡནི་པ་དེ་ན་ིབ ས་པ་དང་ ས་པ་གཉིས་གཉསི་ཀྱ་ི ་ོ
 

a 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 7ff。 
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ནས་ མ་གྱ་ིམདོ་ལས་བ དོ་པས་ ེ་བ ན་གྱསི་སེམས་བ ེད་དེ་
གཞན་ཆེད་ ་ ོགས་ ང་འདདོ་པར་བཤད་པ་དེ་ མ་གྱི་མདོ་
བཞིན་ ་ ་ེདེ་དང་མ ན་པར་ ས་ཀྱི་རང་དགར་ནི་མནི་
ནོ། །ཞེས་པ་ནི་གསེར་ ངེ་གི་དགངོས་པའོ། །འདི་ ར་ན། དེ་དང་
དེ་ནི་མདོ་ཉིད་ནས། །བ ས་ ས་ ོ་ནས་བ དོ་བཞནི་ ས། ། 
ཞེས་པ་ ་ ་ཡིན་ནམ་ མ། མ་བཤད་ ར་ན། ང་ བ་ད་ེ
དང་གཞན་དོན་ད་ེནི་ མ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ག་ལས་
བ ས་པ་དང་ ས་པའ་ི ོ་ནས་བ དོ་པར་ཤསེ་པར་ ་ །ེ མ་
བར་མའི་མད་ོབཞནི་ ་གཞན་གཉསི་ལས་ཀྱང་དོན་ཚང་བར་
བ ན་པའི་ ིར་ཞེས་པའོ། ། འདི་ ར་ན། དེ་དང་དེ་ནི་བར་མ་
བཞིན། །གཞན་གཉིས་ལས་ཀྱང་བ ས་ ས་བ ོད། །ཅསེ་པ་ ་ ་
ཡིན་ནམ་ མ་ཞིང༌། བ ད་ ངོ་པར་ ས་བ ས་ཀྱི་ཚིག་སོ་སོར་
མེད་ཀྱང་དནོ་ཚང་བར་བ ན་པའོ། ། བཤད་ ལ་འདི་ ར་ན། 
སེམས་བ དེ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ ར་བཤད་པ་ད་ེམདོའི་དནོ་དང་མི་
འགལ་བའི་ བ་ ེད་ ་ཇི་ ར་ ར་ད ད་དགོས་སོ། ། 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.19-20) 云： 

{I.19} 
如地金月火 
藏寶源大海 
金剛山藥友 
如意寶日歌 

{I.20} 
王庫及大路 
車乘與泉水 
雅聲河流雲 
分二十二種 
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དེ་ཡང་ས་གསེར་ ་བ་མེ། །གཏེར་དང་རནི་ཆནེ་འ ང་གནས་
མཚ། ། ོ་ ེ་རི་ ན་བཤསེ་གཉནེ་དང༌། །ཡདི་བཞིན་ནརོ་ ་ཉི་
མ་ ། ། ལ་པོ་མཛད་དང་ལམ་པོ་ཆེ། །བཞནོ་པ་བཀོད་མའི་ ་
དང་ན།ི ། ་ ན་ ་བོ་ ིན་ མས་ཀྱིས། ། མ་པ་ཉི་ ་ ་གཉིས་
སོ། །ཞེས་ག ངས། 
1. 此外，發心具足了對菩提的希求，乃為一切大乘道果之根基，

如大地。 
2. 〔發心〕具備〔圓滿菩提〕意樂恆時久住a，利樂〔眾生〕之意

樂不變故，如金。 
3. 〔諸多化身於多佛所諦聽法教，故而發心〕具備增上意樂b，一

切善法日漸增長故，如新月。 
4. 〔發心〕具備三智加行，燒除現行障礙故，如火。 
5. 〔發心〕具備布施〔波羅蜜多〕c滿足有情故，如藏。 
6. 〔發心〕具備持戒〔波羅蜜多〕，奠定一切功德基礎之故，如寶

源。 
7. 〔發心〕具備忍辱〔波羅蜜多〕，面臨不如意事心平氣和故，如

大海。 
8. 〔發心〕具備精進〔波羅蜜多〕，魔羅不能使大乘一分為二故，

如金剛。 
9. 〔發心〕具備靜慮〔波羅蜜多〕，入於三摩地散亂無以撼動故，

如須彌山（ri rab, meru）。 
10. 〔發心〕具備般若〔波羅蜜多〕，二障痼疾得以靜息故，如藥。 
11. 〔發心〕具備方便〔波羅蜜多〕，由四無量心，不捨有情故，如

友。 
12. 〔發心〕具備願〔波羅蜜多〕，〔預知何者能成〕由五神通，結

果如願成辦，如如意寶。d  
13. 〔發心〕具備力〔波羅蜜多〕，由四攝事〔布施、愛語、利行、

同事：分別為（甲）布施資財；（乙）與之談論增上生與決定勝；

 
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, 109.7ff。 
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, 109.7ff。 
c 此中括號插入之「波羅蜜多」係援引貢塘・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, 109.7ff。 
d 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, 109.7ff。 
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（丙）令他有情行持善法；（丁）以身作則、身體力行〕成熟所
化機故，如日。 

14. 〔發心〕具備智〔波羅蜜多〕，由四無礙解〔法無礙解、義無礙
解、詞無礙解、辯才無礙解〕宣說正法，所化弟子欣往欲求故，
如樂神（dri za, gandhārva）雅歌〔悅耳歌曲〕a。 

15. 〔發心〕具備〔六〕b神通，由法四依，四時之中，功不唐捐，
威力無礙，成辦他利，如王。c 

16. 〔發心〕具備福德智慧〔資糧〕d，任其所求各種功德，悉皆出
自二種資糧故，如庫藏。 

17. 〔發心〕具備三十七菩提分法，是一切聖者行跡故，如大路，
此喻乃指菩提分，而非指發心〔因為小乘聖者不具利他發心〕。 

18. 〔發心〕具備〔荷擔利他之〕大悲e與〔證悟性空之〕勝觀，不
墮入生死、涅槃二邊，輕易趣向〔成佛無住涅槃之〕無所住地
故，如車乘〔坐騎〕。 

19.〔發心〕具備總持與辯才f，受持已聞、將聞之法，無窮無盡故，
如泉水〔源源不絕〕g。  

20.〔發心〕具備四法印h，於希求解脫之所化機，宣說悅耳法語故，

 
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, 109.7ff。 
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, 109.7ff。 
c 蔣揚協巴《大宗義》（Hopkins, Maps of the Profound, 317, 有所引用，括弧內含昂
望班登所著 Annotations, dngos, wa-nga, 129.5ff.）解釋了不諳法四依的道理何以遭遇
困境： 

為免四時空過，法四依逐一條列如下： 

• 將一切法融會貫通〔亦即「聞法」〕的階段，自當依法不依人，〔茲因若
認定法師所說一切為真，辭意不加觀擇，正理、似理則無從區分。〕 

• 一切法憶持〔不忘失〕的階段，自當依義不依語。 
• 思擇法義，自當依了義不依不了義，〔茲因若僅以世俗作意，於勝義不生

思所成定解。〕 
• 修習解脫道時，自當依智不依識，〔茲因若僅以聞思修所成之分別識為完

足，則不得無漏聖智，於真實義已達究竟無從清晰顯現。〕 
d 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, 109.7ff。 
e 第十八項當中括號插入內容援引貢塘・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, 109.7ff。 
f 宗喀巴《金鬘疏》中所載為「辭意受持不忘之總持」（tshig don mi brjed par ’dzin 
pa’i gzungs）、「對他人宣講無礙之辯才」（gzhan la thogs med du ’chad pa’i spobs 
pa）。 
g 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, 109.7ff。 
h 四法印：諸行無常、有漏皆苦、諸法無我、涅槃寂靜。 
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如雅聲〔或琴瑟悅耳怡情〕。 
21. 具備一向道〔無間無分別智〕，行利他事，不分親疏遠近、自然

而然持續不斷故，如河流。 
22. 具備法身，由方便善巧十二行，成熟不淨所化機的利樂莊稼之

故，如雲。 

如上所示，由地至雲等二十二種，藉此說明發心。a 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.19-20, 2b.5-2b.6： 
{I.19} 
དེ་ཡང་ས་གསེར་ ་བ་མེ། །གཏེར་དང་རིན་ཆེན་འ ང་གནས་མཚ། ། 
ོ་ ེ་རི་ ན་བཤེས་གཉེན་དང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ཉི་མ་ ། ། 

{I.20} 
ལ་པོ་མཛད་དང་ལམ་པོ་ཆེ། །བཞོན་པ་བཀོད་མའི་ ་དང་ནི། ། 
་བ ན་ ་བོ་ ིན་ མས་ཀྱིས། ། མ་པ་ཉི་ ་ ་གཉིས་སོ། ། 

昂望班登《辭義解》，7b.3： 
སེམས་བ དེ་དེ་ཡང་ ང་ བ་ལ་འ ན་པ་དང་ ན་པ་ནི། ས་
་ ་ ེ། ཐགེ་ཆེན་ལམ་འ ས་ཀུན་གྱི་གཞི་ཡནི་པའི་ རི། ན་

ཆགས་ ་གནས་པའི་བསམ་པ་དང་ ན་པ་ནི་གསརེ་ ་ ་ ེ། 
ཕན་བདའེི་བསམ་པ་མ་ིའ ར་པའ་ི ིར། ག་བསམ་དང་ ན་
པ་ནི། ་ཚས་ ་ ་ ེ། དགེ་ཆསོ་མཐའ་དག་འཕེལ་བར་འ ར་
བའི་ ིར། མཁྱེན་ག མ་གྱི་ ོར་བ་དང་ ན་པ་ནི། མེ་ ་ ་ ེ། 
ིབ་པ་མངནོ་ ར་བ་ ེག་པའི་ རི། ནི་པ་དང་ ན་པ་ནི། 

གཏརེ་ ་ ་ ེ། སེམས་ཅན་ཚམི་པར་ ེད་པའ་ི ིར། ལ་ཁྲིམས་
དང་ ན་པ་ནི། རནི་པོ་ཆའེི་འ ང་གནས་ ་ ་ ེ། ཡོན་ཏན་
ཀུན་གྱི་གཞ་ི ེད་པའི་ ིར། བཟོད་པ་དང་ ན་པ་ནི། ་མཚ་ ་
་ ེ། མི་འདོད་པ་ཐགོ་ ་བབ་པས་ཡིད་མི་འ ག་པའི་ རི། 

 
a 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 9ff。 



 大乘發心 53 

བ ོན་འ ས་དང་ ན་པ་ནི། ོ་ ་ེ ་ ་ །ེ བ ད་ཀྱསི་ཐགེ་
ཆེན་ལས་མ་ི ེད་པའི་ ིར། བསམ་གཏན་དང་ ན་པ་ན།ི ར་ིརབ་
་ ་ ེ། མ་གཡེང་གསི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མི་བ ོད་པའི་ ིར། 

ཤེར་ ིན་དང་ ན་པ་ནི། ན་ ་ ་ ེ། བི་གཉིས་ཀྱི་ནད་ཞི་
བར་ ེད་པའི་ ིར། ཐབས་དང་ ན་པ་ནི། བཤསེ་གཉནེ་ ་ ་ ེ། 
ཚད་མདེ་བཞིས་སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་ རི། ོན་ལམ་དང་
ན་པ་ན།ི ཡདི་བཞནི་གྱ་ིནརོ་ ་ ་ ་ ེ། མངོན་ཤསེ་ ས་ཇི་
ར་ ོན་པའི་འ ས་ ་འ བ་པའ་ི ིར། བོས་དང་ ན་པ་ནི། 

ཉ་ིམ་ ་ ་ ེ། བ ་དངསོ་བཞིས་ག ལ་ ་ ནི་པར་ ེད་པའི་
ིར། ཡེ་ཤསེ་དང་ ན་པ་ནི། ི་ཟའི་ ་ ་ ་ ེ། སོ་རགི་བཞིས་

ག ལ་ ་འ ན་པར་ དེ་པའི་ཆསོ་ ོན་པའི་ ིར། མངནོ་ཤེས་
དང་ ན་པ་ནི། ལ་པོ་ ་ ་ ེ། ནོ་པ་བཞསི་ ས་བཞརི་ ད་
མི་ཟ་བའི་མ ་ཐོགས་པ་མེད་པས་གཞན་དོན་ བ་པའི་ རི། 
བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ ན་པ་ནི། བང་མཛད་ ་ ་ ེ། 
ཚགས་གཉསི་ལས་ཡོན་ཏན་ ་ཚགས་གང་འདོད་འ ང་བའི་
ིར། ང་ གོས་སོ་བ ན་དང་ ན་པ་ནི། ལམ་པ་ོཆ་ེ ་ ་ ེ། 

འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤགེས་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར། འདི་ནི་
ང་ ོགས་ལ་ཡིན་གྱི་སེམས་བ དེ་ལ་མིན་ནོ། ། ིང་ ེ་ ག་

མཐོང་དང་ ན་པ་ན།ི བཞནོ་པ་ ་ ་ ེ། ིད་ཞིའི་མཐར་མི་
ང་བར་མ་ིགནས་པའ་ིསར་བདེ་ ག་ ་འགྲོ་བའི་ ིར། 

ག ངས་ བོས་དང་ ན་པ་ནི། བཀདོ་མའ་ི ་ ་ ་ །ེ ཐསོ་པ་
དང་ཐསོ་འ ར་གྱི་ཆསོ་འཛིན་པས་མི་ཟད་པའ་ི ིར། ཆསོ་ཀྱི་
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ོམ་བཞའིི་དགའ་ ོན་དང་ ན་པ་ནི། ་ ན་ ་ ་ ེ། ཐར་
འདོད་ཀྱི་ག ལ་ ་ལ་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ ན་པ་ ོགས་པའི་ ིར། 
བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་ ན་པ་ནི་ ་བའོི་ ན་ ་ ་ ེ། 
གཞན་དོན་ལ་རིས་ ་མ་ཆད་པ་དང་རང་ག་ིངང་གིས་ ན་མ་
འཆད་པར་འ ག་པའི་ ིར། ཆོས་ ་དང་ ན་པ་ནི། ནི་ ་ ་
ེ། ཐབས་ལ་མཁས་པའ་ིམཛད་ཆནེ་བ ་གཉསི་ཀྱིས་མ་དག་

པའི་ག ལ་ འི་ཕན་བདེའི་ལོ་ཏོག་ ིན་པར་མཛད་པའི་ ིར།དེ་
ར་ས་ནས་ ིན་གྱི་བར་ མས་ཀྱསི་སམེས་བ ེད་པ་ མ་པ་ཉ་ི
་ ་གཉསི་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །8 



第二義 

2. 教授 
(གདམས་ངག་) 

B) 解說能淨發心教授 (I.21-24)｛分二｝ 
此中有二，解說正教授與「藉由修持教授義而生起緣空止觀雙運」

之初始。 

གཉིས་པ་[ད་ེདག་ ེད་ཀྱི་གདམས་ངག་བཤད་པ་]ལ་གཉིས། གདམས་ངག་
དངོས་དང༌། གདམས་ངག་གི་དནོ་བ ོམས་པས་ ོང་ཉདི་ལ་
དམིགས་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ེ་བའི་ཐགོ་མ་བཤད་པའོ། ། 

1' 解說正教授 (I.21-24)｛分二｝ 
此中有二：一般區別、奧義詳說。 

དང་པོ་[གདམས་ངག་དངོས་བཤད་པ་]ལ་གཉིས། འི་ིད ེ་བ་དང༌། 
ོགས་དཀའ་བ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ། ། 

a' 解說〔教授〕一般區別 (I.21-22) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.21-22) 云： 

{I.21} 
修行及諸諦 
佛陀等三寶 
不耽著不疲 
周遍攝持道 

{I.22} 
五眼六通德 
見道並修道 
應知此即是 
十教授體性 
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དང་པོ་[ ིའ་ིད ེ་བ་བཤད་པ་]ནི། 
བ་དང་བདེན་པ་ མས་དང་ན།ི །སངས་ ས་ལ་སོགས་དཀོན་

མཆོག་ག མ། །མ་ཞེན་ཡོངས་ ་མ་ིངལ་དང༌། །ལམ་ནི་ཡོངས་
་འཛིན་པ་དང༌། ། ན་ ་དང་ནི་མངོན་ཤེས་ཀྱི། །ཡནོ་ཏན་
ག་དང་མཐོང་ལམ་དང༌། ། མོ་ཞསེ་ ་ལ་གདམས་ངག་ནི། ། 

བ ་ཡི་བདག་ཉིད་ཤསེ་པར་ །  །ཞེས་ག ངས། 
1. 關於修行本身體性之教授，乃是以下教誡「修行上述所有白法

之方便，當以如下方式趣入： 

(a) 不違越世俗、勝義二諦，亦即二諦雙運 
(b) 勝義中不緣佛母行四法〔行者─菩薩；所修境─佛母般

若波羅蜜多；修行果位─菩提；修行體性─自身〕a 

以成辦法身而利眾，有別於聲聞、獨覺。」 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.21a, 2b.6： 
{I.21} 
བ་དང་ 

昂望班登《辭義解》，8b.7： 
ར་བཤད་པའི་དཀར་ཆོས་མ་ ས་པ་ བ་པའ་ིཐབས་ལ། ཀུན་
ོབ་དང་དནོ་དམ་པའ་ིབདེན་པ་ལས་མི་འདའ་བ་ ེ་བདེན་

གཉིས་ ང་འ ེལ་དང༌། ཉན་རང་དང་ ན་མངོ་མ་ཡིན་པ་
གཞན་དོན་ ་ཆོས་ ་འ བ་པའི་ཆེད་ ་ མ་ལ་ ོད་པའི་ཆོས་
བཞི་དནོ་དམ་པར་མི་དམིགས་པའི་ ལ་གྱསི་འ ག་པར་ འོ་
ཞེས་ ོབ་པ་ནི་ བ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འདམོས་པ་དང༌། ། 
2. 關於四諦之教授： 

（甲）「關於苦諦，有漏果之空性與證此之般若波羅蜜多二

 
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, 120.5。 
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者於勝義中無別。」 
（乙）「關於集，因為空性與有漏諸因勝義中非相異，因此

有漏諸因，生滅染淨有法非諦實成立。」 
（丙）「關於滅諦，空性者離客塵，於勝義中離生滅有為相、

離染淨斷治相、離增損等時位差別，此中絕無差別法諦
實成立。」 

（丁）「關於道諦，證知波羅蜜多與菩薩相互、三等持與空
性、無相、無願等三相互、前際〔過去〕與後際〔未來〕
相互，勝義中非相應、非不相應。」a 

關於道諦的教授方式，宗大師《金鬘疏》與賈曹傑《心要莊
嚴疏》解說方式相當殊異，理當分別了知，然而此處憂其過
多，擱置不述。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.21a, 2b.6: 
  བདེན་པ་ མས་དང་ནི། ། 

昂望班登《辭義解》，9a.3： 
ག་བདནེ་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་འ ས་ འི་ ོང་ཉིད་དང་ད་ེ ོགས་

པའི་ཤེར་ ནི་གཉསི་དནོ་དམ་པར་ད ེར་མདེ་དོ་ཞེས་དང༌། 
ཀུན་འ ང་ལ་ ོང་ཉདི་དང་ཟག་བཅས་ཀྱི་ ་ མས་དོན་དམ་
པར་ཐ་དད་མིན་པས་ཟག་བཅས་ཀྱ་ི ་ མས་ ེ་དགག་དང་
ཀུན་ ང་ག་ིཆོས་ཅན་ ་བདནེ་པར་མ་ བ་བོ་ཞེས་དང༌། 
འགོག་བདནེ་ལ་ ོང་ཉིད་གློ་ ར་གྱི་ ི་མ་དང་ ལ་བ་དེ་དོན་
དམ་པར་འ ས་ ས་ཀྱ་ིམཚན་ཉདི་ ེ་དགག་དང་ ང་གཉེན་གྱི་
མཚན་ཉིད་ཀུན་ ང་དང་གནས་ བས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཉམས་
འཕེལ་ལ་སགོས་པ་དང་ ལ་བ་ཡནི་ལ་དེ་ལ་ནི་ཁྱད་ཆསོ་བདེན་

 
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, 126.8）解說這三組的意義： 

所學六度與菩薩行者，非真實相應於所修與能修，彼等不真實相應於所修
與能修亦非真實成立。三等持〔空等持、無相等持、無願等持〕與空性、
無相、無願等三，為有境與境之相關或相應，非諦實成立，彼等真實為有
境與境之不相關或不相應，亦非諦實成立。已往前際、未來後際、當下，
勝義中彼此不相應或不相關，彼等非如是相應，可證非諦實〔成立〕。 
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པར་ བ་པ་གང་ཡང་མདེ་དོ་ཞེས་དང༌། ལམ་བདེན་ལ་ཕར་
ིན་དང་ ང་སེམས་ན་ིཕན་ ན་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛནི་ག མ་

དང་ ངོ་ཉདི་མཚན་མདེ་ ོན་མདེ་ག མ་ནི་ཕན་ ན་དང༌། 
ོན་གྱི་མཐའ་དང་ ི་མའི་མཐའ་ནི་ཕན་ ན་དོན་དམ་པར་
ན་པ་དང་མི་ ན་པ་མ་ཡིན་པར་ ོགས་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་

བདནེ་པ་བཞི་ལ་འདམོས་པ་དང༌། ལམ་བདེན་ལ་འདམོས་ ལ་
འདི་ལ་གསརེ་ ེང་དང་ མ་བཤད་ཀྱི་བཤད་ ལ་ཆསེ་མ་ིའ ་
བར་ ང་བ་ མས་སོ་སརོ་ཤེས་དགསོ་ཀྱང་འདརི་མངས་ ་
དོགས་ནས་མ་ ིས་སོ། ། 
3. 關於三寶之教授，乃〔以下〕教誡的傳承： 

（甲）佛者，證知所緣與能緣平等無諦實之究竟聖智。 
（乙）法者，三智之境「基、道、行相」所攝一切諸法，勝

義無自性。 
（丙）僧者，聖者菩薩有學不還應作勝義無生性。 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.21b, 2b.6: 
    སངས་ ས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་ག མ། ། 

昂望班登《辭義解》，9b.2： 
སངས་ ས་ལ་དམགིས་ ་དང་དམགིས་ ེད་བདེན་ ངོ་མཉམ་
པ་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ ག་ནི་སངས་ ས་ཡིན་ནོ་
ཞེས་དང༌། ཆོས་ལ་མཁྱནེ་ག མ་གྱ་ི ལ་གཞི་ལམ་ མ་ག མ་
གྱིས་བ ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དནོ་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
དོ་ཞེས་དང༌། དགེ་འ ན་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་
ོབ་པ་ ིར་མི་ ོག་པ་ མས་ལ་དནོ་དམ་པར་ ེ་བ་མེད་པ་ཉིད་
་འ ག་པར་ འོ་ཞསེ་ ང་འབགོ་པ་ནི་དཀནོ་མཆགོ་ག མ་ལ་
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འདོམས་པ་དང༌། ། 
4. 關於不耽著之精進的教授，對治耽著劣事的懶惰，「證知身語

意三在勝義中無所耽著之體性」。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.21c, 2b.6: 
མ་ཞེན་ 

昂望班登《辭義解》，9b.4： 
ས་ངག་ཡདི་ མས་དནོ་དམ་པར་ཞེན་ འི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་ ོགས་ཤིག་ཅསེ་ ་བ་ངན་ཞནེ་གྱི་ལེ་ལའོི་གཉནེ་པ་ོམ་ཞནེ་
པའི་བ ནོ་འ ས་ལ་འདོམས་པ་དང༌། ། 
5. 關於不疲精進的教授，證知「從色開始、正等菩提為止等諸法

皆無諦實慢」，對治怯懦（畏縮）懶惰〔妄自菲薄，譬如：憶
念佛菩薩功德時，自認為「我根本無法成就此等功德」〕a。  
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.21c, 2b.6: 
  ཡོངས་ ་མི་ངལ་དང་། ། 

昂望班登《辭義解》，9b.5： 
ག གས་ནས་ ོགས་ ང་གི་བར་གྱི་ཆོས་ མས་བདེན་པར་ ོམ་
པ་མེད་པ་ཉིད་ ་ གོས་པར་གྱིས་ཤིག་ཅསེ་ དི་ ག་པའ་ིལེ་
ལོའི་གཉེན་པོ་མ་ིངལ་བའི་བ ནོ་འ ས་ལ་འདོམས་པ་དང༌། ། 
6. 關於周遍攝持道之精進教授，「證知諸法在勝義中無自性生而

修學」，對治自輕懈怠。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.21d, 2b.7： 
    ལམ་ནི་ཡོངས་ ་འཛིན་པ་དང་། ། 

昂望班登《辭義解》，9b.6： 
ཆོས་ མས་དོན་དམ་པར་རང་བཞནི་གྱིས་མ་ ེས་པ་ཉདི་ ་
ོགས་ནས་ ོབ་པར་གྱསི་ཤིག་ཅསེ་བདག་ཉདི་བ ས་པའ་ིལེ་

 
a 請參閱 Gedün Lodrö, Calm Abiding and Special Insight, trans. and ed. by Jeffrey Hop-
kins (Ithaca: Snow Lion, 1998), 71。 
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ལོའི་གཉེན་པོ་ལམ་ཡངོས་ ་འཛནི་པའི་བ ོན་འ ས་ལ་
འདོམས་པ་དང༌། ། 
7. 關於五眼之教授：「應當證知〔以下〕五眼之境與有境在勝義

中並無相異，而後修學。」 

（甲）一百至三千由旬（yojana）之間大小事物，一一確切
識別之肉眼 

（乙）了知自他死生之天眼 
（丙）現證一切法無諦實之慧眼 
（丁）通達聖補特伽羅根器銳鈍差別之法眼 
（戊）現證諸法如所有、盡所有性之佛眼 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.22a, 2b.7: 
{I.22} 
ན་ ་དང་ནི་ 

昂望班登《辭義解》，9b.7: 
དཔག་ཚད་བ ་ནས་ ངོ་ག མ་ ན་ཆད་ཀྱི་ག གས་ ་རགས་
སོ་སོར་ངེས་པའི་ཤའི་ ན་དང༌། རང་གཞན་གྱ་ིའཆི་འཕོ་དང་ ེ་
བ་ཤེས་པའ་ི འི་ ན་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་
པར་མངནོ་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ ན་དང༌། འཕགས་
པའི་གང་ཟག་གི་དབང་པོ་ ོ་ ལ་གྱི་ཁྱད་པར་ ོགས་པའ་ིཆོས་
ཀྱི་ ན་དང༌། ཇི་ ་ཇི་ ེད་ཀྱི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ་
ོགས་པའི་སངས་ ས་ཀྱི་ ན་ འ་ི ལ་ ལ་ཅན་ མས་དོན་

དམ་པར་ཐ་དད་མེད་པར་ ོགས་ནས་བ བ་པར་ འ།ོ །ཞེས་
ན་ ་ལ་འདོམས་པ་དང༌། ། 

8. 關於六通之教授：「名言中，應當在心續生起 

（甲）能夠顯現大地震動等現象之神足通 

（乙）能夠聽聞世間聲音無分大小之天耳通 

（丙）現證他人內心是否具貪或其他〔心理現象〕之他心通 
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（丁）能夠憶念自他前世之宿命通 

（戊）能見有情死亡、往生、投生以及其色身優劣之天眼通 
（己）已斷或將斷貪等煩惱障與所知障種子之漏盡通 

 並證知〔六神通〕勝義中本來寂靜。 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.22ab, 2b.7： 
   མངོན་ཤེས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་ ག་དང་ 

昂望班登《辭義解》，10a.3： 
ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ ོན་པར་ དེ་པའི་ ་འ ལ་གྱི་མངོན་
ཤེས་དང༌། འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་ན་གནས་པའ་ི ་ཆེ་ ང་ཐོས་
པར་ ེད་པའི་ འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་དང༌། གཞན་གྱི་སམེས་
འདོད་ཆགས་དང་བཅས་མ་བཅས་སོགས་མངནོ་ མ་ ་ ོགས་
པའི་གཞན་སེམས་ཤསེ་པའི་མངོན་ཤེས་དང༌། རང་གཞན་གྱི་ཚ་
རབས་ ་མ་ ེས་ ་ ན་པར་ ེད་པའི་ ོན་གནས་ ེས་ ན་གྱི་
མངོན་ཤེས་དང༌། སམེས་ཅན་གྱི་འཆི་འཕོ་ ་ེབ་དང་དེ་དག་གི་
ག གས་བཟང་ངན་མཐོང་བར་ དེ་པའི་ འ་ིམིག་གི་མངོན་
ཤེས་དང༌། ཆགས་སགོས་ཉོན་མངོས་པ་དང་ཤེས་ འི་ བི་པའི་
ས་བོན་ ངས་པའམ་ ངོ་བར་ དེ་པའི་ཟག་ཟད་ཀྱི་མངནོ་ཤེས་
ག་ཐ་ ད་ ་ ད་ལ་བ ེད་ཅངི་དོན་དམ་པར་གཟོད་མ་ནས་

ཞི་བ་ཉིད་ ་ ོགས་པར་ འོ་ཞསེ་མངནོ་ཤསེ་ ག་ལ་འདོམས་
པ་དང༌། ། 
9. 關於大乘見道之教授：證知一切法無諦實成立之體性的瑜伽士，

應如幻術師一般，不執〔所幻為〕a實有，修習見道，見道乃是
智忍十六剎那之體性，以其為見所斷之對治。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.22b, 2b.7： 
 

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, 157.1。 
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      མཐོང་ལམ་དང་། ། 

