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�ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན།

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་འདི་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་ཡུམ་གཅིག་པའི་གཅུང་པོ་ཡིན་ཅིང་ཡབ་ནི་

བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཡིན་། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ལོ་དེར་འཁྲུངས་། ཆུང་ངུའི་དུས་ན་ལེནྡྲ་

དགོན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཆ་ཚང་བར་སློབ་སྦྱོང་གནང། ད་དུང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་

སློབ་དཔོན་དགེ་འདུན་བཟང་པའི་དྲུང་དུ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་གྲུབ་མཐའ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དྲུག་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

མཐར་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མཛད་དེ་ཡུལ་དབུས་མ་གྷ་ངྷར་བྱོན། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ �་ཆོས་མཐའ་དག་གསན། སྐབས་དེར་མི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་ཀུན་

བསྡོམས་པར་མདོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་བློ་ཐོག་ནས་ཞལ་འདོན་གནང། སློབ་དཔོན་འདི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའ �་ཆོས་ལ་ཞུགས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་མཁས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་ཆོས་

ལ་བཞུགས། རྒྱུན་དུ་ས་གནས་གཞན་དག་དུ་མ་བྱོན་པར་གྷ་དྷ་རང་དུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་འཆད་ཉན་དང་ལྷ་ཁང་རྙིང་པ་

རྣམས་ཉམས་གསོ་ཞུས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་ཆོས་གཞི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་གསར་དུ་བཙུགས། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཨོ་ཊི་བི་ཤར་

ཐེངས་གཅིག་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་རིང་ཆོས་གསུངས་ཤིང། ཆོས་གཞི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གསར་དུ་བཙུགས། རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་མ་ཕེབས་ཀྱང་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་ཆོས་གཞི་མང་པོ་བཙུགས་པ་བཅས་བསྡོམས་ན་ཆོས་གཞི་དྲུག་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཞི་ཚུགས་ཞེས་གྲགས། སློབ་དཔོན་འདི་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་ཤར་ལྷོ་དབུས་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་

སློབ་མ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་དགེ་སློང་གཅིག་པུ་བསྡོམས་ན་ཡང་ཁྲི་དྲུག་ཙམ་དང། སློབ་དཔོན་ཉིད་དང་མཉམ་དུ་གནས་པའི་

དགེ་སློང་ཡང་སྟོང་ཕྲག་ལོངས་པ་ཡོད། སྐུ་ཚ�འི་སྨད་དུ་སློབ་མ་མཁས་པ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་མཉམ་དུ་འཁྲིད་ནསབལ་པོའ �་

ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཆོས་གསུང་པ་དང། ཆོས་གཞི་འཛུགས་པ་སོགས་མཛད། མཐར་དགེ་སློང་ཞིག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆས་

གྱོན་བཞིན་དུ་ཞིང་རྨོ་བ་གཟིགས་པའི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་བལ་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། དེར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་ཡང་

བཞེངས། དགུང་ལོ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་བཞུགས། སློབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། 

གྲགས་ཆེ་ཞིང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གྲས་ལ་《འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ》《ཆོས་བཞི་པའི་

མདོའ �་རྣམ་པར་བཤད་པ》《ག་ཡ་གོ་རིའི་མདོའ �་རྣམ་པར་བཤད་པ》《ས་བཅུ་པའི་མདོའ �་རྣམ་པར་བཤད་པ》 འདི་གསུམ་

བསྟན་འགྱུར་མདོ་ཕྱོགས་པོད་（ངི）པར་ཡོད། 《བློ་གྲོས་མི་ཟད་པའ་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་པ》བསྟན་འགྱུར་མདོ་ཕྱོགས་

པོད་（ཅ）་པར་ཡོད། 《བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་མདོའ �་འགྲེལ་པ》བསྟན་འགྱུར་མདོ་ཕྱོགས་པོད་（ཉི）པར་ཡོད། 
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《མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ》བསྟན་འགྱུར་མདོ་ཕྱོགས་ཕི་པར་ཡོད། 《དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ》

དང《ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ》འདི་ཉིད་བསྟན་འགྱུར་མདོ་ཕྱོགས་སྐོར་པོདབིཔར་ཡོད། 《སུམ་ཅུ་

པའི་ཚ�ག་ལེའུར་བྱས་པ》《ཉི་ཤུ་པའི་ཚ�ག་ལེའུར་བྱས་པ》《དེའི་རང་འགྲེལ》《རང་བཞིན་གསུམ་ངེས་པར་བསྟན་པ》

《ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ》《རྣམ་བཤད་རིགས་པ》《ལས་གྲུབ་པའི་རབ་བྱེད》《ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་ཆོས་བརྒྱ་གསལ་

བའི་སྒོའ �་བསྟན་བཅོས》འདི་རྣམས་བསྟན་འགྱུར་མདོ(ཤི)པར་ཡོད། 《ཆོས་མངོན་པ་མཛ�ད་ཀྱི་རྩ་》དང《དེའི་རང་

འགྲེལ》བསྟན་འགྱུར་མདོ་ཕྱོགས་པོད(གུ)(ངུ)གཉིས་ལ་ཡོད། འདི་རྣམས་ནས་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་ལོ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བོས་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། སློབ་དཔོན་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་བུ་སྟོན་

རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་དང་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་བརྩམས་པའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་

པར་གསལ། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་འདི་ལ་སྔ་རྗེས་གཉིས་བྱུང་སྐོར་《དེབ་ཐེར་སེར་པོ》ལས་གསལ་ཞིང། ཡང་རྒྱལ་པོ་

ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་དང་དུས་མཉམ་ཞེས་གྲགས་པ་ཡང་འཐད་དོ་ཞེས་《རྒྱ་ནག་ཆོས་འབྱུང》ཤོག་གྲངས་༡༥༩པར་

གསལ། ༼དུང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད།༽

ཅོ་ནེ་�གས་པ་བཤད་�བ།

མདོ་སྨད་ཅོ་ནེ་དཔོན་གྱི་མངའ་འོག་ཐུའུ་ཇུའི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་གཡོ་སའམ་རབ་པོ་ཞེས་པར་ཡབ་སྐྱབས་འབུམ་དང་

ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྨན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡོས(༡༦༧༥)ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཁྲི་

ཆེན་དགེ་འདུན་གྲགས་པའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སློབ་པའི་དབུ་ཚུགས། དགུང་ལོ་དགུ་ལ་རྗེ་དེའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

དེ་ནས་ལོ་འགའི་རིང་ཆོས་སྤྱོད་སོགས་བློ་འཛ�ན་མཛད། སྨན་པ་སྟག་རིས་དགེ་སློང་གི་དྲུང་ནས་སྨན་དཔེ་གསན་སྦྱོང་གིས་

ནད་བཅོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་སྒྲུབ། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལ་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་ལོར་སེ་ར་སྨད་

ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་ཞུགས་མཛད། རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་

ལྔར་གསན་བསམ་གནང་། དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་ལ་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་གྲྭ་སྐོར་གྱིས་མིང་བཏགས་བཞེས་རྩིས་ཀྱང་

དབུས་སུ་དུས་འཁྲུགས་བྱུང་བས་སྡེ་སྲིད་སྐུ་གཤེགས། ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་འདུས་སྡེ་ཉིས་ཁྲི་

ལྷག་ཙམ་འཚ�གས་ཏེ་སྨོན་ལམ་འཕར་མའི་སར་སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན་མཚན་བཏགས་བཞེས། 

རྗེ་ཉིད་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕེབས་ནས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤིས་ཀྱི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དབུས་

སུ་ཕེབས་ནས་དགའ་ལྡན་དང་འབྲས་སྤུངས་བཅས་སུ་དམ་བཅའ་བཞག་པས་ཚང་མ་ངོ་མཚར་བ་བྱུང་ཞིང་། དགུང་ལོ་སོ་

གཉིས་ལ་ཕེབས་སྐབས་མདོ་སྨད་ཅོ་ནེ་དགོན་དུ་ཕྱིར་ཕེབས། སྐབས་དེར་ཅོ་ནེ་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གོ་ཤྲི་ནང་སོ་ཡིས་

དེ་ཉིད་ཕོ་བྲང་དུ་གོང་མ་མཇལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་མངགས་ལྟར་ནང་སོས་ཤིང་རྟ་ལོར་དགོན་པ་དེར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་
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ཞིག་གསར་དུ་བཙུགས། རྗེ་ཉིད་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགོན་དེའི་བླ་མ་མཛད། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་ལོར་གྲྭ་ཚང་

བླ་མ་དགོངས་ཞུ་གནང་ནས་ལོ་བདུན་ཙམ་རིང་ལམ་གཙ�་གསུམ་སོགས་བསྟན་བཅོས་མང་དག་བཀའ་རྩོམ་མཛད། རྗེ་འདི་

ཉིད་ཀྱིས་《མདོ་སྔགས་ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་རབས》དང་། 《སྔགས་རིམ་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ》《གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་

གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར》《ཀུན་རིགས་ཆོག་བསྒྲིགས་མ》《སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག》《བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་དམར་ཁྲིད་

ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ》《གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག》དེའི་ཊཱིཀྐ་ཡོངས་རྫོགས་ཏ《ེགསང་འདུས་པའི་བདག་

བསྐྱེད་བསྒྲིགས་མ》《བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཊཱཀྐ》《ཆོས་མངོན་པ་མཛ�ད་ཀྱི་ཊཱཀྐ་དགོངས་པ་རབ་གསལ》《དབུ་མ་རྩ་

བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཊཱིཀྐ་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚ�ར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས》སོགས་གསུང་རྩོམ་པོད་བཅུ་གཅིག་ལྷག་

ལྗགས་རྩོམ་མཛད། དགུང་ལོ་ང་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཕག(༡༧༣༡)ལོར་སླར་ཡང་དགོན་

དེའི་ཁྲི་ལ་ཕེབས། དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་ལོར་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་བླ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཟུང་འབྲེལ་དུ་མཛད། དགུང་ལོ་

རེ་གཉིས་བར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་མཐར་དགུང་ལོ་དོན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་

སྦྲུལ(༡༧༤༩)ལོ་ལ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། 

 

世亲论师 

世亲（梵 Vasubandhu，藏 dByig gnyen），又作天亲。音译婆薮槃豆、筏

苏槃豆、筏苏畔徒、婆薮槃头、婆修槃头。四世纪或五世纪时印度小乘《俱

舍论》的作者，也是大乘瑜伽行派的重要学者。与其兄无著，并为瑜伽行派

的两大核心人物。大约在佛灭九百年左右，出生于北印度犍驮罗国，世寿八

十，寂于阿踰陀国。 

世亲最初在小乘的说一切有部出家，受持小乘三藏。其人博学多闻，神

才俊朗，曾着小乘论书多种。其中，最脍炙人口的是《俱舍论》。这部论书

的基本态度是“理长为宗”，而不完全立足在说一切有部的立场。在某些重

要观点上，也采取有异于说一切有部的经量部说法。因此，所论迷悟因果之

理，乃能获得历史的肯定。该书不只在当时被誉为“聪明论”，即使到现在，

还是广为佛学界人士所爱读。 

在弘扬小乘教义若干年之后，由于受到其兄无著的苦心劝告，世亲终于

回小向大，成为大乘佛教的健将。一直到逝世为止，他都一直致力于大乘法
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门的弘通。其一生声誉至隆，不论大小乘学者，甚至外道对他都深为畏服，

并且还获得当时国王（超日王）及贵族阶级的诚心护持。 

世亲转入大乘之后，尽全力于瑜伽、唯识之学的弘扬。相传他造论甚多，

有“千部论师”的雅誉。所著诸书，除《俱舍论》外，《唯识二十颂》、《唯

识三十颂》、《十地经论》、《无量寿经优波提舍愿生偈》（《净土论》）等书，

对后世也都有极深入与广泛的影响。这四部书分别是我国唯识宗、地论宗与

净土宗的思想核心。从佛教思想史的观点看，他实在是一位以著述改变历史

的伟大思想家。 

关于他的生卒年代，异说纷纭，有西元 420-500 年（J. Takakusu, A Study 

of Paramārtha's Life of Vasubandhu, JRAS, 1905）、390-470 年（U. Wogihara， 

Asaṅga's Bodhsiattvabhāmi, 1908）、350 年殁（N. Péri, A props de la date 

deVasubandhu, BEFE O. 11）、320-400 年（宇井伯寿《印度哲学史》，1932），

以及 320-380 年（E. Frau wallner, On the Dateof the Buddlist Master of Law 

Vasubandhu, OR. 3）诸说。 

在佛典中，名为 Vasubandhu 之人物，有若干名。如《杂阿毗昙心论》卷

一所载之“无依虚空论师”，以及《景德传灯录》卷二所载之“付法藏第二

十一祖”，其原名皆与世亲相同。但其人可能不是无著之弟世亲。甚至于瑜

伽行派中之若干署名为世亲所撰之书，有人也以为并非同为一人所撰。 

（摘自蓝吉富主编：《中华佛教百科全书》） 

 

卓尼•扎巴希珠大师 

卓尼•扎巴希珠（ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།，1675-1748），藏传佛教格鲁派学者。

诞生于安多卓尼地区（今甘肃省甘南藏族自治州中部）。从 7 岁起学习拼读、

阅读与写作，并随父学习念诵。9 岁（1684），于卓尼大寺（丹增达杰寺）大

法台根敦扎巴大师座前披剃出家。21 岁（1694）前往卫藏，进入色拉寺。此

后，主要依止师长扎西贝桑学习五部大论。30 岁（1705），成为格西拉然巴
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候选人，预定于新年的祈愿大法会举行立宗答辩考试。然而是年，蒙古拉藏

汗发动政变，兴兵杀害西藏摄政第巴•桑结嘉措。西藏地方政府为纪念已故摄

政，令两三万名出家人不分教派聚集于拉萨，举办了盛大的法会，场面与祈

愿法会相当，但同时宣布中止格西拉然巴立宗答辩考试。于是，扎巴希珠大

师依照师长楚臣仁钦的教导，在色拉寺通过了最终的立宗答辩考试，广受赞

誉。31 岁（1706），大师前往后藏受近圆戒（具足戒），继而入上密院专研密

法。不久返回卫藏，在甘丹寺和哲蚌寺举行了几场立宗答辩，深孚众望。 

32 岁（1707），大师返回安多卓尼，任卓尼大寺法相院教师。后逐渐晋

升为卓尼大寺密院堪布，乃至卓尼大寺堪布。此间，阿旺赤列嘉措及第十一

任卓尼土司降央诺布等人拜大师为根本师长。62 岁卸任，但仍主持卓尼地区

的政教事务。大师不离自己的僧房，从事讲修和著作达十年。 

卓尼•扎巴希珠大师著作共计十一函，内容不仅涵盖五部大论、四部密续

各大学科，还涉及声明学、版本目录学等诸多方面，不仅为色拉寺麦札仓的

教材建设作出了重要贡献，而且在安多地区也广为研习。北京民族文化宫图

书馆藏有大师全集印本。色拉寺麦札仓主导的佛典电子化项目 ACIP 收录了

大师全集的电子版。 

（节译自 ACIP《扎巴希珠大师全集》网络版主页） 
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大乘五蕴论 

3 

॥पकः॥ 
नमो मिुय ेकुमारभतूाय॥ 
༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་སྐནྡྷ་པྲ་ཀ་ར་ཎ། བོད་སྐད་དུ། ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 

大乘五蘊論 

世親菩薩造 

唐三藏法師玄奘奉 詔譯 
大乘廣五蘊論 ① 
安慧菩薩造 
中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯 ② 

A 

पा पो वदेनाः साः संारो िवान॥ 
ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང༌། ཚ�ར་བའི་ཕུང་པོ་དང༌། འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང༌། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོའ །ོ ། 

如薄伽梵略說五蘊，一者色蘊，二者受蘊，三者想蘊，四者行蘊，五者

識蘊。 
佛說五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。 

प ंकतमत।् यििूपम，्सवतािर महाभतूािन चािर च महाभतूापुादाय॥ 
གཟུགས་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ 2

③
བཞི་དག་དང༌། 

འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ �3
④
་བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་པའོ། ། 

1. 云何色蘊？謂四大種及四大種所造諸色。 
云何色蘊？謂四大種及大種所造色。 

चािर महाभतूािन कतमािन। पिृथवीधातरु ्अातुजेोधातवुा यधुातु॥ 

                                                 
① 大乘廣五蘊論【宋】【元】【明】【宮】大乘廣五蘊論一卷【大】 

② 中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯【宋】【元】【明】【宮】大唐中天竺國三藏地婆訶羅奉 詔譯

【大】 

③【པེ】【སྣར】པོ།【སྡེ】པོའ �། 

④【པེ་】【སྣར་】པོ། 
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འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་གང་ཞེ་ན། སའི་ཁམས་དང༌། ཆུའི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། རླུང་གི་ཁམས་སོ། ། 

1.1 云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。 
云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。 

त पिृथिवधातःु कतमः। खटम।् 
དེ་ལ་སའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། སྲ་བ་ཉིད་དོ། ། 

1.1.1 云何地界？謂堅強性。 
此復云何？謂：地堅性。 

अातःु कतमः। हेः। 
ཆུའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། གཤེར་བ་ཉིད་དོ། ། 

1.1.2 云何水界？謂流濕性。 
水濕性。 

तजेोधातःु कतमः। उा। 
མེའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཚ་བ་ཉིད་དོ། ། 

1.1.3 云何火界？謂溫燥性。 
火煖性。 

वायधुातःु कतमः। लघसुमिुदरणम।् 
རླུང་གི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་ཉིད་དོ། ། 

1.1.4 云何風界？謂輕等動性。 
風輕動性 ①。 
界者，能持自性 ②、所造色故。 

उपादायप ंकतमत।् चिुरिय ंोिेय ंाणिेय ंिजिेय ंकायेय ंप ंशो 
गो रसः कैदशेो ऽिवि॥ 

རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་གང་ཞེ་ན། མིག་གི་དབང་པོ་དང༌། རྣ་བའི་དབང་པོ་དང༌། སྣའི་དབང་པོ་དང༌། ལྕེའི་དབང་

པོ་དང༌། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང༌། གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱའི་ཕྱོགས་གཅིག་དང༌། རྣམ་པར་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པའོ། ། 

                                                 
① 輕動性【宋】【元】【明】【宮】輕性【大】 

② 【宋】【元】【明】【宮】性【大】 
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1.2 云何四大種所造諸色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、色、聲、

香、味、所觸一分、無表色等。 
云何四大所造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、色、聲、香、味、及觸一分、

無表色等。 
造者，因義。根者，最勝自在義、主義、增上義，是為根義。所言主義，與誰為主？

謂即眼根與眼識為主，生眼識故。如是乃至身根與身識為主，生身識故。 

त चिुरिय ंकतमत।् वण िवषयो पसादः। 
དེ་ལ་མིག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་ཁ་དོག་གཟུགས་དང་བའོ། ། 

1.2.1 云何眼根？謂色為境清淨色。 
云何眼根？謂以色為境淨色為性。 
謂於眼中一分淨色，如淨醍醐。此性有故，眼識得生，無即不生。 

ोिेय ंकतमत।् शिवषयो पसादः। 
རྣ་བའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་སྒྲ་གཟུགས་དང་བའོ། ། 

1.2.2 云何耳根？謂聲為境清淨色。 
云何耳根？謂以聲為境淨色為性。 
謂於耳中一分淨色。此性有故，耳識得生，無即不生。 

ाणिेय ंकतमत।् गिवषयो पसादः। 
སྣའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་དྲི་གཟུགས་དང་བའོ། ། 

1.2.3 云何鼻根？謂香為境清淨色。 
云何鼻根？謂以香為境淨色為性。 
謂於鼻中一分淨色。此性有故，鼻識得生，無即不生。 

िजिेय ंकतमत।् रसिवषयो पसादः। 
ལྕེའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་རོ་གཟུགས་དང་བའོ། ། 

1.2.4 云何舌根？謂味為境清淨色。 
云何舌根？謂以味為境淨色為性。 
謂於舌上周遍淨色。有說：此於舌上有少不遍，如一毛端。此性有故，舌識得生，無

即不生。 

कयिेय ंकतमत।् िवषयो पसादः। 
ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་རེག་བྱ་གཟུགས་དང་བའོ། ། 

1.2.5 云何身根？謂所觸為境清淨色。 
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云何身根？謂以觸為境淨色為性。 
謂於身中周遍淨色。此性有故，身識得生，無即不生。 

प ंकतमत।् चवु षयः –– वण ः संान ंिवि। 
གཟུགས་གང་ཞེ་ན། མིག་གི་ཡུལ་ཏེ། ཁ་དོག་དང༌། དབྱིབས་དང༌། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དོ། ། 

1.2.6 云何為色？謂眼境界，顯色、形色及表色等。 
云何色？謂眼之境，顯色、形色及表色等。 
顯色有四種，謂青、黃、赤、白。形色謂長短等。 

शः कतमः। ोिवषयः –– उपाानपुाोभयमहाभतूहतेकुः। 
སྒྲ་གང་ཞེ་ན། རྣ་བའི་ཡུལ་ཏེ། ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ་དང་གཉི་ག་སྟེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། ། 

1.2.7 云何為聲？謂耳境界，執受大種因聲、非執受大種因聲、俱大種

因聲。 
云何聲？謂耳之境。執受大種因聲、非執受大種因聲、俱大種因聲。 
諸 ①心心法是能執受，蠢動之類是所執受。執受大種因聲者，如手相擊、語言等聲。

非執受大種因聲者，如風、林、駛水等聲。俱大種因聲者，如手擊鼓等聲。 

गः कतमः। ाणिवषयः –– सगुो ग द। 
དྲི་གང་ཞེ་ན། སྣའི་ཡུལ་ཏེ། དྲི་ཞིམ་པ་དང༌། དྲི་ང་བ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའོ། ། 

1.2.8 云何為香？謂鼻境界，好香、惡香及所餘香。 
云何香？謂鼻之境，好香、惡香、平等香。 
好香者，謂與鼻合時，於蘊相續有所順益。惡香者，謂與鼻合時，於蘊相續有所違損。

平等香者，謂與鼻合時無所損益。 

रसः कतमः। िजािवषयः –– मधरुो ऽो लवणः कटुकिः कषायिेत। 
རོ་གང་ཞེ་ན། ལྕེའི་ཡུལ་ཏེ། མངར་བ་དང༌། སྐྱུར་བ་དང༌། ལན་ཚྭ་དང༌། ཚ་བ་དང༌། ཁ་བ་དང༌། བསྐ་བ་ཞེས་བྱའོ། ། 

1.2.9 云何為味？謂舌境界，甘味、酢味、醎味、辛味、苦味、淡味。 
云何味？謂舌之境，甘、醋、醎、辛、苦、淡等。 

कैदशेः कदमः। काय िवषयो महाभतूािन ापिया  ंककश ंगु ं
लघु ंशीत ंिजघा िपपासा च। 

རེག་བྱའི་ཕྱོགས་གཅིག་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་བཞག་སྟེ། འཇམ་པ་ཉིད་དང༌། རྩུབ་པ་

                                                 
① 諸＝謂【宋】【元】【明】 
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ཉིད་དང༌། ལྕི་བ་ཉིད་དང༌། ཡང་བ་ཉིད་དང༌། གྲང་བ་ཉིད་དང༌། བཀྲེས་པ་ཉིད་དང༌། སྐམ་ 7

①
པའོ། ། 

1.2.10 云何名 ②為所觸一分？謂身境界。除四大種餘所造觸、滑性、澁

性、重性、輕性、冷、飢、渴等。 
云何觸一分？謂身之境，除大種。謂滑性、澁性 ③、重性、輕性、冷、飢、渴等。 
滑謂細軟，澁謂麁強，重謂可稱，輕謂反是。煖欲為冷，觸是冷因，此即於因立其果

稱。如說：“諸佛出世樂，演說正法樂，眾僧和合樂，同修精進樂。”精進勤苦雖是樂因，

即說為樂，此亦如是。欲食為飢，欲飲 ④為渴，說亦如是。 
已說七種造觸及前四大十一種等。 

अिविः कतमा। िविसमािधज ंपमिनदशनमितघम॥् 
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཏེ། བསྟན་

དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། ། 

1.2.11 云何名為無表色等？謂有表業及三摩地所生色等，無見無對。 
云何無表色等？謂有表業、三摩地所生無見無對色等。 
有表業者，謂身語表，此通善、不善、無記性。所生色者，謂即從彼善、不善表所生

之色。此不可顯示，故名無表。三摩地所生色者，謂四靜慮所生色等。此無表色是所造性，

名善律儀。不善律儀等亦名業，亦名種子。 
如是諸色，略為三種：一者可見有對，二者不可見有對，三者不可見無對。是中可見

有對者，謂顯色等。不可見有對者，謂眼根等。不可見無對者，謂無表色等。 

वदेना कदमा। ििवधो ऽनभुवः सखुोःखो ऽःखासखु। सखुो यिनरोध े
सयंोगो भवित। ःखो योादाियोगो भवित। अःखासखुो 
योादाभय ंन भवित॥ 

ཚ�ར་བ་གང་ཞེ་ན། མྱོང་བ་རྣམ་པ་ 11

⑤
གསུམ་ 12

⑥
སྟེ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ 13

⑦
ཡང་མ་ཡིན། བདེ་

                                                 
①【པེ】【སྣར】སྐོམ། 

②（名）＋為【宋】【元】【明】【宮】 

③ 性＝謂【宋】 

④ 飲＝飢【宋】【元】【明】【宮】 

⑤【པེ】【སྣར】-པ། 

⑥【པེ】【སྣར】+པ། 

⑦【པེ】【སྣར】སྡུག་བསྔལ་བ། 
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བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་སྟེ 14

①
། བདེ་བ་དེ་ 15

②
གང་འགགས་ན་ཕྲད་པར་འདོད་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ནི་གང་བྱུང་ན་བྲལ་བར་འདོད་

པའོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་བྱུང་ན་གཉིས་ཀར་འདོད་པར་མི་འགྱུར་བའོ། ། 

2. 云何受蘊？謂三領納。一苦，二樂，三不苦不樂。樂謂滅時有和合欲，

苦謂生時有乖離欲，不苦不樂謂無二欲。 
云何受蘊？受有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。 
樂受者，謂此滅時有和合欲。苦受者，謂此生時有乖離欲。不苦不樂受者，謂無二欲。

無二欲者，謂無和合及乖離欲。受謂識之領納。 

साकतमा। िवषयिनिमोहणम।् तििवधम ् — परी ंमहतममाण ंच॥ 
འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་ལ་མཚན་མར་འཛ�ན་པའོ། །དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཆུང་ངུ་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་

དང༌། ཚད་མེད་པའོ། ། 

3. 云何想蘊？謂於境界取種種相。[此復三種：小想、大想，及無量想。③] 
云何想蘊？謂能增勝取諸境相。增勝取者，謂勝力能取。如大力者，說名勝力。 

संाराः कतम।े वदेनासााम ेचतैिसकाधमा ििवयुा॥ 
འདུ་བྱེད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ཚ�ར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་ 17

④
སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་དང༌། སེམས་

དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སོ། ། 

4. 云何行蘊？謂除受、想諸餘心法及心不相應行。 
云何行蘊？謂除受、想諸餘心法及心不相應行。 

चतैिसकाधमा ः कतम।े य ेधमा िनेसयुाः॥ 
དེ་ལ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གང་དག་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། ། 

4.1 云何名為諸餘心法？謂彼諸法與心相應。 
云何餘心法？謂與心相應諸行。 

त ेपनुः कतम।े श मनारो वदेना सा चतेना ो ऽिधमोः िृतः समािधः 
ा ा ीरपामलोभः कुशलमलूमषेः कुशलमलूममोहः कुशलमलंू वीय 
िरमाद उपेा ऽिविहंसा रागः ितघो मानो ऽिवा ििव िचिका ोध उपनाहो 

                                                 
①【པེ】【སྣར】དེ། 

②【པེ】【སྣར】ནི། 

③ “此復三種：小想、大想，及無量想”：漢譯無。 

④【པེ】【སྣར】+བ། 
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ः दास ईा  माय माया शा ं मदो िविहंसा आीमनपा ं
ानमौमा ं कौसी ं मादो मिुषतिृतता िवपेो ऽसज ं कौकृ ं िम ं
िवतक िवचार॥ 

དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། རེག་པ་དང༌། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌། ཚ�ར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། སེམས་པ་དང༌། འདུན་པ་

དང༌། མོས་པ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། དད་པ་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། ཁྲེལ་ཡོད་པ་དང༌། 

མ་ཆགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། ཞེ་སྡང་མེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང༌། བརྩོན་

འགྲུས་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང༌། བག་ཡོད་པ་དང༌། བཏང་སྙོམས་དང༌། རྣམ་པར་མི་འཚ�་བ་དང༌། འདོད་ཆགས་དང༌། 

ཁོང་ཁྲོ་བ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། མ་རིག་པ་དང༌། ལྟ་བ་དང༌། ཐེ་ཚ�མ་དང༌། ཁོ་བ་དང༌། ཁོན་དུ་འཛ�ན་པ་དང༌། འཆབ་པ་དང༌། 

འཚ�ག་པ་དང༌། ཕྲག་དོག་དང༌། སེར་སྣ་དང༌། སྒྱུ་དང༌། གཡོ་དང༌། རྒྱགས་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཚ�་བ་དང༌། ངོ་ཚ་མེད་པ་

དང༌། ཁྲེལ་མེད་པ་དང༌། རྨུགས་པ་དང༌། རྒོད་པ་དང༌། མ་དད་པ་དང༌། ལེ་ལོ་དང༌། བག་མེད་པ་དང༌། བརྗེད་ངས་པ་དང༌། 

རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ 18

①
དང༌། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང༌། འགྱོད་པ་དང༌། གཉིད་དང༌། རྟོག་པ་དང༌། དཔྱོད་པའོ། ། 

彼復云何？謂觸、作意、受、想、思，欲、勝解、念、三摩地、慧，信、

慚、愧、無貪善根、無瞋善根、無癡善根、精進、輕安、不放逸、捨、不害，

貪、瞋、慢、無明、見、疑，忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、

無慚、無愧、惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知，惡作、

睡眠、尋、伺。 
觸、作意、思，欲、勝解、念、三摩地、慧，信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、精進、

輕安、不放逸、捨、不害，貪、瞋、慢、無明、見、疑，無慚、無愧、昏 ②沈、掉舉、不

信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知，惡作、睡眠、尋、伺。 

एषा ं प सवगाः प ितिनयतिवषया एकादश कुशलाः षट ् ेशा अविशा 
उपेशाारो ऽथािप॥ 

དེ་རྣམས་ལས་ལྔ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའོ། །ལྔ་ནི་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པའོ། །བཅུ་གཅིག་ནི་དགེ་བའོ། །དྲུག་ནི་ཉོན་

མོངས་པའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ། །བཞི་ནི་གཞན་དུ་ཡང་འགྱུར་བའོ། ། 

是諸心法，五是遍行，五是別境，十一是善，六是煩惱，餘是隨煩惱，

四是不決定。 

                                                 
①【པེ】【སྣར】གཡེང་བ། 

② 昏＝惛【宋】【元】【明】【宮】 
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是諸心法，五是遍行。此遍一切善、不善、無記心，故名遍行。五是別境。此五一一

於差別境展轉決定，性不相離，是中有一必有一切。十一為善。六為煩惱。餘是隨煩惱。

四為不定。此不定四非正、隨煩惱，以通善及無記性故。 

शः कतमः। िकसमवाय ेपिरेदः। 
རེག་པ་གང་ཞེ་ན། གསུམ་འདུས་ནས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའོ། ། 

4.1.1 云何為觸？謂三和合分別為性。 
云何觸？謂三和合分別為性。 
三和，謂眼、色、識，如是等。此諸和合心、心法生，故名為觸。 
與受所依為業。 

मनारः कतमः। चतेस आभोगः। 
ཡིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་ 20

①
འཇུག་པའོ། ། 

4.1.2 云何作意？謂能令心發悟為性。 
云何作意？謂令心發悟為性。令心心法現前警動，是憶念義。 
任 ②持攀緣心為業。 

4.1.3-4.1.4（见 2-3） 

चतेना कतमा। गणुतो दोषतो ऽनभुयतिािभसंारो मनम। 
སེམས་པ་གང་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་དང༌། ཉེས་པ་དང༌། གཉི་ག་མ་ཡིན་པ་ 22