昂望班登《辭義解》，10b.1: 
ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་ བ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མདེ་པར་ ོགས་པའི་
ལ་འ ོར་པས་མཐངོ་ ང་གི་གཉནེ་པོར་ཤསེ་བཟོད་ ད་

གཅིག་མ་བ ་ ག་གི་ངོ་བོར་ ར་བའི་མཐངོ་ལམ་བདནེ་ཞེན་
མེད་པར་ ་མ་མཁན་བཞིན་ ་ མོ་པར་ འ་ོཞེས་ཐེག་ཆེན་
མཐངོ་ལམ་ལ་འདམོས་པ་དང༌། ། 
10. 關於大乘修道之教授：瑜伽士應當修習，以見道已見的法性為

所緣之修道，以其為修所斷之對治。 

如上，應知此即是十教授體性a 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.22cd, 2b.7： 
བ ོམ་ཞེས་ ་ལ་གདམས་ངག་ནི། །བ ་ཡི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，10b.3： 
ལ་འ ོར་པ་དེས་ མོ་ ང་གི་གཉེན་པོར་མཐོང་ལམ་གྱསི་

མཐོང་ཟིན་པའི་ཆོས་ཉདི་ལ་དམགིས་པའི་ མོ་ལམ་ ོམ་པར་
འོ་ཞེས་ཐགེ་ཆེན་ མོ་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ ེ། དེ་ ར་གདམས་

ངག་ན་ིབ འ་ིབདག་ཉདི་ ་ཤསེ་པར་ འོ། ། 

 
a 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 27ff。 



b' 奧義詳說 (I.23-24) 
彌勒《現觀莊嚴論》 (I.23-24)云：a 

{I.23} 
諸鈍根利根 
信見至家家 
一間中生般 
行無行究竟 

{I.24} 
三超往有頂 
壞色貪現法 
寂滅及身證 
麟喻共二十 

གཉིས་པ་[ ོགས་དཀའ་བ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ]ནི། 
དབང་པོ་ ལ་དང་ ནོ་པོ་དག །དད་དང་མཐངོ་ཐོབ་རགིས་
ནས་རིགས། །བར་ཆད་གཅིག་བར་ ེས་ནས་དང༌། ། དེ་དང་
ེད་མནི་འགོ་མིན་འགྲ།ོ །འཕར་ག མ་ ིད་ འེི་མཐར་ ག་

འགྲོ། ། ག གས་ཀྱི་ཆགས་བཅོམ་མཐོང་བ་ཡི། །ཆོས་ལ་ཞི་ ས་
མངོན་ མ་ ེད། །བསེ་ ་དང་ནི་ཉི་ ་འོ། །ཞསེ་ག ངས། 
  

 
a 1978 年春季，維吉尼亞大學邀請登馬洛確仁波切客座講學，仁波切在介紹此一義

時提到： 

根據所詮把教授分成十種，第三種為三寶教授，關於僧的說法，有四十八
佛子或菩薩，是為僧寶。因為分為四十八種，難以理解，另有較為簡易的
分類方式，將四十八種納入二十僧（dge ’dun, saṅgha），以小乘行者為名。
因此，在彌勒《現觀莊嚴論》中，「教授」之後緊接著就是這兩首簡短的
二十僧偈子。 
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表 2：智忍十六剎那  
（由下往上） 

path of 
meditation 
(Abider in 
the fruit 
of Stream 
Enterer) 

16 subsequent knowledge

15 subsequent forbearance

14 knowledge

 13 forbearance

12 subsequent knowledge

11 subsequent forbearance

 10 knowledge

higher realms

   Desire Realm

     true paths

9 forbearance

8 subsequent knowledge

 7 subsequent forbearance

 6 knowledge

 5 forbearance

4 subsequent knowledge

 3 subsequent forbearance

 2 knowledge

 1 forbearance

higher realms

   Desire Realm

higher realms

   Desire Realm

higher realms

   Desire Realm

    true cessations

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

    true sufferings

    true origins
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表 3：修道 

（由下往上） 
 

 
 

 
不退轉僧眾乃是區分〔為二十僧〕的基礎，將菩薩區別成以下二十a

種名稱： 

 
a 小乘修行人證得果位的進程，始自預流果（rgyun zhugs, śrotāpanna）、一來果
（lan gcig phyir ’ong, sakṛḍāgamin）、不還果（phyir mi ’ong, anāgamin）、乃至阿
羅漢果，二十僧代表修道歷程的進展與解脫輪迴所餘的投生次數，八向住乃是趨向
或是住於預流、一來、不還或阿羅漢果位的補特伽羅，四住所指的是圓滿或住於果
位，證得預流果不墮地獄、惡鬼、旁生；證得一來果只會再一次生於欲界；不還果
則永不再生欲界；阿羅漢降伏煩惱，因此得以完全出離輪迴。 

realm and level affliction aspect of path Enterer and Abider

formless 
realm

peak of cyclic exist-  
ence (ninth level)  
 
nothingness  
(eighth level) 
 
infinite consciousness  
(seventh level) 
 
infinite space  
(sixth level)  
  
fourth concentration  
(fifth level) 
 
third concentration  
(fourth level) 
 
second concentration  
(third level) 
 
first concentration  
(second level)

 81  
  
73-80 
 
64-72 
 
 
55-63 
 
 
46-54  
  
  
37-45  
 
 
28-36 
 
 
19-27 
 
 
10-18 
 

path of release  
  
uninterrupted path 
 
 
 

Abider in fruit of  
Foe Destroyer (path  
of no more learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approacher to fruit 
of Foe Destroyer & 
Abider in fruit of 
Never Returner 
 

 9
path of release  
 
uninterrupted path 
  
  
  
 
path of release  
  
uninterrupted path

Abider in fruit of 
Never Returner
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1. 名為鈍根a與利根之鈍根預流向與利根預流向，二者視同一類   
2. 先已離貪之鈍根〔一來與不還〕向b 
3. 先已離貪之利根〔一來與不還〕向 
〔以上三者在彌勒《現觀莊嚴論》中明示為「諸鈍根利根」〕 
4. 所謂信與見至早已離欲之一來住果 
5. 早已離欲之不來住果，信〔行〕〔鈍根〕與見至〔利根〕二者視

同一類 
〔以上二者在彌勒《現觀莊嚴論》中〕明示為「信見至」 
6. 從天家至天家之預流果 
7. 從人家至人家之預流果 
8. 一世間隔一來果 
9. 於中陰〔自憂苦〕脫離〔亦即「涅槃」〕之不還果 
10. 於生般〔生有〕〔自憂苦〕脫離之不還果 
11. 行〔亦即「極其努力」〕而〔自憂苦〕脫離之不還果 
12. 無行〔亦即「未極努力」〕而〔自憂苦〕脫離之不還果 
以往趨色究竟天為區分基礎，有三： 
13. 超越不還 

 
a 洛確仁波切解釋道： 

「什麼樣的菩薩會安立上『鈍根預流向』的名稱呢？有八無暇，其中四無暇，

指的是人道以外的〔三惡道〕以及長壽天，長壽天並非只是壽命綿長的天人，而是

住於無想（’du shes med pa pa），無想天人住在第四靜慮的第三重─廣果天（’bras 
bu che, bṛhatphala），而祂們所居住的只是廣果天的一部分，並非全部。投生為長

壽天人時，會知道自己已投生到廣果天中的這一處，但是歷經多劫都不會再有任何

的想，直到命終才知道歲命該終。因為長時間在這樣的狀態中，沒有機會可以修行，

因此，這樣的投生也攝入無暇當中。長壽天命終之後，如果投生為人，心智會處於

非常糟糕的狀態，無法好好思擇，因為長時間在無想的狀態中，頭腦也會變得不清

醒，因此，即使從長壽天轉投為人而後成為菩薩，也是鈍根的菩薩，於是這樣的菩

薩名為『鈍根預流向』，二十僧就前世往生處與後世投生狀態而言，在名稱上都有

很多類似的解釋。」 
b 洛確仁波切解釋道： 

「一般而言，修行次第上，見道第十五剎那是預流向，後得智第十六剎那是預
流住果，然而，如果在見道之前，就已斷除一到六煩惱，這六項是世間修道所斷，
就不是預流向，而是一來向，第十六剎那就是一來住果。 

如欲在見道位時就證得一來向，必須在見道之前就把前六煩惱全部斷除，如
果只斷了其中一項或五項以下，就還只是預流向。 

如果一到九項煩惱都斷除了，在見道位之前就得初禪，之後入了見道位，就是
不還向，證得後得智時也就證得不還住果，因為世間修道所斷的所有欲界煩惱早已
調伏。然而，這僅限於世間修道，出世間修道之所斷都尚未斷除。」 
引用 Elizabeth Napper, Kön-chog-jig-may-wang-po’s Presentation of the Grounds and 
Paths: Beautiful Ornament of the Three Vehicles, With Commentary by Dan-ma-lo-chö 
(Dyke, VA: UMA Institute for Tibetan Studies, forthcoming), Chapter 3。 
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14. 半超越不還  
15. 遍歿〔處遍超越〕不還 
16. 往有頂究竟定趨色界不還 
17. 壞色貪，亦即，定趨無色界不還 
18. 現法〔證得〕寂滅不還 
19. 身〔現〕證不還 
20. 麟a〔角〕喻獨覺 

此處〔第二與第三〕，早已離欲之二向合一，由根器〔利鈍〕觀點
計之有二，茲因經中論及根器利鈍僅有二處，然而住果〔第四與第
五〕並非如此，根器利鈍並無經說，一來、不來的釋名在經中卻有
二處。 

〔宗喀巴大師所著〕《金鬘疏》強調此說乃聖解脫軍之見解，

易於結合經典，符順〔世親菩薩所著〕《俱舍論》所說意趣，無須

補足缺數，是故唯此〔二十僧伽〕一說方為慈尊彌勒之意。然而，

現今如同〔賈曹傑尊者所著〕《心要莊嚴疏》所述，未經思擇分析

逕自主張「〔彌勒菩薩〕論著所載明者有十六項，添補四項而成二

十的說法是聖解脫軍的見解」，實在有待深入探究。善知識〔獅子

賢尊者〕所言同樣為人熟知。b  

 
a 洛確仁波切解釋獨覺與犀牛的相似處： 

「犀牛離群索居，麟喻〔犀牛〕獨覺最後一次投生之前，會發三個願─
『願我生無佛聲聞地』、『願我無須依師得證羅漢』、『願我以行不以語傳法』，

最後一個願是考慮到言語亂心，獨覺由願力之故，在證得獨覺果位的最後

一生中，會投生在沒有佛、也沒有聲聞的地方，他們不需要他人的指導也

能夠成就阿羅漢果位，他們透過神變示現教化有情，比方說，他們的上半

生可能會生出火焰，下半身卻有水流出，或者飛天遁地等。 
比方說，佛陀傳授四聖諦的地方名為『仙人墮處鹿野苑』（drang srong 

lhung ba ri dwags kyi nags），在前一尊佛迦葉佛傳法之後，出現了很多獨覺，
他們或生、或非天引火自燃，舍利從天而降，當地民眾說：『仙人（drang 
srong）掉下來了！』故而得名，獨覺就是藉由這樣的化現度化大眾。」 

b 色拉傑學者隆多·阿望羅桑（klong rdol ngag dbang blo bzang, 1719-1794）

在《般若波羅蜜多詞彙集》（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], 159.9/4a.5）一書之中清楚解釋獅子賢尊者的劃分方式： 

關於僧寶另行的解說，〔彌勒《現觀莊嚴論》I.23-24〕「諸鈍根利根」
〔起始〕所表徵真正的僧伽只有聖位不退轉菩薩，而關於這些菩薩，獅子
賢尊者認為，〔偈頌〕顯說者有十七類，而隱說者有三〔第三、第七、第
十九〕，而譬喻的僧伽表徵〔真正的僧伽〕則為隱說。因此，二十僧是哪
二十僧？其中有五「預流」，三「一來」，十「不還」，一「阿羅漢向」
以及一「麟喻獨覺」。 
五「預流」 
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1. 利根預流向─隨法行 
2. 鈍根預流向─隨信行 
3. 但住預流果 
4. 天家家預流，在天界輾轉投生兩到三次 
5. 人家家預流，在人界輾轉投生兩到三次 

 
三「一來」 
6. 一來向 
7. 但住一來果 
8. 一間勝進一來果，先投生欲界天人，方自憂苦脫離 
 
十「不還」 
9. 不還向 
10. 往生色界於中有自憂苦脫離之不還 
11. 投生色界隨即自憂苦脫離之不還 
12. 投生色界極其努力〔有行般〕而自憂苦脫離之不還 
13. 投生色界未極努力〔無行般〕而自憂苦脫離之不還 
14. 投生兩次，超越之不還：投生色界為梵天、色究竟天，而後自憂苦脫離 
15. 只投生三次，半超之不還：投生色界為梵天，隨生淨居天，往趨色究竟

天，而後自憂苦脫離 
16. 遍歿之不還，投生〔除大梵外〕色界十六天處，而於色究竟天自憂苦脫離 
17. 現法寂滅之不還，現世證得見道，已滅除對色界的貪染 
18. 身現證八解脫之不還，已證得而未退失 
 

〔一〕阿羅漢向 
19. 阿羅漢向 

〔一〕麟喻獨覺 
20. 麟喻獨覺 

西藏學者對於「二十僧」見解多元，昂望班登為蔣揚協巴（妙音笑尊者）《宗義》
根本頌作注時（Hopkins, Maps of the Profound, 228），又再提出與這兩者多有殊異
的分類方式： 

二十僧伽（dge ’dun, saṅgha）： 
1. 第八聖者 
2. 鈍根預流向 
3. 利根預流向 
4. 鈍根預流住果 
5. 利根預流住果 
6. 天家家預流 
7. 人家家預流 
8. 一間〔勝進一來住果，欲界再投生一次，方自憂苦脫離〕 
9. 於中有自憂苦脫離之不還 
10. 投生色界隨即自憂苦脫離之不還 
11. 精進修行方自憂苦脫離之不還 
12. 無須精進修行得自憂苦脫離之不還 
13.-15.〔行色究竟〕三不還 
16. 行有頂之不還 
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彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.23-24, 2b.7-3a.1： 
{I.23} 
དབང་པོ་ ལ་དང་ ོན་པོ་དག །དད་དང་མཐོང་ཐོབ་རིགས་ནས་རིགས། ། 
བར་ཆད་གཅིག་བར་ ེས་ནས་དང༌། ། ེད་དང་ ེད་མིན་འོག་མིན་འགྲོ། ། 
{I.24} 
འཕར་ག མ་ ིད་ ེའི་མཐར་ ག་འགྲོ། །ག གས་ཀྱི་ཆགས་བཅོམ་མཐོང་བ་ཡི། ། 
ཆོས་ལ་ཞི་ ས་མངོན་ མ་ ེད། །བསེ་ ་དང་ནི་ཉི་ ་འོ། ། 

昂望班登《辭義解》，10b.5： 
ིར་མི་ གོ་པའི་དགེ་འ ན་ད ེ་གཞིའ།ོ །ད ེ་བ་ནི། དབང་པོ་
ལ་དང་ ནོ་པོ་དག ། ཅེས་པའི་དངོས་བ ན་གྱི་ ན་ གས་
གས་པ་དབང་པ་ོ ་ོ ལ་གཅགི་ ་དང༌། ཆགས་ ལ་ ནོ་སོང་

གི་ གས་པ་དབང་ ལ་དང༌། དེ་འ ་བའི་ གས་པ་དབང་ ནོ་
དང༌། དད་དང་མཐོང་ཐོབ་ཅེས་པའི་དངསོ་བ ན་གྱི་ཆགས་
ལ་ ོན་སངོ་གི་ ིར་འོང་འ ས་གནས་དད་ཐབོ་ནི་གཅགི་ ་

དང༌། དེ་འ ་བའི་ རི་མི་འོང་འ ས་གནས་དད་ཐབོ་ན་ིགཅིག་
་དང༌། ན་ གས་ འི་རགིས་ནས་རགིས་ ་ེདང༌། མའིི་རགིས་

ནས་རགིས་ ེ་དང༌། རི་འོང་ཚ་གཅིག་བར་ཆད་གཅགི་པ་དང༌། 
ིར་མི་འངོ་བར་འདའ་བ་དང༌། སེ་ཙམ་ཉིད་ནས་འདའ་བ་

དང༌། འ ་ དེ་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ་དང༌། འ ་ དེ་མདེ་
པར་འདའ་བ་དང༌། འགོ་མནི་མཐར་ ག་འགྲ་ོད ེ་གཞརི་ ས་
ནས་འཕར་བ་དང༌། དེ་ ་འཕར་བ་དང༌། གནས་ཐམས་ཅད་

 
17. 行無色之不還 
18. 〔以有頂為所依，現世證得見道〕現法寂滅之不還 
19. 身現證不還〔已證得八解脫而未退失〕 
20. 麟喻獨覺 
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་འཆི་འཕ་ོབ་དང༌། ག གས་ ་ཉརེ་འགྲའོི་ རི་མི་འོང་ དི་
འེ་ིམཐར་ ག་འགྲ་ོདང༌། ག གས་ཀྱི་ཆགས་བཅམོ་ ེ་ག གས་

མེད་ཉརེ་འགྲོའི་ ིར་མ་ིའོང་དང༌། མཐངོ་ཆསོ་ཞ་ིདང༌། ས་
མངནོ་ དེ་དང༌། བས་ེ ་ ་ འི་རང་སངས་ ས་ཀྱི་མངི་ཅན་གྱི་
ང་ བ་སམེས་དཔའ་དང་ཉ་ི འ།ོ །  འདིར་ཆགས་ ལ་ ོན་

སོང་གི་ གས་པ་གཉསི་བ ེས་ཏེ་དབང་པའོི་ ོ་ནས་གཉསི་ ་
བགྲངས་པ་ནི་དབང་པ་ོ ོ་ ལ་གྱི་མདོ་གཉིས་ལས་མདེ་པའི་ ་
མཚན་གྱིས་ཡིན་ལ། འ ས་གནས་གྱི་ཚ་དེ་ ར་མིན་པ་ནི། དེ་ལ་
དབང་པོ་ ་ོ ལ་གྱི་མདོ་མེད་ཅངི་ ིར་འོང་ ིར་མི་འངོ་གི་ ་
བཤད་ ་ཡདོ་པའི་མད་ོགཉིས་ ང་བའི་ ་མཚན་གྱསི་ཡནི་ནོ། ། 
འདི་འཕགས་པའི་བཞདེ་པ་ཡིན་ཞིང༌། མདོ་དང་ ོར་ ་བ་དང༌། 
མཛད་ནས་བ ན་པ་དང་མ ན་པ་དང༌། གྲངས་ཀྱི་ཁ་བ ོང་མི་
དགོས་པ་སགོས་ཀྱིས། འདི་ཁོ་ན་ ེ་བ ན་གྱ་ིབཞེད་པ་ཡིན་པར་
གསེར་ ངེ་ལས་ ལ་ ་བཏོན་ནས་བཤད་ཀྱང༌། དེང་སང་མ་
བ གས་མ་ད ད་པར་ མ་བཤད་ ར། ག ང་གིས་དངསོ་ ་
ཟིན་པ་བ ་ ག་དང་བཞི་ཁ་བ ང་ནས་ཉི་ ར་འདདོ་པ་
འཕགས་པའི་བཞདེ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་ད ད་གཞི་ཆེའ།ོ ། ོབ་
དཔོན་གྱི་བཞེད་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ ར་རོ། ། 



2' 解說「修習教授義進而生起緣空止觀雙運之

初始」（I.25-36）｛分二｝ 

此中有二：略說、廣釋。 

གཉིས་པ་[གདམས་ངག་གི་དོན་བ ོམས་པས་ ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ ག་

ང་འ ེལ་ ེ་བའི་ཐོག་མ་བཤད་པ་]ལ་གཉིས། མདོར་བ ན་དང༌། ས་
བཤད་དོ། ། 

第三義 
3. 抉擇分 

(ངེས་འ ེད་ཡན་ལག་) 

a' 略說〔修習教授義進而生起緣空止觀雙運之
初始〕(I.25-26) 
彌勒《現觀莊嚴論》 (I.25-26) 云： 

{I.25} 
所緣及行相 
因緣並攝持 
菩薩救世者 
如煖等體性 
   

{I.26} 
依具四分別 
分下中上品 
勝出諸聲聞 
及以諸麟喻 

དང་པོ་[གདམས་ངག་གི་དོན་བ ོམས་པས་ ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ ག་ ང་

འ ེལ་ ེ་བའི་ཐོག་མ་བཤད་པའི་མདོར་བ ན་]ནི། ། 
དམིགས་པ་དང་ནི་ མ་པ་དང༌། ། ་དང་ཡངོས་ ་འཛིན་པ་
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ཡིས། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ བོ་པ་ཡི། ། དོ་སོགས་བདག་ཉིད་
ཇི་བཞནི་ ། ། མ་ ོག་བཞི་པོ་ ན་བ ེན་པ། ། ང་དང་འ ིང་
དང་ཆནེ་པ་ོ མས། །ཉན་ཐོས་བས་ེ ་ ་ ་དང་། །བཅས་པ་དག་
ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་ག ངས། 
若依a文取義，有四： 

1. 所緣並非僅僅是四聖諦，而是具備無量行相之四聖諦 
2. 並非僅僅修習無常等十六〔行相〕，而是分析四諦 173 行相等而

修 
3. 大乘見道具足三乘證悟種類，此為其猛利因緣 
4. 予以周遍攝持免於墮入有寂二邊之善知識加以攝受 

菩薩具備救護世間眾生之意樂，〔大乘〕加行道煖等四位〔煖、頂、

忍、世第一法〕之體性，依其所具，以所取能取四分別為所斷，一

一區分下中上品，勝出諸聲聞、及以諸麟喻獨覺等之加行道。b  
彌勒《現觀莊嚴論》， sde dge I.25-26, 3a.1-3a.2: 
{I.25} 
དམིགས་པ་དང་ནི་ མ་པ་དང་། ། ་དང་ཡོངས་ ་འཛིན་པ་ཡིས། ། 
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ོབ་པ་ཡི། ། ོད་སོགས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ ། ། 

{I.26} 
མ་ ོག་བཞི་པོ་ ན་བ ེན་པ། ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ མས། ། 

ཉན་ཐོས་བསེ་ ་ ་ ་དང་། །བཅས་པ་དག་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། ། 

昂望班登《辭義解》，11b.3： 
ས་ཟིན་ཚད་ ར་ན། བདེན་པ་བཞི་དག་པ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

ཁྱད་ཆསོ་མཐའ་ཡས་པས་ཁྱད་པར་ ་ ས་པའི་བདནེ་པ་བཞི་
ལ་དམགིས་པ་དང༌། མི་ ག་སགོས་བ ་ ག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
བདེན་བཞའིི་ མ་པ་བ ་དང་དནོ་ག མ་ལ་སོགས་པར་ ེ་ནས་

 
a 11b.3. 
b 請 另 行 參 閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and 
[Haribhadra’s] Ālokā, vol. 1, 53。 
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ོམ་པ་དང༌། ཐེག་པ་ག མ་གྱི་ ོགས་རིགས་ཚང་བའི་ཐགེ་ཆེན་
མཐོང་ལམ་གྱི་ ་ ས་པ་མ ་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། ིད་ཞའིི་
མཐར་ ང་བ་ལས་ཡངོས་ ་འཛནི་པའ་ིདགེ་བའི་བཤསེ་གཉེན་
གྱསི་ ེས་ ་ག ང་བ་དང་བཞིས། ང་ བ་སམེས་དཔའ་འགྲོ་
བ་ བོ་པའ་ིབསམ་པ་ཅན་གྱི་ རོ་ལམ་ དོ་སགོས་བཞའིི་བདག་
ཉདི་གང་ཇ་ི ་བ་བཞནི་ ་ག ང་འཛིན་གྱི་ མ་ གོ་བཞ་ི ང་
ར་ ན་པ། རེ་རེ་ལ་ ང་ ་དང་འ ངི་དང་ཆནེ་པའོི་ད ེ་བ་

ཡོད་པ་ མས་ནི་ཉན་ཐསོ་བས་ེ ་ ་ འི་རང་ ལ་དང་བཅས་
པའི་ ོར་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་ ་འཕགས་པ་ཡནི་ནོ། །9 

b' 廣釋〔修習教授含義進而生起緣空止觀雙運
之初始〕（I.27-36）｛分三｝ 
此中有三：（1）所緣、行相、因緣等三之特徵；（2）分別之特

徵；（3）攝持之特徵。 

གཉིས་པ་[གདམས་ངག་གི་དོན་བ ོམས་པས་ ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ ག་

ང་འ ེལ་ ེ་བའི་ཐོག་མ་བཤད་པའི་ ས་བཤད་]ལ་ག མ། དམིགས་ མ་
འི་ཁྱད་ཆསོ་དང༌། གོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང༌། ཡོངས་འཛནི་གྱི་

ཁྱད་ཆསོ་བཤད་པའོ། ། 

1" 解說所緣、行相、因緣等三之特徵 (I.27-33)
｛分四｝ 
此中有四：〔加行道煖、頂、忍、世第一法之特徵〕 
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A" 〔加行道煖位之所緣、行相、因緣等三特徵〕 
(I.27-28B) 
彌勒《現觀莊嚴論》 (I.27-28b) 云： 

{I.27} 
所緣無常等 
是四諦等相 
行相破著等 
是得三乘因 

{I.28} 
色等離聚散 
住假立無說 

དང་པོ་[དམགིས་ མ་ འི་ཁྱད་ཆོས་]ལ་བཞི་ལས། ོད་ཀྱི་དམགིས་
མ་ ་ག མ་ནི། 

དམིགས་པ་མི་ ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན་ད་ེཡི་
ནི། ། མ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཐེག་པ་ག མ་ཅར་
འཐོབ་པའི་ ། །ག གས་སོགས་འ ་འགོད་གནས་ ལ་
དང༌། །གནས་དང་བཏགས་དང་བ ོད་ ་མདེ། །ཅསེ་ག ངས། 
煖位下品所緣a，乃四諦之無常等十六行相，行相則是破除對無常等
真實執著之聖智。此處所示加行道十二品〔亦即，加行道煖、頂、
忍、世第一法等四位，各分下中上三品〕，乃是證得見道─完具三
乘證悟種類─強而有力之因。 

〔煖位〕中品所緣，色等勝義中離聚散，亦即離生滅；

行相者，證得勝義無可言說為住、離住之聖智，亦即，名之

剎那、永續亦無可言說。 

〔煖位〕上品所緣乃一切假名安立之法；行相乃證得勝

義中善法等亦無可言說為任何一物之聖智。b  
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.27-28b, 3a.2-3a.3： 
{I.27} 

 
a 12a.5. 
b 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 68ff。 
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དམིགས་པ་མི་ ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན་དེ་ཡི་ནི། ། 
མ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཐེག་པ་ག མ་ཆར་འཐོབ་པའི་ ། ། 

{I.28} 
ག གས་སོགས་འ ་འགོད་གནས་ ལ་དང་། །གནས་དང་བ གས་དང་བ ོད་ ་

མེད། ། 

昂望班登《辭義解》，12a.7： 
ོད་ ང་ འི་དམགིས་པ་ན།ི བདནེ་པ་བཞའི་ིཁྱད་ཆོས་མ་ི ག་

སགོས་བ ་ ག་དང༌། མ་པ་ན།ི མི་ ག་སགོས་ ་བདནེ་ཞནེ་
འགགོ་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །འདིར་བ ན་ ོར་ལམ་བ ་གཉསི་ཀ་
ཐགེ་པ་ག མ་ཆར་གྱི་ ོགས་རགིས་ཚང་བའ་ིམཐོང་ལམ་འཐབོ་
པའ་ི ་ ས་པ་མ ་ཅན་ཡིན་ནོ། །  འ ིང་གི་དམིགས་པ་ནི། 
དོན་དམ་པར་འ ་འགདོ་དེ་ ེ་འཇིག་དང་ ལ་བའི་ག གས་
སགོས་དང༌། མ་པ་ནི། དོན་དམ་པ་གནས་ ལ་དང་གནས་ཏེ་
ད་ཅགི་མ་དང་ ན་ ན་གྱི་མངི་གིས་བ དོ་ ་མདེ་པར་
ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །  ཆེན་པའོི་དམིགས་པ་ནི། བ ར་

བཏགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང༌། མ་པ་ན།ི དོན་དམ་པར་
དགེ་སགོས་གང་ ་ཡང་བ དོ་ ་མདེ་པར་ གོས་པའི་ཡ་ེཤེས་
སོ། ། 

B" 〔加行道〕頂位所緣與行相（I.28C-30） 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.28c-29a) 云： 

色等不安住 
其體無自性 

{I.29} 
彼等自性一 
ེ་མོའི་དམགིས་ མ་ན།ི ། 
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ག གས་སགོས་མི་གནས་དེ་དག་ནི། །དེ་ཡི་ང་ོབོར་རང་བཞིན་
མེད། །དེ་དག་གཅགི་ག་ིརང་བཞནི་གཅིག །ཞསེ་ག ངས། 
關於頂位下品之所緣、行相，若根據聖解脫軍所言，對於〔四〕諦
不安立與安立〔所緣與行相〕兩者之間。關於第一〔對於四諦，不
安立所緣、行相〕：所緣者為色等，以「其〔色等〕體性於勝義中
無自性」為特質；行相者，乃證悟「色等、乃至彼等法性於勝義中
自性一，〔亦即，自性無異〕」之聖智。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I. 28c-29a, 3a.3-3a.4： 
ག གས་སོགས་མི་གནས་དེ་དག་ནི། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་མེད། ། 
{I.29} 
དེ་དག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག ། 

昂望班登《辭義解》，12b.4ff.： 
ེ་མོ་ ང་ འི་དམིགས་ མ་ལ། འཕགས་པའི་བཞདེ་པ་ ར་ན། 

བདེན་པ་ མ་པར་མ་བཞག་པ་དང༌། བཞག་པ་གཉིས་ལས། དང་
པོའི་དམིགས་པ་ནི། དནོ་དམ་པར་ག གས་ཀྱ་ིངོ་བརོ་རང་
བཞནི་མདེ་པས་ཁྱད་པར་ ་ ས་པའི་ག གས་སགོས་དང༌། 
མ་པ་ན།ི ག གས་སགོས་དང་དའེི་ཆོས་ཉདི་དོན་དམ་པར་

རང་བཞནི་གཅགི་ ེ་ཐ་དད་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། ། 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.29b-30) 云： 

不住無常等 
彼等彼性空 
彼等自性一 

{I.30} 
不執著諸法 
不見彼相故 
智慧所觀察 
一切無所緣〔法尊法師原譯「一切無所得」〕 
 

ག གས་སགོས་མི་གནས་དེ་དག་ནི། །དེ་ཡི་ང་ོབོར་རང་བཞིན་
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མེད། །དེ་དག་གཅགི་ག་ིརང་བཞནི་གཅིག །དེ་མི་ ག་སགོས་
པར་མི་གནས། །དེ་ མས་དེ་ཡི་ངོ་བོས་ ོང༌། །དེ་དག་གཅགི་གི་
རང་བཞནི་གཅིག །ཆསོ་ མས་མི་འཛིན་གང་ཡིན་དང༌། །དེ་
དག་མཚན་མར་མི་མཐངོ་ ིར། །ཤསེ་རབ་ཀྱིས་ནི་ཡོངས་ གོ་
པ། །ཐམས་ཅད་དམིགས་ ་མེད་པར་རོ། །ཞསེ་ག ངས། 
關於第二〔，對於四諦，安立所緣、行相〕，四者當中：以苦諦而
言，〔加行道〕頂位下品所緣，乃勝義中不住之無常〔、苦、空、
無我〕等四；其行相，乃證悟「彼等四相與彼等之法性勝義中無異」
之聖智。彼〔加行道頂位下品〕之所緣，以集諦而言，乃勝義中不
住之因〔、集、生、緣〕等四；其行相，乃證悟「彼等四相與彼等
之法性勝義中無異」之聖智。彼〔加行道頂位下品〕之所緣，以滅
諦而言，乃勝義中不住之滅〔、靜、妙、離〕等四；其行相，乃證
悟「彼等四相與彼等之法性勝義中無異」之聖智。彼〔加行道頂位
下品〕之所緣，以道諦而言，乃「勝義中不執為相」之諸法；其行
相，乃證悟「勝義中全然無相」之聖智。 

 〔加行道頂位〕中品所緣，乃「不執為相」之諸法；

行相者，證得「勝義中無得、無現觀」之聖智。〔加行道頂位

〕上品所緣，乃證空慧所如理觀察之一切事；行相者，證得

「一切法勝義中無所緣」之聖智。a 
彌勒《現觀莊嚴論》， sde dge I.29b-30, 3a.4-3a.5： 
  དེ་མི་ ག་སོགས་པར་མི་གནས། ། 
དེ་ མས་དེ་ཡི་ངོ་བོས་ ོང་། །དེ་དག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག 
{I.30} 
ཆོས་ མས་མི་འཛིན་གང་ཡིན་དང་། །དེ་དག་མཚན་མར་མི་མཐོང་ ིར། ། 
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཡོངས་ ོག་bཔ། །ཐམས་ཅད་དམིགས་ ་མེད་པར་རོ། ། 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 68。 
b sde dge (3a.5), co ne (3a.6), dpe bsdur ma (6.12) 與聖解脫軍之論注 Āryavimuktisena’s 
commentary (51a.6) 皆作 rtogs ，而 snar thang (4b.1), Peking (3b.4) 與獅子賢之論注 
(87a.4) 作 rtog。其所對應的梵文偈頌如下： 

anudgraho yo dharmāṇāṁ tannimittāsamīkṣaṇam |  
parīkṣaṇaṃ ca prajñayā sarvasyānupalambhataḥ || I.30 || 
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昂望班登《辭義解》，12b.7ff.： 
གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། ག་བདནེ་གྱི་དབང་ ་ ས་པའི་ ེ་མོ་
ང་ འི་དམིགས་པ་ན།ི དོན་དམ་པར་མི་གནས་པའི་མི་ ག་

སགོས་བཞི་དང༌། མ་པ་ནི། དེ་བཞི་དང་དེ་དག་གི་ཆསོ་ཉིད་
དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་པར་ གོས་པའི་ཡ་ེཤེས་སོ། །  ཀུན་
འ ང་གི་དབང་ ་ ས་པའི་དེའི་དམིགས་ མ་ནི། དོན་དམ་
པར་མི་གནས་པའི་ ་སོགས་བཞི་དང༌། ད་ེདང་དེའི་ཆསོ་ཉིད་
ཅེས་སོགས་དང༌། འགགོ་བདནེ་གྱ་ིདབང་ ་ ས་པའི་དའེི་
དམིགས་ མ་ནི། དོན་དམ་པར་མ་ིགནས་པའ་ིའགོག་པ་སོགས་
བཞི་དང༌། ད་ེདང་དའེ་ིཆོས་ཉིད་ཅེས་སོགས་ ་མ་ ར་ ར་རོ། །  
ལམ་བདེན་གྱི་དབང་ ་ ས་པའི་དེའི་དམིགས་པ་ནི། དནོ་དམ་
པར་མཚན་མར་ག ང་ ས་ ོང་པའི་ཆསོ་ མས་དང༌། མ་པ་
ནི། དནོ་དམ་པར་མཚན་མ་གང་ཡང་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་
ཤེས་སོ། །10  འ ིང་གི་དམིགས་པ་ན།ི མཚན་མར་ག ང་ ས་
ོང་པའི་ཆསོ་ མས་དང༌། མ་པ་ནི། དནོ་དམ་པར་ཐབོ་པ་

དང་མངོན་པར་ ོགས་པ་མེད་པར་ ོགས་པའ་ིཡེ་ཤེས་སོ། །11  
ཆེན་པའོི་དམིགས་པ་ན།ི ཡིན་ གས་ ོགས་པའི་ཤསེ་རབ་ཀྱསི་
ལ་བཞིན་ ་བ ག་པའི་གཞི་ མས་དང༌། མ་པ་ནི། ཆསོ་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་དམགིས་ ་མདེ་པར་ གོས་པའ་ིཡེ་

 
請參閱 Th. Stcherbatsky and E. Obermiller, eds., Abhisamayālaṃkāra-Prajñāpāramitā-
Upadeśa-Śāstra, Bibliotheca Buddhica 23 (Osnabrück, Germany: Biblio Verlag, 1970), 9。
鑑於其所對應之梵文用詞為 parīkṣā （詳察），rtog （或如昂望班登《辭義解》中
所註 brtag）當為較為正確的藏文對譯，該字有「察、驗」之意。 
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ཤེས་སོ། ། 

C" 〔加行道〕忍位所緣與行相（I.31-32B） 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.31-32b) 云：   

{I.31} 
色等無自性 
彼無即為性 
無生無出離 
清淨及無相 

{I.32} 
由不依彼相 
非勝解無想 

བཟོད་པའིི་དམིགས་ མ་ནི། 
ག གས་སགོས་ངོ་བོ་ཉིད་མདེ་ཉདི། །དེ་མེད་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད། ། 
དེ་དག་ ེ་མེད་ངསེ་འ ང་མདེ། །དག་དང་ད་ེདག་མཚན་མ་
མེད། ། དེ་ཡི་མཚན་མར་མི་ ེན་པས། །མོས་མིན་འ ་ཤསེ་མེད་
པ་ཡིན། །ཞསེ་ག ངས། 
〔加行道忍位〕下品所緣，乃無諦實成立自性之色等；行相者，乃
證得「無諦實成立之自性乃是名言體性」之聖智。〔加行道忍位〕
中品所緣，乃以「生與出離無諦實」，亦即「輪迴與涅槃無諦實」
為特質之色等；其行相，證得「修習輪迴涅槃無諦實乃身等五清淨
之因」。〔加行道忍位〕上品所緣，乃「勝義中不執為相」之色等；
其行相，乃證得「彼色等於勝義中兩種作意〔勝解與真實性作意
（de kho na nyid yid byed）〕無所勝解（mos pa yid byed）、無所知」
之聖智。a  

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.31-32b, 3a.5： 
{I.31} 
ག གས་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཉིད། །དེ་མེད་པ་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད། ། 
དེ་དག་ ེ་མེད་ངེས་འ ང་མེད། །དག་དང་དེ་དག་མཚན་མ་མེད། ། 

 
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, 234.18。另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with 
[Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 1, 69。 
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{I.32} 
དེ་ཡི་མཚན་མར་མི་བ ེན་པས། །མོས་མིན་འ ་ཤེས་མེད་པ་ཡིན། ། 

昂望班登《辭義解》，13b.4ff.： 
བཟོད་པ་ ང་ འི་དམགིས་པ་ན།ི བདེན་ བ་ཀྱི་ངོ་བ་ོཉདི་མདེ་
པའི་ག གས་སགོས་དང༌། མ་པ་ནི། བདེན་ བ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་
མདེ་པ་དེ་ཐ་ ད་པའ་ིང་ོབོ་ཉདི་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །  
འ ིང་གི་དམིགས་པ་ན།ི ེ་བ་དང་ངསེ་འ ང་ ེ་འཁོར་བ་དང་
ང་འདས་བདེན་པར་མདེ་པས་ཁྱད་པར་ ་ ས་པའི་ག གས་

སོགས་དང༌། མ་པ་ནི། འཁོར་འདས་བདེན་པར་མེད་པར་
བ ོམ་པས་ ས་སོགས་དག་པ་ འ་ི ་ ེད་པར་ ོགས་པའི་ཡ་ེ
ཤེས་སོ། །  ཆེན་པའོི་དམིགས་པ་ན།ི དོན་དམ་པར་མཚན་མར་
ག ང་ ་མདེ་པའི་ག གས་སོགས་དང༌། མ་པ་ནི། ག གས་
སོགས་ད་ེདག་དནོ་དམ་པར་ཡིད་ ེད་གཉིས་ཀྱིས་མསོ་ ར་མེད་
པ་དང་ཤསེ་ ར་མདེ་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། ། 

D" 〔加行道〕世第一法所緣與行相（I.32C-33） 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.32c-33) 云： 

正定定作用 
授記盡執著 

{I.33} 
三互為一性 
正定不分別 
是順決擇分 
下中上三品 

ཆོས་མཆོག་གི་དམགིས་ མ་ན།ི 
ཏིང་འཛིན་དེ་ཡི་ ེད་པ་ཉིད། ། ང་ ོན་པ་དང་ ོམ་པ་ཟད། ། 
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ག མ་པོ་ཕན་ ན་ངོ་བོ་གཅགི །ཏིང་འཛིན་ མ་པར་མ་ི ོག་
པ། །དེ་ ར་ངེས་འ དེ་ཆ་མ ན་ན།ི ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་
པོ་ཡིན། །ཞསེ་ག ངས། 
〔加行道世第一法〕下品所緣，乃以「（1）無生三摩地、健行等三
摩地與（2）空性勝義中無異」為特質之色等；其行相，乃證得
「彼等三摩地之作用，亦即果報，如所化機因緣深淺任運成就」之
聖智。〔加行道世第一法〕中品所緣，乃「證知其自性時，〔行者〕
得授記」之色等；行相者，證得「勝義中三摩地之三輪〔亦即三摩
地之對境、作者、所作事〕無所緣」之聖智。〔加行道世第一法〕
上品所緣，以「三摩地之三輪勝義中相互無異」為特質之色等；行
相，證得「勝義中不分別為三摩地」之聖智。如是者，順抉擇分四
位，一一皆有下中上三品之分。a  

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.32c-33, 3a.5-3a.6： 
ཏིང་འཛིན་དེ་ཡི་ ེད་པ་ཉིད། ། ང་ ོན་པ་དང་ ོམ་པ་ཟད། ། 
{I.33} 
ག མ་པོ་ཕན་ ན་ངོ་བོ་གཅིག །ཏི   `ང་འཛིན་ མ་པར་མི་ ོག་པ། ། 
དེ་ ར་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་ནི། ། ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ཡིན། ། 

昂望班登《辭義解》，14a.3ff.： 
ཆོས་མཆོག་ ང་ འི་དམིགས་པ་ན།ི ེ་བ་མདེ་པའི་ཏངི་ང་ེ
འཛནི་དང་དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛནི་
མས་དང་ ོང་པ་ཉདི་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་པས་ཁྱད་

པར་ ་ ས་པའི་ག གས་སོགས་དང༌། མ་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་
དའེ་ི དེ་པ་ ེ། འ ས་ ་ག ལ་ འི་ ལ་བ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་
ན་ བ་ ་འ ག་པར་ ོགས་པའ་ིཡེ་ཤེས་སོ། །  འ ངི་གི་

དམིགས་པ་ནི། གང་གི་རང་བཞནི་ ོགས་ན་ ང་ ནོ་པའ་ི
ག གས་སགོས་དང༌། མ་པ་ན།ི དོན་དམ་པར་ཏིང་ང་ེའཛིན་གྱི་

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 69。 
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འཁོར་ག མ་མི་དམགིས་པར་ གོས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །  ཆེན་པའོི་
དམིགས་པ་ནི། དནོ་དམ་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཁརོ་ག མ་
ཕན་ ན་ཐ་དད་མེད་པས་ཁྱད་པར་ ་ ས་པའི་ག གས་སོགས་
དང༌། མ་པ་ནི། དནོ་དམ་པར་ཏངི་ང་ེའཛནི་ ་ མ་པར་མ་ི
གོ་པར་ གོས་པའི་ཡ་ེཤེས་སོ། །  ད་ེ ར་ངསེ་པར་ དེ་པའ་ིཆ་

དང་མ ན་པ་བཞི་པོ་ར་ེརེ་ནས་ ང་ ་དང་འ ངི་དང་ཆནེ་
པའོི་ད ེ་བ་ཅན་ཡནི་ནོ། །12 



2" 解說分別知之差別法（I.34-35） 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.34-35) 云： 

{I.34} 
由所依對治  
二所取分別 
由愚蘊等別  
彼各有九種 

{I.35} 
由實有假有 
能取亦分二 
自在我等體 
蘊等依亦爾 

གཉིས་པ་[ གོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ་]ནི། 
གཞི་དང་ད་ེཡི་གཉེན་པོ་ཡིས། །ག ང་བར་ གོ་པ་ མ་པ་
གཉིས། ། ངོས་དང་ ང་སོགས་ ་ེ ག་གིས། །དེ་ནི་སོ་སརོ་ མ་
པ་དགུ། ། ས་དང་བཏགས་པའི་ ནེ་ཅན་གྱསི། །འཛིན་པའང་
མ་པ་གཉསི་ ་འདོད། །རང་དབང་བདག་སགོས་ངོ་བོ་

དང༌། ། ང་སོགས་ ནེ་ལས་དེ་བཞནི་ནོ། །ཞེས་ག ངས། 
由緣取雜染所依與緣取其清淨對治之區別，所取分別有染汙所取分
別與清淨所取分別兩者，復由緣取愚癡或謂無明與緣取清淨蘊體等
之區別，彼二者各有九種行相 。 

由於具有以實質有為特質之境與以假有為特質之境，亦說能取

分別有二，由自在之我等體性與蘊體等對境之門，亦如前說，彼二

者一一各有九種。 
染汙所取分別有九，因為有（一）執著苦等為真實〔成立〕我

所或受用與（二）若知其自性，清淨、涅槃間接生起，〔兩類〕九

種所取分別：a   
1. 主要染汙─無明 

 
a  昂望班登並未清楚指出如何表列；其中兩兩一組者，有幾組可以拆解獨立讓總數
合計為九，正文的表列只是譯者提供的一種可能性。 
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2. 執著色等有漏蘊體與名色為我與我所之壞聚見 
3-4. 執著常斷二邊之邊執見 
5. 染汙清淨不知取捨之不信 
6. 不住聖道之懈怠 
7. 其他顛倒緣取諸法的覺知 
8-9. 緣他我支分的貪、瞋 

清淨所取分別有九，因為有九種執〔以下各項〕為真實〔成立〕之
我所或受用之所取分別故： 

1. 清淨蘊體 
2. 清淨處 
3. 清淨界 
4. 清淨緣起 
5. 空性 
6. 波羅蜜多 
7. 見道 
8. 修道 
9. 無學道 

實質有能取分別有九，因為在緣取〔下列項目〕後，有九種實質有
能取分別，執以實質有為特質之受用者a為真實〔成立〕： 

1. 執我具自在之〔覺知〕 
2. 執我獨一無二之〔覺知〕 
3. 執我為開啟心識之門的因之〔覺知〕 
4. 執我為觀視者等之〔覺知〕 
5. 三雜染所依 
6. 由世間道離貪欲之所依 
7. 現證四諦見道之所依 
8. 修道之所依，修道乃解脫、次第〔等至〕之體性 
9. 已完成大義或目的之無學道之所依 

有九種施設有能取分別，因為在緣取〔下列項目〕後，有九種施設
有能取分別，執以補特伽羅無我施設有為特質之受用者為真實〔成
立〕： 

1-5. 以清淨為性者：五蘊、眼等十二處、十八界、十二緣起、三十
七菩提分法 

6. 以見道為性者，三解脫門 
7. 以修道為性者，四禪八定 

 
a longs spyod pa po: 受用者、享用者、使用者。 
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8. 較之聲聞等更形殊勝之勝進道a 
9. 力等無學道b 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.34-35, 3a.6-3a.7： 
{I.34} 
གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་ཡིས། །ག ང་བར་ ོག་པ་ མ་པ་གཉིས། ། 
ོངས་དང་ ང་སོགས་ ེ་ ག་གིས། །དེ་ནི་སོ་སོར་ མ་པ་དགུ། ། 

{I.35} 
ས་དང་བཏགས་པའི་ ེན་ཅན་གྱིས། །འཛིན་པའང་ མ་པ་གཉིས་ ་འདོད། ། 

རང་དབང་བདག་སོགས་ངོ་བོ་དང༌། ། ང་སོགས་ ེན་ལས་དེ་བཞིན་ནོ། ། 

昂望班登《辭義解》，16b.4： 
གཞ་ིཀུན་ཉནོ་དང་དའེ་ིགཉནེ་པ་ོ མ་ ང་ལ་དམིགས་པའི་ ེ་
ག་གསི། ག ང་བར་ གོ་པ་ལ་ཉོན་མངོས་ག ང་ ོག་དང་
མ་ ང་ག ང་ ོག་ མ་པ་གཉསི་དང༌། ངོས་པ་ ེ་མ་རིག་པ་

དང་ མ་ ང་གི་ ང་པོ་ལ་སགོས་པ་ལ་དམགིས་པའི་ ་ེ ག་
གསི། ད་ེགཉིས་སོ་ས་ོལ་ མ་པ་དགུ་དགུ་ཡདོ་དོ། ། ས་ ་ཡོད་
པའcི་ཁྱད་པར་ ་ ས་པ་དང་བཏགས་པར་ཡདོ་པས་ཁྱད་པར་
་ ས་པའ་ི ལ་ཅན་གྱསི། འཛནི་པར་ ོག་པའང་ མ་པ་

གཉསི་ ་འདདོ་པ་དང༌། རང་དབང་བའི་བདག་ལ་སགོས་པ་ངོ་
བ་ོདང་ ང་པོ་ལ་སགོས་པའི་ ལ་གྱི་ ོ་ནས་ ར་བཤད་པ་ད་ེ
བཞནི་ ་ད་ེགཉིས་སོ་སོ་ལ་དགུ་དགུ་ཡོད་ད།ོ །  ཉནོ་མངོས་
ག ང་ ོག་དགུ་ཡོད་ད།ེ ཀུན་ཉོན་གྱི་གཙ་བོ་མ་རིག་པ་དང༌། 
ཟག་བཅས་ཀྱི་ག གས་སོགས་ ང་པོ་དང༌། ། མིང་ག གས་ལ་

 
a 此乃「無間頂加行」 (bar cad med ba’i rtse sbyor, anantaramūrdhaprayoga) ，一切
相智之因。. 
b 另請參考 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 76ff。 
c 本書英文譯本譯者 Hopkins 教授認為此處應該作 “wod pas” 而不作 “wod pa’i”。 
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བདག་དང་བདག་གི་བར་ཞེན་པའ་ིའཇིག་ ་དང༌། ག་ཆད་ཀྱི་
མཐའ་གཉསི་ ་ཞེན་པའི་མཐར་ ་དང༌། ཀུན་ ང་གི་ ང་དོར་
མི་ཤེས་པའ་ིམ་དད་པ་དང༌། འཕགས་ལམ་ལ་མི་གནས་པའི་ལེ་
ལོ་དང༌། ཆསོ་ མས་ལ་ ིན་ཅི་ལགོ་ ་དམགིས་པའི་ ོ་གཞན་
དང༌། བདག་གཞན་གྱ་ིཆ་ལ་དམགིས་པའི་ཆགས་ ང་དང༌། 
གང་གི་རང་བཞིན་ཤསེ་ན་ མ་པར་དག་པ་ ང་འདས་བ ད་
ནས་ ེད་པའི་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་གི་བའམ་ལོངས་
ོད་ ར་བདེན་བར་ཞནེ་པའི་ག ང་ ོག་དགུ་ཡོད་པའི་ ིར།13 
མ་ ང་ག ང་ ོག་དགུ་ཡོད་དེ། མ་ ང་ག་ི ང་པོ་དང༌། 

དེའི་ ེ་མཆདེ་དང༌། དའེི་ཁམས་དང༌། དའེི་ ནེ་འ ལེ་དང༌། 
ོད་པ་ཉདི་དང༌། ཕར་ ིན་དང༌། མཐོང་ལམ་དང༌། མོ་ལམ་

དང༌། མི་ བོ་ལམ་ལ་བདག་གི་བའམ་ལངོས་ ོད་ ར་བདེན་
པར་ཞེན་པའི་ག ང་ གོ་དགུ་ཡདོ་པའི་ ིར། ས་འཛིན་གྱི་
ོག་པ་དགུ་ཡོད་དེ། བདག་རང་དབང་ཅན་ ་འཛིན་པ་དང༌། 

བདག་ ་མདེ་པའི་གཅགི་ ར་འཛནི་པ་དང༌། བདག་ མ་ཤེས་
ཀྱི་ ོ་འ དེ་པའི་ ར་འཛིན་པ་དང༌། བདག་ ་བ་པོ་ལ་སོགས་
པར་འཛནི་པ་དང༌། ཀུན་ཉོན་ག མ་གྱི་ ེན་དང༌། འཇགི་ ེན་
པའི་ལམ་གྱསི་འདདོ་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ནེ་དང༌། བདནེ་
བཞི་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་མཐངོ་ལམ་གྱི་ ེན་དང༌། མ་
ཐར་མཐར་གནས་ཀྱི་ང་ོབོར་ ར་བའི་ ོམ་ལམ་གྱི་ ེན་དང། 
དོན་ནམ་དགོས་པ་བ བས་ཟིན་པའི་མི་ ོབ་པའི་ལམ་གྱ་ི ེན་
ལ་དམགིས་ནས་ ས་ཡདོ་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ ་ ས་པའི་ལོངས་ ོད་
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པ་པོར་བདནེ་པར་ཞནེ་པའི་ ས་འཛིན་ ོག་པ་དགུ་ཡདོ་པའི་
ིར། བཏགས་འཛནི་གྱ་ི ོག་པ་དགུ་ཡོད་དེ། ང་པོ་ ་དང༌། 

མིག་སགོས་ ེ་མཆདེ་བ ་གཉསི་དང༌། ཁམས་བཅོ་བ ད་དང༌། 
ེན་འ ེལ་ཡན་ལག་བ ་གཉསི་དང༌། ང་ གོས་སོ་བ ན་གྱི་

ངོ་བོར་ ར་བའི་ མ་ ང་དང༌། མ་ཐར་ ་ོག མ་གྱི་ངོ་བོར་
ར་བའི་མཐོང་ལམ་དང༌། བསམ་ག གས་ཀྱི་ངོ་བོར་ ར་བའི་
ོམ་ལམ་དང༌། ཉན་ཐསོ་སོགས་ལས་ ལ་ ་ ང་བའི་ཁྱད་པར་

གྱི་ལམ་དང༌། ོབས་ལ་སོགས་པའི་མི་ ོབ་པའ་ིལམ་ལ་དམིགས་
ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་བཏགས་ཡདོ་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ ་
ས་པའི་ལངོས་ ོད་པ་པོར་བདནེ་པར་ཞེན་པའི་བཏགས་

འཛིན་གྱི་ གོ་པ་དགུ་ཡོད་པའི་ རི།14 



3" 解說攝持之特質 (I.36) 
彌勒《現觀莊嚴論》云 (I.36)： 

{I.36} 
心不驚怖等 
宣說無性等 
棄捨所治品 
應知為攝持 

ག མ་པ་[ཡངོས་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ་]ནི། 
སེམས་མི་འགོང་བ་ཉདི་ལ་སོགས། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་སགོས་ ོན་
ེད། །དེ་ཡི་མི་མ ན་ གོས་བོར་བ། ། མ་པ་ཀུན་ ་ཡོངས་

འཛིན་ཡནི། །ཞེས་ག ངས། 
加行道菩薩心續中，對於甚深空性義理，心不驚怖等之因，乃殊勝
方便智慧所攝之六波羅蜜多，此為「內攝持」，而「外攝持」a乃善
知識，順應所化機緣份，循序宣說諸法勝義中無性等法理。此二者
所治品包括（一）偏離遍智作意、（二）強烈真實執著等、（三）使
人放棄大乘道之邪魔、惡友，凡此以上，內外攝持悉皆棄捨，於各
個方面攝持所化機，乃是免其墮入有寂二邊之攝持〔善友或善知
識〕。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.36, 3a.7-3b.1： 
{I.36} 
སེམས་མི་འགོང་བ་ཉིད་ལ་སོགས། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་སོགས་ ོན་ ེད། ། 
དེ་ཡི་མི་མ ན་ ོགས་བོར་བ། ། མ་པ་ཀུན་ ་ཡོངས་འཛིན་ཡིན། ། 

昂望班登《辭義解》，19a.5： 
ང་སེམས་ ོར་ལམ་པའི་ ད་ཀྱི་ ོང་ཉདི་ཟབ་མོའི་དནོ་ལ་

སམེས་མ་ིའགངོ་བ་ལ་སགོས་པའི་ ་ཐབས་ཤསེ་ཁྱད་པར་ཅན་
གྱིས་ཟིན་པའི་ ིན་ ག་ནི་ནང་གི་ཡོངས་འཛནི་དང༌། ཆསོ་
མས་དོན་དམ་པར་ང་ོབོ་ཉདི་མདེ་པ་ལ་སགོས་པའི་ཆསོ་

 
a 常譯為「親教師」。 
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ག ལ་ འི་ ལ་བ་དང་འཚམ་པར་རིམ་ཅན་ ་ ནོ་པར་ དེ་
པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ འི་ིཡོངས་འཛནི་ཏེ། དེ་གཉིས་
ཀའི་མ་ིམ ན་ གོས་ མ་མཁྱནེ་ཡདི་ ེད་དང་ ལ་ཞིང་བདེན་
ཞེན་ཤས་ཆ་ེབ་སོགས་དང་ཐགེ་ཆནེ་གྱི་ག ང་ལམ་ ོང་ ་
འ ག་པའི་བ ད་དང་ ིག་གྲགོས་བརོ་བའི་ ་ིནང་གི་ཡངོས་
འཛིན་ནི་ མ་པ་ཀུན་ ་ག ལ་ ་ མས་ དི་ཞིའི་མཐར་ ང་
བ་ལས་ཡངོས་ ་འཛནི་པ་ཡནི་ནོ། ། 



C) 解說教授義如何修 (I.37-73)｛分四｝ 
此中有四：正行所依、正行所緣、正行所為、正行體性。 

ག མ་པ་[གདམས་དོན་ཇི་ ར་ བ་ ལ་བཤད་པ་]ལ་བཞི། བ་པའ་ི ེན། 
བ་པའི་དམིགས་པ། བ་པའི་ཆདེ་ ་ ་བ། བ་པའི་ངོ་བོའོ། ། 

第四義 
4. 大乘正行所依─自性住種姓 

(ཐེག་ཆེན་ བ་པའི་ ེན་རང་བཞནི་གནས་རིགས་) 

1' 正行所依 (I.37-39)｛分二｝ 
此中有二：種姓區分與斷諍。 
དང་པོ་[ བ་པའི་ ེན་]ལ་གཉིས། རགིས་ཀྱི་ད ེ་བ་དང༌། དོ་ ང་
ངོ༌། ། 

a' 種姓區分 (I.37-38) 
彌勒《現觀莊嚴論》 (I.37-38) 云：   

{I.37} 
通達有六法 
對治與斷除 
彼等皆永盡 
具智慧悲愍 

{I.38} 
不共諸弟子 
利他漸次行 
智無功用轉 
所依名種姓 

 
དང་པོ་[རིགས་ཀྱི་ད ེ་བ་]ནི། 
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ོགས་པ་ཡ་ིནི་ཆོས་ ག་དང༌། །གཉེན་པོ་དང་ནི་ ོང་བ་དང༌། ། 
དེ་དག་ཡངོས་ ་ག གས་པ་དང༌། །ཤེས་རབ་ ངི་བ ེར་བཅས་
པ་དང༌། ། བོ་མ་ ན་མོང་མནི་ཉདི་དང༌། །གཞན་གྱི་དནོ་གྱི་གོ་
རིམ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ ལོ་བ་མི་མངའ་བར། །འ ག་པའི་ ནེ་ལ་
རིགས་ཤསེ་ ། །ཞེས་ག ངས། 
具垢真如乃以下所述十三項之所依： 
1-6. 通達六法—四抉擇〔分，亦即加行道暖、頂、忍、世第一法等