③
ཡིན་པ་ལ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་

ཡིད་ཀྱི་ 23

④
ལས་སོ། ། 

4.1.5 云何為思？謂於功德、過失及俱相違，令心造作意業為性。 
云何思？謂於功德、過失及以俱非，令心造作意業為性。 
此性若有，識攀緣用即現在前，猶如磁石引鐵令動。 
能推善、不善、無記心為業。 

छः कतमः। अिभते ेवुिभलाषः। 
འདུན་པ་གང་ཞེ་ན། བསམ་པའི་དངོས་པོ་ལ་འདོད་པའོ། ། 

4.1.6 云何為欲？謂於可愛事希望為性。 
云何欲？謂於可愛樂事希望為性。 

                                                 
①【པེ】【སྣར】ཀྱིས། 

② 任＝住【宋】【元】【明】【宮】 

③【པེ】【སྣར】-ཡིན་པ། 

④【ཅོ】ཀྱིས། 
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愛樂事者，所謂可愛見聞等事，是願樂希求之義。 
能與精進所 ①依為業。 

अिधमोः कतमः। िनित ेविुन तथवैावधारणम।् 
མོས་པ་གང་ཞེ་ན། ངེས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འཛ�ན་པའོ། ། 

4.1.7 云何勝解？謂於決定事即如所了印可為性。 
云何勝解？謂於決定境如所了知印可為性。 
決定境者，謂於五蘊等。如日親 ②說：“色如聚沫，受如水泡，想如陽炎，行如芭蕉，

識如幻境。”如是決定。或如諸法所住自相，謂即如是，而生決定。言決定者，即 ③印持

義。 
餘無引轉為業。此增勝故，餘所不能引。 

िृतः कतमा। संतु ेवुसमोषतेसो ऽिभलपनता। 
དྲན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་མ་བརྗེད་པ་སྟེ། སེམས་ཀྱི་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ཉིད་དོ། ། 

4.1.8 云何為念？謂於慣 ④習事令心不忘明記為性。 
云何念？謂於慣習事心不忘失明記為性。 
慣習事者，謂曾所習行。 
與不散亂所依為業。 

समािधः कतमः। उपपरी ेविुन िचकैाता। 
ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གང་ཞེ་ན། བརྟག་ 28

⑤
པའི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། ། 

4.1.9 云何三摩地？謂於所觀事令心一境不散為性。 
云何三摩地？謂於所觀事心一境性。所觀事者，謂五蘊等，及無常、苦、空、無我等。

心一境者，是專注義。與智所依為業。由心定故，如實了知。 

ा कतमा। तवै िवचयो योगायोगिविहतो ऽथा च। 
ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སྟེ། རིགས་ 29

⑥
པ་དང༌། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་

པ་དང༌། གཞན་པའོ། ། 

                                                 
① 所＝可【宮】 

② 日親＝世親【明】 

③ 即＝是【宋】【元】【明】【宮】 

④ 串＝慣【宋】【元】【明】【宮】串【大】 

⑤【པེ】【སྣར】བརྟགས། 

⑥【པེ】【སྣར】རིག 
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4.1.10 云何為慧？謂即於彼擇法為性，或如理所引，或不如理所引，或

俱非所引。 
云何慧？謂即於彼擇法為性。或如理所引，或不如理所引，或俱非所引。 
即於彼者，謂所觀事。擇法者，謂於諸法自相、共相由慧簡擇，得決定故。如理所引

者，謂佛弟子。不如理所引者，謂諸外道。俱非所引者，謂餘眾生。 
斷疑為業。慧能簡擇，於諸法中得決定故。 

ा कतमा। कमफलसरेिभसयतेसः सादः। 
དད་པ་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང༌། བདེན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང༌། འདོད་པ་

དང༌། སེམས་དང་བའོ། ། 

4.1.11 云何為信？謂於業、果、諸諦、寶 ①中，極正符順、心淨為性。② 
云何信？謂於業、果、諸諦、寶等，深正符順、心淨為性。 
於業者，謂福、非福、不動業。於果者，謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。於

諦者，謂苦、集、滅、道諦。於寶者，謂佛、法、僧寶。於如是業果等，極相符 ③順，亦

名清淨，及希求義。 
與欲所依為業。 

ीः कतमा। आान ंधम वािधपित ंकृा ऽवनेला। 
ངོ་ཚ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་སྟེ 33

④
། ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་འཛ�མ་པའོ། ། 

4.1.12 云何為慚？謂自增上及法增上，於所作罪羞恥為性。 
云何慚？謂自增上及法增上，於所作罪羞恥為性。 
罪謂過失，智者所厭患故。羞恥者，謂不作眾罪。 
防息惡行所依為業。 

अपा ंकतमत।् लोकमिधपित ंकृा ऽवनेला। 
ཁྲེལ་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་ 34

⑤
འཛ�མ་པའོ། ། 

                                                 
① 寶＝實【宋】【元】【宮】＊ 

② 《大乘阿毗達磨集論》：“śraddhā katamā | astitva-guṇavattva-śaktatveṣv abhisaṃpratyayaḥ prasādo 

'bhilāṣaḥ | cchandasakṣiśrayadānakarmikā | དད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། ནུས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་
པ་དང་། དང་པ་དང་འདོད་པ་སྟེ། འདུན་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། ། 何等為信？謂於有體、有德、有能，忍可、清淨、希

望為體，樂欲所依為業。” 

③ 符＝契【宋】【元】【明】【宮】 

④【པེ】【སྣར】ཏེ། 

⑤【པེ】【སྣར】+གཞན་ལ། 
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4.1.13 云何為愧？謂世增上，於所作罪羞恥為性。 
云何愧？謂他增上，於所作罪羞恥為性。 
他增上者，謂怖畏責罰及議 ①論等，所有罪失羞恥於他。 
業如慚說。 

अलोभः कतमः। लोभितपो िनिव दनाहः। 
མ་ཆགས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆགས་པའི་གཉེན་པོ་སྟེ། ཡིད་བྱུང་ཞིང་མི་ལེན་པའོ། ། 

4.1.14 云何無貪？謂貪對治，令深厭患、無著為性。 
云何無貪？謂貪對治，令深厭患、無著為性。 
謂於諸有及有資具染著為貪，彼之對治說為無貪。此即於有及有資具無染著義。遍知

生死諸過失故，名為厭患。 
惡行不起所依為業。 

अषेः कतमः। षेितपो मैी। 
ཞེ་སྡང་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཞེ་སྡང་གི་གཉེན་པོ་སྟེ་བྱམས་པའོ། ། 

4.1.15 云何無瞋？謂瞋對治，以慈為性。 
云何無瞋？謂瞋對治，以慈為性。 
謂於眾生不損害義。 
業如無貪說。 

अमोहः कतमः। मोहितपो यथाभतूसितपिः। 
གཏི་མུག་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། གཏི་མུག་གི་གཉེན་པོ་སྟེ 36

②
། ཡང་དག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའོ། ། 

4.1.16 云何無癡？謂癡對治，以其如實正行為性。 
云何無癡？謂癡對治，如實正行為性。 
如實者，略謂四聖諦，廣謂十二緣起。於彼加行，是正知義。 
業亦如無貪說。 

वीय कतमत।् कौसीितपः कुशले चतेसो ऽुाहः। 
བརྩོན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན། ལེ་ལོའ �་གཉེན་པོ་སྟེ། དགེ་བ་ལ་སེམས་མངོན་པར་སྤྲོ་བའོ། ། 

4.1.17 云何精進？謂懈怠對治，心於善品勇悍為性。 
云何精進？謂懈怠對治，善品現前勤勇為性。 
謂若被甲，若加行，若無怯弱，若不退轉，若無喜足，是如此義。 

                                                 
① 議＝譏【宮】 

② 【པེ】【སྣར】-སྟེ། 
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圓滿成就善法 ①為業。 

िः कतमा। दौुितपः कायिचकमयता। 
ཤིན་དུ་སྦྱངས་པ་གང་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་གྱི་ 38

②
གཉེན་པོ་སྟེ། ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དོ། ། 

4.1.18 云何輕安？謂麁重對治，身心調暢堪能為性。 
云何輕安？謂麁重對治，身心調暢堪能為性。 
謂能棄捨十不善行。 
除障為業。由此力故，除一切障，轉捨麁重。 

अमादः कतमः। मादितपो ऽलोभोयावीय म，्याििाकुशलामा जहाित 
तितपां कुशलामा ावयित। 

བག་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། བག་མེད་པའི་གཉེན་པོ་སྟེ། མ་ཆགས་པ་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བར་དེ་དག་ལ་གནས་ནས་མི་

དགེ་བའི་ཆོས་སྤང་ 39

③
ཞིང༌། དེའི་གཉེན་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་བསྒོམ་པའོ། ། 

4.1.19 云何不放逸？謂放逸對治，即是無貪乃至精進，依止此故，捨不

善法，及即修彼對治善法。 
云何不放逸？謂放逸對治，依止 ④無貪乃至精進，捨諸不善，修彼對治諸善法故。 
謂貪瞋癡及以懈怠，名為放逸；對治彼故，是不放逸。謂依無貪、無瞋、無癡、精進

四法，對治不善法 ⑤，修習善法故。 
世出世間正行所依為業。 

उपेा कतमा। स एवालोभोयावीय म，्यािि िचसमता ं िचसठता ं
िचानाभोगता ंच ितलभत ेयया िनवा िसतषे ुिषे ुधमसििवहारीभवित। 

བཏང་སྙོམས་གང་ཞེ་ན། མ་ཆགས་པ་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བར་དེ་དག་ཉིད་ལ་གནས་ཤིང་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་

དང༌། སེམས་རྣལ་དུ་འདུག་པ་དང༌། སེམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡང་ཐོབ་པ་སྟེ། གང་གི་ 42

⑥
ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ 43

⑦
ཆོས་

རྣམས་བསལ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མེད་པར་གནས་པ་ཉིད་དོ། ། 

                                                 
① 法＝性【宋】【元】【明】【宮】 

②【པེ】【སྣར】གྱིས། 

③【པེ】【སྣར】སྤོང་། 

④ 止＝上【宮】 

⑤ 法＝治【宮】 

⑥【པེ】【སྣར】གིས། 

⑦【པེ】【སྣར】གྱིས། 
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4.1.20 云何為捨？謂即無貪乃至精進，依止此故，獲得所有心平等性、

心正直性、心無發悟性。又由此故，於已除遣染污法中無染安住。 
云何捨？謂依如是無貪、無瞋乃至精進，獲得心平等性、心正直性、心無功用性。又

復由此，離諸雜染法，安住清淨法。 
謂依無貪、無瞋、無癡、精進性故，或時遠離昏沈、掉舉諸過失故，初得心平等；或

時任運無勉勵故，次得心正直；或時遠離諸雜染故，最後獲得心無功用。 
業如不放逸說。 

अिविहंसा कतमा। िविहंसाितपः कणा। 
རྣམ་པར་མི་འཚ�་བ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་འཚ�་བའི་གཉེན་པོ་སྟེ། སྙིང་རྗེ་བའོ། ། 

4.1.21 云何不害？謂害對治，以悲為性。 
云何不害？謂害對治，以悲為性。 
謂由悲故，不害群生。是無瞋分。 
不損惱為業。 

रागःकतमः। पसपूादानषेुहेोऽवसानम।् 
འདོད་ཆགས་གང་ཞེ་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ 44

①
ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ལྷག་པར་ཆགས་པའོ། ། 

4.1.22 云何為貪？謂於五取蘊染愛耽著為性。 
云何貪？謂於五取蘊染愛耽著為性。 
謂此纏縛，輪迴三界。 
生苦為業。由愛力故，生五取蘊。 

ितघः कतमः। सेाघातः। 
ཁོང་ཁྲོ་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའོ། ། 

4.1.23 云何為瞋？謂於有情樂作損害為性。 
云何瞋？謂於群生損害為性。 
住不安隱及惡行所依為業。 
“不安隱”者，謂損害他，自住苦故。 

मानः कतमः। स मानाः। मानो ऽितमानो मानाितमानो ऽिमानो ऽिभमान ऊनमानो 
िमामानिेत। 

ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་བདུན་སྟེ 45

①
། ང་རྒྱལ་དང༌། ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་དང༌། ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་དང༌། 

                                                 
①【པེ】【སྣར】-ལྔ། 
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ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། ། 

4.1.24 云何為慢？所謂七慢：一、慢，二、過慢，三、慢過慢，四、我

慢，五、增上慢，六、卑慢，七、邪慢。 
云何慢？慢有七種，謂慢、過慢、過過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。 

मानःकतमः। हीनाेयानिसशनेवासशइितयािचोितः। 
ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཆུང་ངུ་བས་བདག་ཆེ་བའམ། མཚུངས་པ་དང་མཚུངས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡིན་

པའོ། ། 

4.1.24.1 云何慢？謂於劣計己勝，或於等計己等，心高舉為性。 
云何慢？謂於劣計己勝，或於等計己等，如是心高舉為性。 

अितमानः कतमः। सशाेयानि येसावासश इित या िचोितः। 
ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་བས་བདག་ཆེ་བའམ། ཆེ་བ་དང་མཚུངས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་

ཡིན་པའོ། ། 

4.1.24.2 云何過慢？謂於等計己勝，或於勝計己等，心高舉為性。 
云何過慢？謂於等計己勝，或於勝計己等，如是心高舉為性。 

मानाितमानः कतमः। येसः येानीित या िचोितः। 
ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཆེ་བ་ 46

②
བས་ཀྱང་བདག་ཆེའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.24.3 云何慢過慢？謂於勝計己勝，心高舉為性。 
云何過過慢？謂於勝計己勝，如是心高舉為性。 

अिमानः कतमः। पोपादानानात आीतो वा समनपुयतो या 
िचोितः। 

ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་བདག་གམ་བདག་གིར་ལྟ་བའི་སེམས་

ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.24.4 云何我慢？謂於五取蘊隨觀為我，或為我所，心高舉為性。 
云何我慢？謂於五取蘊，隨計為我，或為我所，如是心高舉為性。 

अिभमानः कतमः। अा उर ेिवशषेािधगम ेाो मयिेत या िचोितः। 

                                                                                                                                          
①【པེ】【སྣར】ཏེ། 

②【པེ】【སྣར】-བ། 
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མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། གོང་མའི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ 47

①
མ་ཐོབ་པར་བདག་གིས་ཐོབ་བོ་སྙམ་དུ་སེམས་

ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.24.5 云何增上慢？謂於未得增上殊勝所證法中，謂我已得，心高舉

為性。 
云何增上慢？謂未得增上殊勝所證之法，謂我已得，如是心高舉為性。 
“增上殊勝所證法”者，謂諸聖果及三摩地、三摩鉢底等。於彼未得，謂我已得，而

自矜倨。 

ऊनमानः कतमः। बरिविशादारिहनो ऽीित या िचोितः। 
ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་ 48

②
ཆེས་འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་ཆུང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་

པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.24.6 云何卑慢？謂於多分殊勝計己少分下劣，心高舉為性。 
云何卑慢？謂於多分殊勝計己少分下劣，如是心高舉為性。 

िमामानः कतमः। अगणुवतो गणुवानीित या िचोितः। 
ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བདག་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་

གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.24.7 云何邪慢？謂實 ③無德，計己有德，心高舉為性。 
云何邪慢？謂實無德，計己有德，如是心高舉為性。 
不 ④生敬重所依為業。謂於尊者及有德者而起倨慠，不生崇重。 

अिवा कतमा। कमफलसरेानम।् सा पनुः सहजा पिरकिता च। 
མ་རིག་པ་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་བདེན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་རྣམས་མི་ཤེས་པ་དེ། དེ་ཡང་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའོ། ། 

4.1.25 云何無明？謂於業、果及諦、寶 ⑤中無智為性。此復二種，所謂

俱生、分別所起。 
云何無明？謂於業、果、諦、寶無智為性。此有二種：一者俱生，二者分別。 

                                                 
①【པེ】【སྣར】བའི། 

②【པེ】【སྣར】-པར། 

③ 德＝得【明】 

④ 下【大】＝不【宋】【元】【明】【宮】 

⑤ 寶＝實【宋】【元】【宮】＊ 
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रागः कामवचरः ितघो ऽिवाकामवचरा — एतािन ीयकुशलमलूािनलोभो 
ऽकुशलमलंू षेो मोह। 

འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང༌། ཁོང་ཁྲོ་བ་དང༌། འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་མ་རིག་པ་དེ་དག་ནི་མི་དགེ་བའི་རྩ་

བ་གསུམ་སྟེ། ཆགས་པ་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་ 52

①
མི་དགེ་བའི་རྩ་བའོ། ། 

又欲纏貪、瞋及欲纏無明，名三不善根。謂貪不善根、瞋不善根、癡不

善根。 
又欲界貪瞋及以無明，為三不善根，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。 
此復俱生、不俱生、分別所起。俱生者，謂禽獸等。不俱生者，謂貪相應等。分別者，

謂諸見相應與虛妄決定。 
疑煩惱所依為業。 

िः कतमा। प यः — सायिराहििम ाििपरामशः 
शीलतपरामश। 

ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། ལྟ་བ་ལྔ་སྟེ། འཇིག་ 53

②
ཚ�གས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། མཐར་འཛ�ན་པར་ལྟ་བ་དང༌། ལོག་པར་ལྟ་བ་དང༌། ལྟ་

བ་མཆོག་ཏུ་འཛ�ན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛ�ན་པའོ། ། 

4.1.26 云何為見？所謂五見：一、薩迦耶見，二、邊執見，三、邪見，

四、見取，五、戒禁取。 
云何見？見有五種，謂：薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒取。 

सायिः कतमा। पोपादानानात आीयतो वा समनपुयतो या िा 
ा। 

འཇིག་ 54

③
ཚ�གས་ལ་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ལ་བདག་གམ་བདག་གིར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.26.1 云何薩迦耶見？謂於五取蘊隨觀為我，或為我所，染污慧為性。 
云何薩迦耶見？謂於五取蘊，隨執為我，或為我所，染慧為性。 
“薩”謂敗壞義，“迦耶”謂和合積聚義。即於此中見一見常、異蘊有我、蘊為我所等。

何故復如是說？謂“薩”者破常想，“迦耶”破一想。無常積集，是中無我及我所故。“染

                                                 
①【པེ】【སྣར】 +གི ། 

②【པེ】【སྣར】འཇིགས། 

③【པེ】【སྣར】འཇིགས། 
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慧”者，謂煩惱俱。 
一切見品所依為業。 

अाहिः कतमा। तामवेािधपित ं कृा शातत उेदतो वा समनपुयतो या 
िाा। 

མཐར་འཛ�ན་པར་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྟག་པའམ་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.26.2 云何邊執見？謂即由彼增上力故，隨觀為常或復為斷，染污慧

為性。 
云何邊執見？謂薩迦耶見增上力故，即於所取，或執為常，或執為斷，染慧為性。 
“常邊”者，謂執我自在為遍常等。“斷邊”者，謂執有作者丈夫等，彼死已不復生。

如瓶既破，更無盛用。 
障中道出離為業。 

मािः कतमा। हते ु ंवापवदतः फलं वा िया ंवा सावनुाशयतो या िाा। 
ལོག་པར་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུའམ་འབྲས་བུའམ། བྱེད་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་འཇིག 55

①
་

པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.26.3 云何邪見？謂或謗因，或復謗果，或謗作用，或壞善事，染污

慧為性。 
云何邪見？謂謗因果，或謗作用，或壞善事，染慧為性。 
“謗因”者，因謂業、煩惱性，合有五支。煩惱有三種，謂無明、愛、取。業有二種，

謂行及有。有者，謂依阿賴耶識諸業種子，此亦名業。如世尊說：“阿難，若業能與未來果，

彼亦名有。”如是等，此謗，名為謗因。 
“謗果”者，果有七支，謂識、名色、六處、觸、受、生、老死。此謗，為謗果。 
或復謗無善行惡行，名為“謗因”；謗無善行惡行果報，名為“謗果”。 
謗無此世他世、無父無母、無化生眾生，此謗，為“謗作用”。謂從此世往他世作用、

種子任持作用、結生相續作用等。 
謗無世間阿羅漢等，為“壞善事”。 
斷善根為業，不善根堅固所依為業，又生不善、不生善為業。 

िपरामशः कतमः। तामवे ििवधा ं ि ंतदायां पोपादानानतः ेतो 
िविशतः परमतः समनपुयतो या िाा। 

                                                 
①【པེ】【སྣར】འཇིགས། 
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ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛ�ན་པ་གང་ཞེ་ན། ལྟ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཉིད་དང༌། དེའི་གནས་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མཆོག་

དང་གཙ�་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། དམ་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.26.4 云何見取？謂即於三見及彼所依諸蘊，隨觀為最為上、為勝、

為極，染污慧為性。 
云何見取？謂於三見及所依蘊，隨計為最為上、為勝、為極，染慧為性。 
“三見”者，謂薩迦耶、邊執、邪見。“所依蘊”者，即彼諸見所依之蘊。 
業如邪見說。 

शीलतपरामशः कतमः। शीलं त ं तदायांपोपादानाशिुतो मिुतो 
नयैा िणकतसमनपुयतो या िा ा। 

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛ�ན་པ་གང་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། དེའི་གནས་ཕུང་

པོ་རྣམས་ལ་དག་པ་དང་གྲོལ་བ་དང་ངེས་པར་འབྱིན་པར་ལྟ་ 56

①
བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.1.26.5 云何戒禁取？謂於戒禁及彼所依諸蘊，隨觀為清淨、為解脫、

為出離，染污慧為性。 
云何戒禁取？謂於戒禁及所依蘊，隨計為清淨、為解脫、為出離，染慧為性。 
“戒”者，謂以惡見為先，離七種惡。“禁”者，謂牛狗等禁，及自拔髮、執三支 ②杖、

僧佉定慧等，此非解脫之因；又計大自在或計世主，及入水火等，此非生天之因，如是等，

彼計為因。“所依蘊”者，謂即戒禁所依之蘊。“清淨”者，謂即說此無間方便，以為清淨。

“解脫”者，謂即以此解脫。“煩惱出離”者，謂即以此出離生死。是如此義。 
能與無果唐勞疲苦所依為業。“無果唐勞”者，謂此不能獲出苦義。 

िविचिका कतमा। सािदष ुया िवमितः। 
ཐེ་ཚ�མ་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའོ། ། 

4.1.27 云何為疑？謂於諦等猶豫為性。 
云何疑？謂於諦、寶等為有為無猶預為性。 
不生善法所依為業。 

ेशाना ं ितो यः पिमा िविचिका च पिरकिताः। शषेाः सहजा 
पिरकिता। 

ཉོན་མོངས་བ་དེ་དག་ལས་ལྟ་བ་འོག་མ་གསུམ་དང༌། ཐེ་ཚ�མ་ནི་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའོ། །ལྷག་མ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་

                                                 
①【སྣར】བལྟ། 

② 支＝交【宋】【元】【明】【宮】 
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དང་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའོ། ། 

諸煩惱中，後三見及疑唯 ①分別起，餘通俱生及分別起。 
諸煩惱中，後三見及疑唯分別起，餘通俱生及分別起。 

ोधःकतमः। वत मानमपकारमागयतेसआघातः। 
ཁྲོ་བ་གང་ཞེ་ན། འཕྲལ་དུ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་གནས་ཏེ། གང་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའོ། ། 

4.1.28 云何為忿？謂遇現前不饒益事，心損惱為性。 
云何忿？謂依現前不饒益事，心憤為性。 
能與暴惡，執持鞭杖所依為業。 

उपनाहःकतमः। वरैानबुः। 
ཁོན་དུ་འཛ�ན་པ་གང་ཞེ་ན། མདུད་པར་འཛ�ན་པའོ། ། 

4.1.29 云何為恨？謂結怨不捨為性。 
云何恨？謂忿為先，結怨不捨為性。 
能與不忍所依為業。 

ःकतमः। आनोऽवादना। 
འཆབ་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མཁྱུད་པའོ། ། 

4.1.30 云何為覆？謂於自罪覆藏為性。 
云何覆？謂於過失隱藏為性。 
謂藏隱罪故，他正教誨時，不能發露。是癡之分 ②。 
能與追悔、不安隱住所依為業。 

दाशःकतमः। चडवचोदािशता। 
འཚ�ག་པ་གང་ཞེ་ན། ཚ�ག་བརླང་པོས་ཞེར་འདེབས་པ་ཉིད་དོ། ། 

4.1.31 云何為惱？謂發暴惡言尤蛆為性。 
云何惱？謂發暴惡言陵犯為性。 
忿、恨為先，心起損害。“暴惡言”者，謂切害麁獷。 
能與憂苦、不安隱住所依為業。又能發生非福為業，起惡名稱為業。 

ईा कतमा। परसौचतेसोारोषः। 
ཕྲག་དོག་གང་ཞེ་ན། གཞན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚ�གས་པ་ལ་སེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་ 60

①
པའོ། ། 

                                                 
① 唯＝惟【宋】【元】【明】【宮】 

②（一）＋分【宮】 
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4.1.32 云何為嫉？謂於他盛事心妬為性。 
云何嫉？謂於他盛事心妬為性。為名利故，於他盛事不堪忍耐，妬忌心生。 
自住憂苦所依為業。 

मायकतमत।् दानिवरोधीचतेसआहः। 
སེར་སྣ་གང་ཞེ་ན། སྦྱིན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སེམས་ཀྱིས་ 61

②
ཀུན་ཏུ་འཛ�ན་པའོ། ། 

4.1.33 云何為慳？謂施相違，心悋為性。 
云何慳？謂施相違，心悋為性。 
謂於財等生悋惜故，不能惠施，如是為慳，心遍執著利養眾具。是貪之分。 
與無厭足所依為業。“無厭足”者，由慳悋故，非所用物猶恒積聚。 

माया कतमा। परवनािभायाभतूाथ सशनता। 
སྒྱུ་གང་ཞེ་ན། གཞན་སླུ་ 62

③
བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་སྟོན་པའོ། ། 

4.1.34 云何為誑？謂為誑他，詐現不實事為性。 
云何誑？謂矯妄 ④於他，詐現不實功德為性。是貪之分。 
能與邪命所依為業。 

शा ंकतमत।् दोषादनोपायसहृीत ंचतेसः कौिटम।् 
གཡོ་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་ཉེས་པ་བཅབ་པའི་ཐབས་གཟུང་ 64

⑤
སྟེ་སེམས་གྱ་གྱུ་བའོ། ། 

4.1.35 云何為諂？謂覆藏自過方便所攝，心曲為性。 
云何諂？謂矯設方便隱己過惡，心曲為性。 
謂於名利有所計著。是貪癡分。 
障正教誨為業。復由有罪，不自如實發露歸懺，不任教授。 

मतः कतमः। सौरोष तेसः पया दानम।् 
རྒྱགས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་ཕུན་སུམ་ཚ�གས་པ་ལ་ཆགས་པའི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དེ་སེམས་ཡོངས་སུ་འཛ�ན་

པའོ། ། 
4.1.36 云何為憍？謂於自盛事染著倨傲，心恃為性。 
云何憍？謂於盛事染著倨傲，能盡為性。 

                                                                                                                                          
①【པེ】【སྣར】འཁྲུགས། 

②【པེ】【སྣར】ཀྱི། 

③【པེ】【སྣར】བསླུ། 

④ 妄＝妾【明】 

⑤【པེ】【སྣར】བཟུང་། 
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“盛事”者，謂有漏盛事。“染著倨傲”者，謂於染愛悅豫矜恃。是貪之分。“能盡”

者，謂此能盡諸善根故。 

िविहंसा कतमा। सिवहठेना। 
རྣམ་པར་འཚ�་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཐོ་འཚམས་ 65

①
པའོ། ། 

4.1.37 云何為害？謂於諸有情損惱為性。 
云何害？謂於眾生損惱為性。是瞋之分。“損惱”者，謂加鞭杖等。 
即此所依為業。 

आी ंकतमत।् यमवनेाला। 
ངོ་ཚ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་བདག་ལ་མི་འཛ�མ་ 66

②
པའོ། ། 

4.1.38 云何無慚？謂於所作罪不自羞恥為性。 
云何害？謂於眾生損惱為性。是瞋之分。 
“損惱”者，謂加鞭杖等。 
即此所依為業。 

अनपा ंकतमत।् परतो ऽवनेाला। 
ཁྲེལ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་གཞན་ལ་མི་འཛ�མ་ 67

③
པའོ། ། 

4.1.39 云何無愧？謂於所作罪不羞恥他為性。 
云何無愧？謂所作罪不羞他為性。 
業如無慚說。 

ान ंकतमत।् िचाकमयता िैमम।् 
རྨུགས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་སྟེ་བླང་ 68

④
བ་ཉིད་དོ། ། 

4.1.40 云何惛沈？謂心不調暢，無所堪能，蒙昧為性。 
云何昏 ⑤沈？謂心不調暢，無所堪任，蒙昧為性。 
是癡之分。 
與一切煩惱及隨煩惱所依為業。 

औ ंकतमत।् िचापुशमः। 

                                                 
①【པེ】【སྣར】མཐོ་མཚམས། 

②【པེ】【སྣར】འཛ�མས། 

③【པེ】【སྣར】འཛ�མས། 

④【པེ】【སྣར】བློང་། 

⑤ 昏＝惛【明】 



大乘五蕴论 

24 

རྒོད་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་བའོ། ། 

4.1.41 云何掉舉？謂心不寂靜為性。 
云何掉舉？謂隨憶念喜樂等事，心不寂靜為性。 
應知憶念先所遊戲歡笑等事，心不寂靜。是貪之分。 
障奢摩他為業。 

आ ंकतमत।् कमफलसरेनिभसयतेसो ऽसादः ािवपः। 
མ་དད་པ་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་བདེན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང༌། སེམས་

མ་དད་པ་སྟེ། དད་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སོ། ། 

4.1.42 云何不信？謂信所對治，於業果等不正信順，心不清淨為性。 
云何不信？謂信所治。於業果等不正信順，心不清淨為性。 
能與懈怠所依為業。 

कौसी ंकतमत।् कुशले चतेसो ऽनुाहो वीय िवपः। 
ལེ་ལོ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་ལ་སེམས་མངོན་པར་སྤྲོ་བ་མེད་པ་སྟེ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སོ། ། 

4.1.43 云何懈怠？謂精進所治，於諸善品心不勇猛為性。 
云何懈怠？謂精進所治，於諸善品心不勇進為性。 
能障勤修眾善為業。 

मादः कतमः यरैागषेमोहकौसीःै ेशाि ंन रित कुशलं च भावयित। 
བག་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཆགས་པ་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་དང༌། ལེ་ལོ་གང་ཡིན་པ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་

ལས་སེམས་མི་སྲུང་བ་དང་དགེ་བ་མི་བསྒོམ་ 70

①
པའོ། ། 

4.1.44 云何放逸？謂即由貪瞋癡懈怠故，於諸煩惱心不防護，於諸善品

不能修習為性。 
云何放逸？謂依貪瞋癡懈怠故，於諸煩惱心不防護，於諸善品不能修習為性。 
不善增長、善法退失所依為業。 

मिुषतिृतताकतमा। यािािृतःकुशलानिभलपनता। 
བརྗེད་ངས་པ་གང་ཞེ་ན། དྲན་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཏེ། དགེ་བ་ལ་མི་གསལ་བའོ། ། 

4.1.45 云何失念？謂染污念，於諸善法不能明記為性。 
云何失念？謂染污念，於諸善法不能明記為性。 
“染污念”者，謂煩惱俱。“於善不明記”者，謂於正教授不能憶持義。 

                                                 
①【པེ】【སྣར】སྒོམ། 
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能與散亂所依為業。 

िवपेःकतमः। पसकुामगणुषेरुागषेमोहािंशकोयतेसोिवसारः। 
རྣམ་པར་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་གི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ 71

①
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་

དག་ 72

②
ལ་གང་སེམས་རྣམ་པར་འཕྲོ་བའོ། ། 

4.1.46 云何散亂？謂貪瞋癡分，心流蕩為性。 
云何散亂？謂貪瞋癡分，令心、心法流散為性。 
能障離欲為業。 

असज ंकतमत।् ेशसयुाा कायवामनःचारेसिंविदतिवहािरता। 
ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེས་ལུས་དང་ངག་དང་

ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པའོ། ། 

4.1.47 云何不正知？謂於身語意現前行中不正依住為性。 
云何不正知？謂煩惱相應慧，能起不正身語意行為性。 
違犯律行所依為業。謂於去來等不正觀察故，而不能知應作不應作，致犯律儀。 

कौकृ ंकतमत।् चतेसो िवितसारः। 
འགྱོད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡིད་ལ་གཅགས་པའོ། ། 

4.1.48 云何惡作？謂心變悔為性。 
云何惡作？謂心變悔為性。 
謂惡所作，故名惡作。此惡作體非即變悔。由先惡所作，後起追悔故。此即以果從因

為目，故名惡作。譬如六觸處說為先業。 
此有二位，謂善、不善。於二位中，復各有二。若善位中，先不作善，後起悔心，彼

因是善，悔亦是善。若先作惡，後起悔心，彼因不善，悔即是善。若不善位，先不作惡，

後起悔心，彼因不善，悔亦不善。若先作善，後起悔心，彼因是善，悔是不善。 

िम ंकतमत।् अतविृतेसो ऽिभसेपः। 
གཉིད་གང་ཞེ་ན། འཇུག་པ་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་སྡུད་པའོ། ། 

4.1.49 云何睡眠？謂不自在轉，心極昧略為性。 
云何睡眠？謂不自在轉，昧略為性。 
“不自在”者，謂令心等不自在轉。是癡之分。又此自性不自在故，令心、心法極成

昧略。此善不善及無記性。 

                                                 
①【པེ】【སྣར】ཀྱི། 

②【པེ】【སྣར】-དག། 
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能與過失所依為業。 

िवतक ः कतमः। पयषको मनोजतेनाािवशषेः या िचौदािरकता। 
རྟོག་པ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་ཚ�ལ་ 73

①
བའི་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་སྟེ། སེམས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གང་སེམས་རྩིང་

པའོ། ། 

4.1.50 云何為尋？謂能尋求意言分別思慧差別，令心麁為性。 
云何尋？謂思慧差別，意言尋求，令心麁相分別為性。 
“意言”者，謂是意識。是中或依思，或依慧而起。“分別麁相”者，謂尋求瓶、衣、

車乘等之麁相。 
樂觸苦觸 ②等所依為業。 

िवचारः कतमः वेको मनोजथवै। या िचसूता॥ 
དཔྱོད་ 75

③
པ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་གང་སེམས་ཞིབ་པའོ། ། 

4.1.51 云何為伺？謂能伺察意言分別思慧差別，令心細為性。 
云何伺？謂思慧差別，意言伺察，令心細相分別為性。 
“細相”者，謂於瓶衣等分別細相成不成等差別之義。 

िचिवयुाः संाराः कतम।े य ेपिचचतैिसकावास ु ेतात 
न ॥े 

སེམས་དང་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། གང་དག་གཟུགས་དང་ 76

④
སེམས་ལས་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་

ལ་གདགས་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་མི་གདགས་སོ། ། 

4.2 云何心不相應行？謂依色、心、心法分位，但假建立，不可施設決

定異性及不異性。 
云何心不相應行？謂依色心等分位假立，謂此與彼不可施設異不異性。 

त े पनुः कतम।े ािरसिसमापििन रोधसमापिरासिकं जीिवतिेय ं
िनकायसभागता जाितज रा िितरिनता नामकायाः पदकाया नकायाः 
पथृजनिमवेागीयाः॥ 

                                                 
①【པེ】【སྣར】འཚ�ལ། 

②〔苦觸〕－【宋】【元】【明】【宮】 

③【པེ】【སྣར】སྤྱོད། 

④【པེ】【སྣར】+སེམས་དང་། 



大乘五蕴论 

27 

དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། ཐོབ་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་

པ་དང༌། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ 77

①
དང༌། སྲོག་གི་དབང་པོ་དང༌། རིས་མཐུན་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་དང༌། ༼རྒ་བ་དང་།༽ གནས་པ་དང༌། 

མི་རྟག་པ་ཉིད་དང༌། མིང་གི་ཚ�གས་དང༌། ཚ�ག་གི་ཚ�གས་དང༌། ཡི་གེའི་ཚ�གས་དང༌། སོ་སོའ �་སྐྱེ་བོ་ཉིད་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་

ཆ་དང་མཐུན་པ་དག་གོ ། 

彼復云何？謂得、無想等至、滅盡等至、無想所有、命根、眾同分、生、

老、住、無常、名身、句身、文身、異生性，如是等類。 
此復云何？謂得、無想定、滅盡定、無想天、命根、眾同分、生、老、住、無常、名

身、句身、文身、異生性，如是等。 

ािः कतमा। ितलः समागमः। सा पनुिब ज ंविशतासखुीभाव यथायोगम।् 
དེ་ལ་ཐོབ་པ་གང་ཞེ་ན། རྙེད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ཡང་ས་བོན་དང༌། དབང་དང༌། མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་ཅི་རིགས་སུ་

སྦྱར་རོ། ། 

4.2.1 云何為得？謂若獲，若成就。此復三種：謂若種子，若自在，若

現前，如其所應。 
云何得？謂若獲，若成就。此復三種：謂種子成就、自在成就、現起成就，如其所應。 

असिसमापिः कतमा। शभुकृिवतरागनो िनःसरणसापवू केण 
मनिसकारेणाावराणा ंिचचतैिसकाना ंधमणा ंयो िनरोधः। 

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་རྒྱས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། གོང་མའི་མ་ཡིན་པ་

འབྱུང་བའི་འདུ་ཤེས་མངོན་དུ་བཏང་བའི་འདུ་ཤེས་ 78

②
ཡིད་ལ་བྱེད་པས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་བརྟན་པ་མ་

ཡིན་པ་རྣམས་འགོག་པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.2.2 云何無想等至？謂已離遍淨貪，未離上貪，由出離想作意為先，

不恒現行心、心法滅為性。 
云何無想定？謂離遍淨染，未離上染，以出離想作意為先，所有不恒行心、心法滅為

性。 

िनरोधसमापिः कतमा। आिकायतनवीतराग भवाािलत 
शािवहारसापवू केण मनिसकारेणाावराणामकेाना ंच ावराणा ं िचचतैिसकाना ं

                                                 
①【པེ】【སྣར】+པ། 

②【པེ】【སྣར】-འདུ་ཤེས། 
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धमा णा ंयो िनरोधः। 
འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། སྲིད་པའི་རྩེ་

མོ་ལས་གྱེན་དུ་བསྐྱོད་པའི་གནས་པར་འདུ་ཤེས་སྔོན་ 79

①
དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་

ཆོས་བརྟན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང༌། བརྟན་ 80

②
པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་འགོག་པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.2.3 云何滅盡等至？謂已離無所有處貪，從第一有更求勝進，由止息

想作意為先，不恒現行及恒行一分心、心法滅為性。 
云何滅盡定？謂已離無所有處染，從第一有更起勝進，暫止息想作意為先，所有不恒

行及恒行一分心、心法滅為性。 
“不恒行”，謂六轉識。“恒行”，謂攝藏識及染污意。是中六轉識品及染污意滅皆滅盡

定。 

आसिकं कतमत।् असिसमापिफलम।् असिसषे ुदवेषेपूपाावराणा ं
िचचतैिसकाना ंधमा णा ंयोिनरोधः। 

འདུ་ཤེས་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ 81

③
། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་

ཅན་གྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་དང༌། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་བརྟན་ 82

④
པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་

འགོག་པའོ། ། 

4.2.4 云何無想所有？謂無想等至果。無想有情天中生已，不恒現行心、

心法滅為性。 
云何無想天 ？謂無想定所得之果。生彼天已，所有不恒行心心法滅為性。 

जीिवतिेय ंकतमत।् िनकायसभागषे ुपवू कमा िवोयः संराणा ंिितकालिनयमः। 
སྲོག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། རིས་མཐུན་པ་རྣམས་སུ་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པས། གང་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་

གནས་པའི་དུས་ 83

⑤
ངེས་པའོ། ། 

4.2.5 云何命根？謂於眾同分中，先業所引住時決定為性。 
云何命根？謂於眾同分先業所引住時分限為性。 

                                                 
①【པེ】【སྣར】མངོན། 

②【པེ】【སྣར】བརྟན། 

③【པེ】【སྣར】-འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ། 

④【པེ】【སྣར】བསྟན། 

⑤【སྣར】དུབ། 
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िनकायसभागता कतमा। या सानामाभावतुता। 
རིས་མཐུན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ 84

①
ལུས་འདྲ་བའོ། ། 

4.2.6 云何眾同分？謂諸有情自類相似為性。 
云何眾同分？謂諸群生各各 ②自類相似為性。 

जाितः कतमा। िनकायसभागयेः संाराणामभूाभावः। 
སྐྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། རིས་མཐུན་པར་འདུ་བྱེད་རྣམས་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་ 86

③
བ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

4.2.7 云何為生？謂於眾同分中，諸行本無今 ④有為性。 
云何生？謂於眾同分所有諸行本無今有為性。 

जरा कतमा। तथवै तषेा ंबाथाम।् 
རྒ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ 88

⑤
དེ་དག་གི་རྒྱུན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའོ། ། 

4.2.8 云何為老？謂即如是諸行相續變異為性。 
云何老？謂彼諸行相續變壞為性。 

िितः कतमा। तथवै तषेा ंबनवुिृः। 
གནས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་དེ་དག་གི་རྒྱུན་རྒྱུད་ཆགས་པའོ། ། 

4.2.9 云何為住？謂即如是諸行相續隨轉為性。 
云何住？謂彼諸行相續隨轉為性。 

अिनता कतमा। तथवै तषेा ंबोपरमः। 
མི་རྟག་པ་ 89

⑥
ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་དེ་དག་གི་རྒྱུན་ཆད་པའོ། ། 

4.2.10 云何無常？謂即如是諸行相續謝滅為性。 
云何無常？謂彼諸行相續謝滅為性。 

नामकायाः कतम।े धमा णा ंभावािधवचनािन। 
མིང་གི་ཚ�གས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚ�ག་བླ་དྭགས་སོ། ། 

                                                 
①【པེ】【སྣར】ཀྱིས། 

② 各＝異【宋】【元】【明】 

③【སྣར】འབྱུང་། 

④ 今＝令【宋】【元】【宮】 

⑤【པེ】【སྣར】ལྟ། 

⑥【པེ】【སྣར】-པ། 
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4.2.11 云何名身？謂諸法自性增語為性。 
云何名身？謂於諸法自性增語為性。如說“眼”等。 

पदकायाः कतम।े धमा णा ंिवशषेािधवचनािन। 
ཚ�ག་གི་ཚ�གས་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཚ�ག་བླ་དྭགས་སོ། ། 

4.2.12 云何句身？謂諸法差別增語為性。 
云何句身？謂於諸法差別增語為性。如說“諸行無常 ①”等。 

नकायाः कतम।े अरािणतभयािभनतामपुादाय। 
ཡི་གེའི་ཚ�གས་གང་ཞེ་ན། ཡི་གེའི་ 91

②
རྣམས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་གསལ་ 92

③
བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

4.2.13 云何文身？謂諸字為性，以能表彰前二種故。 
云何文身？謂即諸字，此能表了前二性故。 

वणा  अिप तनेामपदायनेाथ सवंण नतामपुाताय। 
བརྗོད་པ་ཡང་དེ་དག་ཡིན་ཏེ། མིང་དང་ཚ�ག་ལ་བརྟེན་ 93

④
ནས་དོན་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

亦名為顯，由與名句為所依止顯了義故。 
亦名顯，謂名句所依顯了義故。 

अर ंपनुः पया यारणतामपुादाय। 
ཡི་གེ་ཡང་རྣམ་གྲངས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། ། 

亦名為字，非差別門所變易故。 
亦名字，謂無異轉故。 
前二性者，謂詮自性及以差別。“顯”謂顯了。 

पथृजन ंकतमत।् आयाना ंधमा णामलाभः॥ 
སོ་སོའ �་སྐྱེ་བོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་མ་ཐོབ་པའོ། ། 

4.2.14 云何異生性？謂於諸聖法不得為性。 
云何異生性？謂於聖法不得為性。 

अयमुत ेसंारः॥ 

                                                 
①（謂）＋無常【宋】【元】【明】【宮】 

②【པེ】【སྣར】གེ། 

③【པེ】【སྣར】བསལ། 

④【སྣར】རྟེན། 
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འདི་ནི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ། ། 

如是等類已說行蘊。 

िवान ंकतमत।् आलिविः। 
རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། དམིགས་པ་རྣམ་པར་རིག་པའོ། ། 

5. 云何識蘊？謂於所緣境了別為性。 
云何識蘊？謂於所緣了別為性。 

िच ंमनो ऽिप तत।् िचता ंमनःसियता ंचोपादाय। 
སེམས་དང་ཡིད་ཀྱང་དེ་ཡིན་ཏེ། སྣ་ཚ�གས་པ་དང་ 94

①
ཡིད་རྟེན་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

亦名心、意，由採 ②集故、意所攝故。 
亦名心，能採集故。亦名意，意所攝故。 

ाधाने पनुिमालयिवानम।् तथा िह तित ंसवसंारिबजःै। 
དངོས་སུ་ན་སེམས་ནི་ 96

③
ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་དེ་ནི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་བསགས་

པའོ། ། 

最勝心者，謂阿賴耶識。何以故？由此識中諸行種子皆採 ④集故。 
若最勝心，即阿賴耶識，此能採集諸行種子故。 

तनुरपिरिालनाकारं िवानमकेजातीय ंसानानवुिृच। 
དེ་ཡང་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའོ། །རིགས་གཅིག་པ་དང༌། རྒྱུན་ཆགས་པར་འཇུག་པའོ། ། 

又此行、緣不可分別，前後一類相續隨轉。 
又此行相不可分別，前後一類相續轉故。 

यतो िनरोधसमापसिसमापासिकेो िुत पनुिव षयिवा ं
विृिवानमुत आलनयापे ं कारारविृता ं िछपनुवृ िता ं
ससंारविृिनविृता ंचोपादाय। 

འདི་ལྟར་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་

                                                 
①【པེ】【སྣར】-དང་། 

② 採＝積【元】【明】＊，＝采【宮】＊ 

③【པེ】【སྣར】ཀྱི། 

④ 採＝積【元】【明】＊，＝采【宮】＊ 
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རྣམས་ 98

①
ལངས་ནས་ཡང་ཡུལ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། དམིགས་པའི་རྐྱེན་

ལ་ལྟོས་ 99

②
ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་དང༌། ཆད་ནས་ཡང་འབྱུང་བ་ཉིད་དང༌། འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང༌། ལྡོག་པའི་

ཕྱིར་རོ། ། 

又由此故，從滅盡等至、無想等至、無想所有起者，了別境名轉識還生，

待所緣緣差別轉故，數數間斷還復轉故，又令生死流轉旋還故。 
又由此識，從滅盡定、無想定、無想天起者，了別境界轉識復生，待所緣緣差別轉故，

數數間斷還復生起，又令生死流轉迴還故。 

आलयिवानपंनुःसवबीजालयतामाभावालयिनिमताकंायालीनताचंोपादाय। 
ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ནི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཉིད་དང༌། ལུས་ཀྱི་ཀུན་གཞི་དང༌། རྒྱུ་ཉིད་དང༌། 

ལུས་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ། ། 

阿賴耶識者，謂能攝藏一切種子故，又能攝藏我慢相故，又復緣身為境

界故。 
阿賴耶識者，謂能攝藏一切種子，又能攝藏我慢相故，又復緣身為境界故。 

आदानिवानमिपतायोपादानमपुादाय। 
ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དེ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལེན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

即此亦名阿陀那識，能執持身故。 
又此亦名阿陀那識，執持身故。 

ाधाने मन आलयिवानालन ं सदामोहाामानाहेािदसयंु 
िवानम ् एकजातीय ंसानानवुिृ च। अहाय माग िनरोधसमापवा ंापिया॥ 

དངོས་སུ་ནི་ 100

③
ཡིད་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། རྟག་ཏུ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་དང༌། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་

དང༌། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་ 101

④
དང༌། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ 102

⑤
རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རིགས་

གཅིག་པ་དང༌། རྒྱུན་ཆགས་པར་འཇུག་པ་སྟེ། དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། འཕགས་པའི་ལམ་དང༌། འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་

པའི་དུས་མ་གཏོགས་སོ། ། 

                                                 
①【པེ】【སྣར】+ལས། 

②【པེ】【སྣར】བལྟོས། 

③【པེ】【སྣར】ན། 

④【པེ】+བ། 

⑤【པེ】【སྣར】པར། 
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最勝意者，謂緣阿賴耶識為境，恒與 ①我癡、我見、我慢 ②及我愛等相

應之識，前後一類相續隨轉，除阿羅漢果及與聖道滅盡等至現在前位。 
最勝意者，謂緣藏識為境之識，恒與我癡、我見、我慢、我愛相應，前後一類相續隨

轉，除阿羅漢聖道，滅定現在前位。 
如是六轉識，及染污意、阿賴耶識，此八名識蘊。 

केनाथन ाः। रायथन। असानकारगितदशेभदेिभाना ं पािदना ं
सेपसहणतामपुताय॥ 

ཅིའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སྤུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དུས་དང་རྒྱུད་དང་རྣམ་པ་དང་གྲོལ་ 105

③
བ་དང༌། ཡུལ་ཐ་དད་པའི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

問：以何義故，說名為蘊？ 

答：以積聚義，說名為蘊。謂世、相續、品類、趣、處差別，色等總略

攝故。 
問：蘊為何義？ 
答：積聚是蘊義。謂世間 ④、相續、品類、趣、處差別，色等總略攝故。如世尊說：“比

丘！所有色，若過去，若未來，若現在，若內若外，若麁若細，若勝若劣，若近 ⑤若遠，

如是總攝為一色蘊。” 
 

B 

ादशायतनािन चरुायतन ं पायतन ं ोायतन ं शायतन ं ाणायतन ं गायतन ं
िजायतन ंरसायतन ंकायायतन ंायतन ंमनआयतन ंधमा यतन ंच॥ 

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ནི་མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། རྣ་བའི་སྐྱ་མཆེད་དང༌། སྒྲའི་སྐྱེ་

མཆེད་དང༌། སྣའི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ལྕེའི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། རོའ �་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། 

རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དོ། ། 

復有十二處，謂眼處、色處，耳處、聲處，鼻處、香處，舌處、味處，

                                                 
① 與＋（我慢）【宋】【元】【明】【宮】 

② 〔我慢〕－【宋】【元】【明】【宮】 

③【པེ】【སྣར】འགྲོ། 

④ 間＝問【明】 

⑤ 近下宋本二字空白。 
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身處、觸處，意處、法處。 
復有十二處，謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、

意處、法處。 

चरुादीनापंवू विदशो पशगरसायतनाना ंच। 
མིག་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོའ �་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ། ། 

1-9. 眼等五處及色聲香味處，如前已釋。 
眼等五處及色聲香味處，如前已釋。 

ायतन ंमहाभतूािन य कैदशे उः। 
རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་དང༌། གང་རེག་བྱའི་ཕྱོགས་གཅིག་བཤད་པའོ། ། 

10. 言觸處者，謂四大種及前所說所觸一分。 
觸處謂諸大種及一分觸。 

मनआयतन ंयो िवाननधः। 
ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

11. 言意處者，即是識蘊。 
意處即是識蘊。 

धमा यतन ंय ेवदेनासासंारा अिविरसृंत ंच। 
ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་གང་ཚ�ར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

འདུས་མ་བྱས་སོ། ། 

12. 言法處者，謂受、想、行蘊、無表色等，及與無為。 
法處謂受、想、行蘊并無表色等，及諸無為。 

असृंत ंकतमत।् आकाशमितसािनरोधः ितसािनरोधथता च॥ 
འདུས་མ་བྱས་གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང༌། སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་དང༌། སོ་སོར་བརྟགས་པའི་

འགོག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། ། 

云何無為？謂虛空無為、非擇滅無為、擇滅無為，及真如等。 
云何無為？謂虛空無為、非擇滅無為、擇滅無為，及真如等。 

आकाश ंकतमत।् यो पावकाशः। 
དེ་ལ་ནམ་མཁའ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་གོ་འབྱེད་པའོ། ། 

云何虛空？謂若容受諸色。 
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虛空者，謂容受諸色。 

अितसािनरोधः कतमः। यो िनरोधः, न च िवसयंोगः। स पनुय िवना ेशितपणे 
ानाममनुादः। 

སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འགོག་པ་ལ་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་

གཉེན་པོ་མེད་པར་ཕུང་པོ་རྣམས་གཏན་དུ་མི་སྐྱེ་བའོ། ། 

云何非擇滅？謂若滅非離繫。此復云何？謂離煩惱對治，而諸蘊畢竟不

生。 
非擇滅者，謂若滅非離繫。 

ितसािनरोधः कतमः। यो िनरोधः, स च िवसयंोगः। स पनुः ेशितपणे 
ानाममनुादः। 

སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འགོག་པ་དེ་ནི་བྲལ་བ་སྟེ། དེ་ནི་གང་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོས་

ཕུང་པོ་རྣམས་གཏན་དུ་མི་སྐྱེ་བའོ། ། 

云何擇滅？謂若滅是離繫。此復云何？謂由煩惱對治故，諸蘊畢竟不生。 
云何擇滅？謂若滅是離繫。 

तथता कतमा। या धमा णा ंधमता धमनरैाम॥् 
དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། གང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང༌། ཆོས་བདག་མེད་པ་ཉིད་དོ། ། 

云何真如？謂諸法法性、法無我性。 
云何真如？謂諸法法性、法無我性。 

केनाथनायतनािन। िवानायाथन॥ 
ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་སྒོའ �་ཕྱིར་རོ། ། 

問：以何義故名為處耶？ 

答：諸識生長門義是處義。 
問：處為何義？ 
答：諸識生長門是處義。 
 

C 

अादश धातवः चधा त ू पधातुिुव ानधातःु ोधातःु शधातःु 
ोिवानधातुा णधातगु धातुा णिवानधातिुज ाधात ू रसधातिुज ािवानधातःु 
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कायधातःु धातःु कायिवानधातमु नोधातधु म धातमु नोिवानधातु॥ 
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ནི་མིག་གི་ཁམས་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང༌། རྣ་

བའི་ཁམས་དང༌། སྒྲའི་ཁམས་དང༌། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང༌། སྣའི་ཁམས་དང༌། དྲིའི་ཁམས་དང༌། སྣའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང༌། ལྕེའི་ཁམས་དང༌། རོའ �་ཁམས་དང༌། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང༌། ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང༌། 

རེག་བྱའི་ཁམས་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང༌། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང༌། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སོ། ། 

復有十八界。謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香

界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意

識界。 
復有十八界，謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，

舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。 

अ चरुािदधातवो पािदधातव यथा यतनािन। 
མིག་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ནི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། ། 

眼等諸界及色等諸界，如處中說。 
眼等諸界及色等諸界，如處中說。 

षिानधातवरुािदसििता पाालना िवयः। 
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་པོ་དག་ནི་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ 108

①
ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་

དམིགས་པ་རྣམ་པར་རིག་པའོ། ། 

六識界者，謂依眼等根，緣色等境，了別為性。 
六識界者，謂依眼等根，緣色等境，了別為性。 

मनोधातु एव समनरिनाः। षिवानापिरदीपनाथ मादशधातुवानम।् 
ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ནི་དེ་དག་ཉིད་འགགས་ 109

②
མ་ཐག་པ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པའི་གནས་བརྟན་ 110

③
པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ ། 

言意界者，謂即彼 ④無間滅等。為欲顯示第六意識，及廣建立十八界故。 

                                                 
①【སྣར】རྟེན། 

②【པེ】【སྣར】འགག། 

③【པེ】【སྣར】བསྟན། 

④ 彼＋（識）【宋】【元】【明】【宮】 
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意界者，即彼無間滅等。為顯第六識依止，及廣建立十八界故。 

एव ंयो पः स दशायतनधातवो धमा यतनधाकेदशे। 
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་བ་དེ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་བཅུ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་

གཅིག་གོ ། 

如是，色蘊即十處、十界，及法處、法界一分。 
如是，色蘊即十處、十界，及法處、法界一分。 

यो िवानः समनआयतन ंिचधातव स। 
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ནོ། ། 

識蘊即意處及七心界。 
識蘊即意處及七心界。 

य ेचा ेयः ा पकैदशे त ेधमा यतन ंधमधातु सहासृंतने। 
གཞན་ཕུང་པོ་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དག་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ �་ཕྱོགས་གཅིག་པོ་དེ་དང་། འདུས་མ་བྱས་དང་

བཅས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སོ། ། 

餘三蘊及色蘊一分，并諸無為，即法處、法界。 
餘三蘊及色蘊一分，并諸無為，即法處、法界。 

केनाथनधातवः। िना पारलणधारणाथन॥ 
ཅིའི་ཕྱིར་ཁམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། བྱེད་པ་མེད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛ�ན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

問：以何義故說名為界？ 

答：以能任持無作用性自相義故，說名為界。 
問：界為何義？ 
答：任持無作用性自相是界義。 

िकमथािददशेना। ििवधााहितपणे यथामम।् 
ཅིའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཤད་ཅེ་ 112

①
ན། བདག་ཏུ་འཛ�ན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་གཉེན་པོ་ 113

②
གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། ། 

問：以何義故，宣說蘊等？ 

答：為欲對治三種我執。 
問：以何義故，說蘊界處 ①等？ 

                                                 
①【པེ】【སྣར】ཅེས། 

②【པེ】【སྣར】པོར། 
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答：對治三種我執故。 

ििवधााह एकाहो भोृाहः कतृ ाहः॥ 
བདག་ཏུ་འཛ�ན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་གཅིག་པུར་འཛ�ན་པ་དང༌། ཟ་བར་འཛ�ན་པ་དང༌། བྱེད་པར་འཛ�ན་པའོ། ། 

如其次第三種我執者，謂一性我執、受者我執、作者我執。 
所謂一性我執、受者我執、作者我執，如其次第。 

अादशाना ंधातनूा ंकित िपणः। य ेपभावाः। 
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་ཞེ་ན། གང་དག་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ �་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། ། 

復次，此十八界幾有色？謂十界、一少分，即色蘊自性。 
復次，此十八界幾有色？謂十界一少分，即色蘊自性。 

किपणः। शषेाः। 
གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། ། 

幾無色？謂所餘界。 
幾無色？謂所餘界。 

कित सिनदशनाः। एको पधातदुशिनदशनने। 
བསྟན་ 115

②
དུ་ཡོད་པ་དུ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་གཅིག་སྟེ། ཡུལ་བསྟན་དུ་ཡོད་པའོ། ། 

幾有見？謂一色界。 
幾有見？謂一色界。 

कनदशनाः। शषेाः। 
བསྟན་དུ་མེད་པ་ནི 116

③
་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། ། 

幾無見？謂所餘界。 
幾無見？謂所餘界。 

कित सितघाः। दशिपणः। य यितहत।े 
ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཅན་བཅུ་སྟེ། གང་ལ་གང་ཐོགས་པའོ། ། 

幾有對？謂十有色界。若彼於是處有所障礙，是有對義。 
幾有對？謂十色界，若彼於此有所礙故。 

                                                                                                                                          
①〔處〕－【宋】【元】【明】【宮】 

②【པེ】【སྣར】བརྟན། 

③【པེ】【སྣར】གང་། 
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कितघाः। शषेाः। 
ཐོགས་ 117

①
པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། ། 

幾無對？謂所餘界。 
幾無對？謂所餘界。 

कित सावाः। पदशयाणा ं च पिमाना ं भागः। तषे ु ेशोितः 
गोचरतामपुादाय। 

ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། བཅོ་ལྔ་དང་ཐ་མ་གསུམ་གྱི་ཆའོ། ། 118

②
དེ་དག་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་ 119

③
བའི་མངོན་སུམ་གྱི་

སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

幾有漏？謂十五界及後三少分。由於是處煩惱起故，現所行處故。 
幾有漏？謂十五界及後三少分。謂於是處煩惱起故，現所行處故。 

कनावा। याणा ंपिमाना ंभागः। 
ཟག་པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ཐ་མ་གསུམ་གྱི་ཆའོ། ། 

幾無漏？謂後三少分。 
幾無漏？謂後三少分。 

कित कामितसयंुाः। सव। 
འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་དོ། ། 

幾欲界繫？謂一切。 
幾欲界繫？謂一切。 

कित पितसयंुाः। चतदु शगरसौाणिजािवान ेापिया। 
གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། བཅུ་བཞི་སྟེ། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། སྣ་དང༌། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་

པའོ། ། 

幾色界繫？謂十四，除香、味、鼻、舌識。 
幾色界繫？謂十四，除香、味及鼻、舌識。 

काितसयंुाः। पिमायो य ेसावाः। 

                                                 
①【སྣར】ཐོག 

②【པེ】【སྣར】+མི་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། གསུམ་གྱི་ཆའོ། ། 

③【པེ】【སྣར】སྐྱེས། 
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གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། ཐ་མ་གསུམ་མོ། ། 

幾無色界繫？謂後三。 
幾無色界繫？謂後三。 

कितसयंुाः। त एवानावाः। 
མི་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། གསུམ་གྱི་ཆའོ། ། 

幾不繫？謂即彼無漏界。 
幾不繫？謂即彼無漏。 

कित सिृहताः। असृंतवा ः। 
ཕུང་པོར་བསྡུས་པ་དུ་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་མ་གཏོགས་པའོ། ། 

幾蘊所攝？謂除無為。 
幾蘊所攝？謂除無為。 

कपुादानसिृहताः। य ेसावाः। 
ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་དུ་ཞེ་ན། གང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། ། 

幾取蘊所攝？謂有漏。 
幾取蘊所攝？謂有漏。 

कित कुशलाः। ककुशलाः काकृताः। दश ििवधाः स िचधातवो 
पशधमधातव। अावाकृताः शषेाः। 

དགེ་བ་དུ། མི་དགེ་བ་དུ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དུ་ཞེ་ན། བཅུ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དང༌། 

གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའོ། ། 

幾善？幾不善？幾無記？謂十通三種，七心界及色、聲、法界；八無記。 
幾善？幾不善？幾無記？謂十通三性，七心界、色、聲及法界一分；八無記性。 

काािकाः। ादश पशगरसधमधातूापिया। 
ནང་གི་དུ་ཞེ་ན། བཅུ་གཉིས་ཏེ། གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་མ་

གཏོགས་པའོ། ། 

幾是內？謂十二，除色、聲、香、味、觸及法界。 
幾是內？謂十二，除色、聲、香、味、觸及法界。 

कित बााः। ष ेािपताः। 
ཕྱི་རོལ་ན་དུ་ཞེ་ན། དྲུག་སྟེ། གང་དག་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། ། 
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幾是外？謂六，即所除。 
幾是外？謂所餘 ①六。 

कित सालनाः। स िचधातवो धमधातुदशे य ेचतैिसकाः। 
དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། གང་སེམས་

ལས་བྱུང་བའོ། ། 

幾有緣？謂七心界及法界少分心所有法。 
幾有緣？謂七心界及法界少分心所法性。 

कनालनाः। शषेा दशधमधातुदशे। 
དམིགས་པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་བཅུ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ། ། 

幾無緣？謂餘十及法界少分。 
幾無緣？謂餘十及法界少分。 

कित सिवकाः। मनोधातमु नोिवानधातधु म तोदशेः। 
རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང༌། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང༌། ཆོས་ཀྱི་

ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ། ། 

幾有分別？謂意識界、意界 ②、法界少分。 
幾有分別？謂意識界、意界、及法界少分。 

किवककाः शषेाः। 
རྟོག་པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། ། 

[幾無分別？謂所餘。]③ 

कपुााः। पाािकातणुा च दशेो परसगाना ंधातनूाम।् 
ཟིན་པ་དུ་ཞེ་ན། ནང་གི་ལྔ་དང༌། བཞིའི་ 123

④
ཕྱོགས་ཏེ། གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱ་རྣམས་

ཀྱིའོ། ། 

幾執受？謂五內界及四界少分，謂色、香、味、觸。 
幾有執受？謂五內界及四界少分，謂色、香、味、觸。 

                                                 
① 餘＝除【宮】 

② 意界意識界＝意識界意界【宋】【元】【明】【宮】 

③ 此句漢譯本無。 

④【པེ】【སྣར】ཕྱིའི། 
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कनपुााः। शषेाः नव चतणुा च दशेः। 
ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་དུ་ཞེ་ན། བཞིའི་ཕྱོགས་སོ། ། 