四位〕、見道、修道 
7. 對治正行─無間道 
8. 斷除正行─解脫道   
9.   執持在勝義中對治為生、所斷為滅之分別知，彼等永盡，亦即，

斷除所知障之正行   
10. 不住有寂二邊之智慧與悲愍之正行 
11. 不共聲聞等諸弟子之正行  
12. 依序漸次利他之正行  
13. 聖智無功用〔亦即無須勤力〕即可通達如所有性、盡所有性之

正行 

名為大乘自性住種姓。a 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.37-38, 3b.1-3b.2： 
{I.37} 
ོགས་པ་ཡི་ནི་ཆོས་ ག་དང་། །གཉེན་པོ་དང་ནི་ ོང་བ་དང་། ། 

དེ་དག་ཡོངས་ ་ག གས་པ་དང་། །ཤེས་རབ་ ིང་བ ེར་བཅས་པ་དང་། ། 
{I.38} 
ོབ་མ་ ན་མོང་མིན་ཉིད་དང་། །གཞན་གྱི་དོན་གྱི་གོ་རིམས་དང་། ། 

ཡེ་ཤེས་ ོལ་བ་མི་མངའ་བར། །འ ག་པའི་ ེན་ལ་རིགས་ཤེས་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，19b.2： 
གོ་པའ་ིཆསོ་ངསེ་འ དེ་བཞི་དང་མཐོང་ མོ་གཉིས་ཏེ་ ག་

དང༌། གཉནེ་པའོི་ བ་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང༌། ངོ་བའི་

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 79。 
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བ་པ་ མ་གྲོལ་ལམ་དང༌། དོན་དམ་པར་གཉེན་པོ་ ེ་བ་དང་
ང་ ་འགག་པར་ཞནེ་པའི་ མ་ ོག་ད་ེདག་ཡངོས་ ་ག གས་

པ་ ེ་ཤསེ་ བི་ ངས་པའི་ བ་པ་དང༌། ིད་ཞིའི་མཐར་མི་
གནས་པའི་ཤསེ་རབ་དང་ ངི་ འེ་ི བ་པ་དང༌། བོ་མ་ཉན་
ཐོས་ལ་སགོས་པ་དང་ ན་མངོ་མ་ཡནི་པའི་ བ་པ་དང༌། 
གཞན་དནོ་ག་ོརམི་བཞནི་ ེད་པའ་ི བ་པ་དང༌། ཇི་ ་ཇི་ ེད་
ལ་ཡ་ེཤསེ་ ལོ་བ་མ་ིམངའ་བར་འ ག་པའ་ི བ་པའི་ ནེ་ ི་མ་
དང་བཅས་པའི་དེ་བཞནི་ཉིད་ལ་ཐེག་ཆནེ་གྱ་ིརང་བཞནི་གནས་
རགིས་ཞསེ་ འོ། །15 
b' 斷諍 (I.39) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.39) 云： 

{I.39} 
〔質疑〕 
法界無差別 
種性不應異    
〔釋疑〕 
由能依法異 
故說彼差別 

གཉིས་པ་[ དོ་ ང་]ནི། 
ཆོས་ཀྱི་ད ངིས་ལ་ད རེ་མེད་ རི། །རིགས་ནི་ཐ་དད་ ང་མ་
ཡིན། །བ ནེ་aཔའི་ཆསོ་ཀྱི་ ེ་ ག་གིས། །དེ་ཡི་ད ེ་བ་ཡོངས་ ་

 
a  sde dge (3b.2), co ne (3b.3), 與獅子賢所著《明義釋》 (89b.7) 皆作 rten ，而 Peking 
(4a.3), snar thang (4b.6) 與聖解脫軍的注釋  (60a.2) 則作 brten。其所對應之梵文偈頌
如下： 
dharmadhātorasaṃbhedādgotrabhedho na yujyate ca | 
ādheyadharmabhedāttu tadbhedaḥ pāragīyate || I.39 || 

請參考 Stcherbatsky and Obermiller, Abhisamayālaṃkāra, 6。鑑於 ādheya 在這個語境
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བ ོད། །ཅསེ་ག ངས། 
 質疑：法性若是種姓，則法界共同無差別住於一切之故，三乘 
種姓不應相異有別。 
 釋疑：於此答覆有二，一者由論典〔《現觀莊嚴論》〕

含義推論所得，另一者則是論典所明白揭示。 
• 第一〔由《現觀莊嚴論》含義推論〕：法性雖無差別，三種種

姓殊異的論述仍然應理，因為三乘補特伽羅〔聲聞、獨覺、菩
薩〕由於〔福德〕資糧與根器特質不同，在證悟層次上，為證
得各自的無漏聖法而緣取法性時，如其所緣，〔法性〕成為通
達各自所證之因。雖〔自〕認為此乃某某種姓等名言安立之因，
仍須分析觀察。 

• 第二〔《現觀莊嚴論》明白揭示〕，法性雖無差別，種姓區分成
上、中、下三等仍然應理，乃因能依法三乘之三種不同證悟，
由其差異之故，完整宣說彼等所依種姓差別。簡言之，所證真
如雖無差別，但因證悟的覺知有上、中、下三等之分，所以從
有境的角度來看，才安立了不同的種姓。a 

此處，「所依」（rten）與「能依」（brten pa）應解作境（yul）與有
境（yul can），而不 解 作差別事（khyad gzhi）與差別 法（khyad 
chos），因為若非如此，正行則成所依，而種姓則成能依，「自性住
種姓乃正行所依」的說法亦因此而變成不應理。另外，也因為此文
乃是得知「小乘聖者現證空性」的出處。b  

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.39, 3b.2： 
{I.39} 
ཆོས་ཀྱི་ད ིངས་ལ་ད ེར་མེད་ ིར། །རིགས་ནི་ཐ་དད་ ང་མ་ཡིན། ། 
བ ེན་cཔའི་ཆོས་ཀྱི་ ེ་ ག་གིས། །དེ་ཡི་ད ེ་བ་ཡོངས་ ་བ ོད། ། 

 
的意義，brten 似乎是藏文原文中比較好的選字，亦為昂望班登的解讀，如同他隨
後在注釋中所示。 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 84ff。 
b 宗喀巴大師於《入中論善顯密意疏》云：「此說〔某些〕聲聞獨覺亦通達法性。」
而後宗大師續而闡釋，《現觀莊嚴論》、〔聖解脫軍所著〕《二萬明論》與〔獅子
賢所著〕《八千頌大疏》皆可看出應成派的見解─某些聲聞與獨覺證知自性空的細
分空性。宗大師認為彌勒《現觀莊嚴論》不只呈現瑜伽行中觀師的觀點，也呈現了
應成的觀點。See Jeffrey Hopkins, Compassion in Tibetan Buddhism (Ithaca, N.Y.: Snow 
Lion Publications, 1980), 178-181; the portion of the book that is Tsong-kha-pa’s Illumi-
nation of the Thought (chapters 1-5) is downloadable at: 
http://uma-tibet.org/edu/gomang/dbu_ma/middle.php. 
c  請參閱前面的註腳。 
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昂望班登《辭義解》，20a.4： 
ཆོས་ཉདི་རགིས་ཡིན་ན་ཆསོ་ཀྱ་ིད ངིས་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་
མོང་ ་ད རེ་མདེ་པར་གནས་པའ་ི རི་ཐགེ་པ་ག མ་གྱ་ིརགིས་
ཐ་དད་པའ་ིད ེ་བ་ ང་བ་མ་ཡནི་ནོ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་
གཉིས། དནོ་གྱིས་ཐོབ་པའི་ལན་དང༌། དངོས་ ་བ ན་པའི་ལན་
ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆསོ་ཉདི་ལ་ད རེ་མེད་ཀྱང་རིགས་ཐ་དད་
ག མ་གྱི་ མ་གཞག་འཐད་ད།ེ ཐགེ་པ་ག མ་གྱི་གང་ཟག་
ཚགས་དང་དབང་པའོི་ཁྱད་པར་མ་ིའ ་བའི་ ོགས་པའི་རིམ་
གྱིས་རང་རང་གི་འཕགས་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆསོ་ཐོབ་ ིར་ ་
ཆོས་ཉདི་ལ་དམིགས་པ་ན། ཇི་ ར་དམིགས་པ་དེ་དང་མ ན་
པར་རང་རང་གི་ ོགས་པ་དེ་དང་དེ་ཐོབ་པའ་ི ར་འ ར་པས་
དེ་དང་དའེ་ིརིགས་ཞསེ་ཐ་ ད་བཏགས་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ཡིན་
ནམ་ མ་ཡང་ད ད་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ན།ི ཆོས་ཉདི་ལ་ད ེ་
བ་མི་འ ་བ་མེད་ཀྱང་རིགས་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་གྱི་ད ་ེབ་
འཐད་དེ། ནེ་པའ་ིཆསོ་ཐགེ་པ་ག མ་གྱི་ གོས་པ་ཐ་དད་
ག མ་གྱི་ ་ེ ག་གསི་ ེན་རགིས་དའེ་ིད ་ེབ་ཡངོས་ ་བ དོ་
པའམ་བ ན་པའི་ རི་ཏེ། མདོར་ན་ ོགས་ ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་
མི་འ ་བ་མེད་ཀྱང་ད་ེ ོགས་པའ་ི ོ་ལ་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་
ང་བས་ ལ་ཅན་གྱི་ ོ་ནས་རགིས་ཐ་དད་པར་བཏགས་པའི་
ིར་རོ། ། བས་འདའིི་ ེན་དང་བ ེན་པ་ནི་ ལ་ ལ་ཅན་ལ་
ེད་པ་ཡིན་གྱི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་མི་ ེད་དེ། གཞན་ ་ན་
བ་པ་ ནེ་དང་རིགས་བ ེན་པར་འ ར་བས་ བ་པའི་ ེན་
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རང་བཞནི་གནས་རགིས་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་འ ར་
བའི་ ིར་དང༌། ག ང་འདི་ཐགེ་དམན་འཕགས་པས་ ོང་ཉིད་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་ དེ་ ་འ ར་ ལ་ཡོད་པའི་
ིར། ། 



第五義 

5. 大乘正行所緣 
(ཐེག་ཆེན་ བ་པའི་དམིགས་པ་) 

2' 大乘正行所緣 (I.40-41) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.40-41) 云：  

{I.40} 
所緣一切法 
此復為善等 
若世間所知 
及諸出世間 

{I.41} 
有漏無漏法 
諸有為無為 
若共弟子法 
及佛不共法 

གཉིས་པ་[ བ་པའི་དམིགས་པ་]ནི། 
དམིགས་པ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་དེ། །དེ་ཡང་དགེ་ལ་སགོས་པ་
ཡིན། །འཇགི་ ེན་པ་ཡི་ ོགས་པ་དང༌། །གང་དག་འཇགི་ ེན་
འདས་འདདོ་དང༌། །ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་དང༌། །གང་
དག་འ ས་ ས་འ ས་མ་ ས། ། བོ་མ་ ན་མོང་ཆསོ་ མས་
དང༌། །གང་དག་ བ་པའི་ ན་མངོ་མིན། །ཞེས་ག ངས། 
大乘正行所緣者一切法，此復 

1-3. 一一為：善、不善、無記等三 
4. 世間異生〔即凡夫〕心續之世間道所攝之五蘊 
5. 出世間聖者心續之四靜慮 
6. 有漏：非對治我見之近取蘊 
7. 無漏：對治我見之四念住  
8. 許有為之界 
9. 無為真如 
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10. 共聲聞弟子之法─四靜慮 
11. 唯能仁王〔佛〕方有之不共法十力a 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.40-41, 3b.2-3b.3： 
{I.40} 
དམིགས་པ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་དེ། །དེ་ཡང་དགེ་ལ་སོགས་པ་ཡིན། ། 
འཇིག་ ེན་པ་ཡི་ ོགས་པ་དང་། །གང་དག་འཇིག་ ེན་འདས་འདོད་དང་། ། 
{I.41} 
ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་དང་། །གང་དག་འ ས་ ས་འ ས་མ་ ས། ། 
ོབ་མ་ ན་མོང་ཆོས་ མས་དང་། །གང་དག་ བ་པའི་ ན་མོང་མིན། ། 

昂望班登《辭義解》，20b.5： 
ཐེག་ཆནེ་ བ་པའི་དམགིས་པ་ནི་ཆསོ་ མས་ཐམས་ཅད་ད།ེ ད་ེ
ཡང་དག་ེམ་ིདགེ་ ང་མ་བ ན་ག མ་རེ་རེ་དང༌། འཇགི་ ནེ་
པ་ ེ་སོ་ འེ་ི ད་ཀྱི་འཇིག་ ནེ་པའི་ལམ་གྱསི་བ ས་པའི་ ང་
པོ་ ་དང༌། འཇགི་ ནེ་ལས་འདས་པ་འཕགས་པའི་ ད་ཀྱ་ི
བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། ཟག་བཅས་ཏེ་བདག་ འི་གཉནེ་པོ་མ་
ཡིན་པའི་ཉརེ་བར་ལནེ་པའི་ ང་པོ་དང༌། ཟག་མདེ་དེ་བདག་
འི་གཉེན་པོ་ ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང༌། འ ས་ ས་

འདོད་པའི་ཁམས་དང༌། འ ས་མ་ ས་དེ་བཞནི་ཉིད་དང༌། བོ་
མ་ཉན་ཐོས་དང་ ན་མངོ་བའི་ཆསོ་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། 
བ་པའ་ིདབང་པོ་ཁོ་ནའི་ ན་མངོ་མ་ཡནི་པའི་ཆོས་ བོས་

བ ་ ེ་བ ་གཅིག་གོ །16

 
a  請 參 閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Ha-
ribhadra’s] Ālokā, vol. 1, 86ff。 



第六義 

6. 大乘正行之所為 
(ཐེག་ཆེན་ བ་པའི་ཆེད་ ་ ་བ་) 

3' 正行之所為 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.42) 云： 

{I.42} 
勝諸有情心 
及斷智為三 
當知此三大 
自覺所為事 

ག མ་པ་[ བ་པའི་ཆེད་ ་ ་བ་]ནི། 
སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་ཉིད་སམེས་དང༌། ། ོང་དང་ གོས་དང་
ག མ་པོ་ལ། །ཆནེ་པོ་ག མ་གྱི་རང་འ ང་གི །ཆེད་ ་ ་བ་
འདི་ཤསེ་ ། །ཞསེ་ག ངས། 
• 心大─補特伽羅自心續中有大悲心，則成諸有情之勝 
• 斷大─究竟斷德 
• 證大─究竟證德 

茲因以三大而言，趣入正行，如是由三大而自然成為菩薩，此三行
相，當知乃是菩薩所為事，此乃根據賈曹傑所著之《心要莊嚴疏》。
a 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.42, 3b.3-3b.4： 
{I.42} 
སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་ཉིད་སེམས་དང་། ། ངས་དང་ ོགས་དང་ག མ་པོ་ལ། ། 
ཆེན་པོ་ག མ་གྱི་རང་ ང་གི །ཆེད་ ་ ་བ་འདི་ཤེས་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，21a.6： 
རང་ ད་ལ་ ན་པའི་གང་ཟག་ད་ེསམེས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆགོ་ ་

 
a  另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 89。 
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ེད་པའི་ཆསོ་ གས་ ་ེཆེན་པོ་ནི་སམེས་ཆེན་པོ་དང༌། ངས་པ་
མཐར་ ག་ནི་ ོང་བ་ཆེན་པོ་དང༌། གོས་པ་མཐར་ ག་ནི་
གོས་པ་ཆནེ་པོ་དང་ག མ་པའོི་དབང་ ་ ས་ནས་ བ་པ་ལ་

འ ག་པས་ན། །དེ་ ར་ཆནེ་པ་ོཉདི་ག མ་གྱི་ ོ་ནས་རང་ ང་
ེ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ིཆདེ་ ་ ་བ་ མ་པ་ག མ་པ་ོའད་ི

ཡིན་པར་ཤསེ་པར་ འོ། ། འདི་ནི་ མ་བཤད་ ར་ཡིན་ལ།17 



4' 正行體性 (I.43-73)｛分四｝ 
意樂廣大甲鎧正行、加行廣大趣入正行、福智資糧廣大資糧正

行、定出一切相智出生正行等四。 

 
བཞི་པ་[ བ་པའི་ངོ་བོ་]ལ་བཞི། བསམ་པ་ ་ཆེ་བ་གོ་ བ། ོར་བ་
་ཆེ་བ་འ ག་ བ། ཚགས་གཉསི་ ་ཆེ་བ་ཚགས་ བ། མ་

མཁྱེན་གདནོ་མི་ཟ་བར་འ ིན་ དེ་ངེས་འ ང་ བ་པ་བཤད་
པའོ། ། 

第七義 

7. 甲鎧正行 
(གོ་ བ་) 

a' 意樂廣大甲鎧正行 (I.43) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.43) 云： 

{I.43} 
由彼等別別 
皆攝施等六 
故披甲修行 
六六如經說 

དང་པོ་[བསམ་པ་ ་ཆེ་བ་གོ་ བ་]ནི། 
དེ་དག་སོ་སོར་ ིན་ལ་སོགས། ། མ་པ་ ག་ ་བ ས་པ་ཡིས། ། 
གོ་ཆའི་ བ་པ་གང་ཡནི་ཏེ། ། ག་ཚན་ ག་གསི་ཇི་བཞནི་
བཤད། ། ཅསེ་ག ངས། 
披甲修行〔即「甲鎧正行」〕者，藉由六〔組〕六〔項〕的方式，
亦即，如《般若經》依照布施等六度完整無缺地宣說： 
• 收攝方式─別別收攝，亦即各個中有六行相 
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• 所攝—布施彼等 
• 能攝—布施等a     
〔布施等能攝，將布施彼等所攝，別別收攝在六行相中，亦即藉由
各個有六的方式收攝。〕 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.43, 3b.4-3b.5： 
{I.43} 
དེ་དག་སོ་སོར་ ིན་ལ་སོགས། ། མ་པ་ ག་ ་བ ས་པ་ཡིས། ། 
གོ་ཆའི་ བ་པ་གང་ཡིན་དེ། ། ག་ཚན་ ག་གིས་ཇི་བཞིན་བཤད། ། 

昂望班登《辭義解》，21b.4： 
བ ་ ེད་ ནི་པ་ལ་སགོས་པ་ མ་པ་ ག་ ་བ ་ ་ ིན་སོགས་
ད་ེདག་ ད་ ལ་སོ་སརོ་ཏེ་རེ་རེར་ ག་བ ས་པ་ཡསི། ག་ོཆའ་ི
བ་པ་གང་ཡནི་པ་དེ་ ག་ཚན་ ག་གི་ད ེ་བའི་ ོ་ནས་ ིན་

སོགས་ ག་ཇ་ིབཞནི་ ་ ེ་གྲངས་ཚང་བར་ མ་གྱི་མདོ་ལས་
བཤད་དོ། །18 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 95ff.。 



第八義 

8. 趣入正行 
(འ ག་ བ་) 

b' 加行廣大趣入正行 (I.44-45) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.44-45)云：  

{I.44} 
靜慮無色定 
施等道慈等 
成就無所得 
三輪善清淨 

{I.45} 
所為及六通 
於一切相智 
能趣入正行 
當知昇大乘 

གཉིས་པ་[ རོ་བ་ ་ཆེ་བ་འ ག་ བ་]ནི། 
བསམ་གཏན་ག གས་མེད་ ནི་སགོས་དང༌། །ལམ་དང་ མས་
ལ་སོགས་པ་དང༌། །དམགིས་པ་མདེ་དང་ ན་པ་དང༌། །འཁོར་
ག མ་ མ་པར་དག་པ་དང༌། །ཆེད་ ་ ་དང་མངོན་ཤེས་
ག ། མ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ ལ་ལ་ནི། །འ ག་པའི་ བ་པ་ཐེག་

ཆེན་ལ། །འཛག་པ་ཡནི་པར་ཤེས་པར་ ། །ཞེས་ག ངས། 
大乘〔補特伽羅〕所依所攝： 

1. 修行色界靜慮、無色等至之世間道 
2. 布施等六度─能得自利證德圓滿，出世間道 
3. 能得斷德圓滿，見、修、無學、勝進a等四道 
4. 他利得以成辦之方便慈〔、悲、喜、捨〕等四無量 

 
a 此乃無間頂加行（bar cad med ba’i rtse sbyor, anantaramūrdhaprayogaḥ），一切相
智之因。 
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5. 能淨他利，具足證悟空性無所緣〔成就無所得〕之道 
6. 證知六度之能所業三諦實空、如幻術之三輪清淨道   
7. 為利三所為善根迴向之道    
8. 〔福德、智慧〕資糧得以速疾圓滿之方便，趣入六神通   
9. 趣入於一切相智果位之正行   

當知此九項趣入正行，乃是於大乘中一再晉升。a  
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.44-45, 3b.5-3b.6： 
{I.44} 
བསམ་གཏན་ག གས་མེད་ ིན་སོགས་དང་། །ལམ་དང་ མས་ལ་སོགས་པ་དང་། ། 
དམིགས་པ་མེད་དང་ ན་པ་དང་། །འཁོར་ག མ་ མ་པར་དག་པ་དང་། ། 
{I.45} 
ཆེད་ ་ ་དང་མངོན་ཤེས་ ག ། མ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ ལ་ལ་ནི། ། 
འ ག་པའི་ བ་པ་ཐེག་ཆེན་ལ། །འཛགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，23a.1： 
ེན་ཐགེ་ཆནེ་གྱིས་བ ས་པའི་འཇགི་ ེན་པའ་ིལམ་བསམ་

ག གས་ཀྱི་ ོམས་འ ག་ཉམས་ ་ལེན་པའི་འ ག་ བ་དང༌། 
འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་རང་དོན་ གོས་པ་ ན་ཚགས་
ཐོབ་ ེད་ ནི་སགོས་ཕར་ ིན་ ག་དང༌། ངས་པ་ ན་ཚགས་
ཐོབ་ ེད་མཐོང་ མོ་མ་ི ོབ་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་བཞི་དང༌། གཞན་
དོན་འ བ་པའི་ཐབས་ མས་སགོས་ཚད་མེད་བཞི་དང༌། 
གཞན་དོན་ མ་པར་དག་ ེད་ ངོ་ཉིད་ ོགས་པའི་མི་དམགིས་
པ་དང་ ན་པའི་ལམ་དང༌། ིན་ ག་གི་ ་ ེད་ལས་ག མ་
བདེན་པས་ ོང་པ་ ་མ་ ་ ར་ ོགས་པའི་འཁརོ་ག མ་ཡངོས་
་དག་པའ་ིལམ་དང༌། དགེ་ ་ཆདེ་ ་ ་བ་ག མ་གྱི་དནོ་ ་

བ ོ་བའི་ལམ་དང༌། ཚགས་ ར་ ་ ོགས་པའ་ིཐབས་མངནོ་

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 97ff.。 
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ཤསེ་ ག་ལ་འ ག་པའ་ིདེ་དང༌། འ ས་ ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་
ལ་འ ག་པའ་ི བ་པ་ ེ་དགུ་པོ་ནི་ཐགེ་ཆནེ་ལ་གོང་ནས་གོང་
་འཛག་པ་ཡནི་པར་ཤསེ་པར་ འོ། །



第九義 
9. 資糧正行 

(ཚགས་ བ་) 

c' 二資糧廣大資糧正行 (I.46-71)｛分二｝ 
此處有二：總示與難解別說。 

ག མ་པ་[ཚགས་གཉིས་ ་ཆེ་བ་ཚགས་ བ་]ལ་གཉིས། ིར་བ ན་པ་
དང༌། ོགས་དཀའ་བ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ། ། 

1"〔二資糧廣大資糧正行〕總示 (I.46-47) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.46-47) 云：   

{I.46} 
悲及施等六 
並修止觀道 
及以雙運道 
諸善權方便 

{I.47} 
智福與諸道 
陀羅尼十地 
能對治當知 
資糧行次第 

དང་པོ་[ཚགས་གཉིས་ ་ཆེ་བ་ཚགས་ བ་ ིར་བ ན་པ་]ནི། 
བ ེ་དང་ ནི་ལ་སོགས་པ་ ག །ཞི་གནས་ ག་མཐོང་བཅས་པ་
དང༌། ། ང་ ་འ ལེ་བའི་ལམ་གང་དང༌། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་
གང་ཡིན་དང༌། །ཡེ་ཤསེ་དང་ནི་བསོད་ནམས་དང༌། །ལམ་དང་
ག ངས་དང་ས་བ ་དང༌། །གཉནེ་པོ་ཚགས་ཀྱི་ བ་པ་ཡི། །རམི་
པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ། །ཞསེ་ག ངས། 
以意樂、加行而言有七項 
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1. 悲心資糧正行 
2-7.布施〔、持戒、忍辱、精進、靜慮、般若〕等六資糧正行 
以入、不入於定中而言有四項 
8. 寂止資糧正行 
9. 勝觀資糧正行 
10. 止觀雙運資糧正行 
11. 善巧方便資糧正行 
以見、行而言有兩項 
12. 智慧資糧正行 
13. 福德資糧正行 
以成辦果位與執持所緣而言有兩項 
14. 道資糧正行 
15. 陀羅尼資糧正行 
以功德所依與去除過失而言有兩項 
16-17. 地與對治兩項資糧行   

當知此十七項乃資糧正行之數量次第。a  
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.46-47, 3b.6-3b.7： 
{I.46} 
བ ེ་དང་ ིན་ལ་སོགས་པ་ ག །ཞི་གནས་ ག་མཐོང་བཅས་པ་དང་། ། 
ང་ ་འ ེལ་པའི་ལམ་གང་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡིན་དང་། ། 

{I.47} 
ཡེ་ཤེས་དང་ནི་བསོད་ནམས་དང་། །ལམ་དང་ག ངས་དང་ས་བ ་དང་། ། 
གཉེན་པོ་ཚགས་ཀྱི་ བ་པ་ཡི། །རིམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，23a.7： 
བསམ་ རོ་གྱི་དབང་ ་ ས་པ་ ིང་ ་ེབ་དང་ ནི་པ་ལ་སགོས་
པ་ ག་ ེ་བ ན་དང༌། མཉམ་པར་བཞག་མ་བཞག་གི་དབང་ ་
ས་པ་ཞི་གནས་དང་ ག་མཐངོ་དང་དེ་ ང་འ ལེ་དང་ཐབས་

མཁས་ཏེ་བཞི་དང༌། ་ ོད་ཀྱི་དབང་ ་ ས་པ་ཡེ་ཤསེ་དང་
བསདོ་ནམས་གཉིས་དང༌། འ ས་ ་ བ་པ་དང་དམགིས་པ་
འཛིན་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ལམ་དང་ག ངས་གཉིས་དང༌། 

 
a 另請參閱 See also Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and 
[Haribhadra’s] Ālokā, vol. 1, 102ff.。 
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ཡོན་ཏན་གྱ་ི ེན་ ེད་པ་དང་ཉསེ་པ་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་པ་
ས་དང་གཉནེ་པའོི་ཚགས་ བ་གཉསི་དང་བ ་བ ན་ནི་ཚགས་
ཀྱ་ི བ་པའ་ིགྲངས་ཀྱི་རམི་པ་ཡནི་པར་ཤསེ་པར་ འོ། ། 

2" 〔二資糧廣大資糧正行〕難處別說 (I.48-71)
｛分二｝ 
此處有二：別說地資糧與別說對治資糧。 

གཉིས་པ་[ཚགས་གཉིས་ ་ཆེ་བ་ཚགས་ བ་ ོགས་དཀའ་བ་ ེ་ ག་ ་བཤད་

པ་]ལ་གཉིས། སའི་ཚགས་དང༌། གཉེན་པའོི་ཚགས་ ེ་ ག་ ་
བཤད་པའོ། ། 

A" 別說地資糧 (I.48-70)｛分二｝ 
此中有二：因位九地之修治與果位十地之性相。 

དང་པོ་[སའི་ཚགས་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་]ལ་གཉསི། ་ས་དགུའ་ིཡོངས་
ོང་དང༌། འ ས་ ་ས་བ ་པའི་མཚན་ཉདི་ད།ོ ། 

1: 因位九地之修治 (I.48-69)｛九項｝ 

a:初地修治 (I.48-50) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.48-50) 云：  

{I.48} 
由十種修治 
當能得初地 
意樂饒益事 
有情平等心 

{I.49} 
能捨近善友 
求正法所緣 
常發出家心 
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佛身喜欲求a 

{I.50} 
開闡正法教 
諦語為第十 
彼性不可得 
當知名修治 
 

དང་པོ་[ ་ས་དགུའི་ཡོངས་ ོང་]ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་[ས་དང་པོའི་ཡོངས་
ོང་]ནི།  
ཡོངས་ ་ ངོ་བ་ མ་བ ་ཡིས། །ས་ནི་དང་པོ་ཐོབ་འ ར་
ཏེ། །བསམ་དང་ཕན་པའི་དངསོ་ཉདི་དང༌། །སམེས་ཅན་ མས་
ལ་སེམས་མཉམ་ཉདི། །གཏོང་དང་བཤེས་གཉནེ་བ ེན་པ་
དང༌། །དམ་ཆོས་དམིགས་པ་ཚལ་བ་དང༌། ། ག་ ་ངེས་འ ང་
སེམས་ཉདི་དང༌། ། སངས་ ས་ ་འདོད་དགའ་བ་དང༌། །ཆོས་
ོན་པ་དང་བདེན་པ་ཡི། ། ཚགི་ན་ིབ ་པ་ཡནི་པར་