幾非執受？謂餘九、四少分。 
幾非執受？謂餘九及四少分。 

कित सभागाः। पाािकािपणः िवानिैव षयसामातामपुादाय। 
བསྟན་ 124

①
པ་མཚུངས་པ་དུ་ཞེ་ན། ནང་གི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་དང་ཡུལ་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་

ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

幾同分？謂五內有色界，由與自識等境界故。 
幾同分？謂五內有色界，與彼自識等境界故。 

कित तभागाः। त एव िवानशूाः जाितसामातामपुादाय। 
དེ་དག་དང་མཚུངས་པ་དུ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཉིད་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སྟོང་པ་སྟེ། རང་གི་རིགས་ 125

②
དང་མཐུན་པའི་

ཕྱིར་རོ། ། 

幾彼同分？謂即彼自識空時，與自類等故。 
幾彼同分？謂彼自識空時，與自類等故。 

इित पाः समााः। कृितराचाय वसबुपुादानािमित॥॥ 
大乘五蘊論一卷 ③ 

大乘廣五蘊論一卷 ④ 
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རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛ�་ན་མི་ཏྲ་དང༌། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང༌། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང༌། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་ 128

⑤
བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་

ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ། ། 
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①【སྣར】བསྟེན། 

②【པེ】【སྣར】རིག 
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④〔一卷〕－【宋】【元】【明】【宮】 
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འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 

敬礼曼殊室利童子！ 

ཚ�གས་གཉིས་རྒྱ་མཚ�ར་བརྩོན་པའི་མན་ངྷ་རས། །ལེགས་པར་བསྲུབ་ལས་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་ནོར། ། 

མངོན་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་ཡི། །འདོད་རྒུ་མཆོག་སྩོལ་སྟོན་པ་གང་དེར་འདུད། ། 

二资海中持勤树 ①，搅出成就二利宝， 

利乐胜欲赐含识，此等大师我敬礼。 

ཇི་སྙེད་དྲང་ངེས་ཆོས་ཚུལ་ཡངས་པའི་མཁར། །རྣམ་དཔྱོད་འོད་སྟོང་འབར་བ་ཞུགས་ཙམ་གྱིས། ། 

ཐུབ་བསྟན་འདབ་སྟོང་ཅི་ཡང་བཞད་མཛད་པ། །ཀུན་མཁྱེན་ཙ�ང་ཁ་པ་དེ་ཕྱག་གི་ཡུལ། ། 

尽权实法广虚空，甫放千光思择焰， 

千瓣教莲令盛开，遍智宗师稽首境。 

མགོན་དེའི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་མྱངས་པས། །རབ་འབྱམས་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་ཐུགས་ཆུད་

ནས། ། 

ཇི་བཞིན་གསལ་བར་སྟོན་མཛད་བླ་མ་མཆོག །སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་གཉིས་ཀྱང་འདུད་བྱའི་གནས། ། 

祜主善说甘露粹，品而遍通浩瀚理， 

如实开显胜师长，二尊法子归敬处。 

བརྩོན་པ་ཕུལ་གྱིས་རིག་གནས་དུ་མ་ལ། །ལེགས་སྦྱངས་རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་མཐར་སོན་ཞིང༌། ། 

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དབྱེར་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྟག་ཏུ་རྒྱལ། ། 

胜勤善治诸明处，自他宗义咸臻极， 

讲辩著述语自在，无别善士恒常胜。 

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚ�འི་གོས་ཅན་ཁྱོན་གང་ལ། །མཁྱེན་རབ་གོམ་པ་གཅིག་གིས་གཞལ་བའི་ཚ�། ། 

མི་ཤེས་སྟོབས་ལྡན་ས་འོག་འཆིང་བྱེད་པ། །པད་དཀར་མིག་ལྡན་མཁས་རྣམས་བསྔགས་པར་འོས། ། 

佛语海衣广博地，独步胜智遍踏时， 

系缚下地痴蛮众，莲目睿哲应颂扬。 

དེ་ལྟར་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས་གང་བཤད་པར་བྱ་བ་ནི། བློ་གྲོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་འགའ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་རང་

གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའི་སྙིང་པོའ �་དོན་བསྡུས་ནས་འཆད་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་ལུང་འདྲེན་སོགས་མང་ན་བློ་དམན་དག་གིས་

རྟོགས་མི་ནུས་པས་ན། དེའི་ཕྱིར་ལུང་ཅུང་ཟད་རེས་བརྒྱན་ཏེ་བཤད་པར་བྱའོ། ། 

                                                 
① 树：曼怛罗山(Mandala)，《摩诃婆罗多》及《往世书》中诸天及阿修罗用以翻搅乳海的搅棍。 
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如是礼赞已，所当说者：为利少分求智慧者，摄集自他诸宗要义，而作

解说。此复若多引证，诸劣慧者不能通达，故仅严以极少之经，而当开示。 

འདི་ལ་གཉིས། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་བཤད་པའོ། ། 

此中分二：甲一、认明内外之异，甲二、分释宗义差别。 

ཀ༡ �ི་ནང་གི་�ད་པར་ངོས་བ�ང་བ། 

甲一、认明内外之异 

དང་པོ་ནི། གྲུབ་མཐའི་ཐ་སྙད་འདི་གང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའི་ཐ་སྙད་ནི་སྟོན་པ་ཉིད་

ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། ང་ཡི་ཆོས་ཚུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། བསྟན་པ་དང་ནི་གྲུབ་

མཐའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། ། 

问：“宗义”之名是谁所立？ 

答：此中“佛教宗义”之名，是大师亲说。如《入楞伽经》云：“我法

轨有二：教说及宗义。①” 

གྲུབ་མཐའི་སྒྲ་དོན་ནི། རྣམ་རྟོག་གིས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཆ་གཞན་བཟློག་ནས་རང་གི་བློ་ངོར་འཐད་པར་གྲུབ་པས་ན། 

གྲུབ་མཐའོ། ། 

“宗义”之词义：以由分别，遮除所余增益分后，于自心中立为合理，

故为“宗义”。 

གྲུབ་མཐའ་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་པས། དེ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། ། 

宗义决定有二，因此，悟入宗义者，亦决定有内、外二种补特伽罗。 

                                                 
①《楞伽阿跋多罗宝经》卷三（《一切佛语心品》）：“佛告大慧：一切声闻、缘觉、菩萨，有二种

通相，谓：宗通及说通。大慧！宗通者，谓：缘自得胜进相，远离言说文字妄想，趣无漏界自觉地

自相，远离一切虚妄觉想，降伏一切外道众魔，缘自觉趣光明晖发。是名宗通相。云何说通相？谓：

说九部种种教法，离异不异、有无等相，以巧方便，随顺众生如应说法，令得度脱。是名说通相。

大慧！汝及余菩萨，应当修学。”(T16, no. 670, p. 499, b27-c6) 

“……佛告大慧：三世如来，有二种法通，谓：说通及自宗通。说通者，谓：随众生心之所应，

为说种种众具契经。是名说通。自宗通者，谓：修行者，离自心现种种妄想。谓：不堕一异、俱不

俱品，超度一切心．意．意识。自觉圣境界，离因成见相，一切外道、声闻、缘觉堕二边者，所不

能知。我说是名自宗通法。大慧！是名自宗通及说通相。汝及余菩萨摩诃萨，应当修学。 

“尔时，世尊欲重宣此义而说偈言：我谓二种通，宗通及言说，说者授童蒙，宗为修行者。”(T16, 

no. 670, p. 503, a19-b1) 
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ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སྤྱིར་སྐྱབས་འགྲོས་འབྱེད་པ་སོགས་འབྱེད་བྱེད་མི་འདྲ་བའི་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་ཀྱང༌། འདིར་སྟོན་

པ་དང་བསྟན་པ་དང་ལྟ་བ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པ་ལྟར་བྱའོ། ། 

内、外之别，举要言之，虽有“由归依而分”等种种区分之理，此中则

以导师、教法、见解三门而分。 

དེ་ཡང་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རྫོགས་པའི་སྟོན་པ་དང༌། དེས་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་དང༌། གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་ཅི་རིགས་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། འདི་གསུམ་གྱི་ཟློག་ཟླ་

གསུམ་འདོད་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་པའོ། ། 

此复承许尽一切过、圆一切德之导师，承许彼所说之正法，承许通达粗

细补特伽罗无我随一之见解者，是内道佛教徒；承许此三对立方者，则为外

道。 

སྟོན་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་པ་ལས། བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་མི་འཛ�ན། །སེར་སྐྱ་ལ་
ཡང་མི་སྡང་ཞིང༌། །གང་ཞིག་རིགས་པར་ལྡན་པའི་ཚ�ག །དེ་ཉིད་སྟོན་པར་ཡོངས་སུ་འཛ�ན། །ཞེས་པ་དང༌། 

承许导师者，如《超胜天赞》云：“我不偏袒佛，不嗔劫比罗 ①，谁言具

正理，奉彼为导师。②” 

རྗེ་བླ་མས་སྔགས་རིམ་ཆེན་མོའ �་སྟོད་ཆ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་རྣམ་འགྲེལ་

གྱི་ཊིཀཱའི་སྨད་ཆ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། བློ་གྲོས་དམན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སྟོན་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་དེས་བསྟན་པའི་

ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། མོས་མནོ་ཙམ་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡིན་གྱི། བློ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་འདོད་ཞེན་གྱིས་རང་གི་སྟོན་པའོ་སྙམ་པ་དང་དེས་གསུངས་པའོ་སྙམ་དུ་མི་

འཛ�ན་པར་ཕྱི་ནང་གི་སྟོན་པ་གཉིས་ལས་གང་གི་བཤད་པ་དེ་རིགས་པ་ཡིན། གང་གིས་བཤད་པ་དེ་མི་རིགས་པ་ཡིན་སྙམ་

ནས་ལེགས་པར་དཔྱད་པ་ན། དེ་ནས། རང་གི་སྟོན་པའི་བཤད་པ་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ཀྱི་ནི་དེ་ལས་

བཟློག་པའོ་སྙམ་དུ་ངེས་ནས་རང་གི་སྟོན་པ་དང་དེའི་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

如至尊宗喀巴大师所造《密宗道次第广论》上册所说，亦如嘉曹一切智

所造《释量论广疏》下册所说：诸劣慧者，随自导师，持其所说之所立法，

而归依之，仅由信解与伺察门；诸聪慧者，从初即非以其偏爱心中执持“此

                                                 
① 劫比罗(Kapila, སེར་སྐྱ)：相传为数论派创始人。有译为“黄头仙”。 

② 法尊法师译为：“我非朋佛说，非嗔数论等，若所说如理，奉彼为大师。”（《宗喀巴大师集》

卷二，民族出版社，2001 年，第 23 页。） 
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是我师”、“是彼所说”，而于心中善加辨择内外二道谁说应理、谁说非理，

此后心中定解“我师所说厥为善说，余说不尔”，从而追随自之导师及其所

说。应如是。 

དེས་ན་བསྟན་པ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང༌། གཞན་གྱི་བསྟན་པ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པར་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། ། 

然则教法之中，佛之教证二法，是能成办诸所化机分位、究竟利乐方便；

余则不尔。 

རང་སྡེའི་ལྟ་བ་ནི་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པར་ལྟ་བ་སོགས་བཀའ་བརྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའམ་གང་རུང་དང༌། ལྟ་བ་ཁྱད་

པར་ཅན་ནི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བའོ། ། 

佛教见解，见“诸行无常”等四法印或彼随一；其殊胜见，则为通达细

分无我之见。 

རང་སྡེ་གནས་མ་བུ་པས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཁས་ལེན་ཀྱང༌། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་སྟོང་པའི་བདག་

མེད་འདོད་པས། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡང་མིན་ནོ། ། 

佛教犊子部虽许“不可说我”，然许“常一自在空之无我”，故非不许四

法印。 

ཀ༢ �བ་མཐའི་�ད་པར་སོ་སོར་བཤད་པ། 

甲二、分释宗义差别 

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ལས། 

分二：乙一、外道宗义，乙二、内道宗义。 

ཁ༡ �ི་རོལ་པའི་�བ་མཐའ། 

乙一、外道宗义 

དང་པོ་ལ་གསུམ། བྱུང་རིམ། མིང་དོན། སོ་སོར་བཤད་པའོ། ། 

分三：丙一、源流，丙二、名义，丙三、别释。 

ག༡ �ང་རིམ། 

丙一、源流 

དང་པོ་ནི། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བས་བཤད་པ་ལྟར། སྔོན་ཚ�་ལོ་དཔག་མེད་ཀྱི་དུས་སུ་བྲམ་ཟེ་སེར་སྐྱ་

ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། གྲངས་ཅན་གྱི་གཞུང་བརྩམས། དེ་ནས་བདག་གི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལས་མུ་སྟེགས་
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ཀྱི་ལུགས་གཞན་མང་བོར་གྱིས་སོ། ། 

如《超胜赞释》所说，往昔无量年时，有劫比罗梵志出世，造《数论颂》

(Sāṃkhyakārikā)；此后涌现其余种种外道宗轨，由其不同许“我”理趣之所

差别。 

ག༢ མིང་དོན། 

丙二、名义 

གཉིས་པ་མིང་དོན་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལས་གཞན་གྱི་སྡེ་ཡིན་པས་ན། གཞན་སྡེ། དེའི་ལུགས་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་བས་ན་ཕྱི་རོལ་པ། འཇུག་ངོགས་ཁྲུས་ནང་སྟེགས་བུ་བྱས་ནས་དེར་ཞུགས་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ཐབས་སུ་སྨྲ་བས་

ན། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཅེས་བྱའོ། ། 

异于内道佛教之部，是为“异部(anyanikāya*)”。外于佛教，是为“外道

(Bāhirika)”。宣说岸边洗礼、筑高台已进入其中为生善趣之方便，是为“异

教(tīrthaka)”①。 

ག༣ སོ་སོར་བཤད་པ། 

丙三、别释 
གསུམ་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། སྤྱིར་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་ཕྱེ་ན། ཉེར་ལྔ་དང༌། དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན། ལྟ་བ་ལྔ་བརྒྱ་

དང་བདུན་ཅུ་དང༌། ཡང་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ། ལྟ་བའི་རྩ་བ་བརྒྱ་རྩ་བཅུ། ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་གོ་དྲུག་སོགས་

ཀྱི་དབྱེ་བས་མང་ཡང༌། བསྡུ་ན་ཆད་སྨྲ་དང༌། རྟག་སྨྲ་གཉིས་སུ་འདུ་བས་དེ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། ཆད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། རྟག་

པར་སྨྲ་བའོ། ། 

举要言之，若由见分，有二十五；此若广分，有五百七十或三百六十三

种见解，根本见解一百一十；若以九十六种奇异外道见区分，亦有多数；然

略说之，摄为断见以及常见；是则说此二见者，亦有断见论者及常见论者。 

ང༡ ཆད་པར་�་བ། 

丁一、断见论 ② 

དང་པོ་ལ་གཉིས། དེའི་འདོད་པ་དགོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། ། 

分二：戊一、标其所许，戊二、破其恶宗。 

                                                 
① 异教(tīrthaka, མུ་སྟེགས་བྱེད)：直译为“筑高台者”。 

② 即顺世论。 
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ཅ༡ དེའི་འདོད་པ་དགོད་པ། 

戊一、标其所许 

དང་པོ་ལ་གསུམ། སྟོན་པ། མིང་དོན། གྲུབ་མཐའོ། ། 

分三：己一、导师，己二、名义，己三、宗义。 

ཆ༡ �ོན་པ། 

己一、导师 

དང་པོ་ནི། དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ། དྲང་སྲོང་འཇིག་རྟེན་མིག་དྲང་སྲོང་འཇུག་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ནི་དེའི་སྟོན་པའོ། ། 

木曜仙人(Bṛhaspati)、世眼仙人(Lokacakṣu)、具力仙人，为其导师。 

ཆ༢ མིང་དོན། 

己二、名义 

གཉིས་པ་ནི། ཤི་བའི་ཚ�་བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་སྨྲ་བས་ན་ཆད་སྨྲ། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་དང་ལས་འབྲས་ཕལ་ཆེར་མེད་

པར་སྨྲ་བས་ན། མེད་པར་སྨྲ་བ། དྲང་སྲོང་ཕུར་བུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་ཕུར་བུ་པ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པ་ལས་

གུད་དུ་སོང་བས་ན་རྒྱང་ཕན་པའོ། ། 

宣说死时自相续断，是为“断见”；宣说后世、业果多分无有，是为“虚

无论”；追随木曜仙人，为“木曜派”；游离于持正见者外，为“顺世论

(Cārvāka)”①。 

འོན་ཀྱང་འདི་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་པར་འདོད་པའང་སྲིད་ལ། རྒྱང་ཕན་པའི་འདོད་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ཡོད་

ཀྱང་མི་འཐད་དོ། ། 

虽如此，此派亦有许前生者。或许顺世论宗异此，不应道理。 

ཆ༣ �བ་མཐའ། 

己三、宗义 

གསུམ་པ་གྲུབ་མཐའ་ནི། འདིས་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དཔེར་ན་ཚ�ར་མ་ལ་སོགས་པའི་རྣོ་སོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དེ། (ཇི་
ལྟར་ཚ�ར་མ་ལ་སོགས་ཀྱི། །རྣོ་བ་ཉིད་སོགས་རྒྱུ་མེད་པ། །)ཞེས་སོགས་དང༌། ཞི་བ་འཚ�ས། པདྨའི་གེ་སེར་ལ་སོགས་
པའི། །སྣ་ཚ�གས་པ་ཉིད་གང་གིས་བྱས། །རྨ་བྱའི་མདོངས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །སྣ་ཚ�གས་པ་ནི་གང་གིས་སྤྲུལ། །ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་རྒྱང་ཕན་པའི་འདོད་པ་བརྗོད་པ་ལྟར། ཚ�ར་མའི་རྣོ་བ་དེ་ནི་གང་ཟག་སུས་ཀྱང་ལག་པ་སོགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་མེད་པར་

འབྱུང་བས་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་འབྲས་བུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྨ་བྱའི་མདོངས་དང༌། སྲན་མའི་དབྱིབས་སོགས་

                                                 
① རྒྱང་ཕན་པ（རྒྱང་འཕེན་པ 的异写），直译为“游离者”。 
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ཀྱང་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། ། 
《释量论》云：“若如棘刺等，锐利等无因。”寂护述云：“莲花金蕊

等，种种由谁作？孔雀翎眼等，种种由谁成？”以此诠说顺世论宗。如此，

许棘刺之锐利，率非任何补特伽罗手等作成，然彼生起，是故无因而有果生。

如是亦许翎眼、豆形等无因生。 

ཡང་ཚ�་འདི་ལ་སེར་སྣ་ཅན་ཁ་ཅིག་ཕྱུག་པོ་དང༌། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ཁ་ཅིག་དབུལ་པོ་དང༌། ཡང་འདིར་ཆོས་སྒྲུབ་པ་

ཁ་ཅིག་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སྡིག་པ་བྱེད་པ་ཁ་ཅིག་བདེ་བར་མཐོང་ནས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབྲས་མི་བདེན་པར་འདོད་པ་

དང༌། ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནས་བཏབ་པ་ལས་ནས་དང༌། གྲོ་བཏབ་པ་ལས་གྲོ་སྐྱེ་བར་ངེས་

པ་བཞིན་དུ། རྒྱུ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར། ལྷ་ཤི་ནས་ལྷ་དང༌། མི་ཤི་ནས་མིར་སྐྱེ་བར་འདོད་པའང་སྲིད་ཅེས་གསུང༌། ཁ་

ཅིག་མྱུ་གུ་ནི་རྒྱུ་མེད་དམ་རང་བཞིན་ལས་སྐྱེ་ཡང༌། རྫ་བུམ་སོགས་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་དོ། ། 

又，今有悭吝而富足者，亦有布施而贫困者；今有修法而受苦者，亦有

造罪而安乐者。见已，许善不善业果非实。又，或有许有受生者，说“亦容

许如种青稞定生青稞，若种小麦定生小麦，不依余因，天死生天，人死生人”；

有人则许芽从无因或自然生，陶罐等物则从因生。 

དེ་དག་གི་ནང་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། དེའི་གཞུང་ལས། ཅི་ཙམ་དབང་པོའ �་སྤྱོད་

ཡུལ་བ། སྐྱེས་བུའང་དེ་ཙམ་ཁོ་ནར་ཟད། ཅེས་སོགས་དང༌། ལུས་མཆོག་འདིས་གང་ཁྱོད་ལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། ལུས་འདི་

ཚ�གས་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞིག་སྟེ། 136

①  ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྗེས་དཔག་མི་འདོད་པས་ད་ལྟ་མིག་གི་དབང་པོའ �་མངོན་སུམ་གྱི་
སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་བདག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་བདག་གཏན་ནས་མེད་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་ལུས་

ཞིག་ན། བདག་ཞིག་ཅིང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། ། 
其中说无后世者，其经有云：“几许根行处，几许士夫灭。”又云：“[美

女善行善饮啖，]妙身已去非汝有，此身唯是假合成[，去已不返不须畏]。②”

如此，不许比量，故唯当下成为眼根现行处者，即是“我”；除此之外全无

有我。由此所许，若身坏灭，则成我灭及相续断，故无后世。 

                                                 
① འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། མཛ�ས་མ་ལེགས་པར་སྤྱོད་ཅིང་བཟའ་བར་གྱིས། །ལུས་མཆོག་འདས་གང་དེ་ཁྱོད་ལ་མི་འབྱུང༌། །ལུས་འདི་ཚ�གས་པར་

གྱུར་པ་ཙམ་ཞིག་སྟེ། །འཇིགས་མ་སོང་བ་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

② 转引自法尊法师译《入中论》。 
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ཅ༢ �གས་ངན་པ་དེ་འགོག་པ། 

戊二、破其恶宗 

གཉིས་པ་ལུགས་ངན་པ་དེ་འགོག་པའོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བ་ལྟ་ཞིག་འགྱུར་ན་ནི། དེ་
ཚ�་མཐའ་དག་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་རྒྱུ་ཡིས་སྟོང་པར་གྱུར་ན་ནམ་
མཁའ་ཡི། ཞེས་སོགས་དང༌། གང་ལ་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་སྟུག་པོ་འདི་ཉིད་དུ་ཡོད་པ། དེས་ནི་ཅི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཡང་
དག་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེསསོགས་དང༌། 

吉祥月称云：“若计无因而有生，一切恒从一切生。 ①”又云：“众生

无因应无取，犹如空花色与香。②”又云：“汝意对此尚愚闇，何能正知于

他世？③” 

རྣམ་འགྲེལ་ལས། གང་ཡོད་ཉིད་ན་གང་སྐྱེ་བའམ། །གང་འགྱུར་ན་ཡང་རྣམ་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་དེ་རྒྱུ་ཞེས་རབ་

བརྗོད། །ཅེས་སོགས་དང༌། 
《释量论》曰：“若此有彼生，若此变彼变，说此是彼因”云云。 

སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་མངལ་གནས་སྔོན་རོལ་བློ་ལ་ནི། །ཞེས་སོགས་དང༌། 
清辩论师曰：“于住胎前心”④云云。 

ཞི་བ་འཚ�ས། དེ་ཕྱིར་ཐོག་མའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །རང་གི་ཉེར་ལེན་སྟོབས་ལས་བྱུང༌། །ཞེས་སོགས་དང༌། 
寂护曰：“是故最初识，自近取力生”⑤云云。 

                                                 
① 引自《入中论自释》。全颂为：གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བར་ལྟ་ཞིག་འགྱུར་ན་ནི། །དེ་ཚ�་མཐའ་དག་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སྐྱེ་

འགྱུར་ཞིང་། །འབྲས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་ས་བོན་ལ་སོགས་ནི། །བརྒྱ་ཕྲག་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡུད་པར་བྱེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། 

དབུ་མ། འ། 209a) 法尊法师译：若计无因而有生，一切恒从一切生。世间为求果实故，不应多门收集种。 

② 全 颂 为 ：གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་རྒྱུ་ཡིས་སྟོང་པར་གྱུར་ན་ནམ་མཁའ་ཡི། །ཨུཏྤ་ལ་ཡི་དྲི་མདོག་ཇི་བཞིན་གཟུང་དུ་མེད་ཉིད་ན། །ཤིན་ཏུ་ཆེས་བཀྲའི་

འཇིག་རྟེན་འཛ�ན་པའང་ཡིན་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །རང་གི་བློ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་རྒྱུ་ལས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས། ། 众生无因应无取，犹如空花色与

香。繁华世间有可取，知世有因如自心。（出处同上） 

③ 全颂为：འབྱུང་བ་དེ་དག་བདག་ཉིད་གང་ཞིག་གིས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བློའ �། །ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ན། །གང་ལ་ཡིད་ཀྱི་མུན་

པ་འཐུག་པོ་འདི་ཉིད་དུ་ཡོད་པ། །དེས་ནི་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཡང་དག་རྟོགས་པར་འགྱུར། ། 汝论所说大种性，汝心所缘且非有。汝

意对此尚愚闇，何能正知于他世？（出处同上） 

④ 清辨《中观心论颂》：མངལ་གནས་སྔོན་རོལ་བློ་ལ་ནི། །མདུན་རོལ་ཁོ་ནར་འགགས་བློ་ཡོད། །ཤེས་བྱ་གཞན་གྱིས་དེ་གཞན་ཕྱིར། །ཡང་

ན་བློ་ཕྱིར་དེའི་འོག་བཞིན། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 105b) 

⑤ 寂护《摄真实颂》：རང་གི་ཉེར་ལེན་སྟོབས་བྱུང་ན། །རྒྱུད་གཞན་པ་ཡི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ལྷན་ཅིག་བྱེད་ཉིད་དུ་བརྟག་ལ། །གང་ཡང་འགལ་བ་

སླར་ཡང་མེད། །དེ་ཕྱིར་ཐོག་མའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །རང་གི་ཉེར་ལེན་སྟོབས་ལས་བྱུང༌། །རྣམ་ཤེས་ཉིད་སོགས་གཏན་ཚ�གས་ཀྱིས། །ད་ལྟར་མ་ཡིན་རྣམ་ཤེས་

བཞིན། །རྒྱུ་གཞན་པ་ནི་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །རྒྱུ་ཉིད་མེད་པར་གནས་པ་ལ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་ངེས་པའི་ཆོས། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཟ། 69a) 
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ཡང་ཞི་འཚ�ས། འཆི་ཁ་སྐད་ཅིག་རྣམ་ཤེས་ནི། །རང་གི་ཉེར་བླངས་བསྐྱེད་ནུས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དང༌།  

又，寂护曰：“正死刹那识，能生自近取”云云。 

དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། འཕགས་པ་མིན་པའི་འཆི་འཕོའ �་སེམས། །སེམས་གཞན་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །མ་རིག་པ་
དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། །སེམས་དེ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། 

《中观心论》云：“非圣死之心，即能生余心，俱有无明故，如生此心

者。” 

སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས། བློ་ནི་ཤེས་བྱ་རྟོགས་པར་གསུངས། །མངལ་གནས་སྔོན་རོལ་བློ་ཡུལ་འདོད། །ཅེས་སོགས་
དང༌། 

圣勇论师 ①曰：“说心证所知，许胎昔心境”云云。 

ལེགས་ལྡན་གྱིས། བེའུ་ཡང་སྔོན་ཆད་གོམས་བྱས་པས། །བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཟས་འཚ�ལ་བྱེད། །ཅེས་སོགས་དང༌། 
清辩曰：“犊亦由昔习，方生能觅食 ②”云云。 

རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདོད་འཇིགས་མྱ་ངན་གྱིས་བརླམ་དང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། 
《释量论》曰：“欲怖忧所恼 ③”云云。 

ཚད་མའི་དེ་ཉིད་ལས། བློ་དང་བརྩེ་བ་ལ་སོགས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། འོད་གསལ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་འབྱུང་

འགྱུར། །ཞེས་སོགས་དང༌། 
《量真实论》云：“智慧悲愍等，随有所说法，如是令究竟，明光遍智

生。④” 

ཀ་མ་ལ་ཤྲཱི་ལས། གང་ཕྱིར་རང་གི་ས་བོན་ལས། །ཚ�ར་མ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བ་ཉིད། །རྣོ་སོགས་དེ་ཉིད་ལས་ཡིན་

ཕྱིར། །ཞེས་པ་ནས། བལྟོས་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། །བལྟོས་བྱ་དེ་དག་རྒྱུར་འདོད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང༌། 
莲花戒曰：“由谁从自种，出生棘刺等，由彼有锐利”乃至“有观待而

生，许所观为因”云云 ⑤。 

                                                 
① 圣勇：藏传佛教认为圣勇即马鸣。 

② 清辨《中观心论颂》：མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་སྟེ། །འཛ�ན་པ་ཡིན་ཕྱིར་དེ་འོག་བཞིན། །བེའུ་ཡང་སྔོན་ཆད་གོམས་བྱས་པས། །བྱུང་

མ་ཐག་ཏུ་ཟས་ཚ�ལ་བྱེད། །ཟས་ཀྱི་དོན་དུ་སྐྱོད་པའི་ཕྱིར། །དཔེར་ན་དབང་པོ་སྨིན་པ་བཞིན། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 11b). 