འདོད། །འདི་དག་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པས། །ཡངོས་ ་ ོང་
བར་ཤེས་པར་ ། །ཞེས་ག ངས།  
藉由十種修治行相，初地登入之後當能得以圓滿b，而此十種修治為
何？  

1. 增上意樂，聲聞、獨覺作意無以染汙   
2. 持守大乘法教饒益自他所需    
3. 對待有情不分親疏遠近，保持平等心   
4. 一切財物不吝能捨 

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「愛樂見佛身」，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。 
b 中文譯註：「修治」藏文原文為 “yongs su sbyong ba”，字面直譯為「完（全淨）
治」，而此處的「圓滿」在作者論註中為 “yongs su rdzogs pa” ，字面直譯為「完全
具備」，是故英文譯本的 thorough purifier（修治）呼應 thoroughly completed（圓
滿），而中文譯文沿用慣用譯詞（法尊法師所譯《現觀莊嚴論》“yongs su sbyong 
ba”譯為「修治」）。初地有十項修治，二地八項，三地五項；四地十項，五地十
項，六地十二項，七地二十項，八地八項，九地十二項。 
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5. 親近善友 
6. 尋求三乘正法所緣 
7. 不喜在家，常發出家心    
8. 恆常欲求成就佛身並作意     
9. 對人開示正法傾囊相授、無所吝惜    
10. 言語諦實無欺、重承諾 

以上乃為〔初地〕十項修治a，當知彼等諸法，勝義中自性不可得，
世俗中如幻修功德，亦即功德得以圓滿；又，治過失，亦即過失得
以斷除。b 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.48-50, 3b.7-4a.2： 
{I.48} 
ཡོངས་ ་ ོང་བ་ མ་བ ་ཡིས། །ས་ནི་དང་པོ་ཐོབ་འ ར་ཏེ། ། 
བསམ་དང་ཕན་པའི་དངོས་ཉིད་དང་། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་སེམས་མཉམ་ཉིད། ། 
{I.49} 
གཏོང་དང་བཤེས་གཉེན་བ ེན་པ་དང་། །དམ་ཆོས་དམིགས་པ་ཚལ་བ་དང་། ། 
ག་ ་ངེས་འ ང་སེམས་ཉིད་དང་། །སངས་ ས་ ་འདོད་དགའ་བ་དང་། ། 

{I.50} 
ཆོས་ ོན་པ་དང་བདེན་པ་ཡི། །ཚིག་ནི་བ ་པ་ཡིན་པར་འདོད། ། 
འདི་དག་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པས། །ཡོངས་ ་ ོང་བར་ཤེས་པར་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，23b.6： 
ཡངོས་ ་ ངོ་བ་ མ་པ་བ ས་ས་དང་པོ་ཐབོ་ཟིན་ཡོངས་ ་
ོགས་པར་འ ར་ཏ།ེ བ ་གང་ཞ་ེན། ཉན་རང་ཡིད་ དེ་ཀྱིས་

མ་གོས་པའ་ི ག་པའི་བསམ་པ་དང༌། རང་གཞན་གྱི་དགསོ་པ་ལ་
ཕན་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆསོ་འཛནི་པ་དང༌། སམེས་ཅན་ མས་ལ་

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 118. 
b 以此而言，色拉傑學者隆多．昂旺洛桑在《般若名相》中（Phar phyin las byung 
ba'i ming girnam grangs，英文譯名 Vocabulary Occurring in the Perfection of Wisdom, 
358.3）云： 

於其所在地上，能去除彼地過失並圓滿彼地功德之功德，乃一地修治之
性相。 
རང་གང་ལ་ ན་པའི་ས་དའེི་ ནོ་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་
སའི་ཡོངས་ ོང་གི་མཚན་ཉདི། 
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རིས་ ་མ་ཆད་པར་སམེས་མཉམ་པ་དང༌། སརེ་ ་མེད་པར་
བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཏངོ་བ་དང༌། དགེ་བའི་བཤསེ་གཉནེ་
བ ནེ་པ་དང༌། ཐེག་པ་ག མ་ ་གཏོགས་པའི་དམ་པའི་ཆསོ་ཀྱི་
དམགིས་པ་ཚལ་བ་དང༌། ཁྱམི་ན་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་མི་
དགའ་བར་ ག་ ་རབ་ ་འ ང་བ་དང༌། ག་ ་སངས་ ས་
ཀྱི་ ་ བ་པར་འདདོ་ཅངི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང༌། གཞན་ལ་དཔེ་
མ ད་དང་སེར་ ་མདེ་པར་དམ་པའི་ཆསོ་རབ་ ་ ནོ་པ་དང༌། 
དམ་བཅའ་བ་མི་བ ་བའི་བདནེ་པར་ ་བ་ ེ་བ ་པ་ོཡནི་པར་
འདདོ་དོ། །ཆོས་འད་ིདག་དནོ་དམ་པར་རང་བཞནི་མ་ིདམགིས་
པ་དང་ཀུན་ ོབ་ ་ ་མ་ ་ ར་ཡོན་ཏན་ ངོ་བ་ ེ་ གོས་
པར་ ེད་ཅངི་ ོན་ ངོ་བ་ ེ་སེལ་བར་ ེད་པར་ཤསེ་པར་ འ།ོ ། 

b: 二地之修治 (I.51) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.51) 云：   

{I.51} 
戒報恩三忍a 
極喜及大悲 
承事敬師聞 
勤施等共八b  

གཉིས་པ་[ས་གཉིས་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
ལ་ཁྲམིས་ ས་པ་གཟོ་དང་བཟོད། །རབ་ ་དགའ་དང་ ངི་

བ ེ་ཆེ། །བཀུར་བ ི་ ་མ་ལ་གུས་ཉན། །བ ད་པ་ ིན་ལ་སོགས་

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「戒報恩安忍」，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。 
b 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「第八勤施等」，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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ལ་བ ནོ། །ཞེས་ག ངས། ། 
透由以下八項法行〔修治〕，〔菩薩道〕二地得以如前〔如同初地〕
完全淨治： 

1. 三戒清淨〔亦即攝善法戒、饒益有情戒、律儀戒〕 
2. 回報他人所施恩惠 
3. 修習忍辱三種行相〔亦即，耐怨害忍（gnod byed la ci mi snyam 

pa’i bzod pa）、安受苦忍（sdug bsngal dang len gyi bzod pa）、諦
察法忍（chos la nges rtogs kyi bzod pa）〕 

4. 行持善法極喜無悔      
5. 對有情心懷大悲，慈愛廣被眾生  
6. 承事住持、師長等   
7. 上師座下恭敬聞法、依教奉行  
8. 勤修布施等六度以利他a 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.51, 4a.2： 
{I.51} 
ལ་ཁྲིམས་ ས་པ་གཟོ་དང་བཟོད། །རབ་ ་དགའ་དང་ ིང་བ ེ་ཆེ། ། 

བཀུར་ ི་ ་མ་ལ་གུས་ཉན། །བ ད་པ་ ིན་ལ་སོགས་ལ་བ ོན། ། 

昂望班登《辭義解》，24b.1： 
ལ་ཁྲམིས་ མ་ག མ་ཡོངས་ ་དག་པ་དང༌། གཞན་གྱིས་ཕན་

པ་ ས་པའ་ི ིན་གཟ་ོབ་དང༌། བཟདོ་པ་ མ་པ་ག མ་ ོམ་པ་
དང༌། དགེ་བའི་ཆོས་ བ་པ་ལ་འགྱོད་པ་མདེ་པར་རབ་ ་
དགའ་བ་དང༌། སམེས་ཅན་ལ་ ངི་བ ་ེཆེ་ཞངི་ཀུན་ལ་ མས་
པ་དང༌། མཁན་ ོབ་སགོས་ལ་བཀུར་ ི་ལ་སགོས་པ་ དེ་པ་
དང༌། ་མ་ལ་གུས་པས་ཆོས་ཉན་ཅིང་བཀའ་བཞིན་ བ་པ་
དང༌། གཞན་དོན་ ་ ནི་སགོས་ཕར་ ིན་ ག་ལ་བ ནོ་པ་ ེ་
ཆོས་བ ད་ཀྱིས་ས་གཉསི་པ་ ་མ་བཞིན་ ་ཡངོས་ ་ ོང་བ་
ཡིན་ནོ། ། 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 118ff.。 
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c: 三地之修治 (I.52-53b) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.52-53b) 云： 

{I.52} 
多聞無饜足 
法施不計酬a 
嚴淨成佛剎 
輪迴不生厭b   

{I.53} 
及有慚有愧 五種無著性 

ག མ་པ་[ས་ག མ་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
ཐོས་པས་མ་ིངོམས་ཉདི་དང་ནི། །ཟང་ཟིང་མེད་པར་ཆོས་ ནི་
དང༌། །སངས་ ས་ཞངི་ཀུན་ ོང་བ་དང༌། །འཁོར་བས་ཡངོས་ ་
མི་ ོ་དང༌། །ངོ་ཚ་ཁྲལེ་ཡོད་ཅེས་ ་བ། ། ོམ་མདེ་བདག་ཉདི་དེ་
མ་ ། །ཞསེ་ག ངས། 

透由修行的〔以下〕五種行相：  

1. 正法多聞不覺饜足 
2. 不計財物供養勤說正法以惠施眾生  
3. 圓滿淨治自將成佛剎土c─所依之境與能依之眾 
4. 雖然為利眾生而住輪迴，但因為面對有情邪行修習忍辱，所以

不生厭倦 
5. 觀待自心、他人，有慚有愧，得以防非止惡  
真實無著性，抑或〔上述〕彼等所致全無心高氣傲的體性，三地得
以完全淨治。d 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.52-53b, 4a.2-3： 
{I.52} 

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「無染行法施」，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。 
b 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「不厭倦眷屬」，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。 
c 此指菩薩將來會成佛的佛土。 
d 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 118ff.。 
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ཐོས་པས་མི་ངོམས་ཉིད་དང་ནི། །ཟང་ཟིང་མེད་པར་ཆོས་ ིན་དང༌། ། 
སངས་ ས་ཞིང་ཀུན་ ོང་བ་དང༌། །འཁོར་བས་ཡོངས་ ་མི་ ོ་དང༌། ། 
{I.53} 
ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཅེས་ ་བ། ། ོམ་མེད་བདག་ཉིད་དེ་ མ་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，24a.5： 
དམ་ཆསོ་མང་ ་ཐསོ་པས་མ་ིངམོས་པ་དང༌། ཡོན་འ ལ་བ་
སོགས་ཀྱི་ཟང་ཟངི་མདེ་པར་གཞན་ལ་དམ་པའི་ཆསོ་རབ་ ་
ོན་པ་དང༌། རང་གི་སངས་ ས་ཀྱ་ིཞངི་ ནེ་དང་བ ེན་པ་

ཀུན་ ་ ངོ་བ་དང༌། སམེས་ཅན་གྱ་ིལོག་ བ་བཟོད་པས་གཞན་
དོན་ ་འཁརོ་བར་གནས་ཀྱང་ཡངོས་ ་མ་ི ་ོབ་དང༌། རང་
གཞན་ལ་ སོ་ནས་ཉསེ་ ོད་ལ་འཛམ་པ་ང་ོཚ་ཁྲལེ་ཡདོ་ཅསེ་ ་
བ་ ེ་བདེན་པར་ མོ་པ་མདེ་པའམ་དེ་དག་གསི་སེམས་ཁངེས་
པའི་ ོམ་པ་མེད་པའི་བདག་ཉདི་ཀྱ་ིཆོས་ མ་པ་ ས་ས་ག མ་
པ་ཡོངས་ ་ ོང་བ་ཡནི་ནོ། ། 
d: 四地之修治 (I.53c-54) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.53c-54) 云： 

住林少欲足 正依頭陀行a  

{I.54} 
不捨諸學處 
訶厭諸欲樂 
寂滅捨眾物 
無畏不執實b 

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「杜多正律儀」，而本書《辭意解》中文譯者
根據英文譯者 Dr. Hopkins 針對《現觀莊嚴論》不同版本比對字詞的結果而改譯。 
b 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「不沒無顧戀」，而本書《辭意解》中文譯者
根據作者昂望班登所提供的解釋，並以譯文淺白易懂為考量而改譯為「無畏不執
實」。 
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བཞི་པ་[ས་བཞི་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
ནགས་གནས་འདདོ་ ང་ཆོག་ཤསེ་དང༌། ། ངས་པ་ཡང་དག་
ོམ་བ ན་aདང༌། །བ བ་པ་ཡོངས་ ་མི་གཏོང་དང༌། །འདོད་

པ་ མས་ལ་ ོད་པ་དང༌། ། ་ངན་འདས་དང་བདོག་ཀུན་
གཏོང༌། །མི་ མ་པ་དང་ ་བ་མེད། །ཅེས་ག ངས། 
藉由以下十項法行，包含 

1. 住林，亦即居住於共與不共之僻靜處  
2. 少欲，非已獲得的，沒有獲取的欲求 
3. 知足，不特別希求有所獲得 
4. 對於十二頭陀行的誓願堅定不渝 (see below, Error! Bookmark 

not defined.)  
5. 縱使為求保命，仍然不捨已受學處律儀  
6. 將諸多欲界樂事視為過患而予以訶斥、輕厭 
7. 按照所化機的心量大小、慧力高低，以最適切的方法將他們安

立在寂滅處〔若照字面翻譯，亦即「把所調教的弟子安置在了
無憂苦的境地」〕 

8. 一切內外財物盡皆棄捨    
9. 勇於行善無所畏懼   
10. 凡事不執其為實〔諦實存在〕   

第四地得以完全淨治。b 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.53c-54, 4a.3-4a.4： 

ནགས་གནས་འདོད་ ང་ཆོག་ཤེས་དང༌། ། ངས་པ་ཡང་དག་ ོམ་བ ེན་cདང༌། ། 
{I.54} 

 
a  請見以下兩則註腳。 
b 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 119ff.。 
c sde dge (4a.3)、co ne (4a.4)、Peking (4b.5)、dpe bsdur ma (8.15)、 獅子賢所著《明
意釋》(92b.1) 五者當中皆作 bsten，而 snar thang (5a.7) 作 sten ，聖解脫軍的論注
(77a.1) 則作 bstan，其所對應之梵文原文偈頌如下： 

vanāśālpaicchatā tuṣṭirvrtisaṃlekhasevanaṃ || I.53cd || 

請參閱 Stcherbatsky and Obermiller, Abhisamayālaṃkāra, 8，考量原文對應的字詞 se-
vana （依止、承事）(“devotion,” “service,” and so forth) 梵文詞意，似乎應以 bsten 
為正確的藏文選字。本書作者昂望班登解為 yi dam brtan pa〔十二頭陀行〕「誓願
堅定不渝」，相當近似。 



 資糧正行 115 

བ བ་པ་ཡོངས་ ་མི་གཏོང་དང༌། །འདོད་པ་ མས་ལ་ ོད་པ་དང༌། ། 
་ངན་འདས་དང་བདོག་ཀུན་གཏོང༌། །མི་ མ་པ་དང་ ་བ་མེད། ། 

昂望班登《辭義解》，24b.6： 
ནགས་གནས་ཏེ་ ན་མོང་དང་ ན་མོང་མནི་པའི་དབནེ་པར་
གནས་པ་དང༌། ེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་འདདོ་མེད་པ་འདདོ་
པ་ ང་བ་དང༌། དེ་པ་ཐོབ་པ་ལ་ ག་པར་དོན་ ་གཉེར་བ་
མེད་པ་ཆགོ་ཤསེ་པ་དང༌། ངས་པའི་ཡོན་ཏན་བ ་གཉསི་ཀྱི་
ཡི་དམ་བ ན་པ་དང༌། བ བ་པའི་ ོམ་པ་ ངས་པ་ ོག་གི་
ིར་ཡང་ཡངོས་ ་མ་ིགཏངོ་བ་དང༌། འདདོ་པའི་ཡོན་ཏན་
མས་ལ་ཉསེ་དམགིས་ ་ ་བས་ དོ་པ་དང༌། ོ་དང་འཚམ་

པར་ག ལ་ ་ མས་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པ་དང༌། 
ི་ནང་གི་བདགོ་པ་ཐམས་ཅད་ཡངོས་ ་གཏངོ་བ་དང༌། དགེ་

བ་ བ་པ་ལ་སེམས་མ་ི མ་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་
བདེན་པར་ ་བ་མདེ་པ་ཞེས་ ་བའི་ཆོས་བ ས་ས་བཞི་པ་
ཡོངས་ ་ ངོ་བ་ཡིན་ནོ། ། 
e: 五地之修治 (I.55-56) 
彌勒《現觀莊嚴論》  (I.55-56)  云： 

{I.55} 
攀緣家生妒a 
住所滿塵囂b 
自讚及毀他 
十不善業道 

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「親識及慳家」，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。 
b 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「樂猥雜而住」，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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{I.56} 
憍慢與顛倒 
惡慧忍煩惱 
遠離此十事 
證得第五地 

་པ་[ས་ ་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
འ ིས་དང་ཁྱིམ་ལ་འཁྲནེ་པ་དང༌། །འ ་འཛིར་ ར་པའི་གནས་
དང་ན།ི །བདག་བ དོ་གཞན་ལ་བ ས་པ་དང༌། །མི་དགའེ་ིལས་
ཀྱི་ལམ་བ ་དང༌། ། ོམ་པས་ཁེངས་དང་ ིན་ཅི་ལོག ། ོ་ངན་
དང་ནི་ཉནོ་མོངས་བཟོད། །བ ་པོ་འདི་ནི་ མ་ ངས་ན། །ས་ ་
པ་ནི་ཡང་དག་ཐབོ། །ཅེས་ག ངས། 
藉由遠離以下十法： 

1. 貪圖利養而交遊廣闊、熱衷攀緣  
2. 出於嫉妒，明知具信在家居士所在，卻對其他〔出家〕a人隱而

不宣  
3. 居住在內外塵囂滿佈的住所  
4. 〔出於貪愛，讚賞自己〕b 
5. 詆毀、輕蔑他人  
6. 十不善業道  
7. 多聞〔博學〕等故，心生憍慢  
8. 善惡取捨顛倒執著   
9. 邪見等惡慧之微細煩惱習氣   
10. 甘受煩惱現行之堪忍   

 

a 策秋林．耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）於其著作

《〔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》（41.6）指出「不告訴其他出家人具信功德主之

居家所在」。 

རབ་ ་ ང་བ་གཞན་ལ་ ནི་བདག་དད་པ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་མི་ ནོ་པ་ 
b 昂望班登《辭義解》略過這一項，此處係採策秋林．耶喜傑千（tshe mchog gling 
ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《集要明說口訣》： 
ཆགས་པས་བདག་ལ་བ དོ་པ་ 
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進而藉由反行其道所引之十種行相，得以完全淨治第五地。a 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.55-56, 4a.5： 
{I.55} 
འ ིས་དང་ཁྱིམ་ལ་འཁྲེན་པ་དང་། །འ ་འཛིར་ ར་པའི་གནས་དང་ནི། ། 
བདག་བ ོད་གཞན་ལ་བ ས་པ་དང་། །མི་དགེའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བ ་དང་། ། 
{I.56} 
ོམ་པས་ཁེངས་དང་ ིན་ཅི་ལོག ། ོ་ངན་དང་ནི་ཉོན་མོངས་བཟོད། ། 

བ ་པོ་འདི་ནི་ མ་ ངས་ན། །ས་ ་པ་ནི་ཡང་དག་འཐོབ། ། 

昂望班登《辭義解》，25a.3： 
ེད་བཀུར་གྱི་དོན་ ་ ེ་བོ་མང་པོ་དང་འ སི་པ་ཤསེ་ དེ་པ་

དང༌། ག་དོག་གསི་གཞན་ལ་དད་པ་ཅན་གྱི་ཁྱམི་མི་ ོན་པར་
ེད་པར་ དེ་པ་དང༌། ི་ནང་གི་འ ་འཛརི་ ར་པའ་ིགནས་

དང༌། གཞན་ལ་བ ས་པ་ ེ་ ོད་པ་དང༌། མ་ིདག་ེབའ་ིལས་
ལམ་བ ་དང༌། ཐསོ་པ་ལ་སོགས་པས་ མོ་ཞངི་སེམས་ཁངེས་
པའི་ང་ ལ་དང༌། དགེ་མི་དགའེི་ ང་དོར་ལ་ ནི་ཅ་ིལགོ་ ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ལོག་ ་ལ་སོགས་པའ་ི ོ་གྲོས་ངན་
པའི་གནས་ངན་ལནེ་ ་མོ་དང༌། ཉནོ་མངོས་མངོན་ ་ ར་པ་
ལ་དང་ ་ལེན་པའི་བཟདོ་པ་ ེ་ཆསོ་བ ་པ་ོ མ་པར་ ངོ་ཞངི༌། 
བ ོག་པའི་ཆོས་དནོ་གྱསི་འཕངས་པ་ མ་པ་བ ས་ས་ ་པ་
ཡོངས་ ་ ངོ་བ་ཡིན་ནོ། ། 
f: 六地之修治 (I.57-58) 
彌勒《現觀莊嚴論》  (I.57-58) 云： 

 
a 另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 120.。 
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{I.57} 
施戒忍精進 
靜慮慧圓滿 
於弟子斷喜 
於麟喻離怖a 

{I.58} 
來求不退怯 
盡捨無不喜b  
雖貧不棄乞c 
證得第六地 
 

ག་པ་[ས་ ག་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
ིན་དང་ ལ་ཁྲིམས་བཟོད་བ ོན་འ ས། །བསམ་གཏན་ཤེས་

རབ་རབ་ གོས་པས། ། ོབ་མ་དང་ནི་བསེ་ ་ལ། །དགའ་དང་
ག་པའི་སམེས་ ངས་པ། །བ ངས་ན་མི་ མ་བདགོ་པ་

ཀུན། །བཏང་ཡང་མི་དགའ་མེད་པ་དང༌། །ད ལ་ཡང་ ངོ་བ་
མི་ ོང་བས། །ས་ནི་ ག་པ་ཡང་དག་འཐོབ། །ཅསེ་ག ངས། 
藉由圓滿 

1. 布施、 
2. 持戒、 
3. 忍辱、 
4. 精進、 
5. 靜慮、 
6. 般若（智慧） 

〔等六〕波羅蜜多，亦即六增上證得法，以及 

7. 藉由圓滿布施波羅蜜多─大中小三布施為自性，斷離意欲證得

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「於弟子麟喻 捨喜捨怖心」，而本書《辭意
解》中文譯者根據作者昂望班登所提供的解釋，為凸顯「避免落入聲聞與獨覺，各
自對應的修治」進而改譯。 
b 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「見求無愁慼 盡捨無憂悔」，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。 
c 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「雖貧不厭求」，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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聲聞弟子菩提之喜好 
8. 藉由圓滿持戒波羅蜜多，斷除自利作意，斷離意欲證得麟喻獨

覺菩提之喜好  
9. 藉由圓滿忍辱波羅蜜多，於空性不生怖畏，斷離對於無諦實成

立自性意之怖心 
10. 藉由圓滿精進波羅蜜多，樂善好施，乞討者前來索求亦不心生

退怯，乃退心斷離a 
11. 藉由圓滿靜慮波羅蜜多，布施一心專注，資財盡捨亦無不喜，

斷離〔不喜布施之心〕 
12. 藉由圓滿般若波羅蜜多，證知布施功德，雖然自己一貧如洗，

仍不離棄乞討者，斷離棄捨之心  
〔以上〕六項斷離法，共計十二法，證得第六地，是為圓滿。b 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.57-58, 4a.6： 
{I.57} 
ིན་དང་ ལ་ཁྲིམས་བཟོད་བ ོན་འ ས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་རབ་ ོགས་
པས། ། 
ོབ་མ་དང་ནི་བསེ་ ་ལ། །དགའ་དང་ ག་པའི་སེམས་ ངས་པ། ། 

{I.58} 
བ ངས་ན་མི་ མ་བདོག་པ་ཀུན། །བཏང་ཡང་མི་དགའ་མེད་པ་དང་། ། 
ད ལ་ཡང་ ོང་བ་མི་ ོང་པས། །ས་ནི་ ག་པ་ཡང་དག་འཐོབ། ། ། 

昂望班登《辭義解》，25b.1： 
ནི་པ་དང༌། ལ་ཁྲམིས་དང༌། བཟདོ་པ་དང༌། བ ནོ་འ ས་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤསེ་རབ་ཀྱི་ཕར་ ནི་ གོས་པ་ ེ་
ག་པར་ཐབོ་པ་ ག་དང༌། གཏོང་བ་ ང་འ ིང་ཆེ་ག མ་གྱི་

རང་བཞནི་ ིན་པའི་ཕར་ ིན་ གོས་པས་ བོ་མ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་
ང་ བ་ལ་ཐོབ་འདདོ་ཀྱི་དགའ་བ་ ངོ་བ་དང། རང་དོན་ཡིད་

 
a 策秋林耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若波
羅蜜多明燈》(藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me)（41.6）云：「縱求頭顱等，
仍義無反顧」。 
མགོ་ལ་སགོས་པ་བ ངས་ནའང་མ་ི མ་པ་ 
b 請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 120。 
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ེད་ ོང་བའི་ ལ་ཁྲམིས་ གོས་པས་བས་ེ ་རང་ ལ་གྱི་ ང་
བ་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་དགའ་བ་ ངོ་བ་དང༌། ོང་ཉདི་ལ་མི་
ག་བཟོད་པ་ གོས་པས་བདེན་ བ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མདེ་པ་ལ་
ག་པའ་ིསམེས་ ངོ་བ་དང༌། གཏོང་བ་ལ་ ོ་བའི་བ ནོ་འ ས་
གོས་པས་ ོང་བ་པོས་བ ངས་ན་མ་ི མ་ ེ་ མ་པའི་སམེས་
ོང་བ་དང༌། གཏོང་བ་ལ་ཡིད་ ེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་
གོས་པས་བདགོ་པ་ཀུན་བཏང་ཡང་མ་ིདགའ་བ་མདེ་པ་ ེ་
ོང་བ་དང༌། ནི་པའི་ཕན་ཡོན་ གོས་པའི་ཤསེ་རབ་ གོས་

པས་ད ལ་ཡང་ ངོ་བ་པོ་མི་ ངོ་བ་ ེ་ཡལ་བར་འདརོ་བའི་
སེམས་ ངོ་བ་ ག་དང་ཆོས་བ ་གཉིས་ཀྱསི་ས་ ག་པ་ཡང་
དག་པར་འཐབོ་པ་ ེ་ ོགས་པ་ཡནི་ནོ། །19 
g: 七地之修治 (I.59-66)｛分二｝ 
斷除二十項所斷；修持二十項對治。 

བ ན་པ་[ས་བ ན་པའི་ཡོངས་ ོང་]ལ་གཉིས། ང་ ་ཉི་ ་ ངོ་བ་
དང༌། གཉནེ་པོ་ཉི་ ་བ ེན་པའོ། ། 

1* 斷除二十項所斷 (I.59-61) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.59-61) 云： 

{I.59} 
執我及有情 
命與數取趣 
斷常及相因 
蘊界並諸處 

{I.60} 
住三界貪著 
其心遍怯退 
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於三寶尸羅 
起彼見執著 

{I.61} 
諍論於空性 
違空性過失a 
由離此二十 
便得第七地 

དང་པོ་[ ང་ ་ཉི་ ་ ོང་བ་]ནི། 
བདག་དང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་དང༌། ། གོ་དང་གང་ཟག་ཆད་
ག་དང༌། །མཚན་མ་ ་དང་ ང་པོ་དང༌། །ཁམས་དང་ ་ེ

མཆེད་དག་དང་ན།ི །ཁམས་ག མ་པོ་ལ་གནས་དང་
ཆགས། །སམེས་ནི་ཀུན་ ་ མ་པ་དང༌། །དཀནོ་མཆགོ་ག མ་
དང་ ལ་ཁྲམིས་ལ། ། དརེ་ ་བ་ཡི་མངོན་ཞེན་དང༌། ། ོང་པ་
ཉིད་ལ་ དོ་པ་དང༌། །དེ་དང་འགལ་བའི་ཉསེ་པ་ནི། །ཉི་ ་གང་
ལ་ མ་ཆད་པ། །དེ་ཡསི་ས་ནི་བ ན་པ་འཐབོ། །ཅསེ་ག ངས། 
1. 執我 
2. 執為有情之相或各類為諦實〔成立〕  
3. 執住於三界之生命為最勝   
4. 執造業者數取趣〔即「補特伽羅」〕為一而無支分 
5. 執有情為壽終而斷 
6. 執有情為諦實成立之常 
7. 執輪迴、涅槃為勝義中取捨之相  
8. 執「因、種姓各異之故究竟有三乘」 
9. 執五蘊為勝義生 
10. 執十八界勝義中為因果  
11. 執十二處勝義中有內外    
12. 執三界為真實住住〔真實存在的住所〕b  

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「遠空性過失」，而本書《辭意解》中文譯者
為求譯文淺白進而改譯。 
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, 404.15. 
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13. 由取捨門貪執三界〔抑或「貪執三界真實存在乃所應捨」〕a 
14. 執「一切相智不能證得」退怯之心 
15. 佛為諦實〔存在〕之見 
16. 法為諦實〔存在〕之見 
17. 僧為諦實〔存在〕之見 
18. 尸羅為諦實〔存在〕之見  
19. 於空性顛倒諍論 
20. 執「身體不能控制」，與空性性相相違〔抑或「執空性與緣起二