③ 全颂为：欲怖忧所恼，梦贼等所坏，如现前安住，见非真实事。 

④  原 文 ：བློ་དང་བརྩེ་བ་ལ་སོགས་པ། །འདི་དག་ཇི་སྐད་བཤད་ཆོས་ལྡན། །དེ་དག་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ། །འོད་གསལ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་འབྱུང་

འགྱུར། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཟེ། 124b) 

⑤ 莲花戒《真实明论》：གང་ཕྱིར་རང་གི་ས་བོན་ལས། །ཚ�ར་མ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བ་ཉིད། །རྣོ་སོགས་དེ་ཉིད་ལས་ཡིན་པས། །དེས་ན་དཔེ་ནི་གྲུབ་
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ཞི་འཚ�ས། དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་གཞན་དག་ཀྱང༌། །རྒྱུར་བཅས་དེ་ལས་སྐྱེ་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང༌། 
寂护云：“是故虽他物，定从俱因生。”① 

ཡང་དེས། ཀུན་གྱིས་མ་མཐོང་ཐེ་ཚ�མ་དང༌། །རང་གི་མ་མཐོང་འཁྲུལ་བ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྱིར་རྒྱུ་མེད་ལས་
མི་སྐྱེ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་བྱིས་བ་བཙས་མ་ཐག་པ་དང༌། འཆི་ཁ་མའི་རིག་པས་མཚ�ན་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་
མ་དང༌། བློ་སོགས་གོམས་ན་རིམ་གྱིས་གསལ་བ་འོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་པ་དང༌། ཚ�ར་མའི་རྣོ་བ་དེ་རང་རྒྱུ་
ཚ�ར་མ་འགྱུར་བའི་ནུས་པའི་བྱེད་པས་འགྲུབ་པས། དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་རྒྱང་ཕན་ལྟ་བུའི་མངོན་སུམ་
གྱིས་མི་མཐོང་ཡང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་མཛད་ལ། དེ་དག་ནི་མཚ�ན་བྱེད་ཙམ་ཡིན་གྱི། རྒྱས་པར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་དང༌། ཞི་འཚ�་ཡབ་སྲས་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། དེའི་
ལུགས་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་འགོག་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སྣང་བས། བློ་གྲོས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་དེ་དག་ལ་ལྟ་བར་རིགས་
སོ། ། 

又曰：“一切不见及疑惑，若自不见为错乱” ②云云。由此，总则无因

无生；别则，例如初生婴儿及垂死者之知，前后生有证明非一；心等若串习，

次第生显明，由此等故，有一切智；锐利棘刺堪能成就自因棘刺，当成之故，

是则有因；顺世论见中之现量不见后世，然彼有之证明非一。彼等虽有喻例，

然广如清辩之《般若灯论》及其注释、陈那师徒之论、寂护师徒之诸论中，

说彼宗规、遮其谬论之理广显，诸聪慧者应当参阅。 

དེ་ཡང་སྤྱིར་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་པས་སྒྲུབ་ནུས་པ་ནི། དེས་སྒྲུབ་ལ། དེ་ཙམ་གྱིས་མི་ནུས་པ་ནི་དཔྱད་པ་གསུམ་

གྱིས་དག་པའི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་ཚུལ་རྣམ་འགྲེལ་དང་དེའི་ཊིཀཱ་མཐའ་དཔྱོད་སོགས་ན་གསལ་ལོ།།༈།། 

此复总之，事势正知能证成者，由之证成；若仅由此不能成者，由三观

察清净之教证成。此理显明于《释量论》及其注疏与辨析等。 

                                                                                                                                          
པ་མེད། །དེ་དག་རེས་འགའ་ཁ་ཅིག་ཏུ། །འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་ངེས་པ་ནི། །ལྟོས་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། །ལྟོས་བྱ་དེ་དག་རྒྱུར་འདོད་དོ། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། 

དབུ་མ། ས། 267a) 由谁从自种，出生棘刺等，由彼有锐利，以此喻不成。此等偶有时，生起有分限，有

观待而生，许所观为因。 

① 寂护《摄真实颂》：བསྒྲུབ་བྱའི་སྐྱེད་བྱེད་མ་ཡིན་ཕྱིར། །བྱེད་པ་པོར་ནི་མི་བརྗོད་དོ། །དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་གཞན་དག་ཀྱང༌། །རྒྱུ་བཅས་ངེས་

ལས་སྐྱེད་ཕྱིར་རོ། ། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཟ། 6b) 所立非能生，故不称造者。是故虽他物，定从俱因生。 

② 同上：ཀུན་གྱིས་མ་མཐོང་ཐེ་ཚ�མ་དང༌། །རང་གིས་མ་མཐོང་འཁྲུལ་པ་སྟེ། །འབིགས་བྱེད་རི་ཕུག་དུར་པ་སོགས། །མ་མཐོང་བར་ཡང་ཡོད་ཕྱིར་

རོ། ། 一切不见及疑惑，若自不见为错乱，霹雳山洞茅草等，纵使不见亦有故。 
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ང༢ གཉིས་པ་�ག་�་བའི་�བ་མཐའ། 

丁二、常见论 

གཉིས་པ་རྟག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཉིས། དེའི་ལུགས་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། ། 

常见论宗义分二：戊一、说其宗规，戊二、破其恶宗。 

ཅ༡ �ག་�་བའི་�གས་བ�ོད་པ། 

戊一、说其宗规 

དང་པོ་རྟག་སྨྲ་ལ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། གྲངས་ཅན་ནམ་སེར་སྐྱར་གྲགས་པ། ཚངས་པ་པ། བརྡ་སྤྲོད་པ། རིག་བྱེད་མཐའ་

བ། གསང་བ་པ། ཁྱབ་འཇུག་པ། དཔྱོད་པ་བ། ཞི་བ་པ། བྱེ་བྲག་པ། རིག་པ་ཅན། ཟད་བྱེད་པ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་གོ ། 

常见论有十一：己一、数论派(Sāṃkhya)或劫比罗师(Kāpila)，己二、梵

天派(Brāhma)，己三、声论派(Vaiyākaraṇa)，己四、吠檀多派(Vedānta)，己五、

秘密派(Guhyaka*)，己六、毗湿奴派(Vaiṣṇava)，己七、弥曼差派(Mīmāṃsā)，

己八、湿婆派(Śaiva)，己九、胜论派(Vaiśeṣika)，己十、正理派(Nyāya)，己

十一、耆那教(Jaina)。 

ཆ༡ �ངས་ཅན་ནམ་སེར་�ར་�གས་པ། 

己一、数论派或劫比罗师 

དང་པོ་ལ་སྟོན་པ། མིང་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义差别。 

ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 

དྲང་སྲོང་སེར་སྐྱ། དྲང་སྲོང་མཆོད་འོས། དབང་ཕྱུག་ནག་པོ། སྟོན་པ་ཆུ་རླུང་ 150

①
བཞི་ནི། དེའིསྟོན་པའོ། ། 

劫比罗仙 (Kapila)、应供仙人 (Arhat)、自在黑 (Īśvarakṛṣṇa)、钵颠阇利

(Patañjali)，四人为其导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

ཤེས་བྱ་ལ་ཉེར་ལྔའི་གྲངས་ཅན་ངེས་པར་འདོད་པས་ན། གྲངས་ཅན་པ་དང༌། སྟོན་པ་སེར་སྐྱའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་

སེར་སྐྱ་བར་གྲགས་སོ། ། 

                                                 
① གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལྟར་ན་“ཆུ་ཀླུང་”ཟེར། 
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许所知有二十五数决定 ①，是为数论；追随导师劫比罗，为劫比罗师。 

ཇ༣ �བ་མཐའི་�ད་པར། 

庚三、宗义差别 
འདི་ལ་སྔོན་གྱི་གྲངས་ཅན་པ་དག་འདི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ�་བོ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་གི དབང་ཕྱུག་

གིས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་དབང་ཕྱུག་ལྷར་མི་འདོད་པས་གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་དང༌། ཕྱིས་སྟོན་པ་ཆུ་རླུང་གི་རྗེས་འབྲང་རྣམས་ནི། 

འབྲས་བུ་རྣམས་གཙ�་བོ་ཁོ་ན་ལས་མ་བྱུང་བར་དབང་ཕྱུག་གི་བློའ �་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཀྱང་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན་རྫ་བུམ་

བྱེད་པ་ན། རྫ་མཁན་ལ་བལྟས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་ལ་གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་སུ་གྲགས་སོ། ། 
此中，早期数论如是说言：一切果者，仅由胜性 ②生，非自在天造。是

为数论无神派。后水风师之追随者云：诸果非仅从自性生，而系自在天先运

觉动方成，犹如作瓶，观待瓶师。是故于此列为数论有神派。 

སྔོན་གྱི་གྲངས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་བེམ་ཤེས་གཉིས་སུ་འདུ་ཞིང༌། བདག་དང་ཤེས་པ་

རིག་པ་གསུམ་དོན་གཅིག་པར་འདོད་ལ། བདག་དེ་ཡང་རྟག་པ་དང་བདེ་སྡུག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་པོ་དང༌། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁྱབ་པ་སོགས་ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ། ། 

早期数论将一切二十五所知摄为物与知二者，许“我 (ātman)”、“知

(jñāna)”、“明(vidyā)”三者同义；又许我常，于诸苦乐为受用者，有周遍于

一切众生等诸多特性。 

བློ་རིག་གཉིས་དོན་གཅིག་པར་མི་འདོད་དེ། བློ་རྣམས་བེམ་པོ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་བུ་ཤེས་པ་དང་རིག་པར་འདོད་ཅིང་

གཞན་ཤེས་བྱ་ཉེར་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་བེམ་པོ་འདུས་ཤིང་བསགས་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

不许“觉(buddhi)”、“明(vidyā)”二者同义，盖许觉为物，神我(puruṣa)

为明亦为知；余一切二十四所知摄集为物故。 

ཤེས་བྱ་ཉེར་བཞི་ནི། རྩ་བའི་རང་བཞིན་དང༌། བློའམ་ཆེན་པོ། ང་རྒྱལ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྟེ་དེ་ཙམ་ལྔ། མིག་

རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་པགས་པ་སྟེ་བློའ �་དབང་པོ་ལྔ། ངག་ལག་པ་རྐང་པ་རྐུབ་འདོམ་སྟེ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་

བཅས་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྔར་བཅས་ལ་ཤེས་བྱ་ཉེར་བཞི་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེའི་སྟེང་

དུ་བདག་གི་སྐྱེས་བུ་བསྣན་པས་ཉེར་ལྔའོ། ། 

二十四所知：根本自性(pradhānaprakṛti)；觉(buddhi)或大(mahat)；我慢

(ahaṃkāra)；色(rūpa)、声(śabda)、香(gandha)、味(rasa)、触(sparśa)，为“五

                                                 
① 一般称为“二十五谛(pañcaviṃśatitattva)”。 

② 胜性：pradhāna，གཙ�་བོ，详见下文。 
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唯(pañca tanmātrāṇi)”；眼(cakṣus)、耳(śrotra)、鼻(ghrāṇa)、舌(rasanā)、皮(tvaga)

“五知根(paṇca buddhīndriyāṇi)”，口(vāc)、手(pāṇi)、足(pāda)、肛(pāyu)、

阴 (upastha)“五作根 (karmendriyāṇi)”，并意根 (mana-indriya)，为“十一根

(ekādaśa indriyāṇi)”；及地(pṛthivī)、水(ap)、火(tejas)、风(vāyu)、空(ākāśa)

“五大(pañca mahābhūtāni)”。是为二十四所知。继增神我(puruṣa)，为二十五。 

དེའི་གཞུང་ལས། རྩ་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་ལ། ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་ཞིང༌། 
བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྱུར་མིན། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། སྤྱི་གཙ�་བོའམ་རྩ་
བའི་རང་བཞིན་ནི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཞིང་ཆ་མེད་གཅིག་བུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ། ཞེ་སྡང་
རྨོངས་ཆགས་གསུམ་མམ་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མི་གསལ་བ་

ཞིག་ཏུ་འདོད་ལ། ཆེན་པོ་དང་བློ་གཉིས་ནི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཏེ་ཕྱིའི་ཡུལ་དང་ནང་གི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་བརྙན་གཉིས་ཀ་
འཆར་བ་ཞིག་གོ ། 

如《数论颂》云：“根本自性非变异，亦性亦变大等七，后十六事唯变

异，神我非性非转变。①”最胜总或根本自性，虽是能造因，然非所造果。

无分、独一，周遍于一切因果。许嗔、痴、贪或剌阇(rajas)、多磨(tamas)、

萨埵(sattva)三德，平衡位之所知未显；大与觉二者同名，显现外境与内士夫

二像。 
ཆེན་པོ་དེ་དང༌། ང་རྒྱལ་གཉིས། གཟུགས་སོགས་ཏེ་བདུན་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་ཀ་དང༌། མིག་སོགས་

དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་དང༌། ས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་རྣམ་འགྱུར་ཁོ་ན་དང༌། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི་

རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པར་འདོད་དེ་རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྣམ་འགྱུར་ནི་འབྲས་བུའོ། ། 

大与我慢二，及色等七者，俱为自性转变；眼等十一根，及地等五大，

此十六唯是转变；我、知、明之神我，非自性亦非转变。如是所许，自性为

因，转变为果。 

དེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་ཡང༌། རང་རྩ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཆེན་པོའ།ོ ། 

此等如何生起：由自根本自性生大； 

དེ་ལས་ང་རྒྱལ། དེ་ལས་སྒྲ་རེག་བྱ་ཆོས[རོ?]་གཟུགས་དྲི་སྟེ་དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། རྣ་བ་ལྤགས་པ་མིག་ལྕེ་སྣ་སྟེ་བློའ �་

                                                 
① 自在黑《金七十论》，真谛译：“本性无变异，大等亦本变，十六但变异，知者非本变。”(T54, 

no. 2137, p. 1245, c9-10) 
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དབང་པོ་དང༌། ངག་ལག་པ་རྐང་པ་རྐུབ་འདོམ་སྟེ་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་སྟེ་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་རྣམས་

སྐྱེའོ། ། 

由大生我慢；由我慢生声、触、味、色、香五唯，及耳、皮、眼、舌、

鼻五知根，口、手、足、肛、阴五作根，并意根，共十一根； 

དེ་ཙམ་ལྔ་བོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་སྐྱེ་སྟེ། སྒྲ་ལས་ནམ་མཁའ། རེག་ལས་རླུང༌། གཟུགས་ལས་མེ། རོ་ལས་ཆུ། དྲི་ལས་

ནི་སའོ། ། 

由五唯生五大，声生空，触生风，色生火，味生水，香生地。 

རྡུལ་དང་མུན་པ་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཡང༌། དགའ་བའི་བདེ་བ་ནི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། མི་དགའ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ནི་རྡུལ་དང༌། རྨོངས་པའི་གཏི་མུག་ནི་མུན་པར་འདོད་ལ། ཐིམ་པའི་ཚུལ་སོགས་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་

དང་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

剌阇、多磨、萨埵三德，欢喜为萨埵，忧苦为剌阇，冥愚为多磨。消解

之理等，当另知于《善显密意疏》。 

གཞན་ཡང་གྲངས་ཅན་གཉིས་ཀས་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རང་ཉིད་ལས་རང་ཉིད་སྐྱེ་བར་མི་འདོད་ཀྱང་འབྲས་བུ་རྣམས་དང་

དེའི་རང་བཞིན་རྒྱུ་དུས་སུ་མེད་ན་རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་དུ་མི་སྐྱེ་བས། དེ་སྔར་གྱི་རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་པས་བདག་

སྐྱེ་འདོད་པར་མཚུངས་ལ། ཁྱད་པར་ནི་རང་གི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་བར་འབྱུང་

དགོས་པར་འདོད་པ་དང༌། ཡང་འོ་མ་ཞོར་འགྱུར་བ་ལྟར་གྲུབ་ཟིན་སླར་ཡང་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དོ། ། 

又，二数论派虽皆不许犹如苗芽自从自生，然亦承许：诸果及其自性因

时若无，则如兔角不生，故“此先于因时有”。等同受许自生。特别者，承

许之理有二：或许自因同体未显之理，须显而生；或许犹如从乳生酪，已有

复生。 

རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པས་བུམ་པ་དངོས་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་མི་འདྲ་

བར་རྣམ་འགྱུར་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམས་ཕར་ཡིན་ཚུར་ཡིན་དུ་འདོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མྱུ་གུའི་རྩ་བའི་

རང་བཞིན་གང་ཡིན་ས་བོན་གྱིའང་རང་བཞིན་དུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། ། 

因果同体者：不同于佛教徒许瓶物同体，而许彼此俱是一切变异物之自

性，譬如何为苗芽根本自性，则其亦是种之自性。 

དེ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། འདི་འགོག་པའི་

ཚུལ་ནི་ཐུན་མོང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།༈།། 

此为遍于一切因果之自性，如前所许故。破数论派之理至下总破处当说。 
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ཆ༢ ཚངས་པ་བ། 

己二、梵天派 
གཉིས་པ་ཚངས་པའི་འདོད་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

梵天派所许分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 
ཚངས་པ་དང༌། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་པོ་ནི་སྟོན་པའོ། ། 

梵天(Brahma)、生主(Prajāpati)，为其导师。 

ཇ༢ མིང༌དོན། 

庚二、名义 
ཚངས་པའི་བུར་ཁས་ལེན་པས་ན་ཚངས་པའོ། 

许为梵天之子，为梵天派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 
འདིས་ནི་རང་གི་རིག་བྱེད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྟ་དང་བ་ལང་རྣམས་གསོན་པོར་སྲེག་པ་དང༌། བསད་ནས་ཤ་ཁྲག་

གི་མེར་སྦྱིན་སྲེག་ཀྱང་བྱེད་ལ། ཡང་རྟ་འགའ་ཞིག་ལ་ཁབ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བཙུགས་ནས་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་དེ། དེ་ལས་ལྷག་ཚངས་

པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་མེད་པར་འདོད། 

此派承许：如从自之吠陀所出，净马及牛，活时应燔；杀已，血肉火中

作护摩时，复于诸马每匹钉入五百枚针，而作护摩。许除此外，更无修持梵

天之胜方便。 

རྟག་པའི་བདག་ཁས་ལེན་ཅིང་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་བློས་སྤྲུལ་བའི་སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་ཀྱང༌། ཚངས་པ་ཉིད་འཇིག་

རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོ་དང༌། ཁྱད་པར་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཚངས་པའི་ཁ་ནས་བྱུང་བར་ཁས་ལེན་ཅིང༌། ཚངས་བའི་ཞལ་བཞི་

ལས་རིག་བྱེད་བཞི་ཡང་བྱུང་བར་འདོད་དོ།།༈།། 

承许常我；梵天虽从自在天心所化卵①生，然梵天是一切世间之造作者；

承许殊胜婆罗门从梵口生；许从梵天四面生四吠陀。 

                                                 
① 有译为“梵卵”或“安荼”。 



一切宗义摄要 

62 

ཆ༣ བ�་�ོད་པ། 

己三、声论派 

གསུམ་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 

ཚངས་པ་ནི་སྟོན་པ་དང༌། 

梵天为其导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

སྒྲ་གཙ�་བོར་བྱེད་པས་ན་བརྡ་སྤྲོད་པའོ། ། 

以声为本，是声论派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

འདིས་དངོས་པོར་གྱུར་བའི་སྒྲའི་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོག་མར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་མཐར་འཇིག་པ་མེད་པའི་རྟག་པ་

ཞིག་འདོད་དེ། དེ་ཕྱོགས་དང་དུས་ཀྱི་ཆ་མེད་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཟེར། 

སྒྲ་དེ་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་བདེན་པར་འཇུག་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དེ་གཅིག་པོའ �་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་

འདོད། 

此派承许：作为物之“声梵”，为无初生亦无终灭之常，彼无方分，亦

无时分，为诸物之自性，说阿(a)、乌(u)、摩(ma)三为体之字 ①，许此声由物

力真实趣境，内外一切住于独一自性。 

ཕྱུགས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་ལ་བུད་མེད་དང་ཕྲད་པའི་ཁམས་ཀྱི་འཛག་བདེ་ལམ་གྱི་མཆོག་ཡིན་པར་རློམ་ཞིང༌། 

ཁམས་འབབ་པའི་དུས་ཀྱི་རྟོག་པ་རགས་པ་ལོག་པའི་སྣང་བ་སྟོང་སང་ངེ་བ་དེ་ལམ་གྱི་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པ་དང་དེ་འདྲའི་བདེ་

སྟོང་ཧང་ཧང་བོ་དེ་ཐར་པར་འདོད་དོ་ཞེས་བཤད། རྟག་བདག་འདོད་ཅིང་ཚད་མ་ལ་རིག་བྱེད་ཁོ་ན་རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་དང༌། 

ལ་ལ་མངོན་རྗེས་ཀྱི་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱང་འདོད་དོ།།༈།། 

献牺牲时，共女交媾，其不净出，诩为最胜乐道；不净下滴时遮粗分别

                                                 
① 此三字合为梵文的 oṃ（嗡）字。 
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朗然空明，执为道要；如此之乐空惘然，许为解脱。承许常我；量中唯许吠

陀为自然量，或有亦许现、比二量。 

ཆ༤ རིག་�ེད་པ། 

己四、吠檀多派 

བཞི་པ་རིག་བྱེད་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 
འདིར་ཡང་ཚངས་པ་ནི་རིག་བྱེད་པའམ་རིག་བྱེད་མཐའ་བའི་སྟོན་པའོ། ། 

梵天，为吠陀派或吠檀多派之导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

རིག་བྱེད་ཀྱི་མཐར་སོན་པར་སྨྲ་བས་ན་རིག་བྱེད་མཐའ་བའོ། ། 

已臻吠陀之终末，故为“吠檀多派”①。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

འདི་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཆུང་བ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་དང༌། ལ་ལ་ནི་རི་རབ་བཞིན་ཆེ་ཡང་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཞེས་འདོད་
ཡང་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ། རྟག་པ་འཆི་བ་མེད་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་

འདོད་དེ། དེ་ནི་རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། སྟེང་ཕྱོགས་ནི་མགོ་བོའ །ོ །འོག་ཕྱོགས་ནི་རྐང་བའོ། །ནམ་མཁའ་ནི་ལྟོ་

བའོ། །ཕྱོགས་ནི་ལག་པའོ། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་ལ། གང་གིས་དེ་
གསེར་མདོག་ཅན་དུ་མཐོང་བ་དེའི་ཚ�་དགེ་སྡིག་མཉམ་པར་འདོད་དོ།།༈།། 

此派或许小我小如谷粒，或许虽大如须弥，而不能表明，周遍一切有情；

许有具常、不死等八差别法之人我 ②。如《思择焰》云：“上方是头，下方

为足，虚空为腹，四方为手。”即此而为一切情器世间之因，凡有见此紫金

色者，尔时善恶平等。 

                                                 
① 梵文“吠檀多派”（Vedānta）字面含义为“吠陀之终末”。 

② 梵 puruṣa，或译“原人”。 
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ཆ༥ གསང་བ་པ། 

己五、秘密派 

ལྔ་པ་གསང་བ་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 

སྟོན་པ་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། ། 

导师如前。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

ཚངས་པས་བཤད་པའི་རིག་བྱེད་བདུད་རྩི་ཐིགས་པ་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་གསང་བ་

པའོ། ། 

追随梵天所说《吠陀甘露密滴》为教，是为秘密派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

ས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་བདག་རྟག་པ་ཡིན་པ་དང༌། རྣམ་ཤེས་གྱི་རང་བཞིན་འགྲོ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡན་གར་བ་ཞིག་འདོད་པར་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ནས་གསུངས་པའོ།།༈།། 

《中观庄严论疏》说，此宗许：“我”是以地等四大种为体之常我，以

识为性，周遍一切众生而独存。 

ཆ༦ �བ་འ�ག་པ། 

己六、毗湿奴派 

དྲུག་པ་ཁྱབ་འཇུག་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 

སྔོན་གྱི་སྟོན་པ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་དང༌། བླ་མ་ཟླ་བ་ཡིན་ལ། ཕྱིས་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་སྟོན་པའོ། ། 
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前 期 导 师 为 毗 湿 奴 ① 及 旃 陀 罗 师 (Gurucandra) ， 后 期 为 鸠 摩 利 罗

(Kumalīla)。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 
ཁྱབ་འཇུག་སྟོན་པར་འཛ�ན་པས་ན་ཁྱབ་འཇུག་པའོ། ། 

执毗湿奴为导师，故为毗湿奴派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

འདིས་ཁྱབ་འཇུག་དེ་འཇུག་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། མ་ཞིའི་ཉ་དང་རུས་སྦལ་ཕག་རྒོད་དང༌། མི་
ཡི་སེང་གེ་མིའུ་ཐུང་དགའ་བྱེད་གཉིས། ནག་པ་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྡན་འཇུག་པ་བཅུས། ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་དང༌། ཁྱབ་
འཇུག་དེ་ནི་འགྲོ་བའི་བྱེད་པ་པོ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་རྟག་པ་ནི། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བྱེད་པོར་ཡང་འདོད་ལ། འཁོར་བ་ཉམས་པའི་
སྟོང་པ་དེ་ཐར་པར་ཁས་ལེན་ཅིང༌། རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་འགའ་ཞིག་བསྒོམས་ན་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཐར་པ་སྟེར་བ་འདོད་

དོ། །ཁྱབ་འཇུག་དེས་ཀྱང༌། ང་རྒྱལ་གྱིས། ཉི་མ་ཟླ་བ་སོགས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བཟང་བཟང་ཐམས་ཅད་ཁོ་བོས་ཡིན་ནོཞེས་
ཟེར་ཞིང༌། རྟག་བདག་ཀྱང་འདོད་དོ།། ༈ །། 

此派承许毗湿奴具十种化身 ②。如云：“鱼、乌龟、野猪、人狮子、侏

儒、二罗摩 ③、黑天、佛陀、迦尔吉 ④，十种化身。”毗湿奴为造物主；亦

许微尘为常，是情器世间之作者。承许生死衰亡之空为解脱。许若修一类风

瑜伽，则获毗湿奴之解脱。毗湿奴亦矜慢而说：“日月等一切情器善品，率

皆是我。”亦许常我。 

ཆ༧ ད�ོད་པ་བ། 

己七、弥曼差派 

བདུན་པ་དཔྱོད་པ་བ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

                                                 
① 毗湿奴（Viṣṇu），古译“遍入天”。 

② 十种化身（daśāvarāra，འཇུག་པ་བཅུ）：即十种趣入。 

③ 二罗摩：一指持斧罗摩，一指罗摩。 

④ 十种化身的梵文名依次为：Matsya, Kūrma, Varāha, Nṛsiṃha, Vāmana, Paraśurāma, Rāma, Kṛṣṇa, 

Bauddha, Kalakī. 
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ཇ༡ �ོན་པ། 

庚一、导师 

ཁྱབ་འཇུག་དང༌། རྒྱལ་དཔོག་སྟོན་པའོ། ། 

毗湿奴及阇弥尼(Jaimini)①，为其导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

རིག་བྱེད་ལ་དཔྱོད་པས་ན་དཔྱོད་པ་བ་དང༌། རྒྱལ་དཔོག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་རྒྱལ་དཔོག་པའོ། ། 

伺察《吠陀》，故为弥曼差派 ②；追随阇弥尼，故为阇弥尼派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

འདིས་བདག་ནི། བདེ་སྡུག་མྱོང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གནས་སྐབས་མི་རྟག་ཅིང་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་ཡན་

གར་བ་ངོ་བོ་ལ་ལྡོག་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱུ་མེད་པའི་བློ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ལ། རིག་བྱེད་ཀྱི་ཚ�ག་མ་གཏོག་གཞན་གྱི་ཚ�ག་ཐམས་

ཅད་རྫུན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཏེ། དང་པོ་ནི། ཚད་ཆེན་ལས། གཞན་དག་བདག་ནི་ལྡོག་པ་དང༌། རྗེས་འགྲོ་བདག་ཉིད་ཅན་
གྱིས་ནི། ཞེས་སོགས་དང༌། གཉིས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སྐྱེས་བུའི་ཚ�ག་ནི་བརྫུན་ཉིད་དེ། རིག་བྱེད་སྐྱེས་བུས་མ་བྱས་ཕྱིར། 
དེས་ན་ཚད་མས་གཟུང་བར་བྱ། ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། ། 

此派承许：“我”为觉知，具足领纳苦乐本性，分位无常，异身而住，

孑然独存，体性无从别分返体。承许：吠陀辞外，一切言辞皆是欺诳。初者，

如《摄真实颂》云：“外许我具足，遮、随行自性。③”第二，如《中观心

论》云：“人语欺诳性；吠陀非人造，故应量所摄。④” 

ངན་སོང་ལས་ཐར་པ་ཞིག་ཐར་པར་འདོད་ཅིང༌། དེའི་ཆེད་དུ་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་དང༌། སྦྱིན་སྲེག་ཀྱང་བྱེད་དེ་རྟའི་མཆོད་

སྦྱིན་ནི་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས། 

此派承许脱离恶趣为解脱，为此，依止五火，实行护摩。此马祭者，犹

如前说。 

                                                 
① 阇弥尼（Jaimini，རྒྱལ་དཔོག）：字面含义为“胜察”。 

② 梵文弥曼差（Mīmāṃsā）词根为√man（思考）。藏译 དཔྱོད་པ་བ 意为“伺察者”。 
③ 寂护《摄真实颂》：གཞན་དག་བདག་ནི་ལྡོག་པ་དང་། །རྗེས་འགྲོ་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ནི། །སེམས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་འདོད། །སེམས་པའི་བློ་

ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། ། 外许我具足，遮、随行自性，以思为体性，思觉为其相。（སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཟེ། 9b-10a） 

④ སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཛ། 31b. 
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རང་གི་སྟོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་འདོད་ཀྱང༌། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ནི་མི་འདོད་དེ། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤེས་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། དྲི་མ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པས་སེམས་དང་འབྲལ་མི་རུང་བས། 

གལ་ཏེ་དྲི་མ་ཟད་ན་སེམས་ཀྱང་ཟད་པར་འགྱུར་ཞེས་འདོད། 

虽许自派阇弥尼师为一切智，不许遍智知诸所知。其理由者，所知无边，

垢入心性，不堪离心；是故，垢染尽时，心亦成尽。 

ཚད་མ་མངོན་རྗེས་གཉིས་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་བཞི་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། ཚད་མ་སོ་སོའ �་ངོས་འཛ�ན་དང་

འགོག་ཚུལ་ནི་དབུ་མ་སྙིང་པོ་སོགས་ན་གསལ་ལོ།།༈།། 

许现、比外，更有四量 ①。辨别诸量及遮破理，《中观心论》等中已明。 

ཆ༨ ཞི་བ་པ། 

己八、湿婆派 

བརྒྱད་པ་ཞི་བ་པ་ལ་སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚一、导师 

དབང་ཕྱུག་གམ་ཞི་བ་དང༌། རྐང་མིག་སྟེ་སྟོན་པའོ། ། 

自在天或湿婆，及足目仙人，为其导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

དབང་ཕྱུག་ཞི་བ་ལྷར་འཛ�ན་པས་ན། ཞི་བ་པའོ། ། 

执持自在天湿婆为神，故为湿婆派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

འདོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་རིགས་གསུམ་ཡོད་ལ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ནི། ཕྲ་བ་དང༌། ཡང་བ་སོགས་

བརྒྱད་ལྡན་དང༌། དེ་ཡང་རྐང་ལག་མིག་སོགས་ཀྱིས་བྱ་བ་མང་དུ་བྱེད་པས་ཕྲ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་དང་རླུང་དྭངས་པར་བྱེད་

ཅིང་ས་ཆུ་སྡུད་པ་དང་རྒྱས་པར་བྱེད་པས་ཡང་བ་དང༌། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པས་བདག་པོ་དང༌། ཐམས་ཅད་ལ་

                                                 
① 剩余四量为：譬喻量（upamāna，དཔེ་ཉེར་འཇལ）、声量（śabda，སྒྲ་བྱུང）、义准量（arthapatti，དོན་གྱིས་

གོ་བ）、无体量（anupalabdhi，དངོས་མེད）。 
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དབང་བསྒྱུར་བས་དབང་དུ་གྱུར་བ་དང༌། ཡིད་ལྟར་གང་འདོད་པ་དེར་ཕྱིན་ནུས་པས་གར་ཕྱིན་དང༌། སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱ་བར་འོས་པས་མཆོད་པར་བྱ་བ་དང༌། རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་ལ་གནས་ཀྱང་འབྱེད་ནུས་

པས་འདོད་རྒུར་ལྡན་པ་དང༌། ཐར་པ་དང་མཐོ་རིས་གང་འདོད་པ་ལ་དེ་སྟེར་ནུས་པས་དགའ་མགུར་གནས་པ་སྟེ་བརྒྱད་དོ། ། 

由其所许不同，分为三种。大自在天具细、轻等八特质：以足、臂、眼

等成办众事，为“细”；令虚空与风清澈，令地与水聚集广大，为“轻”；成

一切情器之因，为“主”；控制一切，为“制”；随欲而至，为“至”；一切

九生所应供养，为“应供”；任住何罗阇、多磨、萨埵等德，皆能分别，为

“随欲”；解脱、增上，任欲何种，皆能惠赐，为“住喜悦”。是为八种。 

དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་རི་བོ་ཏེ་སེ་ན་ཡོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་གངས་ཏི་སེ་ན་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དང་སྲས་ཚ�གས་བདག་འཁོར་

བརྒྱ་སྟོང་དང་བཅས་ཏེ་གནས་པར་འདོད་པས་སོ། ། 

承许：自在天住冈底斯山。于此冈底斯雪山中，俱邬摩女神(Umā)及子

毗那夜迦（Vināyaka）①等百万眷属而住。 

སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་འདིས་བྱས་པར་འདོད་དེ། འཇིག་རྟེན་ན་དངོས་པོ་རིགས་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚ�གས་ཡོད་

པ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱས་ཀྱི། རི་རྣམས་དང་རྩྭ་ཤིང་སོགས་དེ་དག་ལ་དབྱིབས་འཆོས་མཁན་མེད་པས་སོ་སྙམ་དུ་

བསམ་མོ། ། 

承许一切情器世间皆为自在天所造，盖心中思惟：世间事物种类各异，

皆由自在天所成，山及草木等中无有造形者故。 

བདག་ཀྱང་ཁྱབ་འཇུག་པས་འདོད་པའི་རྟག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁམས་ཀྱི་དེ་ཉིད་སོགས་དེ་ཉིད་ལྔ་འདོད་ཅིང༌། ཐིག་

ལེ་འབབ་པའི་བདེ་བ་དང་རླུང་སྦྱོར་འགའ་ཞིག་གྲོལ་ལམ་དུ་འཛ�ན། འཁྲིག་བདེའི་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཞིག་ཐར་པར་འདོད་དེ། 
ཇི་སྐད་དུ། དབང་ཕྱུག་ནུས་ཅན་མཉམ་སྦྱོར་བས། །མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་གཉིས་མེད་མཆོག །ཞེས་སོགས་དང༌། འཁྲིག་པའི་
གྲུབ་པ་ནི་ཐར་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།༈།། 

于我，亦如毗湿奴派许常我，并执界自性等“五自性” ②。执降明点之

乐及少分风瑜伽为解脱道。许不净行乐时之智为解脱。如云：“自在具力等

合故，最胜无二最胜乐。”又云：“不净行成即解脱。”③  

                                                 
① 即象鼻神。原文梵名 Gaṇeśa（伽那舍，群主）。 

② 指界自性、咒自性、欲自性、我自性、湿婆自性。 

③《智心要集释》，�ེ་དགེ་བ�ན་འ�ར། ད�་མ། ཚ། 40b. 



一切宗义摄要 

69 

ཆ༩ �ེ་�ག་པ། 

己九、胜论派 

དགུ་བ་བྱེ་བྲག་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚一、导师 

འུག་པ་ལྷར་འཁྲུལ་བའི་དྲང་སྲོང་འུག་པ་འམ་མིང་གཞན་གཟེགས་གཟན་པ་ནི་སྟོན་པའོ། ། 

错执鸺鹠为天神之鸺鹠仙人(Ulūka)①，或名食屑仙人(Kaṇabhuj)②，为其

导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

དེས་བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བའི་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་བྱེ་བྲག་པའམ་འུག་པ་པའོ། ། 

随行其所造之《胜论经》，故名胜论派，或鸺鹠派。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

འདིས་ནི་བདག་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་བེམ་པོ་གཟུགས་ཅན་པར་འདོད་དེ། དེའི་ཁྱད་པར་ཕྱི་ནང་གི་བདག་གཉིས་སུ་ཡོད་

ལ། ནང་གི་བདག་ནི་ལུས་ཀྱི་ཁོང་ན་གནས་པ་དེར་དབང་པོའ �་ཚ�གས་རྣམས་འཇུག་ཅིང༌། ཕྱིའི་བདག་ནི་ལུས་ཀྱི་སྟེང་ན་

ནང་གི་བདག་དེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཞིག་སྟེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། བདག་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ། ནང་
གི་བདག་དང་ཕྱིའི་བདག་གོ དེ་ལ་ནང་གི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། གང་ཞིག་ལུས་ཀྱི་ཁོང་ན་རྣམ་པར་གནས་ཤིང༌། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། 
此派承许我为有色遍行之物。其差别者，内外二我中，内我住于身内，

诸根立于其中；外我住于身上，饶益内我。如月称云：“许二种我：内我、

外我。此中内我，安住身中。[其诸根者，别别安立。内作用之神我，即众生

我执之因；于善、不善、无记甚深业果相续别别寻思，从而区别。外我具足

                                                 
① 鸺鹠仙人：据说此外道通过神通看到一只鸺鹠往生后升入天界，因此认为修持鸺鹠之行能得

以升天，故称其为鸺鹠仙人；或者是他错认鸺鹠为天神。 

② 食屑仙人，又名迦那陀（Kaṇāda）。 
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和合身根体性，饶益内我。]①” 

ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་བདག་འདོད་པའི་ཚུལ་འདི་དང་མཐུན་པར་སྣང་སྟེ། འདིས་འདོད་པའི་ནང་གི་བདག་དེ་ཞེས་

ཕུགས་སུ་འཚང་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

而今多数许我之理相于此派，终将归于此派所许内我故。 

འདིའི་འདོད་ཚུལ་ཚ�ག་དོན་དྲུག་སོགས་གཞན་ནི་རིགས་པ་ཅན་དང་ཐུན་མོང་བ་སྟེ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།། ༈ །། 

胜论派所许六句义等余宗规，通正理派，下文当说。 

ཆ༡༠ རིག་པ་ཅན། 

己十、正理派 

བཅུ་བ་རིག་པ་ཅན་པ་ལ། སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚一、导师 

དྲང་སྲོང་རྐང་མིག་པ་ནི་སྟོན་པའོ། ། 

足目仙人(Akṣipāda)②为其导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

སྟོན་པ་དེས་བྱས་པ་རིག་པའི་ལྟ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་རིག་པ་ཅན་ནོ། ། 

随行此师所造正理之见，是正理派。 

                                                 
① 月称《四百论释》，སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཡ། 158b. 整句原文为：བདག་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་

སྟེ། ནང་གི་བདག་དང་ཕྱིའི་བདག་གོ དེ་ལ་ནང་གི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། གང་ཞིག་ལུས་ཀྱི་ཁོང་ན་རྣམ་པར་གནས་ཤིང༌། དེའི་དབང་པོའ �་ཚ�གས་དེ་དང་དེར་རབ་ཏུ་

འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་འགྲོ་བའི་ངར་འཛ�ན་པའི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ཟབ་པོ་རྒྱུད་རེ་

རེ་ཞིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དུ་མའི་དབྱེ་བས་ཕྱེ་བའོ། །ཕྱིའི་བདག་ནི་ལུས་དང་དབང་པོ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ནང་གི་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། ། 嘉曹杰《四

百论释》（任杰译）：“诸外道认为有两种我，即是内我和外我。第一内我，是住在有情的身中，根等

和合即能为我的行境，这种内能了别的神我，即成为我执所缘境。第二外我，即身与根合为一体，

对内我有所饶益。” 

② 古音译为“恶叉波陀”。 
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ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

སྔ་མ་དང་འདི་གཉིས་ཀས་ཚད་མ་ལ་མངོན་རྗེས་གཉིས་དང་ལུང་ཚད་མ་སྟེ་གསུམ་འདོད་ལ། ཤེས་བྱ་ལ་ཚ�ག་དོན་

དྲུག་གི་གྲངས་ངེས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་འདིས་བདག་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆེན་པོར་འདོད་དོ། ། 

胜论派与正理派承许现、比二量，及圣言量三 ①。所知决定有六句义。

特别者，正理派承许我如虚空，大而周遍一切。 

ཚ�ག་དོན་དྲུག་ནི། རྫས་དང༌། ཡོན་ཏན། ལས། སྤྱི། བྱེ་བྲག འདུ་བ་སྟེ་དྲུག་གོ ། 

六句义者，实(dravyatva)、德(guṇatva)、业(karmatva)、同(sāmānya)、异

(viśeṣa)、和合(samavāya)②。 

རྫས་ལ་དགུ་སྟེ། ས་སོགས་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ནམ་མཁའ་བཅས་ལྔ། དུས་ཕྱོགས་བདག་ཡིད་བཞི་སྟེ་དགུའོ། ། 

实有九：地(pṛthivī)、水(ap)、火(tejas)、风(vāyu)、空(ākāśa)③、时(kāla)、

方(diś)、我(ātman)、意(manas)。 

ཡོན་ཏན་ནི་ཉེར་བཞི་སྟེ། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང༌། གྲང༌། བོང་ཚ�ད། སོ་སོ་བ། ཕྲད་པ། དབྱེ་བ། གཞན་དང་གཞན་མིན་

པ། མིག་གི་བློ་ནས་ལུས་ཀྱི་བློའ �་བར་ལྔ་དང༌། བདག༼བདེ་བ?༽ སྡུག་བསྔལ། འདོད་པ། སྡང་བ། འབད་པ། ཆོས་དང༌། 
ཆོས་མིན། བྱས་པའི་ཤུགས་སོ། ། 

德有二十四：色(rūpa)、味(rasa)、香(gandha)、触(sparśa)、声(śabda)、

数(saṃkhyā)、量(parimāṇa)、别体(pṛthaktva)、合(saṃyoga)、离(vibhāga)、彼

体(paratva)、眼觉(cakṣurbudhi)、耳觉(śrotrabuddhi)、鼻觉(ghrāṇabuddhi)、舌

觉(jihvābuddhi)、身觉(kāyabuddhi)、乐(sukha)、苦(duḥkha)、欲(icchā)、嗔(dveṣa)、

勤勇(prayatna)、法(*dharma)、非法(*adharma)④、行(saṃskāra)⑤。 

                                                 
① 据《胜论经》，胜论派承许现、比二量；而据《正理经》，正理派承许现量、比量、圣言量、

譬喻量。 

②《胜宗十句义论》在此基础上添加了有能、无能、俱分、无说四句义。 

③ 原文：地等四大种及空。 

④ 法与非法二者合称“不可见(adṛṣṭa)”。 

⑤《胜论经》提到十七种德：色、味、香、触、数、量、别体、合、离、彼体、此体、觉、乐、

苦、欲、嗔、勤勇。《摄句义法论》及《胜宗十句义论》提到二十四种德，即在上述十七种德上又加

了重体、液体、润、行、法、非法、声。（参见姚卫群：《印度宗教哲学概论》，北京：北京大学出版
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ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། འདེགས་པ། འཇོག་པ། བསྐུམ་པ། བརྐྱང་བ། འགྲོ་བའོ། ། 
业有五：取(utkṣepaṇa)、舍(apakṣepaṇa)、屈(ākuñcana)、伸(prasāraṇa)、

行(gamana)。 

སྤྱི་ནི་རྫས་ཡོན་ཏན་ལས་གསུམ་ལས་དོན་གསུམ་པའི་རྫས་ཞིག་གོ །དེ་ཡང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤྱི་དང༌། 

བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཉི་ཚ�་བའི་སྤྱིར་འདོད་དོ། ། 

同者，实、德、业三者外，第三义之实 ①。又许：如“有”者，则为周

遍一切之同；如“瓶”者，为少分同。 

བྱེ་བྲག་ནི་ཁྱད་པར་སྟེ། དཀར་ནག་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟ་བུའོ། ། 

异者，差别。如白、黑等差别。 

འདུ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། རྟེན་བརྟེན་པ་གོ་ས་ཐ་དད་ཀྱི་ལྡན་འབྲེལ་དང་། གོ་ས་ཐ་མི་དད་ཀྱི་འདུ་འབྲེལ་གཉིས་ཏེ། རྒྱས་

པར་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

和合有二：能依所依相异位之“有系属”、不异位之“合系属”。广者应

从他论了知。② 

བྱེ་བྲག་པ་དང་འདི་གཉིས་ཀས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྒྱུ་བྱས་ནས་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱས་པར་འདོད་

དེ། སྣོད་བཅུད་སྔ་མ་སྟོང་པའི་ཚ�་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སོ་སོ་ན་ཡན་གར་དུ་གནས་པ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་གི་བློའ �་གཡོ་

བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

胜论派与正理派承许：一切情器世间极微为因，大自在天所造。前之情

器世间空时，四大极微分散独存；大自在天先施动心，而得造成。 

དབང་ཕྱུག་གིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཁྲུས་སོགས་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པས། ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

སྤྱད་ནས་འཁོར་བ་ཟློག་སྟེ་མར་མེ་ཤི་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་རྟོག་ཟད་པ་ནི་ཐར་པར་འདོད་དེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས། ལུས་དང་

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཤིང་ཟད་པ་ཡི་མེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། ༈ །། 
承许：由自在天灌顶、沐浴等法，能脱生死。行此法已，遮返生死，如

灯火熄，分别罄尽，是为解脱。如清辩云：“身意之分别，尽断则得趣，无

                                                                                                                                          
社，2006 年，71 页。） 

① 例如，相对于地、水、火、风、空、时、方、我、意，“实”是“同”。即共同性。 

② 详见嘉曹杰《释量论疏·显明解脱道》。 
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垢之超越，如木尽火熄。①” 

ཆ༡༡ ཟད་�ེད་པ། 

己十一、耆那教 

བཅུ་གཅིག་པ་ཟད་བྱེད་པ་ལ་སྟོན་པ། མིང༌། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས། 

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚一、导师 

རྒྱལ་བ་དམ་པ་དང༌། དྲང་སྲོང་མཆོད་འོས། ལྡོང་རིས་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་སྟོན་པའོ། ། 

胜者大雄(Jina)、应供仙人(Arhat)、盲种 ②、众尊(Ṛṣabha)，为其导师。 

ཇ༢ མིང་དོན། 

庚二、名义 

རང་གི་སྐྲ་ཉིན་བཞིན་དུ་ཟད་པར་བྱེད་པས་ན་ཟད་བྱེད་པ་དང༌། གོས་མེད་པར་གཅེར་བུར་རྒྱུ་བས་ན་གཅེར་བུ་

པའོ། །གཞན་ཡང་འདི་ལས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང༌། འཚ�་བ་པ་དང༌། མཆོད་འོས་པར་ཡང་གྲག་གོ ། 

每日落发，故为“离系外道 ③”。身无衣著，裸露而行，为“裸形外道”。

此外亦称“游行外道”、“邪命外道 ④”、“应供派”。  

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

སྐྱེས་བུའི་སྲོག་བདག་ཏུ་འདོད་ཅིང༌། སྲོག་དེ་ཡང་སྲོག་ཅན་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་དང༌། 

དེ་ཉིད་རྫས་རྟག་ལ་རྣམ་གྲངས་མི་རྟག་པ་སེམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འདོད་དེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། “གཅེར་

བུ་ལུས་ཀྱི་ཚད་བཞིན་དུ། །སྲོག་ནི་ཞུམ་དང་རྒྱས་པར་སྨྲ། །”ཞེས་དང༌། འཕགས་ལྷས། “ལ་ལ་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཙམ་

ཞིག”ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། 

                                                 
① 引自《中观心论释·思择焰》。原文：ལུས་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ནི། །ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་དྲི་མེད་པའི། །ཡོངས་སུ་འདའ་བར་

དེ་འགྲོ་སྟེ། །ཤིང་ཟད་པ་ཡི་མེ་བཞིན་ནོ། །（སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 244a.） 

② 或为筏陀摩那（Vardhamāna, འགྲེལ་བ）。 

③ 离系外道（ཟད་བྱེད་པ）：亦译“无系外道”。得名于“六师”中的尼乾陀（Nirgrantha）。普光《俱

舍论记》卷九（分别世品）：“如诸离系外道，受持种种露形、拔发，远离衣等所系缚，故名为离系。”

(T41, no. 1821, p. 172, c6-7)  

④ 邪命外道（Ājīvaka，འཚ�་བ་པ）：又译“生活派”。 
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许士夫之命(jīva)为我。自有命者身量几许，命亦几许。承许：即此实、

常命我，异名无常，具心体性。如《超胜天赞》云：“裸形许命我，伸展如

身量。”圣天云：“量如士夫身。” 

ཚ�ག་དོན་དགུས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་འདོད་ཅིང༌། དགུ་ནི། སྲོག་ལྡན་དང༌། སྲོག་ལྡན་མིན་པ། ཟག་བཅས་

ཀྱི་ལས། སྡོམ་པ། ཉེས་སྤྱོད་སྤོང་བ། ལྟ་བའི་འཆིང་བ། ཐར་པ། འགྲོ་བ། འོང་བ་སྟེ་དགུའོ། ། 

承许：一切所知，九句义摄。九者：有命(jīva)、无命(ajīva)、有漏业身

(āsrava)、律仪(saṃvara)、遮恶行(nirjarā)、见缚(bandha)、解脱(mokṣa)、去、

来 ①。 

སྲོག་ལྡན་ལ་དགུ་དང་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ས་དང་ཆུ་དང་ཤིང་མེ་རླུང་སྲིན་བུ་གྲོག་མ་བུང་བ་མི་སྟེ་

དགུའོ། །འདི་དག་ལས། ས་ཆུ་ཤིང་མེ་རླུང་རྣམས་དབང་པོ་གཅིག་ལྡན་དང༌། དུང་བུང་བ་ཉ་ཕྱིས་རྣམས་དབང་པོ་གཉིས་

ལྡན། གྲོག་མ་དང་སྲིན་གྱི་མེ་སོགས་དབང་པོ་གསུམ་ལྡན། བུང་བ་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་སོགས་དབང་པོ་བཞི་ལྡན། མི་དང་

རྐང་བཞི་པ་བྱ་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་དོ། ། 

有命，有许九种、六种二派。许九种者，地、水、树、火、风、虫、蚁、

蜂、人。其中地、水、树、火、风等具独根，螺贝、蜂、蚌壳等具二根，蚁、

虫等具三根，蜂、苍蝇、长嘴蚊具四根，人、四足者、鸟等具五根 ②。 

སྲོག་ཅན་དྲུག་ནི། སའི་ལུས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་མེ་རླུང་དང་ནགས་ཀྱི་ཤིང་དང་ཐར་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལ་

སེམས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། འདི་དག་ཕལ་ཆེར་ལ་སེམས་མེད་ཀྱང་འདིས་སེམས་ལྡན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

六有命者：具地身之命者，具水身之命者、具火身之命者、具风身之命

者、具林木身之命者、具解脱身之命者。许为有心。彼等虽多许为无心，此

许有心。 

སྲོག་ལྡན་མིན་པ་ནི། སྲོག་མེད་པ་འགའ་ཞིག་གོ ། 

无命，即彼等无命者。 

ལས་ནི་བཞི་སྟེ། ཕྱིས་མྱོང་འགྱུར་དང༌། མིང་དང༌། རུས་དང༌། ཚ�འི་བར་བཞིའོ། ། 

                                                 
①《谛义证得经》列举“七谛”：命、非命、漏、缚、律仪（遮）、灭、解脱。参见方广锠主编：

《藏外佛教文献》（第二辑），北京：宗教文化出版社，1996 年，第 356 页。 

② 据《谛义证得经》，耆那教许地、水、木、火、风具独根，即身根（皮根）；虫具二根，即身

根、舌根；蚁具三根，即身根、鼻根、舌根；蜂具四根，即身根、鼻根、舌根、眼根；人具五根，

即身根、鼻根、舌根、眼根、耳根。 
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业身有四：外领纳、名、骨、寿限。 

སྡོམ་པ་ནི་ལྔ་སྟེ། ངག་གི་སྡོམ་པ་ནས་ཉེ་བར་རབ་གནས་ཀྱི་བར་ལྔའོ། ། 

律仪有五：语律仪，乃至近住律仪 ①。 

གཞན་ཡང་དེར་གཏོགས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ། མེ་ལྔ། སྤྱོད་པ་བཅུ་གསུམ་ཡང་བསྟེན་པར་བཤད་ལ་

ཉེས་སྤྱོད་སྤོང་བ་ཡང་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་རོ། ། 

又说依此中所摄五戒、五智、五火、十三行，彼等多能断除恶行。 

ལྟ་བའི་འཆིང་བ་ནི། ཐར་པ་འཐོབ་པ་ལ་བགེགས་བྱེད་ཀྱི་ཉེས་པར་སྨྲ་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་

ལྟ་བ་རྣམས་ཏེ། འདིས་ཐར་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་འདས་པ་ན། དབྱིབས་གདུགས་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་དཀར་བོ་དཔག་ཚད་འབུམ་

ཕྲག་ཞེ་ལྔ་ཡོད་པ་ངོ་བོ་འགྲོ་བ་དང་གཟུགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། གང་གྲོལ་བའི་ཚ�་ཐར་པ་དེ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་

འགྱུར་བར་འདོད། 

见缚者，障得解脱三百六十三种恶说所生诸见。承许：解脱者，超出三

界，则形如伞盖，色洁白，量有四百五十万踰缮那，士夫体性，为具色者；

解脱之时，转成与此解脱无别。 

འགྲོ་བ་དང༌། འོང་བ་ནི། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཕར་འགྲོ་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ནས་འདིར་འོང་བ་ལ་བྱེད་ཅིང༌།  

去来者，从此世间往彼世间，从彼世间返此世间。 

ཐར་པ་ཡོད་ཅིང༌། ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། “འདི་མང་པོ་གྲོས་བྱས་ཏེ་སྟོན་པ་

ལ་སྔོན་གྱི་མཐའ་མངོན་མི་མངོན་ཞུས་པའི་ཚ�་འཁོར་བའི་ཐོག་མའི་མཐའ་མི་མངོན་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཡང་བདག་དང་

འཇིག་རྟེན་རྟག་མི་རྟག་ཞུས་པའི་ཚ�། དེ་དག་ལ་ལན་མཛད་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བར་དགོངས་ནས་ལན་མ་བཏབ་པས། ཁྱེད་

ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མིན་ནོ་”ཞེས་ཟེར་རོ། ། 

许有解脱，然不许遍智。无有遍智之理由，如云：“[如来]论及众疑而

开示中，问‘前际为有为无’时，示轮回无始；问‘我及世间常耶无常’时，

念及彼等问者非器，而不作答。故汝大师非一切智。” 

གཞན་ཡང་ལྷས་བྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཤེས་པ་དང༌། ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྟ་ཆས་ཀྱི་ནས་ཟ་

དགོས་པ་སོགས་དེས་མ་མཁྱེན་པ་མང་བས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། ། 

又云：“[如来]不知提婆达多得出家已损害圣教，三月之中须食马麦，等

                                                 
① 据《谛义证得经》，指：一、不杀生，二、不妄语，三、不偷盗，四、不淫欲，五、不执持欲

求。 
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等。故有诸事如来不知，非一切智。” 

ཤིང་སོགས་སེམས་ལྡན་དུ་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔེར་མཚ�ན་ན། ལྗོན་ཤིང་འགའ་ཞིག་ཤུན་པ་བཤུན་ནས་འཆི་

བ་དང༌། སྨན་དང་དུག་གིས་ཕན་གནོད་བྱེད་པ་དང༌། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་དཔྱིད་དང་དབྱར་དུས་སུ་སྐྱེ་ཡང་སྟོན་དང་དགུན་དུས་

སུ་འཆི་བ་དང༌། མེ་ཏོག་འགའ་ཞིག་ལ་ཉི་མ་འཕོག་ན་ཁ་འབྱེད་ལ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་ཟུམ་པ་ལྟ་བུ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་

འབྱུང་བཞི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་སེམས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། ། 

许树等有心之理由，如：有树木磨皮而亡；药能滋益，毒能损害；彼等

多数春夏生长，秋冬衰败；有花日光照射而开，月光令合。由此众因，许四

大种若总若别皆有心识。 

འདི་དག་ཀྱང་དོན་བསྡུས་པ་ཡིན་གྱི། རྒྱས་པར་ནི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་དང༌། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཡབ་

སྲས་དང༌། ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས། ཞི་འཚ�་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།། ༈ །། 

上述皆是摄义。广者，见诸大论，及阿阇梨清辩师徒、陈那师徒、寂护

师徒所造诸论。 

ང༢ �ག་�་བའི་�གས་དེ་དག་�ན་མོང་�་དགག་པ། 

戊二、总破常见论宗 

གཉིས་པ་རྟག་སྨྲ་བའི་ལུགས་དེ་དག་ཐུན་མོང་དུ་དགག་པ་ནི། མདོ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཤིང་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་མཁས་

གྲུབ་གཞན་མང་པོས་ཀྱང་བཤད་མོད། བྱེ་བྲག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། “བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་ན་སྐྱེད་པར་བྱེད་དང་

བསྐྱེད་བྱ་དང༌། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡང་གཅིག་ཉིད་འགྱུར་ན་དེ་དག་ནི”ཞེས་སོགས་དང༌། “མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་

བྲལ་ཕྱིར།”ཞེས་སོགས་དང་། 

总破常见宗者，经中虽说，龙猛等余诸多智者亦有诠释。别者，吉祥月

称曰：“若计自生能所生，业与作者皆应一，非一故勿许自生，以犯广说诸

过故 ①”云云。又曰：“或石女儿亦有彼”云云。 

“རྩྭ་སོགས་རྩེ་ན་གླང་ཆེན་བརྒྱ། །སྔོན་ཚ�་མ་མཐོང་ཡོད་དོ་ཞེས། །དེ་སྐད་གྲངས་ཅན་ཕྱུགས་ལས་གཞན། །ངོ་
མཚར་བཅས་པ་སུ་བརྗོད་རྩོད། །རྒྱུ་ནི་ལན་བརྒྱར་རྣམ་ཕྱེ་ཡང༌། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

《释量论》曰：“草等端百象，先不见言有，除如牛数论，余有惭谁说？

百次分析因 ②”云云。 

                                                 
①  引自《入中论》。སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། འ། 204b. 

② སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཅེ། 113b-114a. 
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དེ་ཉིད་སྣང་བར། “རང་གི་བདག་ཉིད་སྐྱེད་པ་མེད། །གྲུབ་པ་ཡིན་ན་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

《真实明论》①曰：“自体性无生，若成无分故 ②”云云。 

དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། “ནེ་གྲོ་ངྷ་ཡི་ས་བོན་གྱི། །ནང་ན་ཡོད་པའི་ནྱ་གྲོ་ངྷ། །བུད་མེད་སྐྱེས་པ་འགྲོགས་ལ་བུ། །རྔ་
ཡི་ནང་ན་སྒྲ་ནས་དང༌། །ཟས་ཀྱི་ནང་ན་ཕྱི་ས་སོགས། །”ཞེས་སོགས་དང༌། ཇི་སྐད་དུ།“ རྟག་ཕྱིར་ཤེས་མིན་བདག་ལ་
འཆིང་གྲོལ་ཅི། ”།ཞེས་སོགས་ཀྱིས། 

《中观心论》曰：“尼拘树种中，已有尼拘树，和合已有子，鼓中亦有

声，食中带粪秽 ③”云云。又曰：“我常非知孰缚脱”云云。 

གྲངས་ཅན་པས་འབྲས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན། རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་

སོགས་དང༌། ས་བོན་མ་བཏབ་གོང་དུ་དེའི་ནང་ན་མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་མཐོང་བར་ཐལ་བ་དང༌། ཟས་མ་ཟོས་པའི་ཚ�་ནང་ན་ཕྱི་ས་

སོགས་མི་གཙང་བ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རྟག་པའི་བདག་ལ་འཆིང་གྲོལ་མི་འོང་བ་སོགས་ཀྱིས་བཀག 

据此，若如数论，承许诸果因时即有，则因果成一，则未植种内应先有

芽，则食未销时内有粪秽，我若为常系缚解脱皆不应理。以如是等而申破斥。 

ཡང་དོན་དམ་སྙེ་མ་ལས། “ཕ་གཅིག་ལ་ནི་བུ་ནི་ངེས་བ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། བུ་དེ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་རིགས་ནི་

གཅིག་ཡིན་ནོ། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又，《胜义穗》曰：“父为同一子定四，诸子种姓定为一”云云。④ 

ཇི་སྐད་དུ། “རིགས་བཞི་མེད་འགྱུར་མི་སྲིད་ཀུན་སྤྱད་འགྱུར།”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又如曰：“成无四姓无伦常”云云。 

དོན་དམ་སྙེ་མ་དེ་ཉིད་ལས། “མིང་བོ་དང་ནི་སྲིང་མོ་བག་མའི་རིགས་མ་ཡིན།”ཞེས་སོགས་དང༌། 

《胜义穗》又曰：“妹为兄妇不应理”云云。 

དེ་ཉིད་ལས། “གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ན་ཀུན་གྱིས་འདོན་པར་འགྱུར།”ཞེས་སོགས་ཀྱིས། 

又曰：“若遍一切全堪任”云云。 

ཚངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཚངས་པ་འགྲོ་བའི་བྱེད་པོ་དང༌། ཁྱབ་པར་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཚངས་པའི་བུར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། 

དེ་ལྟ་ན་རིགས་ལ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སོགས་པ་བཞི་མི་རུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། མིང་སྲིང་གཉེན་བྱེད་དུ་རུང་བར་ཐལ་བ་དང༌། 

                                                 
① 作者莲花戒。 

② སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ས། 263b. 

③ སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 26b. 

④ 原文：ཕ་གཅིག་དག་ལ་ངེས་པར་བུ་ནི་བཞིར་གྱུར་ན། །བུ་དེ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་རིགས་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། །（སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། རྒྱུད། ན། 

13a.） 



一切宗义摄要 

78 

རིག་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ན་དམངས་རིགས་སོགས་ཀྱིས་དེ་འདོན་རུང་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱིས་བཀག 

据此，梵天派等承许梵天为创世者，特别者，婆罗门为梵天之子。若如

此，则种姓中不应分出王种等四；则成兄妹近亲联姻；设若梵天周遍一切，

则成戍陀罗等皆可胜任。以如是等而申破斥。 

ཡང་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། “གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྟོབས་ཡོད་ན། ཞེས་སོགས་དང༌། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཀུན་ལ་ཁྱབ་
པ་ཉིད་ཡིན་ནའང༌། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱབ་འཇུག་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་གསོད་པར་བྱེད་”ཅེས་སོགས་དང༌། 

又，《中观心论》曰“设若彼有力”，《思择焰》曰：“若遍一切，云何遍

入自杀自身？”云云。 

དོན་དམ་སྙེ་མ་ལས། “ཀུན་མཁྱེན་ཁྱབ་འཇུག་གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གྲགས་པ་ན། བུད་མེད་བྲལ་བའི་དབང་གིས་ཅི་
ཕྱིར་ཕྱུག་རྣམས་འདྲི། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

《胜义穗》曰：“设若遍入天，世人称遍智，问曰离女力，云何成自在”

云云。 

དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། “འོག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ས་འཛ�ན་པར། །ནུས་ན་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་ཡིས། །རང་རིགས་ས་འོག་
འགྲོ་འགྱུར་བ། །འཛ�ན་པར་མི་བྱེད་ཅི་ལྟ་བུ། །”ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་རྣམས་བཀག 

《中观心论》曰：“下潜能持地，则詈骂仙人，自族入下地，云何不能

持？”云云。以如是等破毗湿奴诸类化身。 

ཡང༌། རྣམ་འགྲེལ་ལས། “ཁ་ཅིག་སྨྲ་སོགས་ཕྱིར་ན་སྐྱོན། །ཟད་མིན་ཞེས་དང༌། རྟག་ཡིན་ཕྱིར་རམ་ཐབས་མེད་
ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་དང༌། འགྲིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་རྟེན་པ་ཅན། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又，《释量论》云：“有说语等故，过失非永尽。”又曰：“常故？无遍故？”

云云。又曰：“灭及依胜进 ①”云云。 

ཚད་ཆེན་ལས། “དེས་ན་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ལ་ནི། །”ཞེས་སོགས་དང༌། “བློ་བུར་དྲི་མ་སྤངས་པ་ཅན། །སེམས་
རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་སོགས། །གང་དག་གཉེན་པོར་ཉེ་བ་ན། །འགྲུབ་པའི་ཆོས་དང་གང་ལྡན་པ། །དེ་དག་ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་པ་
སྲིད། །གསེར་གྱི་དྲི་མ་ལ་སོགས་བཞིན། །”ཞེས་དང༌། “མཆོངས་དང་ཆུ་ཡི་དྲོ་བ་ཡི། །”ཞེས་སོགས་དང༌། “དེ་

ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་ན། །ཕུལ་བྱུང་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར།”ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དཔྱོད་པ་བ་སོགས་འགའ་ཞིག་

གིས་ཐར་པ་དང་ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་འདོད་པ་བཀག་ཡང༌། 

                                                 
① 原文：འགྲིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བརྟེན་པ་ཀུན། ། 
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《摄真实颂》曰：“如是一识中 ①”云云。又曰：“客尘断除者，自心明

体等，近此诸对治，具足成就法，此等至极成，犹如金垢等。②”“如跳与水

暖。”又曰：“此若得增长，超胜证悟成。”云云。弥曼差派等类承许无有解

脱及一切智，即以此等而申破斥。 

དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། “གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་ཡིན་ན། །འགྲོ་བ་ཕྲ་སོགས་ལྡན་པར་འགྱུར། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

《中观心论》曰：“若自在为因，众生具细等。”云云。 

“གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཕྱུག །དེ་ཡང་བསོད་ནམས་བྱས་ཞེས་ན། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又曰：“若自在自在，复谓造福德。”云云。③ 

“བློ་བུར་བྱུང་བར་འདོད་ན་ནི། །དེས་ན་གཞན་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又曰：“若许为客起，则与他相等。”云云。 

“རེ་ཞིག་དག་ནི་མ་སྐྱེས་ཕྱིར། །”ཞེས་དང༌། “བསྐལ་བ་དང་པོའ �་ལུས་ཅན་ལུས། །སྔོན་བྱས་མ་མཐོང་རྒྱུ་ཅན་
ཏེ། །བདེ་སོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཡིན་ཕྱིར། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又曰“暂时不生故”云云，又曰：“劫初具身身，具昔未见因，乐等生

续故。”云云。 
“དགེ་སྡིག་ཉོ་ཚ�ང་བྱེད་པ་དག །ཉེས་བསྟན་གསུམ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 

又曰：“善恶更替者，见三示过故。”云云。④ 

“འདིས་ནི་ལྷག་མའང་དགག་བྱས་ཕྱིར། །ཚངས་པ་ཁྱབ་འཇུག་དག་སྨྲས་ལ། །མི་རིགས་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་

སོགས། །རྟག་༼བཏགས་༽ལ་བློ་ནི་དགའ་མི་བྱེད། །”ཅེས་སོགས་དང༌། ཇི་སྐད་དུ། “དབང་ཕྱུག་དགའ་སྡུག་རྒྱུ་དང་

སྡིག་སྤྱོད་འགྱུར། །”ཞེས་སོགས་ཀྱིས། ཞི་བ་པ། བྱེ་བྲག་པ། རིག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བྱེད་པ་
པོ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང༌། ཁྲུས་ཀྱིས་སྡིག་པ་འདག་པ་དང༌། དགེ་སྡིག་ཉོ་ཚ�ང་བྱེད་པར་འདོད་པ་སོགས་བཀག 

又曰：“则余成遮故，梵天遍入说，非理，自在等，假而心不喜。⑤”于

                                                 
① སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཟེ། 125b. 

② སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཟེ། 129a. 

③  གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཕྱུག། དེ་ཡང་བསོད་ནམས་བྱས་ཤེ་ན། །དེ་ཡང་བསོད་ནམས་གཞན་དབང་ཕྱིར། །དབང་ཕྱུག་དབང་ཕྱུག་མིན་པར་

འགྱུར། །(སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 36b) 

④  ཆུ་ཡིས་སྡིག་པ་དག་པ་འཁྲུལ། །དགེ་སོགས་ཉོ་ཚ�ང་བྱེད་པ་དག །ཉེས་བསྟན་གསུམ་ལ་མཐོང་བས་ན། །གང་ཕྱིར་གསུམ་འདི་གཏོང་བའི་

རིགས། །(སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 37b) 

⑤  འདིས་ནི་ལྷག་མའང་དགག་བྱས་ཕྱིར། །ཚངས་པ་ཁྱབ་འཇུག་བདག་སྨྲ་ལ། །མི་རིགས་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་སོགས། །བཏགས་ལ་བློ་ནི་དགའ་མི་
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云。又如“自在苦乐因行恶”云云。湿婆派、胜论派、正理派等，许自在天

为情器世间之创造者，许沐浴能除罪、更替善恶，即以此等而申破斥。 

ཡང་ཚད་ཆེན་ལས། “དེ་ལའང་རྫས་ནི་རྣམ་གྲངས་དང༌། །”ཞེས་སོགས་དང༌། “ངེས་པར་ཁྱད་པར་ལྡན་པ་

ཡིས། །”ཞེས་སོགས་དང༌། “སྐྱེ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི། །”ཞེས་སོགས་དང༌། ཇི་སྐད་དུ། “ཐར་པ་གཟུགས་

ཕྱིར་ལས་ཟད་དོན་མེད་འགྱུར།”ཞེས་སོགས་དང༌། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་བོས། “ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ།”ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་ཟད་བྱེད་པའི་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རྫས་དང་ཐར་པ་འདོད་ཚུལ་རྣམས་བཀག 

又，《摄真实颂》曰：“此中实异名 ①”云云。又曰：“定具殊胜故”云云。

又曰：“有生灭之法”云云。如曰：“由色解脱非业尽”云云。陈那曰：“一

一二二相”云云。总则耆那教所许非理，别则所许实与解脱之理，即由此等

而申破斥。 

ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་ལས། “འདི་ལྟར་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན།”ཞེས་དང༌། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། “ཇི་ལྟར་མིག་མེད་

ཀྱང་ཁབ་ལྕགས་དང་ཉེ་བར་གྱུར་བ་ལས་ལྕགས་འབྱར་བར་འགྱུར་བ་དང༌།”ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཤིང་སྲོག་ལྡན་དུ་འདོད་པ་

བཀག 

又，《中观庄严论》云：“如是非定性。”《思择焰》曰：“犹如铁虽无眼，

接近磁石，便得吸附。②”云云。即以此等，破其所许草木有命。 

ཡང་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། “གླང་ཆེན་གདུལ་བར་བྱ་ཕྱིར་དང༌། །འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་ཕྱིར།”ཞེས་སོགས་

དང༌། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལས། “འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུངས་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་
དེ་ལྟར་ཟབ་པའི་ཆོས། །སྣོད་མིན་འགྲོ་ལ་མི་གསུངས་པས། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པར་ཤེས། །”ཞེས་པས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ནས་གསོལ་བ་དང༌། ལྷས་བྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་དགོས་
པར་གཟིགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ཡིན་གྱི། དེ་རྣམས་མ་མཁྱེན་པ་མིན་པས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་

བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དགོས་པ་གང་ཡིན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་སོགས་ན་གསལ་ལོ། ། 

又，《中观心论》曰：“为调伏大象，为调众生故 ③”云云。《宝鬘论》云：

“世间有边耶？问时佛默然。如是甚深法，非器前不说。故智者了知，佛是

                                                                                                                                          
བྱེད། །(སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 37ab) 

① དེ་ལའང་རྫས་ནི་རྣམ་གྲངས་དང་། །གལ་ཏེ་འབྲེལ་དུ་གྱུར་མེད་ན། །དེ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་འགྱུར་བ་ཅན་མི་འགྱུར། །(སྡེ་དགེ་བསྟན་

འགྱུར། ཟེ། 13a) 

② ཇི་ལྟར་མིག་མེད་ཀྱང་རྡོ་ཁབ་ལེན་དང་། ལྕགས་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ལས་ལྕགས་འབྱར་བར་འགྱུར་བ་དང་། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 311b6) 

③ སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཛ། 40a7. 
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一切智。①”此文显示：我等大师受用马麦，及提婆达多出家等，有其所为，

而听出家等，非不了知此等诸事，故仍有一切相智。其所为者，《善巧方便》

等契经中甚为明了。 

ད་ལྟ་ཕྱི་ནང་གང་ལ་ཡང་མ་གཏོགས་ཀྱང༌། ལས་འབྲས་མི་འཐད་པར་ལྟ་བ་དང༌། ནང་པ་ལས་འབྲས་ལ་ཐེ་ཚ�མ་ཟ་

བའི་ལོག་ལྟ་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོག་པར་ལྟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་འཛ�ན་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་དེ་དག་ཅི་རིགས་

སུ་འདུལ། འོན་ཀྱང་མུ་སྟེགས་བྱེད་དེ་དག་ནི་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་རིགས་པ་ལ་སྦྱངས་བའི་དབང་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་ཡོད་

ཅིང༌། ལོག་ལྟ་ཅན་དེ་རྣམས་ནི་རིགས་པ་གང་ལ་ཡང་མ་སྦྱངས་པས་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པའི་མུན་པ་དང༌། ལོག་པར་ཞུགས་

པའོ། ། 

今有一类，亦非内道，亦非外道所摄，具此邪见：业果非理，而于内道

业果生疑。执持少分邪见因者：虽随类调伏如前所述恶见，然作外道者，熟

习自宗理路，故多有能立；众邪见者，于诸理路全未谙熟，则入蒙昧歧途。 

ལས་འབྲས་ཡོད་པར་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་ནས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ནི། ཐར་པའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་མིན་ཀྱང་བདེ་འགྲོའ �་

རྒྱུར་འགྲོ་ལ། ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་དེ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ནི། ངན་འགྲོའ �་རྒྱུ་དངོས་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་
ལས། “ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། མེད་པ་པ་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ།”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

许业果有，谛实成立，而作善业，虽非殊胜解脱之因，亦善趣因；见无

业果，于此不信，实恶趣因。《宝鬘论》云“无见堕恶趣，有见生善道 ②”故。 

ཁ་ཅིག་འདི་སྙམ་དུ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཤེས་དགོས་ཀྱང་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐས་ཅི་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མི་ཤེས་ན་གཞན་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་དམན་པ་དང༌། རང་

སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་མཆོག་ཡིན་པར་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་མཆོག་དམན་དུ་འཛ�ན་པ་ནི་རང་

ཕྱོགས་མཆོག་འཛ�ན་ནམ། རང་གི་འདོད་ཕྱོགས་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། ། 

                                                 
① 引自贾曹杰尊者著、任杰译《中观宝鬘论显明要义释》。原文释：“由于通达生死与涅槃无自

性，则远离六十二种恶见摄为十四种的边见。若有他部来问佛曰：我与世间为有边耶？佛则默然不

答，为什么？因为对于无有所别法的能别法，不可答覆。并且佛了知问者不是说无我和诸蕴自性空

的法器，故佛不说，正由于如是甚深法，在非法器的众生前不说的原故。诸智者了知如实现证应说

和不应说的遍智能仁是遍知一切的，不是不知而不答覆。关于诸法真实性的理，余处广说，故不繁

赘。” 

② 贾曹杰尊者著、任杰译《中观宝鬘论显明要义释》：“诽谤业果的名为无见者，由此无见为缘

即堕恶趣；深信业果的世间正见名为有见者，由此有见为增上即生善道。” 
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或念：佛教宗义须知，外道宗义岂必了知？ 

答：诸智者了知自他一切宗义实为必要。盖若不知，则不善知外宗为劣、

内宗为胜；若不善知，执劣执胜，唯成偏执自方，或随心所欲。 

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚ�འི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་གྲུ་དགོས་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་

མཆོའ �་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། “ཇི་ལྟར་ཀླུང་བཞིན་བརྒལ་འདོད་

པ། །གཟིངས་དག་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བཏང་བྱ་ཡིན་ན་ཡང༌། །རྗེས་སུ་དཔག་མེད་༼པ་༽བཟུང་རིགས་བྱ། །”
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

又，了知内外宗义，实为必要。如欲渡海，往趣彼岸，则需船舶。渡宗

义海，往趣彼岸，则须了知内外宗义。如《中观心论》云：“譬如欲渡川，

必善持舟筏，若是须舍者，理应持比量。①” 

རང་རེའི་རྗེ་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོགས་བརྗོད་ལས།
“དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མི་ཕམ་ཆོས་རྗེ་དང༌། །”ཞེས་པ་ནས། “ཚ�མ་པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། །”ཞེས་པའི་བར་

དང༌། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་ལས། “དེ་ཚ�་རང་གཞན་སྡེ་བ་ཡི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦྱངས་པ་ན། །”ཞེས་སོགས་དང༌། 
རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་བསྟོད་པར། “རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་ཕ་རོལ་སོན། །”ཞེས་སོགས་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རབ་དུ་མ་ལས་

ཀྱང་རང་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 
我等至尊宗师师徒，善习自他一切宗义。《证道歌》②云：“是故我于慈

氏主，瞻洲六胜二庄严，所有大论细研习。”《缘起赞》曰：“次于自他宗，

修学众教时” ③云云。《嘉曹杰赞》曰：“臻自他宗边”云云。克主杰之诸著

作中，亦善巧说自部一切宗义。由此可知。 

སྨྲས་བ། རྟག་ཆད་སྨྲ་བ་ངན་པ་སྣ་ཚ�གས་པའི། །བྲག་རི་མཐོན་པོ་གང་དག་སྤུངས་པ་ཡང༌། ། 

པཎ་ཆེན་ཀླུ་དབང་སྟོང་གི་རིགས་ཚུལ་གྱི། །གནམ་ལྕགས་ཐོག་ཆེན་བབས་པའི་ཅིག་ཅར་བཅོམ། ། 

颂曰： 

说常说断诸恶论，巍峨石山任几聚； 

                                                 
① �ེ་དགེ་བ�ན་འ�ར། ད�་མ། ཛ། 39b. 原文：ཇི་�ར་�ང་ཆེན་�ལ་འདོད་པ། །གཟིངས་དག་ཡོངས་�་འཛ�ན་པ་

�ར། །དེ་བཞིན་གཏང་�་ཡིན་ན་ཡང་། །�ེས་�་དཔག་པ་ག�ང་བར་རིགས།། 

②《证道歌》为宗喀巴大师自述修证经历之文。此句引自江波所译《证道歌》，《解脱之门——仁

钦曲扎译著集》，昆明：云南民族出版社，2006 年，584 页。 

③ 引自法尊法师：《缘起赞论略释》。http://read.goodweb.cn/news/news_view.asp?newsid=38958 
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大智龙王千正理，洪声霹雳尽皆摧。 

རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་མཆོག་དམན་ཡོད་དོ་ཞེས། །ཀུན་གྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཇི་བཞིན་སྒྲོགས་མོད་ཀྱང༌། ། 

ཁྱད་པར་མི་ཤེས་རང་ཕྱོགས་མཆོག་འཛ�ན་པ། །ཕྱོགས་ལྷུང་གདོན་གྱིས་ཟིན་པར་གསུངས་པས་ན། ། 

自他宗义诸胜劣，如诸龙吟虽释竟， 

我等无知固执甚，所说若狎偏私魔， 

མཁས་པའི་གཞུང་མང་དག་ལ་འདྲིས་བྱས་ཏེ། །མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ། ། 

མཁས་པའི་བཞེད་སྲོལ་མ་ནོར་བཀོད་པ་འདིས། །མཁས་པའི་ཚ�གས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅིག ། 

智者众论已谙熟，智者观慧今求索， 

智者宗轨无谬述，智者善众愿熙怡。 

ཅེས་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའ �་དོན་བསྡུས་པ་བློ་གསལ་འཇུག་པའི་ཁང་བཟང་ལས། གཞན་སྡེའི་

ལུགས་བཀོད་ནས་བཀག་པའི་སྐབས་སོ།།༈།། 

《自他一切宗义摄要，睿哲所造雅室》之中，述、破外道宗义品竟。  
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ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ།  

敬礼尊重妙音！ 

གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་གི་མཆོག །རིགས་ལམ་མན་ངག་ཚ�གས་དང་ཆ་ཤས་ཀྱང༌། ། 

སྟོན་མཛད་ཡོངས་སུ་འཛ�ན་པའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ། ། 

观见诸宗最胜眼，理路教授聚与分， 

讲著遍摄诸善士，念已生信身毛竖， 

རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣམས། །མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། ། 

དོན་བསྡུས་གོ་སླའི་ངག་གིས་འདིར་བཤད་ཀྱི། །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་མཆིས་ན་འཇུག་པར་རིགས། ། 

自部宗义总别等，如诸贤哲之所许， 

此宣摄义易解语，正直智者理当入。 
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ཀ༢ རང་�ེའི་�བ་མཐའ་�མ་པར་བཞག་པ། 

乙二、佛教宗义建立 

གཉིས་པ་རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཉིས། །སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་པའོ། ། 

分二：丙一、总示，丙二、别说。 
ཁ༡ �ིར་བ�ན་པ། 

丙一、总示 

དང་པོ་ནི། རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་པ་རྣམ་པ་བཞིར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདོ་སྡེ་པ། སེམས་ཙམ་
པ། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་བཞིར་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་ལྡན་གྲགས་པས། “བྱེ་བྲག་སྨྲ་དང་མདོ་སྡེ་པ། །རྣལ་

འབྱོར་སྤྱོད་དང་དབུ་མ་བ། །འགྱུར་རོ་” ①
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པོ་དེ་དག་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་

མཐའ་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། བྱེ་མདོ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། དབུ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་

མཐའ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འདུ་བའི་ཕྱིར། 

同为佛教宗义者，决定有四：毗婆沙宗(Vaibhāṣika)、经部宗(Sautrāntika)、

唯识宗(Yogācāra)、中观宗(Mādhyamika)。如妙祥称法胤王(Jātya Mañjuśrīkīrti)

云：“婆沙及经部，瑜伽行中观。”此四复摄为大乘小乘二种宗义：婆沙、

经部二宗摄为小乘宗义，中观、唯识二宗摄为大乘宗义故。 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་གང་གིས་ཕྱེ་སྙམ་ན། དེ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མ་པ་དང༌། ཐོགས་མེད་ཀྱི་

སེམས་ཙམ་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕྱེ་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀས་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕྱེ་ལ། དེའི་ཞར་བྱུང་དུ་ཐེག་དམན་

གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བལྟོས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཡང་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། ། 

若念：大、小二乘车轨由谁开辟？曰：龙猛(Nāgārjuna)开辟中观车轨，

无著(Asaṅga)开辟唯识车轨。二尊开辟大乘车轨，由此附带，其所观待小乘

宗义车轨亦复得开。 

གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་སོ་སོ་ནས་རང་རང་གི་ལུགས་དེ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་ལུགས་དང༌། རང་གི་ལུགས་དེ་ཡང་

རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་དང་མ་འདྲེས་པར་འདོད་ལ།  

四部宗义，各许自宗即导师佛陀之自宗，且许自宗皆不杂常断二边。 

དེ་ལྟ་ནའང༌། གཞན་སྡེ་ཕྱི་རོལ་པས། རྟག་པའི་བདག་སོགས་ཁས་བླངས་པ་ནི། རང་སྡེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འགོག་

                                                 
① ལྕང་སྐྱ་གྲུབ་མཐའ་ལས། བྱེ་བྲག་སྨྲ་དང་མདོ་སྡེ་པ། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་དབུ་མ་པའི། །གྲུབ་མཐའ་གང་ཞིག་ཆོས་སོགས་ཀྱི། །ཆིགས་བཅད་སངས་

རྒྱས་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ། །ཅེས་སོ། ། 
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ཅིང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འདུས་མ་བྱས་ལ་རྫས་གྲུབ་འདོད་པ་དེ། མདོ་སྡེ་པས་འགོག དེས་རང་མཚན་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་

གི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གཞིར་གནས་ཚ�ད་ཀྱི་དབང་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ། སེམས་ཙམ་པས་འགོག སེམས་ཙམ་པས་དངོས་པོ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དེ། དབུ་མ་པས་འགོག་པས་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་ལས་གོང་མ་གོང་མ་མཆོག་ཡིན་ནོ། ། 

虽则如是，然异宗外道，许常我等者，为佛教中毗婆沙师之所破斥；毗

婆沙师许无为实有，为经部师之所破斥；经部诸师许自相住于各自名言所依，

由此增上而得成立，此为唯识师所破斥；唯识师许事谛实成立，为中观师之

所破斥。由此，上上宗义胜于下下。 

དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་རྣམས་ལས་སྔ་མ་རྣམས་ཕྱི་མའི་སྟེགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ཡང་ཕྱི་རོལ་པས་བདག་

དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ལྟ་བུ་འཇོག་མ་ཤེས་ལ། བྱེ་སྨྲས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ། མདོ་སྡེ་པས་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལ་བཏགས་

ཡོད་འཇོག་ཤེས་པའི་སྟེགས་དང༌། མདོ་སྡེ་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ། སེམས་ཙམ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་རང་ཉིད་

ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་དབང་གིས་མ་གྲུབ་ཀྱང་བྱ་བྱེད་འཐད་པ་དང༌། ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་ཤེས་པའི་སྟེགས་དང༌། སེམས་ཙམ་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ། དབུ་མ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་

བརྡས་བཞག་པ་ལས་གཞན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལ་བྱ་བྱེད་འཐད་པར་གོ་བའི་སྟེགས་སུ་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ། ། 

因此，四宗义中，诸前为诸后之阶梯。其理者：外道诸师不知如是安立

我及前生后世，毗婆沙师如是了知；以此为阶，经部师于有为无为，知立假

有；经部诸师如是了知，唯识诸师以为阶梯，知一切法于其各自名言安立所

依之上，非自在成立，然能所合宜，及立遍计所执非自相成立；唯识诸师如

是了知，中观诸师以为阶梯，知一切法名言立外，尘许亦无谛实成立，然能

所合宜。 

དེ་ལྟར་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱང༌། དེ་གསུངས་པ་པོའ �་སངས་རྒྱས་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་པ་སོགས་སྐྱོན་མིན་གྱི། 
གདུལ་བྱ་ལ་དབང་པོ་མཆོག་དམན་ཡོད་པས་དེ་དག་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཀྲི་བའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡང༌། 

འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ་ལས། “སྟོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགྲོ་བ་འཁྱམས་

གྱུར་བ། །དེ་དག་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་ཐབས་ཚུལ་དང༌། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །”ཅེས་པ༌དང༌།  

如是虽有胜劣差别，然其宣说者佛陀，无有亲疏等过失，而所化机根有

胜劣，故此等为次第引至佛地方便。如《圣护国请问经》云：“空性寂静无
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生理，众生未解故漂没，悲尊以多百方便，及百正理令彼悟。①” 

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་ཀྱང༌། “བརྡ་སྤྲོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར། །ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་ཀློག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་

གདུལ་བྱ་ལ། །ཅི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །”ཞེས་པ་ནས། “སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་སྙིང་པོ་ཅན། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་

ཅིག་ལའོ། །”ཞེས་པའི་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

又如《宝鬘论》云：“如初教字音，令识读简易；佛于所化机，示彼堪

受法。……空悲心要义，为证菩提说。”② 

དེ་ལྟ་ནའང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ལས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ནི། ལུགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་

ཡིན་ཏེ། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པར་ཕྱིར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། “ལུགས་

འདི་ནི་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའོ་”ཞེས་སོགས་དང༌། རྗེ་བླ་མས། “ཡོད་དང་མེད་པའི་མཐའ་སྤངས་པ། །”ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

虽则如是，中观二派中，应成派宗胜诸余宗，以是远离常断二边清净宗

故。如吉祥月称菩萨云“此宗不共他”等，至尊大师亦云“断诸有无边”等。 

ནང་པའི་ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བཞིར་ངེས་པས་དེ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་བཞིར་ངེས་ལ། དེ་དག་ནི་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ།། ༈ །། 

同为佛教宗义者，决定有四，因此，说其宗义补特伽罗亦定有四。下当

说之。 

ཁ༢ སོ་སོར་བཤད་པ། 

丙二、别说 

གཉིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཞི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདོ་སྡེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་བའི་གྲུབ་མཐའོ། ། 

分四：丙一、毗婆沙宗，丙二、经部宗，丙三、唯识宗，丙四、中观宗。 

                                                 
① 译文转引自法尊法师译《辨了不了义善说藏论》，《宗喀巴大师集》，北京：民族出版社，2001

年，第 8 页。阇那崛多译《大宝积经》卷八十一（护国菩萨会）：“空寂无生处，如是知世已，为彼

作方便，百千诸法门。”(T11, no. 310, p. 469, b24-26) 施护译《佛说护国尊者所问大乘经》卷四：“法

本空寂无有生，不能知悟随轮转，垂慈广为诸众生，方便随机宣妙法。”(T12, no. 321, p. 13, a1-3)  

② 龙树菩萨造、任杰译《中观宝鬘论》：“如初教字音，令识读简易；佛于所化机，示彼堪受法。

有处或说法，令彼离众恶，或为成福德，或具依前二。或为遣此二，甚深怖畏人，空悲心要义，为

证菩提说。” 
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ང༡ �ེ་�ག་�་བའི་�བ་མཐའ། 

丁一、毗婆沙宗 

དང་པོ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལོ། ། 

分四：戊一、相，戊二、词义，戊三、分类，戊四、宗义。 

ཅ༡ མཚན་ཉིད། 

戊一、相 

དང་པོ་ནི། རང་རིག་མི་འདོད་ཅིང་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་བདེན་ཞེན་གྱིས་འདོད་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་

གང་ཟག་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད།  

不许自证分，由谛实执许外境有，此说小乘宗义补特伽罗，为毗婆沙师

相。 

ཅ༢ �་དོན། 

戊二、词义 

གཉིས་པ་ནི། བྱེ་བྲག་བཤད་མཛ�ད་ཆེན་མོའ �་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌། དུས་གསུམ་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ན། བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བའོ། ། 

随行《大毗婆沙论》，及说三世实有差别，故称“毗婆沙师”。 

ཅ༣ ད�ེ་བ། 

戊三、分类 

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ངོ་བོ་སྒོ་ནས་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང༌། ཉི་འོག་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་གཉིས། གྱེས་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་

དབྱེ་ན་སྡེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་རྩ་བའི་སྡེ་བ་བཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ། ཕལ་ཆེན་པ། གནས་བརྟན་པ། མང་

པོས་བཀུར་བའི་སྡེ་བ་དང་བཞིར་གནས་པ་ལ། དང་པོ་ལ་བདུན་གཉིས་པ་ལས་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བཞི་པ་ལས་ཀྱང་

གསུམ་སྟེ། བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དུ་གྱེས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།  

若予分类，由体性门分为二种：迦湿弥罗毗婆沙师(Kāśmīra Vaibhāṣika)、

外方毗婆沙师(Bahiraka Vaibhāṣika)；若由分裂之理区分，有十八部：初先分

为根本四部，即说一切有部、大众部、上座部及正量部；而初中分七、次者

分五、三则有三、四中分三，共计十八。 

འདི་ལ་ཡང་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་སློབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷ་ལྟར་ན། ཇི་སྐད་དུ། འོད་སྲུང་ས་སྟོན་ཆོས་

སྲུང་སྡེ། །མང་ཐོས་གོས་དམར་སློབ་མ་དང༌། །རྣམ་པར་ཕྱེ་དང་གཞི་ཀུན་པ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་བདུན། །ཤར་ནུབ་
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རི་དང་གངས་རིར་གནས། །འདུས་བྱས་རྟག་པར་༼གཏགས་པར་༽སྨྲ་བ་དང༌། །འཇིག་རྟེན་འདས་སྨྲ་ཕལ་ཆེན་སྡེ། །རྒྱལ་

བྱེད་ཚལ་གནས་འཇིགས་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརྟན་གསུམ། །ས་སྒྲོགས་རི་དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་

མ་བུ་པའི་སྡེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། ། 

此中见解，多有不同。然若如轨范师调伏天(Vinītadeva)，如谓：“饮光、

化地、法藏部，多闻部与赤铜堞，分别说部、根本部，说一切有共七部。东

山、西山、雪山住，及将诸行说假部 ①，说出世五大众部。祇陀林、无畏山

住、大寺住，三上座部。鸡胤部及守护部，及与犊子等诸部，是为三种正量

部。”② 

འདི་དག་གི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་ནི་འདུལ་བ་སོགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་དང་ཐེག་དམནགྱི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་ནི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་དགོས་སོ། ། 

此等广差别，当由毗奈耶等了知，且亦应知“小乘补特伽罗”与“说小

乘宗义补特伽罗”所有差别。 

ཅ༤ �བ་མཐའི་འདོད་�ལ། 

戊四、宗义 

བཞི་པ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི་དང༌། ལམ་དང༌། འབྲས་བུའོ། ། 

分三：己一、事，己二、道，己三、果。 

ཆ༡ གཞི། 

己一、事 

དང་པོ་གཞི་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་གཟུགས་ཚ�ར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལྔ། མིག་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཏེ་

                                                 
① 说假部（བཏགས་པར་སྨྲ་བ）：此处藏文引文为 རྟག་པར་སྨྲ་བ（说常部），但据德格版《异部说集》原文

及《翻译名义大集》所载藏文，应为 བཏགས་པར་སྨྲ་བ，即“说假部”。 

② སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། འདུལ་བ། སུ། 154b. 当属意引。原文为：ཤར་དང་ནུབ་དང་གངས་རིར་གནས། །འཇིག་རྟེན་འདས་པར་སྨྲ་པའི་

སྡེ། །བཏགས་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་བ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ། །གཞི་ཀུན་པ་དང་འོད་སྲུངས་སྡེ། །ས་སྟོན་སྡེ་དང་ཆོས་སྲུང་སྡེ། །མང་ཐོས་གོས་དམར་

སློབ་མ་དང་། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་སྨྲ་བའི་སྡེ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གནས་འཇིགས་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརྟན་

པ། །ས་སྒྲོགས་རིས་དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་མ་བུ་ཡི་སྡེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཡུལ་དོན་སློབ་དཔོན་བྱེ་བྲག་གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅོ་

བརྒྱད་གསུངས། ། 东、西、雪山住，并说出世部，以及说假部，大众部五支。根本、饮光部、化地、法藏

部、多闻、赤堞部，及分别说部，是说一切有。祇陀林、无畏、大寺住上座。鸡胤、守护部、以及

犊子部，正量部有三。处、义、师别故，说十八种异。 
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དབང་པོ་ལྔ། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྟེ་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་རྣམས་འདུས་བྱས་

དང༌། ནམ་མཁའ་དང་འགོག་པ་གཉིས་འདུས་མ་བྱས་སོ། ། 

若广分：色、受、想、行、识五蕴，眼、耳、鼻、舌、身五根，色、声、

香、味、触五处，及无表色等，是有为；虚空与二灭，是无为。 

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་འདོད་དེ། གཟུགས་ནས་ཆོས་ཁམས་ཀྱི་བར་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག མིག་ནས་ཡིད་ཀྱི་བར་རྟེན་གྱི་

ཁམས་དྲུག མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་བར་གྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དྲུག་སྟེ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་འདོད་

པས་སོ། ། 

许十八界：色界乃至法界，为六境界；眼界乃至意界，为六所依界；眼

识界乃至意识界，为六识界。三六十八。 

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་འདོད་དེ། གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །མིག་སོགས་དབང་པོའ �་སྐྱེ་མཆེད་

དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཉིས་འདོད་པའི་ཕྱིར། 

亦许十二处：色声等六境处、眼等六根处，共十二处。 

དེ་ཡང་ཕུང་པོར་སྤུངས་པས་ན་ཕུང་པོ། སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཡིན་པ་ན་སྐྱེ་མཆེད། ཆོས་དེའི་རིགས་ཡིན་པས་ན་ཁམས་ཞེས་

བྱའོ། ། 

又，和合积聚故谓“蕴”，生长之门故谓“处”，法之种族故谓“界”①。 

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་འདོད་ལ། འདི་ཙམ་ཞིག་ནི་གྲུབ་

མཐའ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ལེན་ནོ། ། 

许一切所知摄为十八界与十二处。唯此等是一切上部宗义共许。 

དེར་མ་ཟད་འགྲོ་བ་ལྔ། སྐྱེ་གནས་བཞི་སོགས་བཞེད་ལ། མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། འདིས་དངོས་པོ་ལ་རྟག་པའི་

དངོས་པོ་དང༌། མི་རྟག་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་འདོད་པའི་སྔ་མ་ནི། ནམ་མཁའ་རླུང་བརྟེན་པའི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

ཅིག་ཤོས་ནི་སླའོ། །དེས་ན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དོན་གཅིག་པར་བཞེད་ཅེས་གསུང༌། 

此外，许五趣与四生等。所不同者，此宗承许事有“常事”及“无常事”。

前者，例如虚空，能持于风，为其作用。后者易知。是故，许有作用与所知

同义。 
ཤེས་བྱའམ་དངོས་པོ་ལ་དབྱེ་ན། བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད། བཅོམ་པའམ་བློས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་

འཛ�ན་གྱི་བློ་འདོར་དུ་རུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ལ།  

                                                 
① 《俱舍论》卷一（《分别界品第一》）：“聚生门种族，是蕴处界义。”(T29, no. 1558, p. 4, c13) 
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所知或事分为二谛：破坏或以慧析除时，执取之觉堪舍之法，即世俗谛。 

བསམ་དོན་ནི་མཚ�ན་ན། རྫ་བུམ་ལྟ་བུ་མ་བཤིག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལ་བུམ་པའོ་སྙམ་པའི་བློ་སྐྱེ་ཡང༌། བཤིག་

པའི་ཚ�་དེ་ལ་བུམ་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བས་ན། རྫ་བུམ་དང་དེའི་ནང་གི་ཆུ་ལྟ་བུ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། མཛ�ད་ལས། 

“གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ།”ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

此说意指，譬如陶瓶，未毁之时，缘可生觉；而其毁时，执瓶之觉缘之

不生。故如陶瓶及其中水，为世俗谛。如《俱舍论》云：“彼觉破便无，慧

析余亦尔，如瓶水世俗。①” 

བཅོམ་པའམ་བློས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛ�ན་གྱི་བློ་མི་འདོར་བའི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