者相違」〕b 
〔以上〕過失，乃二十項所斷，斷離者，亦即斷除以上過失者，便
得第七地，是為圓滿。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.59-61, 4a.6-4a.7： 
{I.59} 
བདག་དང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་དང་། ། ོག་དང་གང་ཟག་ཆད་ ག་དང་། ། 
མཚན་མ་ ་དང་ ང་པོ་དང་། །ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་དག་དང་ནི། ། 
{I.60} 
ཁམས་ག མ་པོ་ལ་གནས་དང་ཆགས། །སེམས་ནི་ཀུན་ ་ མ་པ་དང་། ། 
དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ལ་ཁྲིམས་ལ་། །དེར་ ་བ་ཡི་མངོན་ཞེན་དང་། ། 
{I.61} 
ོང་པ་ཉིད་ལ་ ོད་པ་དང་། །དེ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ནི། ། 

ཉི་ ་གང་ལ་ མ་ཆད་པ། །དེ་ཡིས་ས་ནི་བ ན་པ་འཐོབ། ། 

昂望班登《辭義解》，26a.1： 
བདག་ ་འཛནི་པ་དང། སམེས་ཅན་གྱི་མཚན་མའམ་རསི་སོ་
སོར་བདནེ་པར་འཛནི་པ་དང༌། ཁམས་ག མ་ ་གནས་པར་
ེད་པའི་ གོ་ལ་མཆགོ་ ་འཛིན་པ་དང༌། ལས་གསོག་པ་པོའི་

གང་ཟག་ཆ་མེད་པའི་གཅིག་ ་འཛིན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཚ་
འཕོས་ནས་ཆད་པར་འཛིན་པ་དང༌། བདེན་ བ་ཀྱི་ ག་པར་
འཛིན་པ་དང༌། འཁོར་འདས་ལ་དནོ་དམ་པར་ ང་དོར་གྱི་

 
a 同上。Ibid. 
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, 404.19.。另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra 
with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, vol. 1, 120.。 
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མཚན་མར་འཛིན་པ་དང༌། ་རིགས་ཐ་དད་པས་མཐར་ ག་
ཐེག་པ་ག མ་ ་འཛནི་པ་དང༌། ང་པ་ོ ་ལ་དོན་དམ་པར་ ེ་
བར་འཛནི་པ་དང༌། ཁམས་བཅོ་བ ད་ལ་དནོ་དམ་པར་ ་
འ ས་ ་འཛིན་པ་དང༌། ་ེམཆདེ་བ ་གཉིས་ལ་དོན་དམ་པར་
ི་ནང་ ་འཛིན་པ་དང༌། ཁམས་ག མ་བདནེ་པར་གནས་པར་

འཛིན་པ་དང༌། ཁམས་ག མ་ལ་ ང་དོར་ ོ་ནས་ཆགས་པའི་
འཛིན་པ་དང༌། མ་མཁྱེན་ཐབོ་མ་ི ས་ཞེས་སམེས་ མ་པའི་
འཛིན་པ་དང༌། སངས་ ས་ལ་བདནེ་པར་ ་བ་དང༌། ཆསོ་ལ་
བདེན་པར་ ་བ་དང༌། དགེ་འ ན་ལ་བདནེ་པར་ ་བ་དང༌། 
ལ་ཁྲམིས་ལ་བདེན་པར་ ་བ་དང༌། ངོ་པ་ཉདི་ལ་ ནི་ཅི་

ལོག་ ་ དོ་པ་དང༌། ངོ་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉདི་དང་འགལ་བ་
ས་ལ་དབང་བ ར་མ་ི ས་པར་འཛིན་པའི་ཉསེ་པ་ ེ། ང་ ་

ཉ་ི ་གང་ལ་ མ་ཆད་པ་ ེ་ ངས་པ་ད་ེཡསི་ས་བ ན་པ་
འཐབོ་པ་ ་ེ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

2* 依止二十項對治 (I.62-65) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.62-65) 云：  

{I.62} 
知三解脫門 
三輪皆清淨 
大悲無虛浮a 
法平等一理 

 
a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「大悲無執著」，而本書《辭意解》中文譯者
斟酌根本頌藏文原詞「 ོམ་མདེ་」一詞，根據《藏漢大詞典》， ོམ་པ་ 作動詞，還
有「想非為是」的辭意，根據《辭意解》的解釋，應當可以解讀成「對諸法有虛浮
誇大的認知」，故改譯為虛浮。 



124 第一品：一切相智 

{I.63} 
知無生知忍 
說諸法一相 
滅除諸分別 
離想見煩惱 

{I.64} 
奢摩他定思 
善毗缽舍那 
內心善調伏 
一切無礙智 

{I.65} 
非貪地隨欲 
等遊諸佛土 
一切善現身 
共為二十種 

གཉིས་པ་[གཉེན་པོ་ཉི་ ་བ ེན་པ་]ནི། 
མ་ཐར་ ་ོག མ་ཤེས་པ་དང༌། །འཁོར་ག མ་ མ་པར་དག་

ཉིད་དང༌། ། ིང་ ེ་དང་ནི་ ོམ་མདེ་དང༌། །ཆསོ་མཉམ་ཉདི་
དང་ ལ་གཅིག་ཤསེ། །མི་ ེ་བ་དང་བཟོད་ཤསེ་དང༌། །ཆསོ་
མས་ མ་པ་གཅགི་ ་ ོན། ། ོག་པ་ཀུན་ ་འཇོམས་པ་

དང༌། །འ ་ཤེས་ ་དང་ཉོན་མོངས་ ོང༌། །ཞི་གནས་ངེས་པར་
སེམས་པ་དང༌། ། ག་མཐོང་ལ་ནི་མཁས་པ་དང༌། །སམེས་ ལ་
བ་དང་ཐམས་ཅད་ལ། ། ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡ་ེཤེས་
དང༌། །ཆགས་པའི་ས་མིན་གར་འདོད་པར། །ཞིང་གཞན་ ་ནི་
མཉམ་འགྲོ་དང༌། །ཀུན་ ་བདག་ག་ིངོ་བོ་ནི། ། ོན་པ་ཉདི་དང་
ཉི་ ་འོ། །ཞསེ་ག ངས། 
1. 證知「諸法體性乃為諦實空」之空性解脫〔門〕 
2. 證知「因乃為諦實空」之無相解脫〔門〕 
3. 證知「果乃為諦實空」之無願解脫〔門〕 
4. 證知「十善業道三輪〔能作、所作、業〕乃為諦實無所得」 



 資糧正行 125 

5. 緣念「芸芸眾生生生世世憂苦交迫」之大悲 
6. 無有執諸法為真實〔存在〕之虛浮 
7. 證知「輪迴、涅槃皆為諦實空，兩者平等」 
8. 證知一切乘為究竟大乘之一理 
9. 證知名色勝義中無生 
10. 知忍於「諸界自性『離諦實之戲論』」無懼 
11. 說勝義中能取所取無二  
12. 滅除諸執實分別  
13. 斷離 （1）執淨、樂等相之想、（2）惡見、（3）諸多煩惱 
14. 修習於一切相智一心專注之奢摩他 
15. 證知「佛身為諦實空、如幻術」之毗缽舍那，善巧通達 
16. 修習「一切法無諦實」之故，內心調伏 
17. 由二諦門，具足「於一切法無礙之聖智」 
18. 證知任何一法皆非應可執實之處 
19. 為妥善辨析諸法，隨己所欲一切他方佛土同時往詣 
20. 於內外一切眷屬善現己身 
前述二十項所斷各自所對應之對治共二十種，亦為第七地修治。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.62-65, 4a.7-4b.3： 
{I.62} 
མ་ཐར་ ོ་ག མ་ཤེས་པ་དང༌། །འཁོར་ག མ་ མ་པར་དག་ཉིད་དང༌། ། 
ིང་ ེ་དང་ནི་ ོམ་མེད་དང༌། །ཆོས་མཉམ་ཉིད་དང་ ལ་གཅིག་ཤེས། ། 

{I.63} 
མི་ ེ་བ་དང་བཟོད་ཤེས་དང༌། །ཆོས་ མས་ མ་པ་གཅིག་ ་ ོན། ། 
ོག་པ་ཀུན་ ་འཇོམས་པ་དང༌། །འ ་ཤེས་ ་དང་ཉོན་མོངས་ ོང༌། ། 

{I.64} 
ཞི་གནས་ངེས་པར་སེམས་པ་དང༌། ། ག་མཐོང་ལ་ནི་མཁས་པ་དང༌། ། 
སེམས་ ལ་བ་དང་ཐམས་ཅད་ལ། ། ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ། 
{I.65} 
ཆགས་པའི་ས་མིན་གར་འདོད་པར། །ཞིང་གཞན་ ་ནི་མཉམ་འགྲོ་དང༌། ། 
ཀུན་ ་བདག་གི་ངོ་བོ་ནི། ། ོན་པ་ཉིད་དང་ཉི་ ་འོ། ། 

昂望班登《辭義解》，26b.3： 
ཆོས་ མས་ཀྱི་ངོ་བོ་བདེན་པས་ ངོ་པར་ གོས་པའི་ ངོ་ཉིད་
ཀྱི་ མ་ཐར་དང༌། ་བདེན་པས་ ངོ་པར་ གོས་པའི་མཚན་
མེད་ཀྱི་ མ་ཐར་དང༌། འ ས་ ་བདེན་པས་ ངོ་པར་ གོས་
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པའི་ ོན་མདེ་ཀྱི་ མ་ཐར་དང༌། དགེ་བའི་ལས་ལམ་བ འི་
འཁརོ་ག མ་བདེན་པར་མི་དམགིས་པར་ གོས་པ་དང༌། ཚ་
རབས་ ་མར་ ག་བ ལ་གྱིས་ག ངས་པའི་ ་ེབོ་ཐམས་ཅད་ལ་
དམིགས་པའི་ ངི་བ ་ེབ་དང༌། ཆསོ་ མས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་
པའི་ མོ་པ་མདེ་པ་དང༌། འཁོར་འདས་བདནེ་ ོང་མཉམ་པ་
ཉདི་ ་ ོགས་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ ག་ཐགེ་པ་
ཆེན་པའོི་ ལ་གཅགི་ ་ ོགས་པ་དང༌། མངི་ག གས་དནོ་དམ་
པར་མི་ ་ེབར་ ོགས་པ་དང༌། ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདནེ་པའི་
ོས་ ལ་ལ་མི་ ག་པའི་བཟདོ་པ་ཤསེ་པ་དང༌། དནོ་དམ་པར་

ག ང་འཛནི་གཉསི་ ་མེད་པར་ ནོ་པ་དང༌། བདེན་པར་ཞེན་
པའི་ གོ་པ་ཀུན་ ་འཇམོས་པ་དང༌། གཙང་བདེ་སོགས་ ་
མཚན་མར་འཛིན་པའི་འ ་ཤསེ་དང་ ་ངན་དང་ཉནོ་མངོས་
མས་ ངོ་བ་དང༌། མ་མཁྱནེ་ལ་སེམས་ ེ་གཅིག་པའི་ཞ་ི

གནས་ ོམ་པ་དང༌། སངས་ ས་ཀྱ་ི ་བདེན་ ོང་ ་མ་ ་ ར་
ོགས་པའི་ ག་མཐངོ་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་

ཅད་བདེན་པར་མེད་པར་བ ོམ་པས་སམེས་འ ལ་བ་དང༌། 
བདེན་གཉསི་ཀྱི་ ོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐགོས་པ་མདེ་པའ་ི
ཡ་ེཤསེ་དང་ ན་པ་དང༌། ཆོས་གང་ཡང་བདནེ་པར་ཞནེ་ འི་
གནས་མནི་པར་ ོགས་པ་དང༌། ཆསོ་རབ་ ་ མ་པར་འ ེད་
པའི་དནོ་ ་རང་གར་འདདོ་པའི་སངས་ ས་ཀྱི་ཞངི་ཁམས་
གཞན་ཐམས་ཅད་ ་ ས་མཉམ་ ་འགྲོ་བ་དང༌། འཁརོ་གྱི་
དཀྱིལ་འཁརོ་ཀུན་ ་བདག་ག་ི ས་རབ་ ་ ནོ་པ་ཞེས་ ་བ་ ེ། 
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ར་བཤད་པའི་ ང་ ་ཉི་ ་དང་གོ་རིམ་བཞནི་ ་ ར་བའི་
གཉེན་པོ་ཉ་ི ་པོ་འདསི་ཀྱང་ས་བ ན་པ་ཡངོས་ ་ ོང་བ་ཡིན་
ནོ། ། 
h: 八地之修治 (I.66-67)  
彌勒《現觀莊嚴論》(I. 66-67) 云：   

{I.66} 
知諸有情意 
遊戲諸神通 
修微妙佛剎 
觀故親近佛 

{I.67} 
知根淨佛土 
安住如幻事 
自甘受生死a 
說此八種業 

བ ད་པ་[ས་བ ད་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཤསེ་པ་དང༌། །མངནོ་པར་ཤེས་པས་བ ེ་
བ་དང༌། །སངས་ ས་ཞངི་བཟང་ བ་པ་དང༌། །ཡོངས་ ་བ ག་
ིར་སངས་ ས་བ ནེ། །དབང་པོ་ཤེས་དང་ ལ་བ་ཡི། །ཞངི་
ོང་ ་མ་ ར་གནས་དང༌། །བསམས་བཞནི་ ིད་པ་ལནེ་པ་

དང༌། །ལས་ནི་ མ་པ་འདི་བ ད་བཤད། །ཅསེ་ག ངས། 
1. 一心如實了知一切有情心行 
2. 於眾多佛土中，遊戲神足通〔抑或「在佛所安住世間剎土中，

運用神足通遊歷亦即往詣無礙」〕b 
 

a 法尊法師於《現觀莊嚴論》中譯為「故思受三有」，而本書《辭意解》中文譯者
為求譯文淺白進而改譯。 
b  策秋林耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若波
羅蜜多明燈》(藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me)（45.3-46.1）云： 
སངས་ ས་གང་ན་བ གས་པའི་འཇིག་ ེན་གྱི་ཁམས་ མས་ ་ ་འ ལ་གྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱསི་ ེ་
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3. 將自身佛土修建成微妙的安身立命處 
4. 為求詳觀明察諸法而親近佛〔無誤觀擇諸法自性、如其所是以

悅佛〕a 
5. 住於隨順十力，詳知有情根器高下〔或「運用天眼通，了知一

切有情根性、隨眠、生死、吉凶等」〕b 
6. 淨化自身成佛剎土之能依有情 
7. 在一切根本定與後得位中皆安住如幻事〔抑或「住於如幻三摩

地而作一切菩薩行」〕c 
8. 悲願使然自甘受生三有 
今說透由如此八法行相，第八地得以修治。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.66-67, 4b.3-4b.4： 
{I.66} 
སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཤེས་པ་དང་། །མངོན་པར་ཤེས་པས་བ ེ་བ་དང་། ། 
སངས་ ས་ཞིང་བཟང་བ བ་པ་དང་། །ཡོངས་ ་བ ག་ ིར་སངས་ ས་བ ེན། ། 
{I.67} 
དབང་པོ་ཤེས་དང་ ལ་བ་ཡི། །ཞིང་ ོང་ ་མ་ ར་གནས་དང་། ། 
བསམ་བཞིན་ ིད་པ་ལེན་པ་དང་། །ལས་ནི་ མ་པ་འདི་བ ད་བཤད། ། 

昂望班登《辭義解》，27a.6： 
སེམས་གཅགི་གིས་སམེས་ཅན་ཀུན་གྱི་སམེས་ཀྱི་ ོད་པ་ཇི་ ་བ་
བཞིན་ཤསེ་པ་དང༌། སངས་ ས་ཀྱ་ིཞིང་ཁམས་ མས་ ་ ་
འ ལ་གྱི་མངནོ་པར་ཤསེ་པས་ ེ་བ་དང༌། རང་གི་སངས་ ས་
ཀྱི་ཞངི་ ེན་ ོད་བཟང་པོར་ བ་པ་དང༌། ཆོས་ཡངོས་ ་བ ག་

 
བ་ ེ་ཐོགས་པ་མདེ་པར་བགྲོད་པ་ 
a  策秋林耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若波
羅蜜多明燈》(藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me)（45.3-46.1）云： 
ཆོས་ མས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཇི་ ར་ཡིན་པ་མ་ནོར་བར་བ ག་པས་སངས་ ས་མཉེས་པར་ ེད་པ་ 
b  策秋林耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若波
羅蜜多明燈》(藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me)（45.3-46.1）云： 
འི་མིག་གི་མངནོ་ཤེས་ཀྱསི་སམེས་ཅན་ མས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ཁམས་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་
ེ་འཆི་དང་ལེགས་ཉེས་སོགས་ཤེས་པ་ 

c  策秋林耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若波
羅蜜多明燈》(藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me)（45.3-46.1）云： 
ང་སམེས་ཀྱི་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་ དེ་པ་ 
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པའི་ རི་སངས་ ས་བ ནེ་པ་དང༌། ོབས་བ ་ ེས་མ ན་པ་
ལ་གནས་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་མཆགོ་དམན་ ོགས་པར་
ཤསེ་པ་དང༌། རང་གང་ ་འཚང་ ་བའི་ཞངི་བ ེན་པ་བ ད་
ངོ་བ་དང༌། མཉམ་ སེ་ཐམས་ཅད་ ་ ་མ་ ་ ར་གནས་པ་

དང༌། ིང་ ེ་དང་ ནོ་ལམ་གྱི་དབང་གིས་བསམ་བཞནི་ ་ དི་
པར་ ེ་བ་ལནེ་པ་ ེ། ཆསོ་ མ་པ་འད་ི ་ ་བ ད་ཀྱིས་ས་
བ ད་པ་ཡངོས་ ་ ོང་བར་བཤད་དོ། ། 
i: 九地之修治 (I.68-69)  
彌勒《現觀莊嚴論》(I.68-69) 云：   

{I.68} 
無邊諸誓願 
了知天等語 
辯說如懸河 
入胎最第一 

{I.69} 
種姓族圓滿 
眷屬及生身 
出家菩提樹 
圓滿諸功德 

དགུ་པ་[ས་དགུ་པའི་ཡོངས་ ོང་]ནི། 
ོན་ལམ་དག་ནི་མཐའ་ཡས་དང༌། ། ་ལ་སགོས་པའི་ ད་ཤེས་

དང༌། ། ོབས་པ་ ་བོ་ ་ ་དང༌། །མངལ་ ་འ ག་པ་མཆོག་
དང་ན།ི །རགིས་དང་ ས་དང་ཆོ་འ ང་དང༌། །འཁོར་དང་ ེ་བ་
དག་དང་ན།ི །ངེས་འ ང་ ང་ བ་ཤིང་ མས་དང༌། །ཡནོ་ཏན་
ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས། 

1. 誓願圓滿，如願成辦 
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2. 詞無礙解故，圓滿了知天等一切有情的語言 
3. 得辯才無礙解故，如河流滔滔不絕，辯才圓滿 
4. 入於有如摩耶夫人般尊貴之婦女胎中，入胎圓滿 
5. 生於皇室之種姓圓滿 
6. 如同日友與甘蔗〔釋迦牟尼家族〕氏族圓滿 
7. 母親等七代以內吉祥相屬之母系血統，親屬圓滿 
8. 自身所安置於菩提上之菩薩眷屬圓滿 
9. 世間守護神梵天、帝釋禮讚，一出生世間隨即毫光滿佈，大地

六相震動，出生圓滿 
10. 諸佛、淨居天a神之子等勸請出家，出家圓滿 
11. 形同如意寶之菩提樹，如同「阿香塔」b與「龍木」c，能生因圓

滿 
12. 能圓滿佛與一切佛功德之因圓滿d 
 
第九地由〔以上〕十二法所修治。 

彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.68-69, 4b.4-4b.5： 
{I.68} 
ོན་ལམ་དག་ནི་མཐའ་ཡས་དང་། ། ་ལ་སོགས་པའི་ ད་ཤེས་དང་། ། 
ོབས་པ་ ་བོ་ ་ ་དང་། །མངལ་ ་འ ག་པ་མཆོག་དང་ནི། ། 

{I.69} 
རིགས་དང་ ས་དང་ཆོ་འ ང་དང་། །འཁོར་དང་ ེ་བ་དག་དང་ནི། ། 

 
a  四禪天有八級，五淨居天乃為其中最高五級，由下至上依序為：無煩天

（mi che ba, avṛha）、無熱天（mi gdung ba, atapas）、善見天（gya nom snang ba, 
sudṛśa）、善現天（shin tu mthong ba, sudarśana）、色究竟天（’og min, akaniṣṭha）；

請參閱 Leah Zahler, Study and Practice of Meditation: Tibetan Interpretations of the Con-
centrations and Formless Absorptions (Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 2009), 279。 
b  釋迦牟尼成佛的菩提樹之名。 
c  彌勒成佛的菩提樹之名。 
d 策秋林耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若波
羅蜜多明燈》(藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me) (45.5-46.1) 補充說明： 

從初地開始直到九地為止的修治，皆是珍貴的菩提心與證悟諦實空的知見
所攝持之下，一一淨化彼地諸多染汙，圓滿彼地眾多功德。 

ས་དང་པོ་ནས་དགུ་པའི་བར་གྱི་ཡོངས་ ངོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ཀྱི་སམེས་རིན་པོ་ཆེ་
དང་། །བདེན་མདེ་ ོགས་པའི་ ་བས་ཟིན་བའི་ ོ་ནས་ས་དེ་དང་དེའི་ ི་མ་ མས་ ོང་ཞིང་ས་
དེ་དང་དེའི་ཡོན་ཏན་ མས་ ོགས་པར་ དེ་པའ།ོ 
另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 122。 
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ངེས་འ ང་ ང་ བ་ཤིང་ མས་དང་། །ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིན། ། 

昂望班登《辭義解》，27b.4： 
ཇི་ ར་ ནོ་པ་ ར་འ བ་པའི་ ནོ་ལམ་ ན་ མ་ཚགས་པ་
དང༌། ངེས་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པས་ ་ལ་སགོས་པ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ད་ཤསེ་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང༌། 
བོས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཐོབ་པས་ ་བའོི་ ན་ ར་

མི་ཟད་པའི་ ོབས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང༌། མ་ ་འ ལ་
མ་ ་ ་ ད་མེད་མཆགོ་གི་མངལ་ ་འ ག་པ་ ན་ མ་ཚགས་
པ་དང༌། ལ་རིགས་སགོས་ ་ ེ་བའི་རགིས་ ན་ མ་ཚགས་པ་
དང༌། ཉི་མའི་གཉནེ་པ་དང་ ་རམ་ཤིང་པ་ ་ འི་ ས་ ན་
མ་ཚགས་པ་དང༌། མ་ལ་སོགས་པའི་བ ན་བ ད་ ན་ཆད་ ་

ལེགས་པར་འ ལེ་བའི་ཆ་ོའ ང་ ་ེགཉེན་ ན་ མ་ཚགས་པ་
དང༌། རང་གིས་ ང་ བ་ལ་བཀདོ་པའི་ ང་སེམས་ཀྱི་འཁརོ་
ན་ མ་ཚགས་པ་དང༌། ཚངས་དབང་འཇིག་ ེན་ ངོ་བས་

མངོན་པར་བ ོད་ནས་ ེ་ལ་ ེས་མ་ཐག་ ་ཞིང་ཁམས་ ང་
བས་བཀང་ཞིང་ས་ཆནེ་ མ་པ་ ག་ ་གཡོ་བར་ ེད་པ་ ་ེབ་
ན་ མ་ཚགས་པ་དང༌། སངས་ ས་དང་གནས་གཙང་མའི་
འི་ ་ལ་སོགས་པས་བ ལ་ཏེ་ཁྱམི་ནས་མངནོ་པར་འ ང་བའི་

ངསེ་འ ང་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང༌། ཡིད་བཞནི་གྱི་ནོར་ ་དང་
འ ་བའི་ ང་ བ་ཀྱི་ཤངི་ཨ་ཤང་ཐ་དང་ ་ཤིང་ ་ ་འ བ་
ེད་ཀྱི་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང༌། སངས་ ས་དང་སངས་ ས་

ཀྱི་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ ་ ན་ མ་ཚགས་
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པ་ ེ། ཆོས་བ ་གཉིས་ཀྱིས་ས་དགུ་པ་ཡོངས་ ་ ོང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 
2: 果位第十地之性相 (I.70) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.70) 云：  

{I.70} 
超過九地已 
若智住佛地 
應知此即是 
菩薩第十地 

གཉིས་པ་[འ ས་ ་ས་བ ་པའི་མཚན་ཉིད་]ནི། 
ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི། །གང་གིས་སངས་ ས་སར་གནས་
པ། །དེ་ནི་ ང་ བ་སམེས་དཔའི་ས། །བ ་པ་ཡནི་པར་ཤསེ་པར་
། །ཞསེ་ག ངས། 

超過九地，知、見〔小乘八地〕與住〔菩薩地〕後第四灌頂所依之
聖智，經云：「由彼住佛地」，應知此即是菩薩第十地。〔九地如下〕： 

1. 種姓地，三乘之加行道 
2. 第八地，預流向之道 
3. 見地，預流果之道 
4. 薄地，唯一來果之道 
5. 離欲地，唯不來果之道 
6. 已辦地，聲聞阿羅漢之道 
7. 聲聞地，漸悟後三向位〔亦即，一來向、不來向、阿羅漢向〕

之道 
8. 獨覺地，獨覺聖道 
9. 菩薩地，前述菩薩九地a 

 
a  策秋林．耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若
波羅蜜多明燈》 (藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me) (46.6ff.) 云： 

第十地的功德特別超勝，前述九地的一切修治，第十地都更勝一籌而完備，
圓滿一切功德，得以利益所化機，證得部分相似於佛。《現觀莊嚴論》中
云「超過九地」意指此地第十地行者，超越〔前〕九地，證得功德與佛部
分相似，因此稱此地為為「佛地」。「超過九地」的九地乃指： 

1. 種姓地 
2. 第八地 
3. 見地 
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彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.70, 4b.5： 
{I.70} 
ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི། །གང་གིས་སངས་ ས་སར་གནས་པ། ། 
དེ་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས། །བ ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，28a.5： 
ཐེག་པ་ག མ་གའི་ རོ་ལམ་རིགས་ཀྱི་ས་དང༌། ན་ གས་
གས་པའི་ལམ་ནི་བ ད་པའི་ས་དང༌། ན་ གས་ཀྱི་ལམ་ནི་

 
4. 薄地 
5. 離欲地 
6. 已作地 
7. 聲聞地 
8. 獨覺地 
9. 菩薩地 

以上九地從第一到第八乃為小〔乘〕道之地，菩薩地者，從初地極喜地
（rab tu dga' ba, pramuditā）開始，第九地善慧地（legs pa'i blo gros, sādhu-
matī）為止，此九等菩薩地統稱為「菩薩地」。 
 如是，十地行者（1）較諸一切聲聞、獨覺，以及一切九地以下的菩
薩，功德特為超勝，（2）速疾趣向正等正覺，（3）所行事業與佛部分相
似，備受讚揚。 

ས་བ ་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ ་འཕགས་པ་ནི་ ར་ས་དགུའི་ཡོངས་ ོང་བཤད་པ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ས་བ ་པ་ལ་ཡར་ ན་ ་ ོགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ག ལ་
འི་དོན་ ེད་པ་ལ་སངས་ ས་དང་ཆ་འ ་བ་ཐོབ་བོ། །མངོན་ ོགས་ ན་ ་ས་དགུ་འདས་ནས་

ཞེས་ས་བ ་པ་བ་འདི་ས་དགུ་འདས་ནས་སངས་ ས་དང་ཡོན་ཏན་ཆ་འ ་བ་ཐབོ་པས་ས་འདི་
ལ་སངས་ ས་ཀྱི་ས་ཞེས་བཤད། ས་དགུ་འདས་ཞེས་པའི་ས་དགུ་ནི་རགིས་ཀྱི་ས། བ ད་པའི་ས། 
མཐོང་བའི་ས། བི་པའི་ས། འདདོ་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ས། ས་པ་ གོས་པའི་ས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་
ས། རང་སངས་ ས་ཀྱི་ས། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་ ེ་དགུའ།ོ ། དགུ་པོ་དེའི་དང་པོ་ནས་བ ད་
པའི་བར་ལ་དམན་ལམ་གྱི་ས་དང་། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་ནི་ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་
ནས་ས་དགུ་པ་ལགེས་པའི་ ་ོགྲསོ་ཀྱི་བར་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་དགུ་པོ་དེ་ལ་ ང་ བ་
སེམས་དཔའི་ས་ཞསེ་གཅིག་ ་ ས་པའོ། །དེ་ ར་ས་བ ་པ་ནི་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་དང་། །ས་
དགུ་པ་མན་གྱི་ ང་སེམས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ ར་ ་འཚང་ ་བ་ལ་
ོགས་པ་སངས་ ས་དང་མཛད་པ་ཆ་འ ་བར་བ གས་ས།ོ ། 
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མཐོང་བའི་ས་དང༌། རི་འོང་ཙམ་པོ་བའི་ལམ་ནི་ བས་པའི་
ས་དང༌། རི་མི་འོང་ཙམ་པོ་བའ་ིལམ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་
ལ་བའི་ས་དང༌། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་ལམ་ནི་ ས་པ་
ོགས་པའི་ས་དང༌། རམི་གྱིས་པའ་ི གས་པ་ ི་མ་ག མ་གྱི་

ལམ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང༌། རང་ ལ་འཕགས་ལམ་ནི་རང་
སངས་ ས་ཀྱི་ས་དང༌། ར་བཤད་པའི་ ང་སམེས་ས་དགུ་ནི་
ང་ བ་སམེས་དཔའི་ས་ ེ་དགུ་ལས་ཤེས་མཐོང་དང་གནས་

ནས་དབང་བཞི་པའི་ ནེ་གྱི་ཡ་ེཤསེ་གང་གསི་མདོ་ལས་སངས་
ས་ཀྱ་ིསར་གནས་པར་བཤད་པའ་ིཡེ་ཤེས་དེ་ན་ི ང་ བ་

སམེས་དཔའ་ིས་བ ་པ་ཡནི་པར་ཤསེ་པར་ འོ། །20 

B" 對治資糧別說 (I.71) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.71) 云： 

{I.71} 
見修諸道中a 
所能取分別 
由滅除彼故 
說八種對治b 

 
a 奈塘藏 (6a.3)、北京藏 (5b.2)、德格藏 (4b.5)、聖解脫軍所著論釋 (147a.4)、獅子賢
《明義釋》(114b.2) 皆作 goms ，而卓尼藏 (4b.6)、中華大藏經 dpe bsdur ma (10.6) 
則作 sgom。其所對應梵文偈頌如下： 

pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ | 
grāhagrāhyavikalpānām aṣṭānām upaśāntaye || V.71 || 

請參閱 Stcherbatsky and Obermiller, Abhisamayālaṃkāra, 10. 鑑於對應的梵文詞彙
abhyāsa （“familiarization”；串習、熟悉） 原意， goms 似乎是比較正確的藏文選
字。 
b 所有比照過的版本─co ne (4b.7), dpe bsdur ma (10.7), Peking (5b.2), snar thang (6a.3), 
聖解脫軍（Āryavimuktisena）的論釋 (79a.7) 與獅子賢《明義釋》(94b.7)─皆作 ces 
bya。其所對應的梵文原文偈頌如下： 

pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo darśanābhyāsamārgayoḥ | 
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གཉིས་པ་[གཉེན་པོའི་ཚགས་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་]ནི། 
མཐོང་དང་གོམས་པའི་ལམ་དག་ལ། །ག ང་དང་འཛནི་པའི་
མ་ གོ་ མས། །ཉེ་བར་ཞི་བར་ ་བའི་ ིར། །གཉེན་པོ་ མ་པ་

བ ད་ཅེས་ ། །ཞསེ་ག ངས། 
因為大乘見道、串習之道〔亦即修道〕之中，以數目而言，得以滅

除所斷─「八種所取、能取分別」有八項，故名有a八種對治的資糧

正行。b 
 

grāhagrāhyavikalpānām aṣṭānām upaśāntaye || V.71 || 

因此，梵文 pratipakṣo 'ṣṭadhā jñeyo 可見藏文譯文使用 ces bya 而非 shes bya 係從梵
文連聲規則，如取梵文為 nāma。如以藏文 ces bya 而譯，應為「名對治八相」。 
a  請參閱前一個註腳。 
b  策秋林．耶喜傑千（tshe mchog gling ye shes rgyal mtshan, 1713-1793）所著《般若
波羅蜜多明燈》（藏文書名：sher phyin gsal ba’i sgron me）(47.5-48.3) 云： 

對治的資糧別釋─對治的資糧有八：兩種所取分別、兩種能取分別，又此
四分別中，各分遍計、俱生兩兩一組，故有八個應斷。得以摧壞八種所取、
能取分別種子之對治有八項，故名彼等八項為「八種對治的資糧」。 
 兩種所取分別乃（1）雜染所取分別與（2）清淨所取分別；兩種能取
分別乃（1）補特伽羅執實質能取與（2）士夫施設能取。 
 八種對治的資糧，大乘見、修二道中，各有四種，見道中有摧壞四個
遍計分別種子的四種對治資糧，大乘修道中有摧壞四個俱生分別種子的四
種對治資糧。 

གཉེན་པའོི་ཚགས་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ནི། །གཉེན་པོའ་ིཚགས་ལ་བ ད་ག ངས་ཏེ། ། ང་ ་
ག ང་ ོག་གཉསི་དང་། །འཛིན་ ོག་གཉིས་ཏེ་ ོག་པ་བཞི་པོ་དེ་ལ་ཀུན་བ གས་དང་། ། ན་
ེས་གཉིས་གཉིས་ ་ ེ་བས་བ ད་ཡོད་ལ། །ག ང་འཛིན་གྱི་ ོག་པ་བ ད་པོ་དེ་དག་གི་ས་བོན་

འཇོམས་པར་ ེད་པའི་གཉནེ་པོ་བ ད་ཡོད་པས་བ ད་པོ་དེ་ལ་གཉནེ་པའི་ཚགས་བ ད་ཅེས་
བཤད་ད།ོ །ག ང་ ོག་གཉསི་ནི། །ཀུན་ནས་ཉནོ་མོངས་ ོགས་ཀྱི་ག ང་ ོག་དང་། ། མ་ ང་
ག ང་ ོག་གཉསི་སོ། །འཛིན་ ོག་གཉིས་ནི་གང་ཟག་ ས་འཛནི་དང་། ། སེ་ ་བཏགས་འཛིན་
གཉིས་སོ། །གཉེན་པོའི་ཚགས་བ ད་པོ་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཐངོ་ལམ་དང་ ོམ་ལམ་གཉིས་ལ་
གཉེན་པའོི་ཚགས་བཞི་བཞརི་ ེ་བ་ ེ། །མཐོང་ལམ་ལ་ ོག་པ་ཀུན་བ གས་བཞིའི་ས་བོན་
འཇོམས་ ེད་གཉནེ་པོའི་ཚགས་བཞི་དང་ཐེག་ཆནེ་ ོམ་ལམ་ལ་ ོག་པ་ ན་ སེ་བཞིའ་ིས་བོན་
འཇོམས་ ེད་ཀྱི་གཉེན་པའོི་ཚགས་བཞིར་ ས་པའ།ོ 
另請參閱 Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribhadra’s] Ālokā, 
vol. 1, 123ff。 
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彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.71, 4b.5-4b.6： 
{I.71} 
མཐོང་དང་ གོམས་པའི་ལམ་དག་ལ། །ག ང་དང་འཛིན་པའི་ མ་ ོག་ མས། ། 
ཉེ་བར་ཞི་བར་ ་བ་འི་ ིར། །གཉེན་པོ་ མ་པ་བ ད་ཅེས་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，28b.5： 
ཐེག་ཆནེ་གྱ་ིམཐངོ་བ་དང་གམོས་པའ་ིལམ་དག་ལ་ ང་ ་
ག ང་བ་དང་འཛནི་པའ་ི མ་པར་ གོ་པ་བ ད་པོ་ མས་ཉ་ེ
བར་ཞ་ིབར་ ་བའ་ིགྲངས་ཀྱིས་བ ད་ཡོད་པའི་ རི་གཉནེ་པའོི་
ཚགས་ བ་བ ད་ཡོད་ཅསེ་ འོ། །



第十義 

10. 出生正行 
(ངེས་འ ང་ བ་པ་) 

d' 定出一切相智出生正行 (I.72-73) 
彌勒《現觀莊嚴論》(I.72-73) 云：   

{I.72} 
所為及平等 
利有情無用 
超二邊出生 
證得相出生 

{I.73} 
一切相智性 
道有境出生 
當知此八種 
是出生正行 

བཞི་པ་[ མ་མཁྱེན་གདོན་མི་ཟ་བར་འ ིན་ ེད་ངེས་འ ང་ བ་པ་]ནི། 
ཆེད་ ་ ་དང་མཉམ་ཉིད་དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་
མེད་དང༌། །མཐའ་ལས་འདས་པར་ངེས་འ ང་དང༌། །ཐོབ་པའི་
མཚན་ཉིད་ངེས་འ ང་དང༌། ། མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཉདི་
དང༌། །ལམ་གྱི་ ལ་ཅན་ངེས་འ ང་ ེ། ། མ་པ་བ ད་ཀྱི་བདག་
ཉིད་འདི། །ངེས་འ ང་བ བ་པ་ཡནི་ཤེས་ ། །ཞེས་ག ངས། 
These having the nature of an enumeration of eight aspects of means of 
assured definite issuance of the places of definite emergence or [wis-
doms] having eight objects:有定能出生八種行相之究竟出生地，或
〔聖智〕有八境的體性： 

1. 前述三大所為〔心大、斷大、證大〕 
2. 證知一切法平等諦實空之究竟聖智 
3. 出於大悲，無邊利益有情 
4. 無所用力，利他事業一切任運成就 
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5. 超越有、寂二邊之不住涅槃 
6. 三乘的斷證種類盡皆證得 
7. 前述之一切相智性 
8. 一切相智之因的殊勝道─無間頂加行（bar cad med ba’i rtse 

sbyor, anantaramūrdhaprayogaḥ）a 

當知是出生正行。b 
彌勒《現觀莊嚴論》，sde dge I.72-73, 4b.6-4b.7： 
{I.72} 
ཆེད་ ་ ་དང་མཉམ་ཉིད་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་མེད་དང་། ། 
མཐའ་ལས་འདས་པར་ངེས་འ ང་དང་། །ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་འ ང་

དང་། ། 
{I.73} 
མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་དང་། །ལམ་གྱི་ ལ་ཅན་ངེས་འ ང་ ེ། ། 
མ་པ་བ ད་ཀྱི་བདག་ཉིད་འདི། །ངེས་འ ང་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ ། ། 

昂望班登《辭義解》，28b.6： 
གོང་ ་བཤད་པའི་ཆདེ་ ་ ་བ་ཆནེ་པོ་ག མ་དང༌། ཆོས་
ཐམས་ཅད་བདེན་ ངོ་མཉམ་པ་ཉདི་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤསེ་
མཐར་ ག་དང༌། ིང་ ེས་སམེས་ཅན་གྱི་དནོ་མཐའ་ཡས་པར་
ེད་པ་དང༌། འབད་ ལོ་མདེ་པར་གཞན་དནོ་གྱི་ ་བ་ཐམས་

ཅད་ ན་གྱསི་ བ་པ་དང༌། ིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་མི་
གནས་པའི་ ང་འདས་དང༌། ཐེག་པ་ག མ་གྱ་ི ངས་ གོས་ཀྱི་
རིགས་ཐམས་ཅད་འཐབོ་པ་དང༌། ར་བཤད་པའི་ མ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཉདི་དང༌། མ་མཁྱནེ་གྱ་ི འི་ལམ་ཁྱད་
པར་ ་ ར་བ་བར་ཆད་མེད་པའ་ི ེ་ ོར་ཏེ་བ ད་ཀྱི་ ལ་ཅན་

 
a  昂望班登指出「出生地」（nges par ’byung sa）前七項唯佛方有，最後一項則唯
獨存在於有情相續後際（rgyun mtha’），如欲深入了解「無間頂加行」，請參閱第
四十八義。 
b  另請參閱 Sparham, Abhisamayālaṃkāra with [Āryavimuktisena’s] Vṛtti and [Haribha-
dra’s] Ālokā, vol. 1, 128ff.。 
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ནམ་ངསེ་པར་འ ང་ས་དེ་དག་ ་གདོན་མི་ཟ་བར་ངེས་པར་
འ ིན་ དེ་དེ་གྲངས་ མ་པ་བ ད་ཀྱི་བདག་ཉདི་འད་ིངསེ་
འ ང་ བ་པ་ཡནི་པར་ཤེས་པར་ འོ། །21 
第一品辭意解說完結。 
བས་དང་པོའི་ཚགི་དནོ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །  ། ། 



Abbreviations 
“1973 Ngawang Gelek bla brang” = Collected Works of ’Jam-dbyaṅs-
bźad-pa’i-rdo-rje, vol. 15. New Delhi, India: Ngawang Gelek Demo, 
1973. 

“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. 
Named “1987” because of being acquired in Lha-sa, Tibet, at Go-mang 
College in 1987; published at Go-mang College, date unknown. (Com-
plete edition, available at UMA Institute for Tibetan Studies, uma-ti-
bet.org.) 

“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. 
Named “1987” because of being acquired in Lha-sa, Tibet, at Go-mang 
College in 1987; published at Go-mang College, date unknown. (Incom-
plete edition, available at UMA Institute for Tibetan Studies, uma-ti-
bet.org.) 

“1995 Mundgod revision of Ngawang Gelek bla brang” = Collected Works 
of ’Jam-dbyaṅs-bźad-pa’i-rdo-rje, vol. 16. Mundgod, India: Gomang Col-
lege,1995. Also available at: TBRC W21503-0413. 

“1999 Mundgod” = 'jam dbyangs bzhad pa and 'jigs med dbang po. don 
bdun cu'i mtha' dpyod mi pham bla ma'i zhal lung dang sa lam gyi rnam 
gzhag theg gsum mdzes rgyan grub mtha' rnam gzhag rin po che'i phreng 
ba bcas. Mundgod, India: Drepung Gomang Library, 1999. 

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 edition.) 

“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: kan su’u 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. 
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“2011 TBRC bla brang” = dngos po brgyad don bdun cu’i rnam gzhag 
legs par bshad pa mi pham bla ma’i zhal lung. 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. 

“Āryavimuktisena’s commentary” = Āryavimuktisena’s Commentary on 
the “Twenty-Five Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra.” 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. In bstan 'gyur (sde dge). 
TBRC W23703.80, which is a PDF of: Delhi, India: Karmapae choedhey, 
Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985. 

“co ne” = co ne bstan ’gyur. TBRC W1GS66030. co ne dgon chen: co ne, 
1926. 

“Dharma” = the sde dge edition of the Tibetan canon published by Dharma 
Press: the Nying-ma Edition of the sDe-dge bKa'-'gyur and bsTan-'gyur. 
Oakland, Calif.: Dharma Press, 1980. 

“Haribhadra’s Clear Meaning” = Haribhadra’s Clear Meaning Commen-
tary / Commentary on (Maitreya’s) “Treatise of Quintessential Instruc-
tions on the Perfection of Wisdom: Ornament for the Clear Realizations.” 
’grel pa don gsal / shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan 
bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa. In bstan 'gyur (sde 
dge). TBRC W23703.86, which is a PDF of: Delhi, India: Karmapae 
choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985. 

“Peking” = Tibetan Tripiṭaka: Peking Edition kept in the Library of the 
Otani University, Kyoto. Edited by Daisetz Teitarō Suzuki. Tokyo, Kyoto, 
Japan: Tibetan Tripiṭaka Research Foundation, 1955-1961. 

“sde dge” = sDe dge Tibetan Tripiṭaka—bsTan ḥgyur preserved at the Fac-
ulty of Letters, University of Tokyo. Edited by Z. Yamaguchi, et al. Tokyo: 
Tokyo University Press, 1977-1984. The catalogue numbers are from 
Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons. Edited by Hukuji 
Ui. Sendai, Japan: Tohoku University, 1934. And A Catalogue of the To-
huku University Collection of Tibetan Works on Buddhism. Edited by 
Yensho Kanakura. Sendai, Japan: Tohoku University, 1953. TBRC 
W23703, which is a PDF of: Delhi: Karmapae Chodhey, Gyalwae sungrab 
partun khang, 1977. 

“TBRC” = Tibetan Buddhist Resource Center (http://www.tbrc.org). 

“the sde dge Ornament” = mngon par rtogs pa’i rgyan/ shes rab kyi pha 
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rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan shes 
bya ba'i tshig le'ur byas pa (abhisamayālaṃkāra/ abhisamayālaṁkāra-
nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstrakārikā). In bstan ’gyur (sde dge). 
TBRC W23703.80:3-28, which is a PDF of: Delhi: Karmapae Choedhey, 
Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985. See Bibliography for the other 
editions consulted. 



Bibliography of Works Cited 
Sūtras are listed alphabetically by English title in the first section; 
the terms “glorious” and “superior” at the beginning of titles are 
often dropped in the Bibliography. Indian and Tibetan treatises are 
listed alphabetically by author in the second section; other works 
are listed alphabetically by author in the third section. Works men-
tioned in the first or second sections are often not repeated in the 
third section. 
 

1. SŪTRAS 
Eight Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra 

aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa 
Peking 734, vol. 21; TBRC W22084 
Sanskrit: P. L. Vaidya. Aṣṭasāhasrika Prajñāpāramitā, with Haribhadra’s Commentary called 

Ālokā. Buddhist Sanskrit Texts 4. Darbhanga, India: Mithila Institute, 1960. 
English translation: Edward Conze. The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its 

Verse Summary. Bolinas, Calif.: Four Seasons Foundation, 1973. 
Five Hundred Stanza Perfection of Wisdom Sūtra 

āryapañcaśatikāprajñāpāramitā 
’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa lnga brgya pa 
Peking 0738, vol. 21. 
English translation: Edward Conze. The Short Prajñāpāramitā Texts. London: Luzac, 1973. 

One Hundred Fifty Modes of the Perfection of Wisdom 
prajñāpāramitānayaśatapañcāśatikāsūtra 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i tshul brgya lnga bcu pa’i mdo 
Peking 121, vol. 5 
English translation: Edward Conze. The Short Prajñāpāramitā Texts, 184-195. London: Luzac, 

1973. 
One Hundred Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra 

śatasāhasrikāprajñāpāramitā 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa 
Peking 730, vols.12-18; Tohoku 8, vols. ka-a (’bum); TBRC W22084 
Condensed English translation: Edward Conze. The Large Sūtra on Perfect Wisdom. Berkeley: 

University of California Press, 1975. 
One Letter Perfection of Wisdom Sūtra 

ekākṣarīmātānāmasarvatathāgataprajñāpāramitāsūtra 
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma’i mdo 
Peking 741, vol. 21; sde dge 23, Dharma vol. 12 

Perfection of Wisdom in Few Letters 
svalpākṣaraprajñāpāramitāsūtra 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge nyung ngu 
Peking 159, vol. 6 
English translation: Edward Conze. The Short Prajñāpāramitā Texts, 144-147. London: Luzac, 

1973. 
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Twenty-five Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra 
pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitā 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa 
Peking 731, vol. 19; TBRC W22084 
English translation (abridged): Edward Conze. The Large Sūtra on the Perfection of Wisdom. 

Berkeley: University of California Press, 1975. 
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 Re-

cension 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: Bib-
lio Verlag, 1970. Also: P. L. Vaidya. Mahāyāna-sūtra-saṃgraha. Part I. Buddhist Sanskrit 
Texts, 17. Darbhanga, India: Mithila Institute, 1961. 
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Material Omitted from Ngag-wang-pal-
dan’s Text in the Translation by Jeffrey 
Hopkins and Jongbok Yi 
1 Translation of Ngag-wang-pal-dan’s initial homage and so forth prior to this statement 
has been omitted: 

༄༅། །བ ན་བཅོས་མངནོ་ ོགས་ ན་ཚིག་དནོ་གྱི་ ོ་ནས་
བཤད་པ་ མས་མགོན་ཞལ་ ང་ཞསེ་ ་བ་བ གས་སོ། །  
 ༈ ན་མོ་ ་ ་ ཱ་ར་མི་ ་ཡ།*  
 
ལ་ མས་འགྲོ་ལ་ཉེ་རིང་མི་མངའ་ཡང༌། ། 

ཆེར་ ིགས་ ་བདའོི་ ག་ མ་འཐབིས་པ་འདརི། ། 
ག་པར་ གས་ འེི་ ང་བས་ཁྱབ་མཛད་པའ།ི ། 

མཉམ་མེད་ ཀྱ་སངེ་གརེ་མགོས་ ག་འཚལ། ། 
མགོན་དེའི་ག ང་རབ་གྲངས་མཐའ་ ལ་བའ་ིམཆོག ། ལ་ མ་
ས་དོན་ལག་པའི་ནརོ་ ་བཞིན། ། ག་པར་གསལ་མཛད་མི་

ཕམ་མགོན་པོ་དེ། ། ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མགི ། ལ་
ཚབ་གསརེ་མངལ་ཅན་དེ་མཉསེ་ ས་ནས། ། མ་ ན་ག ་ྒགླིང་
འདིར་ཉེར་ ངས་པའི། །ཐོགས་མདེ་བྷ་གི་ཏ་ཐའི་ ་ ནི་
ནི། ། ང་ཆནེ་མ་ཐོབ་བར་ ་གཞལ་བར་དཀའ། །འཕགས་པའི་
ལ་ན་ ལ་ མ་ ན་གྱི་དོན། །འགྲེལ་མཛད་མཁས་མང་གསེར་

རིས་རབ་དཀྲིགས་པའི། །ད ས་ ་འཕགས་སངེ་ ན་པོ་རབ་
མཐོ་ཞསེ། །གཏམ་ ན་ ་མཚའི་གསོ་ཅན་མ་ ས་ཁྱབ། ། ་བོད་

 



162 Tibetan Text Omitted in the Translation  
 

ན་འགྲེལ་འ མས་ཀླས་ཀུན་གྱི་ནང༌། །འཇམ་མགནོ་ ་མའི་
ལེགས་བཤད་གསེར་ ངེ་དེ། །ཁྱད་པར་འཕགས་ཞེས་གྲགས་པའི་
་ཆེན་གྱསི། །མཆོག་དམན་ཀུན་གྱ་ི ་དབང་དལ་བར་
ས། །གང་གི་ གས་ སེ་ གས་དང་ཁྱད་མདེ་བདག །ག ང་

དོན་ ་བའ་ིའགྲེལ་ ་འགོད་མཛད་པའི། ། ་བའི་ ་མའ་ིཐབས་
མཁས་མཛད་བཟང་དེ། ། ལ་བ་ཀུན་ལ་ཡོད་མེད་འ ང་མོ་
ག ། ག་ ་ག ང་བཟང་དེ་དང་མི་འ ལ་ཞིང༌། །གྲངས་ཡས་

བ ལ་པར་དེ་ལ་ཐོས་སོགས་ཀྱསི། ། གས་ན་ མ་པའི་འ ན་
པས་ ་ ས་ཏེ། ། ན་གྱི་ཚིག་དནོ་ ང་ཟད་འཆད་ལ་ ོ། ། 
* Correcting from: 

་བ་ར་མ་ིཏ་ཡ། 
2 Translation omitted: 

འ ེལ་བ་ན་ི གས་ཀྱསི་བ ན་ཏེ། ོམ་པའི་དགོས་པ་ཞསེ་པས་
དགོས་པ་ན་ིབ ན་བཅསོ་དང༌། རི་ཞེས་པས་ཉིང་དགོས་ནི་
དགོས་པ་དང་འ ལེ་བར་འཕངས་པས་སོ། །འདི་ནི་གསརེ་ ེང་
ར་རོ། ། མ་བཤད་ ར་ན། གཞན་གྱིས་ ངོ་བ་མ་ཡིན་པ་

བ ོད་ འི་ཁྱད་པར་ལ་ ར་ནས། དེས་ བས་ག མ་པའི་བ ན་
འི་གཙ་བརོ་ ར་པའ་ིགཞི་ཤེས་ཐེག་དམན་གཞི་ཤསེ་ ་འདོད་

པ་བཀག་པ་དང༌། ཆསོ་ ོད་བ ་ མ་མཁྱནེ་མཚན་ དེ་ཀྱ་ིཆོས་
བ ་ལ་བཤད་དོ། །གསརེ་ ེང་ལས། ན་ ང་ ་བ དོ་ འི་
བས་ ་གང་ཟག་བཞའི་ི ད་ཀྱསི་བ ས་པའི་དངོས་པོ་བ ད་

བཤད་པ་ད་ེཉིད་མ་ ངས་པར་བ ན་པས་དའེི་ ར་ན་ཉན་
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རང་མི་ ངོ་བའི་གང་ཟག་ ་མི་འདོད་ད།ོ །ཞསེ་ག ངས་པ་ ར་
ན་ ང་ལས་ཀྱང་མི་ ོང་བའི་གང་ཟག་ ི་རལོ་པ་ཁོ་ནར་

བཤད་དོ། ། 
3 Translation omitted: 

བ་པའི་ མ་ཀུན་མཁྱནེ་པ་ཉིད། །ཅེས་པ་ནི་བ ན་བཤད་ ར་
བའི་ཚགི་ཡནི་ཏེ། ས་མདོར་བ ན་གྱི་ མ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་
ཅེས་པ་དང༌། ས་ ས་བཤད་ཀྱི་སམེས་བ དེ་པ་དང་ཞསེ་
སོགས་ནི་མདོར་བ ན་ ས་བཤད་ཡིན་པར་ ནོ་པའི་ག ང་
ཡིན་པའི་ རི། 
4 Translation omitted: 

ང་པ་ཐ་མ་གཉསི་ན་ིབ ན་བཤད་ ར་བའ་ིཚིག་ཡིན་ལ། ཡདི་
ལ་ ེད་པ་ ་ན་མེད་པའི་ ོམ་ལམ་ཞེས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ མོ་ལམ་
ག མ་ག་ལ་ ར་རོ། ། 
5 Translation omitted: 

གཞི་ཤསེ་དངོས་བ ན་དང་ གས་བ ན་གཉསི་ཀའི་ ོ་ནས་
མཚན་ནས་བ ན་ལ། མཐོང་ལམ་ཉན་ཐསོ་ལ་སོགས་ཀྱ།ི །དེ་འ ་
ཀུན་ཤསེ་ཉདི་ ་འདདོ། །ཅསེ་འདནོ་པར་ ་ཞིང༌། ཉན་ཐོས་
མན་ཆད་བ ན་བཤད་ ར་བའི་ཚགི་ ་ ེད་དགོས་ས།ོ །དེ་ཡང་
ོང་ཞོས་བ ས་པའི་ ་དཔེ་ལ་མཐོང་ལམ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ ོན་ ་

ཡོད་ཅེས་གྲགས་པ་ ར་ན། ད་ འི་འ ར་འདི་ ་དཔེ་མ་དག་
པ་ལས་འ ར་བའམ་འ ར་ ོན་གང་ ང་ ་འདོད་དགསོ་པ་ནི་
གསེར་ ངེ་གི་དགངོས་པ་ཡིན་ནམ་ མ་ཞིང༌། མ་བཤད་ ར་
ན། བེ་ ོར་གྱི་དབང་ལས་ ་དཔ་ེལ་ཉན་ཐསོ་ ོན་ ་ ང་
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ཡང༌། མཐངོ་ལམ་ཉན་ཐོས་ལ་སགོས་ཀྱི། །ཞསེ་ལོག་འ ར་ ེད་
དགོས་པར་འདོད་དོ། ། 
6 Translation omitted: 

གཉིས་པ་དང་ཐ་མ་ག མ་ནི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་ མས་ནི་
ལ་དང་ ནེ་དང་ ང་ ་ཤེས་ ་ཕན་ཡོན་ལ་སོགས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསེར་ ེང་ལས་བཤད་ད།ོ ། ཐབས་མཁས་ ོར་བ་
བ ན་བཤད་ ར་བའ་ི ེས་ ་ ང་བའི་ ་མཚན་གང་ཡིན་
ད ད་པར་ འོ། ། 
7 Translation omitted: 

ཆོས་ ་ཞསེ་པས་བ ན་བཤད་ ར་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་
ལོགས་ ་བ ན་པ་གཉསི་ཀ་ཡིན་པ་ནི་ ོབ་དཔོན་སངེ་བཟང་
གི་བཞདེ་པའོ། ། 
8 Translation omitted: 

ར་བཤད་པ་དེས་མི་ཟད་པ་བ ད་ ་དང་ རོ་ ལ་ཡང་ཤེས་
པར་ ་ལ། དེ་ལ་ ོར་བ་དང་ ག་བསམ་ཞསེ་གོ་བ ོག་ ་ེ ང་
བས། རོ་བ་མི་ཟད་པ་དང་ ན་པ་ནི་ཚགས་ལམ་ན་ཡདོ་ཀྱང༌། 
ོར་བ་དང་ ན་པའི་དེ་ཚགས་ལམ་ན་མེད་པར་འདདོ་དགོས་

སོ། ། 
9 Translation omitted: 

འདི་ ར་ན་ ང་པ་དང་པོ་གཉསི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆསོ་དང༌། 
དེ་ནས་བཞ་ིཁྱད་པར་འཕགས་གཞི་དང༌། ཐ་མ་གཉསི་གང་ལས་
ཁྱད་པར་ ་འཕགས་པའི་དོན་བ ན་པར་ མ་བཤད་ལས་
བཤད་ཅིང༌། བཤད་ ལ་འདི་ཉི་ ང་གི་དགངོས་པ་ཡིན་པར་
གསེར་ ངེ་ལས་སོ། །འཕགས་སངེ་གཉིས་རམི་བཞིན་ ག་དང་
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ས་ཁྱད་པར་ ་འཕགས་པར་བཞདེ་ཅེས་པ་ ར་ན། ོར་ལམ་
ོད་སགོས་བཞི་རིམ་བཞིན་ག ང་འཛིན་གྱི་ མ་ ོག་བཞ་ི ང་
ར་ ན་པ་དང༌། ང་སེམས་ཀྱི་ དོ་སོགས་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་

རང་དནོ་གྱ་ིདབང་ ་ ས་ན་ཉན་ཐོས་ ར་ ར་ ་མཐངོ་ལམ་
འཐོབ་པའི་ ས་པ་ཡོད་ཀྱང་གཞན་དོན་ ་བ ལ་ཆནེ་ ་མར་
ཐེག་པ་ཆནེ་པོའི་ལམ་གྱི་ ས་ཡངོས་ ་ ོགས་པ་ལ་ ོབ་དགོས་
པས། ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ི་མ་ཆེས་ཁྱད་པར་ ་འཕགས་པའི་
ང་འ ིང་ཆེ་ག མ་གྱ་ིད ེ་བ་ཡདོ་པ་ནི་ཐགེ་དམན་གྱ་ི ོར་

ལམ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་ཡནི་ནོ། ། 
10 Translation omitted: 

དེ་མི་ ག་སོགས་ཞསེ་པའི་ ང་པ་གཉིས་ཀྱསི་དང་པོ་ག མ་
གའི་དམིགས་པ་དང༌། དེ་དག་ཅསེ་པའི་ ང་པ་གཅགི་གསི་དེ་
ག མ་གའི་ མ་པ་བ ན་ལ། ཆོས་ མས་མི་འཛིན་ཞསེ་པའི་
ང་པ་གཅགི་གིས་ཐ་མའི་དམིགས་པ་ གས་ལ་བ ན་ནས་ མ་

པ་དངོས་ ་བ ན་ན།ོ །འདི་ནི་གསརེ་ ེང་གི་བཤད་ ལ་ཏེ། ཉི་
ང་གི་ཚགི་ཟིན་ ར་ ར་བ་ཡིན་པར་དོན་གསལ་ཟིན་ སི་

ལས་བཤད་དོ། ། མ་བཤད་ ར་ན། དེ་མི་ ག་སོགས་ཞསེ་པའི་
ང་པ་ག མ་གྱིས་བདནེ་པ་ མ་པར་བཞག་པའི་དམིགས་ མ་

དང༌། ཆོས་ མས་མི་འཛིན་ཞསེ་པས་འ ིང་ག་ིདམིགས་པ་
བ ན་པར་བཤད་དོ། ། 
11 Translation omitted: 

དེ་དག་མཚན་མར་མི་མཐོང་ ིར། །ཞེས་པས་དེའི་དམིགས་པ་
གས་ལ་བ ན་ནས་ མ་པ་དངསོ་ ་ག ངས་སོ། ། 
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12 Translation omitted: 

ང་པ་ཐ་མ་གཉསི་ཀྱ་ིདོན་འགྲལེ་བར་མ་བཤད་པ་བཞནི་ ་
གསེར་ ངེ་ལས་ཀྱང་མ་བཤད་ད།ོ །དམིགས་ མ་བ དོ་ ལ་ལ་
ོད་པ་ ངོ་བ་ནི། དོ་ ང་ འི་དམིགས་པ་ ནོ་པའི་ཚ། 

དམིགས་པ་མི་ ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན། ཞེས་ ས་
ཟིན་ལ་བདནེ་བཞའིི་ཆསོ་ ་བ ོད་པ་མ་གཏོགས། ག་མ་
དམིགས་པ་བ ་གཅིག་དང་ མ་པ་བ ་གཉསི་ཀྱི་ བས་ ་
བདེན་བཞི་ ས་མ་ཟིན་པར་ཆོས་བ ོད་ཀྱི་ ་ཁོ་ནས་བ དོ་པ་
མི་འཐད་པར་ཐལ། དམིགས་པ་གང་ཡིན་ཆསོ་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ ་
ས་པའི་ཆསོ་ཅན་དང༌། མ་པ་གང་ཡིན་ཆསོ་ཅན་གྱིས་ཁྱད་

པར་ ་ ས་པའི་ཆསོ་བ ོད་ཀྱི་ ས་བ ོད་དགསོ་པའི་ ིར་ཞེ་
ན། འདི་ལ་ ་གཉིས་བ ོད་ ་ཐ་དད་མདེ་པའི་ལན་དང༌། དོན་
གྱི་ གས་ཀྱསི་ཆོས་ཅན་གོ་བའི་ལན་གཉསི་ལས་དང་པོ་ནི། 
དམིགས་ མ་ ག་མ་ཆོས་བ དོ་ཀྱི་ ་ཁོ་ནས་བ ོད་ཀྱང་ཆོས་
ཅན་མ་བ དོ་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་ད།ེ ཆོས་དང་ཆསོ་ཅན་
བ ོད་པའི་ འི་བ དོ་ ལ་གང་ ས་ཀྱང་ཆསོ་ཅན་གོ་བ་ལ་
ཁྱད་པར་མདེ་པའི་ རི་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བ ོད་པའ་ི ་ནི་
རིམ་པ་ ར་ ོའི་ ལ་ ་ཁྱད་པར་གཞན་ ངོ་བ་དང་མི་ ོང་བ་
ར་ ང་བ་མ་གཏོགས་བ ོད་ འ་ིདོན་གོ་བ་ལ་ཁྱད་པར་

འགའ་ཡང་མེད་ཅསེ་ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པའི་ གས་ལས་ ང་བའི་
ིར་དང༌། ོག་པ་གཅགི་བ དོ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བ ོད་

པའི་ ་ནི་རིམ་པ་ ར་ ོག་པ་དེ་ཁྱད་ཆསོ་དང་ཁྱད་གཞ་ི ་
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ར་གོ་བར་ ེད་པ་མ་གཏོགས། གཉིས་ཀས་ གོ་པ་གཅགི་ ་
བ ོད་པར་ཁྱད་པར་མདེ་པའི་ རི་ཏེ། འི་མི་ ག་པ་དང་ ་མི་
ག་པ། ཞསེ་བ ོད་པ་ན་རིམ་བཞིན་ ་ཁྱད་ཆོས་དང་ཁྱད་གཞི་
་ ར་གོ་བར་ ེད་པ་མ་གཏོགས། ་ཞེས་པའི་ ་ ་ ི་གཉིས་

ཀས་ འི་ གོ་པ་གཅགི་ ་བ ོད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཅསེ་ མ་
བཤད་ལས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་ར།ེ འི་
བདེན་མེད་དང་ ་བདནེ་མེད། ཅསེ་བ ོད་པའི་ ་གཉསི་ཀྱང་
ར་ ར་བ ོད་པར་ཐལ། དེ་གཉསི་རིམ་བཞནི་ ་ལ་ སོ་པའི་

ཆོས་དང་ཆསོ་ཅན་བ དོ་པའ་ི ་ཡིན་པའི་ རི། འདོད་མི་ ས་
ཏེ། འི་བདེན་མདེ་དང་ ་བདནེ་མེད་གཉསི་མེད་དགག་ཡིན་
པའི་ ིར་ཞ་ེན་ཞིབ་ཆ་འདོན་དགསོ་སོ། །བཤད་ ལ་འད་ིནི་ཆོས་
དང་ཆསོ་ཅན་བ དོ་པའི་ ་ ག་ ་ཡོད་མདེ་ཀྱིས་ ི་བར་ ང་
ཞིང༌། མ་འགྲེལ་ལས། ལ་ལར་སརོ་མོའི་ ན་པ་ཞེས། །ཐ་དད་
ཆོས་བཞནི་ ོད་པར་ དེ། །དོན་གཅིག་བ ོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་
ནི། །འཕནེ་ ིར་སོར་མོ་ ན་འ ར་ཞེས། །ཆོས་ཅན་བ ོད་པར་
གྲགས་ཡནི་ཏེ། །ཞེས་དང༌། གཉསི་ཀས་གཅིག་གཅིག་བ དོ་མོད་
ཀྱི། །བ དོ་ འི་ཤན་གྱ་ིཁྱད་པར་གྱིས། ། མ་ད ེ་ཐ་དད་འ ེད་
པ་ཡིས། །ཐ་དད་དནོ་བཞིན་ བ་པར་ ེད། །ཅསེ་པའི་དགངོས་
པ་ཡིན་ལ། གསེར་ ངེ་ ར་ན་ མ་ད ེ་ ག་པ་མེད་ཀྱང་ཉན་
པ་པོའི་ཤསེ་འདོད་དང་འཆད་པ་པོའི་བ དོ་འདོད་ཀྱི་དབང་
གིས་ ེ་བར་ ང་ཞངི༌། བཤད་ ལ་འདི་ན།ི ཁྱད་པར་གཞན་ནི་
ོང་བ་དང༌། །མི་ ོང་བ་དག་དེ་གཉིས་ཀྱི། །བ ་ཡི་ ེ་ ག་
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ོགས་པ་པའོི། ། འདདོ་པའི་ ེས་ ་ ེད་པའི་གཞི། །ཞསེ་པའི་
རང་འགྲེལ་ ་ག ངས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པར་ག ངས་
སོ། །བཤད་ ལ་དེ་གཉསི་ལས་ བས་འདའིི་དམིགས་ མ་ ག་
མ་ཆོས་བ དོ་ཀྱི་ ས་བ ོད་ཅེས་པའི་ཆོས་བ ོད་ཀྱི་ ་ནི་གང་
གི་དབང་ ་ ས་པ་ཡནི་ཞེས་ད ད་པར་ ་དགོས་ས།ོ ། ོགས་
དཀའི་ ང་བར། འདིས་ཆོས་དང་ཆསོ་ཅན་བ དོ་པའི་ ་དེ་
གཉིས་བ དོ་ ལ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན་ཀྱང་དོན་བ་ལང་གི་ ོག་
པ་བ ོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ ར། འདརི་ཡང་བདནེ་བཞི་
དང་འ ེལ་བར་དངསོ་ ་བ ོད་མ་བ ོད་ཀྱི་བ ོད་ ལ་ཙམ་ཐ་
དད་པ་ཡནི་གྱི། དནོ་ལ་བདེན་བཞི་དང་འ ེལ་བའི་དམིགས་
མ་བ ོད་པར་ ་བར་ཁྱད་པར་མདེ་ཅེས་པ་ཡིན་གྱི། དམིགས་

པ་དང་པོ་ ོན་པ་ཆསོ་ཅན་བ དོ་པའི་ ་དང་དམགིས་ མ་
ག་མ་ ནོ་པ་ མས་ཆོས་བ དོ་ཀྱི་ ་ཡིན་ཞེས་ ོན་པ་ནི་མིན་

ནོ། །ཞེས་ཀྱང་ག ངས་པ་ཡོད་པའ་ི ིར་རོ། །གཉིས་པ་ན།ི མ་པ་
གཅིག་ ་ན། ཚིག་ལེ ར་ ས་པ་ བེ་པའི་ངརོ་ཆོས་ཅན་བདེན་
པ་ ས་མ་ཟིན་པར་བ དོ་ཀྱང་བདནེ་བཞི་དམགིས་ མ་ ་མི་
གོ་བའི་ཉསེ་པ་མེད་དེ། དེ་ ར་བ དོ་ཀྱང་བདནེ་བཞིར་
གཏོགས་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ ོར་ལམ་གྱི་དམགིས་ མ་ཡིན་པར་གོ་
བར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ། མངནོ་ཞེན་བཀྲག་པ་དང་ ན་པ་
བདེན་པའི་ཆོས་ ་ ས་ཟིན་པར་བ ན་པའི་ རི་དང༌། མངོན་
པར་ཞེན་ ས་ ོང་པ་དང་དགག་ བ་ཀྱིས་ ངོ་པ་ལ་ཁྱད་མེད་
ལ། དསེ་ན་དགག་ བ་ཀྱིས་ ོང་པའི་ཁྱད་པར་ ་ ས་པའི་
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ག གས་སགོས་ཉདི་མངོན་པར་ཞནེ་ ས་ ངོ་པས་ཁྱད་པར་ ་
ས་པའི་བདེན་པ་ཡནི་པས་ ོད་འ ིང་གི་ཚ་ཡང་དོན་གྱིས་ན་

བདེན་པ་དམིགས་པར་སོང་པའི་ རི་རོ། །དེ་ ར་ ོད་ ང་
འ ིང་གི་དམིགས་པ་གཉིས་དནོ་ལ་ཁྱད་མེད་པས་འ ངི་ལ་ཡང་
བདེན་པ་དམིགས་པར་སོང་བ་དེ་བཞིན་ ་ཆསོ་མཆགོ་ག་ིབར་
ལ་ཡང་ ས་མ་ཟིན་ཀྱང་ ང་ འ་ིདམིགས་ མ་དང་ ི་མ་
མས་དོན་ཁྱད་མདེ་པས་བདེན་བཞི་དམགིས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་

པར་ འ།ོ །འདི་ནི་བདནེ་བཞི་ ས་ཟིན་པར་བ ན་མ་བ ན་ལ་
ོད་པ་ཡནི་གྱི། དངོས་ ་བ ན་མ་བ ན་ལ་ ོད་པ་མནི་ཏེ། ེ་

མོ་ ང་ འ་ི བས་ ་བདེན་པ་ མ་པར་བཞག་པའི་དམགིས་
མ་དངོས་ ་བ ན་པར་འཕགས་པས་བཤད་པའི་ ིར་ཞསེ་
མ་བཤད་ལས་ག ངས་སོ། །ཤེར་འ ང་གིས་ཉན་ཐསོ་ཀྱ་ི ོར་

ལམ་གྱི་ མ་པ་ནི་འདའིི་ ོད་ ང་ འི་དམགིས་པ་ཡིན་ལ། དའེི་
ོད་ ང་ འི་ མ་པ་ནི་འ ངི་ག་ིདམིགས་པ་ཡིན་པ་སགོས་

འོག་མ་ མས་ལ་ཡང་ ་མ་ ་མའི་ མ་པ་ནི་ ི་མ་ ི་མའི་
དམིགས་པ་ཡིན་པར་ ར་བར་ འོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཁ་ཅིག་ཤེར་
འ ང་གི་ག ང་འདི་ལན་གྱི་ག ང་ ི་མའི་བཤད་པར་ དེ་པ་
ནི་ཤེར་འ ང་གིས་བཀདོ་པའི་ བས་དང༌། དའེི་དགསོ་པ་
གཉིས་ཀ་མ་ཤེས་ཏེ་ཞེས་གསེར་ ངེ་ལས་ག ངས་སོ། །འདི་ནི་
ཤེར་འ ང་གི་ག ང་ད་ེལན་གྱི་ག ང་ ི་མའ་ིབཤད་པ་མིན་
པར་ག ངས་པ་ཡིན་གྱི། རི་ཤེར་འ ང་ ར་ཁས་ལེན་པར་
ང་མི་ ང་མི་གསལ་བས་ད ད་པར་ འ།ོ ། 
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13 Translation omitted: 

མ་བཤད་ལས་བ ན་བ ད་ལ་ཚར་བའི་དམགིས་པ་སམི་
ག ང་བར་མ་ག མ་དང་ཚར་བའ་ི ེན་བདག་གཞན་ལ་སོགས་
པ་ཞེས་བཤད་དོ། ། 
14 Translation omitted: 

འདིར་ཁ་ཅགི་ན་རེ། ཁྱདོ་ཀྱིས་ག ང་ ོག་ཡནི་ན་ལོངས་ ོད་
ར་བདནེ་པར་འཛནི་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། འཛནི་ ོག་ཡནི་ན་

ལོངས་ དོ་པ་པོར་བདནེ་པར་འཛནི་པས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་མི་
འཐད་དེ། དེ་གཉསི་ལ་ ་བཞི་ཡདོ་པར་ ང་བ་གཉིས་ཀར་
བཤད་པའི་ ིར་ན། མ་ཁྱབ་ ེ། དེ་ནི་ག ང་འཛིན་གྱི་ གོ་པ་
བཤད་པའི་ཞར་ལ་ ི་ ད་ལ་གྲགས་ཚད་ཀྱི་ག ང་འཛནི་བཤད་
ནས་དེ་ལ་ ་ ིས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དའེི་ བས་ཀྱི་ག ང་ ོག་
ཡིན་ན་ག ང་ ོག་ཡནི་པའི་མ་ཁྱབ། དའེི་ བས་ཀྱི་འཛནི་ ོག་
ཡིན་ན་འཛནི་ ོག་ཡནི་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་
ིར་ཏེ། གསེར་ ེང་ལས། འོ་ན་ལངོས་ ོད་པ་པོ་ལ་འཛནི་པ་

དང་ལངོས་ ོད་ ་ལ་ག ང་བར་བཤད་པ་མ་ིའཐད་ད།ེ ་ ིས་
པའི་ བས་ཀྱི་ག ང་འཛིན་དང་མ་ིམ ན་པའ་ི ིར་ཞེ་ན། འདི་
ཡིས་འ ལ་གཞི་ ས་ནས་ ར་ཡང་ག ང་བ་ལ་ ོག་ན་ག ང་
ོག་དང་འཛིན་པ་ལ་ ོག་ན་འཛནི་ ོག་ ་ ས་ནས་ལགོ་ ོག་
་ ེད་པ་ ང་མདོ། དེ་དག་གསི་ནི་ལེགས་པར་མ་ གོས་ཏེ། དེ་
་ཡིན་ན་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ ལ་ ་ ང་པོ་ ་དང་

ཁམས་བཅོ་བ ད་དང་ ེ་མཆདེ་བ ་གཉསི་དང༌། གོ་པ་བཞི་
པའི་ ལ་ ་ག གས་ཅན་བཤད་པ་ མས་དརོ་དགོས་པར་
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འ ར་ར།ོ །དེས་ན་འད་ིནི་ག ང་འཛིན་གྱི་ གོ་པ་བཤད་པའི་
ཞར་ལ་ ི་ ད་ལ་གྲགས་ཚད་ཀྱི་ག ང་འཛནི་བཤད་ནས་དེ་ལ་
་ ིས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞསེ་པ་ནས། ོག་པ་གཉསི་ཀྱི་ཞེན་ ངས་

དང་གཉེན་པོ་མི་མ ན་པར་བཤད་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་གཞ་ིམ ན་
པ་མི་ ང་བའི་ ིར་ར།ོ །ཞེས་ག ངས་པའི་ རི། ཡང་ཁོ་ན་རེ། 
ག ང་ ོག་ཡིན་ན་ལངོས་ ོད་ ར་བདེན་པར་འཛིན་པས་མ་
ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལ་ ི་རོལ་དནོ་འཛིན་གྱི་ གོ་པ་ཡོད་པར་
ཡིག་ཆར་བཤད་པའི་ རི་ན་མ་ཁྱབ་ ེ། དེ་ནི་ ི་རོལ་དནོ་
འཛིན་དེ་ག ང་དནོ་ གོ་པ་ཡིན་པ་ལ་དགངོས་པའི་ ིར་དང༌། 
བས་འདའིི་ མ་ གོ་བཞི་པོ་གང་ ང་ཡནི་ན་ཉན་རང་གི་
ང་ འི་གཙ་བོ་མ་ཡནི་པས་ཁྱབ་པའི་ ིར་ཏེ། མ་ གོ་བཞི་པོ་

ཉན་རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་རང་གི་ ང་ བ་འཐབོ་པའི་གེགས་མིན་
པས་ཡོད་ཀྱང་མེད་པ་དང་འ ་བར་ ན་ ང་ལས་ག ངས་པའི་
ིར་རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། ངེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཐད་པར་ཐལ། ཉན་

ཐོས་ཀྱི་ལམ་འ ས་ གོ་ ར་བདནེ་པར་ཞེན་པ་དེ་ག ང་ ོག་
ཡིན་པར་ཡགི་ཆར་བཤད་པའི་ རི་ན་མ་ཁྱབ་ ེ། དེ་ ང་ ་ ོག་
པ་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་དགངོས་པའི་ རི་ཏེ། མ་བཤད་ལས་ཀྱང༌། 
དེ་འདརི་བ ན་ ང་ ་ ོག་པ་ཡནི་པར་བཤད་ཀྱི་ག ང་ ོག་
ཡིན་པར་མ་བཤད་པའ་ི ིར་དང༌། ོག་པ་ག ང་ ོག་ནི་བདག་
གི་ ོག་ འ་ིག ང་པའོ་ཞེས་བདནེ་པར་ཞེན་པ་ཞིག་དགསོ་པའི་
ིར་རོ། ། མ་བཤད་ལས་ག ང་འཛིན་གྱི་ མ་ ོག་བཞི་པོ་གང་
ང་ལ་དགག་ བ་ཀྱི་ མ་པ་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་བཤད་
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ཀྱང༌། དེ་ནི་ད ད་གཞི་ཤིན་ ་ཆེ་ ེ། ངོ་ཉདི་བདནེ་པར་
འཛིན་པའི་ ོག་པ་དེ་དགག་པའི་དམིགས་པ་ཅན་ཡིན་གྱ་ི
དགག་པའི་ མ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ་གུ་བདནེ་མེད་
་ ོགས་པའི་ ེས་དཔག་དེ་ བ་པའི་དམིགས་པ་ཅན་ཡིན་གྱི་
བ་པའི་ མ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ རི་ཏེ། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་

བར་ཆད་མདེ་ལམ་ བ་པའི་ མ་ཅན་མ་ཡནི་པའི་ ིར་ར།ོ །འནོ་
ཀྱང་རགིས་པའི་དབང་ ག་དམ་པ་དེ་ནི་དེ་ཙམ་མི་མཁྱནེ་པ་ག་
ལ་ཡིན། དའེི་ ིར་དགངོས་པ་ཟབ་མོ་གང་ཡནི་བཙལ་བར་ ་
ཞིང༌། རི་ན་གསེར་ ངེ་ལས་ག ངས་པ་ ར་ག ང་འཛནི་གྱི་
མ་ གོ་བཞི་པོ་གང་ ང་ཡིན་ན་ བ་ ོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

འདོད་དགསོ་སོ། ། 
15 Translation omitted: 

འདི་ནི་གསརེ་ ེང་ ར་ཡིན་ལ། མ་བཤད་ ར་ན། གཉནེ་པོ་
དང་ ངོ་བའི་ བ་པ་ནི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང༌། དེ་དག་
ཡོངས་ ་ག གས་པ་ན་ི མ་གྲོལ་ལམ་ ་བཤད་དོ། །འོན་ཀྱང་
དེང་སང་ མ་བཤད་ ར་ན་གཉནེ་པོ་དང་ ངོ་བའི་ བ་པ་
གཅིག་ ་དང༌། ཤེས་རབ་ ིང་ ེ་སོ་སོར་བགྲངས་པར་འདོད་པ་
ནི་ མ་བཤད་ཀྱི་དགངོས་པ་ཡིན་མིན་ད ད་ ་ ེ། དརེ་ཐ་མ་
བ ན་ལ་རམི་བཞནི་མདོ་བ ན་ ངས་པ་དང་མ་འགྲིག་པའི་
ིར་དང༌། འགྲེལ་པར་ཡང་གཉནེ་སོགས་ལ་དག་གོ་ཞེས་གཉིས་

ཚིག་ ར་ནས་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་ད་ེ ར་མ་ ར་བའི་ ིར་རོ། ། 
16 Translation omitted: 

འགྲེལ་པར་དགེ་སགོས་ག མ་གྱི་མཚན་གཞིིའི་མཐའ་དང༌། 
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ོབས་བ འི་མཐར་སགོས་ ་འ ང་བ་ནི་རམི་བཞནི་དང་པོ་
ག མ་དང་ཐ་མ་བ ད་ཀ་ལ་ ོར་དགོས་པས་ ོག་བཅད་པ་
དང་འདོད་ཁམས་གཉསི་ལ་སོགས་ ་ ང་བ་དཔེ་མ་དག་པར་
གསེར་ ངེ་ལས་ག ངས་ཤིང༌། བ ་གཅགི་ག་ིསོགས་ ས་ཆོས་
མང་པོ་བ ས་པ་ མས་དེ་ལས་ཤསེ་པར་ འ།ོ ། 
17 Translation omitted: 

གསེར་ ངེ་ ར་ན་སམེས་ཆེན་པོ་སངས་ ས་ ི་དང༌། དེ་ཡང་
མཆོག་ ་ ར་བའི་སམེས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉིད་ ་ ་ འི་ ེང་
ནས་བཤད་ཀྱི་ ེད་ཆསོ་ལ་མ་ ར་ཞིང༌། དེ་ཆོས་སེམས་ ག་
ལོགས་ ་ ང་སེམས་དང་ ར་ནས་བཤད་ད།ོ ། 
18 Translation omitted: 

དེ་ ར་འ ར་ ིང་ ར་ལེགས་ཀྱི་འ ར་གསར་ལས་དེ་དག་སོ་
སོར་ཞེས་པ་ ར་ན་གངོ་ ་བ ེག་ས་མེད་དོ་ཞེས་གསརེ་ ེང་
ལས་ག ངས་སོ། ། མ་བཤད་ ར་ན་གོ་ཆའི་ བ་པ་ ག་པོ་དེ་
དག་སོ་སརོ་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ མ་པ་ ག་ ག་ ་བ ས་པ་
ཡིས། གོ་ཆའི་ བ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ག་ཚན་ ག་གསི་མདོ་ཇི་
བཞིན་ ་བཤད་ཅསེ་པའོ། ། 
19  Translation omitted: 

འདི་ནི་གསརེ་ ེང་ ར་ཡིན་ལ། མ་བཤད་ ར་ན་བསམ་
གཏན་དང་ ལ་ཁྲམིས་ཀྱིས་དང་པ་ོགཉིས་དང༌། ིན་པ་དང་
བ ོན་འ ས་ཀྱིས་བཞ་ིཔ་དང་ ་པ་ ངས་པའམ། ིན་ ག་
ང་ བ་སམེས་ཀྱིས་ཟིན་པས་ཉསེ་པ་དང་པོ་ག མ་དང༌། ིན་

པ་ ོགས་པས་ཐ་མ་ག མ་ ངས་པར་བཤད་དོ། ། 
20  Translation omitted: 
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གསེར་ ངེ་ ར་ན་རགིས་ཀྱི་ས་ཞསེ་པ་ནི་ གོས་པ་གང་ ེས་
ནས་རང་ག་ི ང་ བ་མ་ཐོབ་པར་ ་གཞན་ ་མི་ ོག་པ་ནས་
བ ང་དགསོ་པས་དེ་ ར་ ས་ན། དབང་པོ་ ོ་ ལ་སགོས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་གྱསི་རིགས་ཀྱ་ིས་ལ་ཚགས་ལམ་ཀྱང་ཡོད་པ་དང་ ོར་
ལམ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་དརེ་མི་འཇགོ་པ་ ་ ར་བཤད་དོ། ། 
21  Translation omitted: 

ངེས་པར་འ ང་ས་དང་པོ་བ ན་ནི་སངས་ ས་དང་ཐ་མ་ནི་
ན་མཐའ་ཁོ་ནར་ཡདོ་ལ། ངེས་འ ང་ བ་པ་ནི་ས་བ ་པའི་

ཁྱད་པར་གྱ་ིལམ་ནས་ཡོད་པར་གསེར་ ེང་ལས་ག ངས་ཤིང་
ོགས་དཀའི་ ང་བ་ཡང་དེ་དང་འ འ།ོ ། མ་བཤར་ ར་ན་

ངེས་འ ང་ བ་པ་དང་ངེས་པར་འ ང་ས་ཐ་མ་ནི་ས་བ ད་པ་
ནས་ཡོད་པར་བཤད་ད།ོ ། བས་དང་པོ་འདརི་ ེ་ཡབ་ ས་
ག མ་གྱི་བཤད་ ལ་མ་ིའ ་བ་ མས་ ང་ཟད་བ དོ་ན། 
གསེར་ ངེ་དང་ མ་བཤད་ཀྱི་བཤད་ ལ་རགས་པ་ཙམ་བཤད་
ཟིན་པ་ ར་ཡིན་ལ། གོས་དཀའི་ ང་བ་ ར་ན། ལམ་ཤརེ་
ིན་དང་འ ས་ ་ཤེར་ ིན་མི་འགལ་ཞིང༌། སངས་ ས་ཀྱ་ིསའི་

ཇི་ ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡ་ེཤེས་དང་ཇི་ ེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
རེ་རེ་ནས་ མ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པ་དང༌། མ་མཁྱེན་གྱིས་ཇི་ ་བ་
མཁྱེན་ཀྱང་ཇི་ ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡ་ེཤེས་མ་ཡནི་ཞེས་པ་དང༌། 
ང་འཕགས་ཀྱི་ ད་ཀྱི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ གོས་པའི་

མཁྱེན་པ་ན་ིགཞི་ཤེས་ཡིན་གྱི་ལམ་ཤེས་མ་ཡནི་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དངསོ་ ་
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ཟིན་པའི་ ོ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངནོ་ མ་ ་ གོས་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོང་བའི་ཡེ་ཤེས་
ནི་ཉན་ཐསོ་ཀྱི་ལམ་ཤསེ་པའི་ལམ་ཤེས་ཡིན་གྱི་གཞི་ཤསེ་མ་ཡིན་
པས་ལམ་ཤསེ་དང་གཞ་ིཤེས་ནི་འགལ་བ་ཡནི་ཞེས་བཤད་པ་
དང༌། །སངས་ ས་ཀྱི་ས་ན་སེམས་བ ེད་མདེ་པ་དང༌། ལམ་མ་
གས་ན་ ནོ་སེམས་ཡདོ་པ་དང༌། ོན་སེམས་དང་འ ག་

སེམས་ནི་མ་ིའགལ་བར་བཤད་པ་དང༌། ་གུ་བདེན་མེད་ཀུན་
ོབ་དང་ ་གུའི་བདནེ་མེད་དོན་དམ་ཡིན་ཞསེ་པ་དང༌། ང་

སེམས་ལ་ ན་ གས་ རི་འོང་ རི་མི་འོང་མཚན་ཉདི་པ་ཡོད་
ལ། དེ་ལ་རང་སངས་ ས་མཚན་ཉདི་པ་མེད་ཅིང༌། རང་སངས་
ས་ཡིན་ན་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅསེ་པ་དང༌། འདིར་

བ ན་ཐགེ་ཆེན་ ོར་ལམ་ ོད་སགོས་བཞི་རམི་བཞིན་ག ང་
འཛིན་ མ་ ོག་བཞི་ཡནི་པ་དང༌། ཆེད་ ་ ་བ་ཆེན་པོ་ག མ་
ཐེག་ཆནེ་ཚགས་ལམ་ནས་སངས་ ས་ཀྱི་སའི་བར་ ་ཡོད་པ་
དང༌། དེ་དག་ལ་ ང་རིགས་ཀྱི་ བ་ ེད་དང་ ོན་ ོང་མཛད་
པ་ མས་ཞབི་ ་ཤེས་ན་ མ་ད དོ་ ེལ་བའ་ི ེན་ ་འ ར་རོ། ། 