ལ། བསམ་དོན་སྔར་གྱི་ཟློག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཤེས་ཤིང༌། མཚན་གཞི་ནི། གཟུགས་དང་ཚ�ར་བ་ལྟ་བུ། གཞན་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་

མེད། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད། འདུས་བྱས་ཆ་མེད་རྣམས་སོ། ། 

若破坏之，或以慧析除时，执取之心不舍之法，即胜义谛，返前所说析

出之义即可了知；所相者，如色与受，复有无分方极微、无时分刹那知、无

为等。 

ཀུན་རྫོབ་དང་བཏགས་ཡོད་དམ་གཅིག་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་རྫས་ཡོད་དོན་གཅིག་པར་འདོད་དོ། ། 

许世俗与假有同义，胜义与实有同义。 

གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་འདོད་ཅིང༌། གནས་མ་བུ་པས་དེ་

འདྲའི་སྟོང་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་མི་འདོད་ཀྱང༌། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྟོང་པ་དེ་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་

འདོད་ལ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཁས་མི་ལེན་ནོ། ། 

许补特伽罗能独立实有空，为细分补特伽罗无我；然犊子部不许如是空

为细分补特伽罗无我，而许常、一、自在空为细分无我。不许“法无我”之

名言。 

ཕུང་པོའ �་རྒྱུན་དང༌། ཚ�གས་པ་དང༌། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་གང་ཟག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། མངོན་

སུམ་དང་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཁས་ལེན་ཀྱང༌། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ནི་ཚད་མར་མི་འདོད་དོ། །འདི་དང་མདོ་སྡེ་པ་ཁ་

ཅིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་བཀར་མི་འདོད་ཀྱང་འདོད་པའང་ཡོད་ཅེས་གསུངས།། ༈ །། 

                                                 
① 《俱舍论》卷二十二（《分别贤圣品第六》）：“彼觉破便无，慧析余亦尔，如瓶水世俗，异此

名胜义。”(T29, no. 1558, p. 116, b13-14) 
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许蕴续流与和合为补特伽罗，少分许意识为补特伽罗。许现量与比量，

然不许有色根为量。毗婆沙师与经部师，或有不许大乘佛典，或有许者。 

ཆ༢ ལམ། 

己二、道 

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། སྤང་བྱ་དང༌། ལམ་དངོས་སོ། ། 

分二：庚一、道之所断，庚二、正说道。 

ཇ༡ �ང་�། 

庚一、道之所断 

དང་པོ་ནིསྒྲིབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང༌། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་སྒྲིབ་པའམ་མུན་པ་གཉིས་འདོད་ཀྱང༌། ཤེས་

སྒྲིབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནི་ཁས་ལེན་པར་མི་བཤད། གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཉོན་མོངས་

ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་བག་ཆགས་དང༌། དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་

པའོ། ། 

许障分二：染污障与非染污障，或二种冥，然未说承许“所知障”之名

言。补特伽罗我执，及由此而生之诸烦恼，为染污障；彼等习气及依彼而出

之粗重，为非染污障。 

ཆ༢ ལམ་དངོས། 

庚二、正说道 

གཉིས་པ་ལམ་དངོས་ལ། ཚ�གས་སྦྱོར་གྱི་ལམ་གཉིས། མཐོང་སྒོམ་གྱི་ལམ་གཉིས། མི་སློབ་ལམ་སྟེ་ལྔ་འདོད་ལ། 

ཡང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་བར་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་སོགས་འདོད་ཅིང༌། འོན་ཀྱང་ས་བཅུ་དང་

ལོངས་སྐུའི་ཐ་སྙད་ཁས་མི་ལེན་ནོ། ། 

许有五道：资粮道、加行道、见道、修道、无学道。许四念住乃至八圣

道支为三十七菩提分，然不许“十地”及“报身”之名言。 

གྲོལ་ལམ་གྱི་གཙ�་བོ་ནི་བདེན་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ལམ་དང༌། ཁྱད་པར་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་

པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པར་ཡེ་ཤེས་སོ། །མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་དང༌། བཅུ་

དྲུག་པ་ལམ་རྗེས་ཤེས་སྒོམ་ལམ་དུ་འདོད་དོ།། ༈ །། 

解脱道之扼要，为通达无常等四谛十六行相之道，尤为通达补特伽罗能
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独立实有空 ①之智。许见道十五刹那次第生起，第十六刹那道类智为修道。 

ཆ༣ འ�ས་�། 

己三、果 

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། སྔར་བཤད་པའི་ལམ་གྱི་གཙ�་བོ་དེ་དག་བསྒོམས་པས། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་

སྤངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འདོད་ལ། ཉན་

ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ནི་མྱུར་ན་ཚ�་གསུམ་ལ་ཐོབ་ནུས་པ་དང༌། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་བསྐལ་བ་བརྒྱ་སོགས་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱིས་ཐོབ་ནུས་པར་འདོད།  

由修前说道之扼要，断染无知证阿罗汉，断不染污无知成佛。承许速极

三世可得声闻菩提，百余劫得独觉菩提，三无量劫得佛菩提。 

ཉན་ཐོས་ལ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་དང༌། ཞུགས་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་དང༌། དམན་པའི་དགྲ་བཅོམ་སྤངས་རྟོགས་

ལས་ཉམས་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་འགྱུར་སྲིད་པའང་འདོད། 

许声闻二十僧及向、住之安立应理，亦许有劣根阿罗汉断证退失，成预

流果。 

སངས་རྒྱས་གྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཁས་ལེན་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་དང་མི་འདྲ་བ་ནི། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུངས་ཏེ་སྲོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བ་ཕན་ཆད་ལ་སོ་སྐྱེ་དང༌། དེའི་མཚན་ཐོག་དེ་ཉིད་ལ་མཐོང་ལམ་སྔོན་དུ་

བྱས་པ་ནས་འཕགས་པར་འདོད་ལ།   

虽许佛陀十二行迹，不同大乘。始自最初发菩提心，乃至初夜降伏魔众，

许为异生；即此初夜 ②见道前行，后为圣者； 

དེ་ཡང་འཕོ་བ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་མཛད་ཀྱི་བར་དུ་ཁྱིམ་པ་དང༌། དེ་ཕྱིན་ཆད་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། མཛད་པ་

ཡང་དེ་ལྟར་བསྟུན་ནས། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་མཛད་པ་ཡང་དངོས་གནས་པར་འདོད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚ�་རིག་

པ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཁས་ལེན་པས། དེ་ཕྱིན་ཆད་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་སྟོན་པར་མི་འདོད་ལ།  

又许从降生至未出家，为在家人。而后，出家、所作事业如是接续。在

家、出家行迹，亦许真实。许涅槃时，心续断故，不许此后显现色身庄严； 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཀྱང༌། དེའི་གཟུགས་

ཕུང་དེ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པར་འདོད་པས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཏུ་མི་འདོད། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་

                                                 
① 能独立实有：法尊法师译为“能独立之实物有”。 

② 夜分三时：初、中、后也。 
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ཀྱང་སློབ་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་ལ་འཇོག་གོ །གང་ཟག་དེ་རྣམས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་

མི་འདོད་དོ། ། 

佛心相续尽智、无生智，许为佛宝；然佛色蕴，许唯苦谛，故非佛宝。

如是，有学圣者心续道谛，立为僧宝。不许有学圣者补特伽罗为僧宝。 

འདི་དང་མདོ་སྡེ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་འདོད་པས་དོན་སྨྲ་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་སོ།། ༈ །། 

毗婆沙师及经部师许有外境，故亦称之“说外境师”。 

ང༢ མདོ་�ེ་པའི་�བ་མཐའ། 

丁二、经部宗 

གཉིས་པ་མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའོ། ། 

分四：戊一、相，戊二、词义，戊三、分类，戊四、宗义。 

ཅ༡ མཚན་ཉིད། 

戊一、相 

དང་པོ་ནི། རང་རིག་དང་ཕྱི་དོན་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ། མདོ་

སྡེ་པའི་མཚན་ཉིད། 

许自证分及许外境，说小乘宗义之补特伽罗，为经部师相。 

ཅ༢ �་དོན། 

戊二、词义 

གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདོ་ཚད་མར་བཟུང་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་མདོ་སྡེ་

པའོ། ། 

佛说之经，持以为量，随奉遵行，为经部师。 

ཅ༣ ད�ེ་བ། 

戊三、分类 

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། ལུང་གི་རྗེས་འབྲང་དང༌། རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་གི་མདོ་སྡེ་པའོ། ། 

一、随教行经部师，二、随理行经部师。 

དང་པོ་ནི། མངོན་པ་མཛ�ད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་གི་མདོ་སྡེ་པ་ལྟ་བུ།  

一、如随行《阿毗达磨俱舍论》之经部师。 

གཉིས་པ་ནི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་མདོ་སྡེ་པ་ལྟ་བུའོ། ། 
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二、如随行七部量论之经部师。 

མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ནི། ཤཱ་རིའི་བུས་བསྡུས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་བདུན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་

ལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀར་འདོད་ཀྱང༌། མདོ་སྡེ་པས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་བསྡུས་པ་

ཡིན་གྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ།། ༈ །། 

对法七论，即舍利子所集《法蕴足论》等七部论，毗婆沙师许为佛语，

然经部师许为由诸阿罗汉所集，而非佛语。 

ཅ༤ �བ་མཐའ། 

戊四、宗义 

བཞི་པ་གྲུབ་མཐའ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུའོ། 

分三：己一、事，己二、道，己三、果。 

ཆ༡ གཞི། 

己一、事 

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་བར་འདོད་ཅིང༌། དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་རྣམས། དོན་

དམ་བདེན་པར་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མི་ནུས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འདོད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། “དོན་དམ་དོན་

བྱེད་ནུས་པ་གང༌། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སྟེ། །”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། 

许所知分为二谛，数量决定。胜义能表作用诸法，为胜义谛；不能胜义

表作用法，为世俗谛。如《释量论》云：“胜义能作义，是此胜义有，余为

世俗有。”① 

དེ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཕན་གནོད་སོགས་དངོས་པོ་ཁོ་ནའི་སྟེང་ནས་འཐད་ཀྱི། དངོས་མེད་ལ་དེ་མི་འཐད་པས། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པར་འདོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ། རང་མཚན། འདུས་བྱས། དོན་དམ་

བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་པ་དང༌། སྤྱི་མཚན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ ། 

此复因果、损益等，唯于事上应理，于无事上非理，故一切事胜义能作

义。是故事、自相、有为、胜义谛等同义，共相、无为法、世俗谛等同义。 

གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པས། ཚད་མ་ལ་མངོན་རྗེས་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཞན་ཡང་ཡུལ་དང་

                                                 
① 法尊法师《释量论略解》：胜义能作义，是此胜义有，余为世俗谛，说为自共相。如瓶瓯等，

是此论中所说之胜义有，以胜义能作义故。余于分别心现为瓶者，唯世俗有，以是不能作义之法故

（能作义即有作用法，不能作义即无作用法）。其能不能作义二法，即说自相共相故。 
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ཡུལ་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་པ་རྒྱས་པར་ནི་བསྡུས་གཞུང་སོགས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

所量分为自相、共相，数量决定，则量决定分为现量、比量二种。又，

境与有境，分法众多，广如《摄类》。 

འདི་དང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀས་ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་མི་འདོད་ལ། འདོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་ཕལ་ཆེར་ནི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འདོད་པ་བཞིན་ནོ།། ༈ །། 

经部师与毗婆沙师，二皆不许阿赖耶识及染污意；多所共许，如前所述，

如毗婆沙师所许蕴、界、处等。 

ཆ༢ ལམ། 

己二、道 

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

分二：庚一、所断，庚二、正说道。 

ཇ༡ �ང་�། 

庚一、道之所断 

སྤང་བྱ་ནི་བྱེ་སྨྲ་དང་མཐུན་ཅིང་ 

道之所断同于毗婆沙宗。 

ཇ༢ ལམ་དངོས། 

庚二、正说道 

ལམ་གྱི་དམིགས་པ་ནི་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཉིད་ཡིན་ལ། ལམ་ལྔའི་དབྱེ་བ་བྱེད་ཀྱང༌། 

ས་བཅུ་དང་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་མི་འདོད་པ་སྔར་བཞིན་ནོ། ། 

道之所缘，即无常等四谛十六行相。虽分五道，然亦如前，不许建立十

地、报身。 

འོན་ཀྱང་འདི་ལ་ཐེག་ཆེན་བཀར་འདོད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ན། དེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་དང་

ལོངས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། ། 

然则或曰此宗有许大乘佛典，故若如此，显然有许其中所说，建立十地

以及报身。 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། གྲོལ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ནི། གང་ཟག་རང་

རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་ལ། སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་ཀྱང་
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ཡིན་ནོ། ། 

通达补特伽罗无我之智，为解脱道体性；补特伽罗无我，意指犹如补特

伽罗能独立实有之空性。即此空性亦是真如，亦圆成实。 

གཞན་ཡང་ལམ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན། རྣམ་ཐར་པརྒྱད། སྙོམས་འཇུག་དགུ་སོགས་ཀྱང་འདོད་ལ། སངས་

རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་ཀྱང༌། རང་ཉིད་ཞི་བདེ་གཙ�་བོར་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྤོང་མི་ནུས་པས། བློ་དེ་སངས་

རྒྱས་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུར་མི་འགྲོ་བར་ཚད་ལྡན་གྱི་བཤད་པ་ཡང་མཐོང་ཞིང༌། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་ཀྱང་བདག་མེད་

རྟོགས་པའི་ལམ་གཙ�་བོར་བསྒོམས་པས་རང་ལམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནུས་པར་འདོད་དོ།། ༈ །། 

复次，亦许道分为三十七菩提分、八解脱、九次第定等，亦有少分欲证

佛位，然不能断主求自寂安乐之心，是故此心不成获证佛位亲因。此亦可见

具量释论。虽无殊胜方便，然由主修通达无我之道，能获证自道菩提。 

ཆ༣ འ�ས་�། 

己三、果 

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་ཙམ་སྤངས་པས་དམན་པའི་དགྲ་བཅོམ་དང༌། ཉོན་མོངས་ཅན་

དང་ཉོན་མོངས་མིན་པའི་མི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་འབྲས་བུ་དོན་གཉིས་

མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། ། 

许由唯断染污无知，证得小乘阿罗汉；由结合修断染污无知与不染污无

知之道，能得二利究竟佛果。 

འདིས་ཉན་ཐོས་ལ་ཞུགས་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་འདོད་ལ། མདོར་ན་འདི་དང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་ལ་

བདེན་གཉིས་དང༌། ལམ་ལ་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ལམ་དང༌། འབྲས་བུ་ལ་དམན་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་རྫོགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་གཉིས། 

此师亦许声闻向、住建立。总之，经部师与毗婆沙师许“事”为二谛，

“道”为通达无常等十六行相之道，“果”有小乘菩提及圆满菩提二种。 

གཞན་ཡང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང༌། ཚད་མ་ལ་མངོན་རྗེས་གཉིས་སོགས་འདོད་

པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀྱང་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་བྱེ་སྨྲས་འདུས་མ་བྱས། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་

མེད་སོགས་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་ལ། མདོ་སྡེ་པས་དེ་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འདོད་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་དངོས་གནས་པར་འདོད་ཀྱང༌། ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས་

སུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ།། ༈ །། 
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又，色中许无表色，量分现量、比量二种，此等所许虽似相同，当知内

分亦有差别。譬如毗婆沙师许无为及无方分微尘等为胜义谛，而经部师则许

此等为世俗谛；毗婆沙师许无表色为真实色，经部师则许为遍计所起色。 

ང༣ སེམས་ཙམ་པའི་�གས་�ི་�བ་མཐའ། 

丁三、唯识宗 

གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའོ། ། 

分四：戊一、相，戊二、名义，戊三、分类，戊四、宗义。 

ཅ༡ མཚན་ཉིད། 

戊一、相 

དང་པོ་ནི། ཕྱི་དོན་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་རང་རིག་སོགས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ། སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད།  

不许外境，而许自证等事谛实有之说大乘宗义补特伽罗，为唯识师相。 

ཅ༢ �་དོན། 

戊二、名义 

གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་དོན་མེད་ཅིང༌། ཁམས་གསུམ་པོ་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་ན། སེམས་ཙམ་པའམ། རྣམ་

རིག་པ་ཞེས་བྱ་ལ། མིང་གཞན་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་དོ། །མཚན་གཞི་ནི། དབྱིག་གཉེན། ཕྱོགས་གླང༌། 

ཆོས་གྲགས་རྣམས་སོ། ། 

说无外境，三界唯是心之体性，故名“唯心师(*Cittamātra)”或“唯识师

(Vijñaptimātra)”。别名亦称瑜伽行派(Yogācāra)。所相如世亲(Vasubandhu)、

陈那(Dignāga)、法称(Dharmakīrti)等。 

ཅ༣ ད�ེ་བ། 

戊三、分类 

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་བརྫུན་པ་གཉིས། ཚུར་མཐོང་གི་གཟུགས་འཛ�ན་དབང་

པོའ �་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་རགས་པར་སྣང་བ་ནི། རྣམ་བདེན་བརྫུན་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་པའི་གཞི་ཡིན་པས། རྣམ་བརྫུན་པས་

དེ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། རྣམ་བདེན་པས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། ། 

此分二派：真相唯识派、假相唯识派。异生执色根现觉中粗色显现，是

真假派所诤之事。假相派许如是显现非如所现成立，真相派许如其所现。 
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རྣམ་བདེན་པ་ལ་ཡང༌། གཟུང་འཛ�ན་གྲངས་མཉམ། སྒོ་ང་ཕྱེད་ཚལ། སྣ་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་དང་གསུམ། དེ་ཡང་ཁ་

དོག་ཁྲ་བོ་འཛ�ན་པའི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་དེ་འཛ�ན་པའི་ཚ�། ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་

ཅིང༌། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྔོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པར་འདོད་པས་ན། གཟུང་འཛ�ན་

གྲངས་མཉམ་དང༌། 

真相派中复分为三：能取所取等数派、半卵对开派、纷杂无二派。眼识

取花色斑纹时，若许境方托予青黄等诸一一别相，有境方亦相应生起青黄等

诸一一别相，即名能取所取等数派。 

ཡང་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་ལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སེར་སོགས་

མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་ཅན་དུ་མ་སྐྱེས་པར་ཁྲ་ཙམ་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པར་འདོད་པས་ན། སྒོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་དང༌།  

若许境方托予青黄等诸一一别相，有境方并未生起青黄等诸一一别相，

而仅生起斑纹之相，即名半卵对开派。 

ཡང་དེ་ལྟར་འཛ�ན་པའི་ཚ�་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྔོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་ཅིང་ཁྲ་ཙམ་གྱི་

རྣམ་པ་གཏད། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྔོ་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་ལྡན་དུ་མ་སྐྱེ་པར་ཁྲ་ཙམ་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་

པར་འདོད་པས་ན། སྣ་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། ། 

如是取时，若许境方不托青黄等诸一一别相，而仅托予斑纹之相；有境

方亦未相应生青黄等诸一一别相，而仅相应生斑纹相，即名纷杂无二派。 

རྣམ་བརྫུན་པ་ལ་ཡང༌། དྲི་བཅས་རྣམ་བརྫུན་པ་དང༌། དྲི་མེད་རྣམ་བརྫུན་པ་གཉིས་ཡོད། དེའི་ཁྱད་པར་ནི་གཟུང་

འཛ�ན་གྱི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་དྲི་མས་བསླད་མ་བསླད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་སོ། །འདི་དག་ལ་ད་དུང་ནང་གསེས་

ཀྱི་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་མང་དུ་དོགས་ལ། སྐབས་འདིར་མ་ཟད། མདོ་སྡེ་པ་ལ་ཡང་གཟུང་འཛ�ན་གྲངས་མཉམ་པ་སོགས་

གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་དོ།། ༈ །། 

假相派亦分二：有垢假相派、无垢假相派。其差别者，由许能取所取识

体是否为垢所染而分。此等仍有众多内分，恐繁不赘。非唯此宗，经部师亦

有能取所取等数派等三种。 

ང༤ �བ་མཐའ། 

戊四、宗义 

བཞི་པ་གྲུབ་མཐའ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུའོ། ། 

分三：己一、事，己二、道，己三、果。 
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ཅ༡ གཞི། 

己一、事 

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ནོ། ། 

分二：庚一、境，庚二、有境。 

ཆ༡ �ལ། 

庚一、境 

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་དང༌། མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་ཀྱང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། 

ཆོས་ཉིད། སྟོང་ཉིད། ཆོས་དབྱིངས། གནས་ལུགས་རྣམས་དོན་གཅིག་པར་འདོད། དོན་དམ་པ་ལ་སྒྲས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་

དབྱེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་གཉིས། 

于所知中建立二谛及三自性。胜义谛、法性、空性、法界、实相同义。

胜义谛由言诠门分为二种：细分补特伽罗无我、细分法无我。 

དང་པོ་ནི་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བུ་སྟེ་འདི་གཞན་གྱིས་དོན་དམ་པ་དངོས་

ཡིན་པར་མི་འདོད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད། གཉིས་པ་ནི་གཟུགས་དང་དེ་འཛ�ན་པའི་ཚད་མ་རྫས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་

ལྟ་བུའོ། །  

前者，如补特伽罗能独立实有空之空性。亦有余师不许此空为真胜义。

后者，如色与执色之量异体空之空性。 

འདི་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀྱིས་དོན་དམ་བདེན་པར་མི་འདོད་ཀྱང་འདི་བས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་

འདོད་དོ། །རྒྱས་པར་དབྱེ་ན་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་བཅོ་བརྒྱད་ཉི་ཤུར་འབྱེད་ལ། བསྡུ་ན་སྟོང་ཉིད་བཞི་དང་བདེན་གཉིས་སུའང་

འདུའོ། ། 

自续派等不许此为胜义谛，然唯识师许为胜义谛及圆成实。若予广分，

可分十六 ①、十八 ②、二十空性 ①，略摄为四空性 ②，及为二谛。 

                                                 
① 《显扬圣教论》卷十五（成空品第六）：“十六空者，所谓内空、外空、内外空、大空、空空、

胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无初后空（无际空）、无损尽空（无变异空）、性空（本性空）、

相空、一切法空、无性空、无性自性空。”(T31, no. 1602, p. 556, a15-18)  

② 鸠摩罗什译《摩诃般若波罗蜜经》卷一（序品第一）：“复次，舍利弗！菩萨摩诃萨欲住内空、

外空、内外空、空空、大空、第一义空（胜义空）、有为空、无为空、毕竟空、无始空（无际空）、

散空、性空（本性空）、自相空、诸法空、不可得空、无法空（无性空）、有法空（自性空）、无法有

法空（无性自性空），当学般若波罗蜜。”(T08, no. 223, p. 219, c8-12) 
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མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་དབང་དང་འདུས་བྱས་དོན་གཅིག་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་མིན་པའི་འདུས་མ་བྱས་

རྣམས་ཀུན་བཏགས་དང༌། སྟོང་ཉིད་དང་ཡོངས་གྲུབ་དོན་གཅིག  

三自性中，依他起自性与有为法同义，非空性之诸无为法与遍计所执自

性同义，空性与圆成实自性同义。 

འདི་ཙམ་ཞིག་དབུ་མ་པ་ཡང་འདོད་ཀྱང་བདེན་གྲུབ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་སྟེ། འདིས་ཀུན་བཏགས་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་ཅིང༌། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་སོ་སོ་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། དབུ་མ་པས་བདེན་གྲུབ་

ཀྱི་ཆོས་ཡོད་པར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། 

中观师虽许三自性，然不许谛实成立，差别甚大，以唯识师许遍计所执

非谛实成立，而依他起、圆成实谛实成立，而中观宗不许有谛实成立之法故。 

དེ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞན་དབང་ལ་འཐད་པས་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་ཡོངས་གྲུབ་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་གི་ངོ་བོར་བདེན་པས་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའོ། ། 

又，因果建立于依他起为应理故，谛实成立；圆成实于圣根本智是谛实

故，谛实成立。 

མཚན་ཉིད་གསུམ་སོགས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི། མདོ་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་དང༌། མདོ་སྡེ་རྒྱན་

སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གཞུང་དུ་མ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། ། 

三自性等事道果建立，出于《解深密经》、《经庄严论》等，及无著昆仲

诸论等。 

ཆ༢ �ལ་ཅན། 

庚二、有境 

གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་ལ། འདི་བ་ལ་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པ་བརྒྱད་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། འདོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སོགས་དྲུག་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་གཉིས་བཞག་པས་བརྒྱད་འདོད་དོ། ། 

唯识师中有许八识及不许八识二派。许八识者，于眼等六识之上，安立

                                                                                                                                          
① 《大般若波罗蜜多经》卷三（学观品第二）：“复次，舍利子！若菩萨摩诃萨欲通达内空、外

空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，应学般若波罗蜜多。”(T05, 

no. 220, p. 13, b22-26) 

② 《现观庄严论释心要庄严疏》（宗根法师译）：“此是开广所分差别，略则前十六空摄入后之四

空：以有法为空性处者摄入初二之中，以真如为空性处者摄入后二中故。” 
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阿赖耶识及染污意，而为八识。 

ཀུན་གཞི་ནི་ངོ་བོ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཞིག་ཏུ་འདོད་ལ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པས་ལས་

འབྲས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའི་བདག་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང༌། ཉོན་ཡིད་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་ངར་འཛ�ན་པའི་སེམས་སྒྲིབ་

ལུང་མ་བསྟན་ཞིག་ཏུ་འདོད་དོ། ། 

许阿赖耶为体性无记之意识；是受生者，故为业果所依之我。染污意为

缘阿赖耶执其为我之心，有覆无记。 

བློ་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་བློ་གཉིས་འདོད་ཅིང༌། ཚད་མ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་

གཉིས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ། དབང་པོའ �་མངོན་སུམ། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་དང་བཞིར་འདོད།  

许觉有量、非量二种。量有现量、比量二种。现量分四：根现量、意现

量、自证现量、瑜伽现量。 

འདི་ཙམ་ཞིག་ནི། མདོ་སྡེ་པ་སེམས་ཙམ་པ་དབུ་མ་པ་གསུམ་མཐུན་ལ། འོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། མདོ་སྡེ་པས་

མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པར་འདོད། སེམས་ཙམ་པས་ཚུར་མཐོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་མངོན་དང་ཡིད་

མངོན་རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ནའང་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ།། ༈ །། 

此为经部师、唯识师、中观师所共许，然亦有差别：经部师许现量周遍

不错乱，唯识师则许异生相续中之根现量与意现量为错乱知。虽如是，然皆

许现量周遍离分别。 

ཅ༢ ལམ། 

己二、道 

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། སྤང་བྱ་དང༌། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་སོ། ། 

分二：庚一、道之所断，庚二、正建立道。 

ཇ༢ �ང་�། 

庚一、道之所断 

དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དང༌། རྩ་ཉོན་དྲུག་དང་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་སོགས་ཉོན་སྒྲིབ་དང༌། 

གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛ�ན་གྱི་རྟོག་པ་བདེན་འཛ�ན་དུ་འདོད་པས་དེ་དང་དེའི་བག་ཆགས་རྣམས་ཤེས་སྒྲིབ་དང༌། ཀུན་

བཏགས་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་བདེན་འཛ�ན་སྒྲིབ་པ་ཡིན་ཀྱང༌། དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་དེ་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་

བདེན་འཛ�ན་ནི་སྒྲིབ་པ་མིན་ནོ། ། 
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补特伽罗我执及其种子、六根本烦恼、二十随烦恼等，为烦恼障。许执

色外境之分别为谛实执，故彼及彼习气为所知障。遍计所执虽是执取谛实之

谛实执障，然事谛实成立，故执事为谛实有之谛实执非障。 

ཇ༢ ལམ་�ི་�མ་གཞག་དངོས། 

庚二、正建立道 

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚ�གས་ཆུང་ངུ་ཙམ་གྱིས་ཟིན་པའི་སྒོ་

ནས་གཙ�་བོར་བསྒོམས་པས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ཅན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་ལ། འབྲིང་གིས་རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་

དང༌། གཟུགས་འཛ�ན་རྫས་གཞན་གྱི་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ་གཞན་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚ�གས་རྒྱ་ཆེན་

པོས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པས། བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ།  

具声闻种姓者，下品福德资粮摄持，主修通达补特伽罗无我见，现证声

闻菩提；具独觉种姓者，中品福德资粮摄持，主修通达补特伽罗无我见，现

证独觉菩提。而诸菩萨，为利他故，上品福德资粮摄持，修习通达色、执异

体空之空性见，现证无上菩提。 

གཟུགས་འཛ�ན་རྫས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའི་དོན་ནི། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་འཛ�ན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་

པའི་ཚ�་ཀུན་གཞི་སོགས་ཀྱིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་སྔོན་པོ་དེ་རང་འཛ�ན་པའི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དམ་

རྫས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱི་དེའི་ཚ�་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་འཛ�ན་པའི་ཤེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་དུ་མེད་དེ། དཔེར་ན། རྨི་ལམ་དུ་རི་རབ་

སོགས་སྣང་བའི་ཚ�་སེམས་མ་ཡིན་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་བའི་རི་སོགས་ཡོད་ཅིང༌། སེམས་ལས་དོན་གཞན་

པའི་རི་སོགས་མེད་པ་བཞིན་ནོ། ། 

“色、执异体空”之义者，如取青之识取青之时，由阿赖耶等所植习气

生起青色，为持青色之识体性；尔时，譬如青色，非于取青识外别有异体。

譬如梦现须弥山等，山虽非心，为心体性，非于心外别有山等。 

འདི་ལ་ལུང་རིག་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་མ་བྲིས་ལ་འདི་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་དོན་མེད་ཚུལ་གོ་དཀའ་ཞིང༌། ལེགས་པར་གོ་ན་

བྱམས་པའི་ཆོས་གསུམ་དང་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ཡང་ངེས་

ནུས་པར་སྣང་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་ན། དེ་ཡང་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པར་གསལ་ལོ། ། 

此处虽有诸多教理，恐繁不赘。唯识宗无外境理之较难了知。若能善了，

则慈氏三法 ①、无著世亲等如唯识宗所释诸论，亦能定了。若不能了，显于

                                                 
① 指弥勒五论中的《辨中边论》、《辨法法性论》和《大乘经庄严论》。据格鲁派，这三部论只能
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彼等亦不善知。 

ཞུགས་གནས་བརྒྱད་དང༌། ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པ་དབུ་མ་པ་དང་འདྲའོ།། ༈ །། 

许八住向、五道、十地之安立，同于中观。 

ཅ༣ འ�ས་�། 

己三、果 

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་གསུམ་དང༌། སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཀྱང་

ཁས་ལེན་ལ། ཕལ་ཆེར་ནི་དབུ་སེམས་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། ། 

许有余、无余、无住三种涅槃，及三身安立。中观、唯识多所共通之处，

下当述之。 

མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནི་གོང་དུ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ་བཞིན་དང༌། རྒྱས་པར་ནི་གཞུང་གཞན་དང༌། གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་

པར་རྣམས་དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ན་གསལ་ཞིང༌། མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྣམ་བདེན་

པས་ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་པས་རང་ལམ་གྱི་ལྷག་མེད་མངོན་དུ་བྱས་པའི་ཚ�་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་ལ། རྣམ་བརྫུན་པ་

ལྟར་ན་སྡུག་ཀུན་རྒྱུད་ཆད་ཀྱང་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་མི་འདོད་དེ། རིག་པའི་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་འགྲོ་བར་

འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདིས་ནི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང༌། རྣམ་བདེན་པ་མཐར་ཐུག་ཐེག་

པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ།། ༈ །། 

现证理趣，如前粗述，广如他论。宗义诸差别于《辨了不了义》中显明。

现证涅槃理趣有二不同：真相派许小乘阿罗汉现证自道无余涅槃时，断心相

续；假相派虽许断苦集相续，然不许断心相续，盖许心续趣佛地故。又，假

相派许究竟一乘，实相派许究竟三乘。 

ང༤ ད�་མ་པའི་�བ་མཐའ། 

丁四、中观宗 

བཞི་པ་དབུ་མ་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་པའོ། ། 

分三：戊一、相，戊二、名义，戊三、分类。 

                                                                                                                                          
以唯识宗宗义来理解。而弥勒五论中的另二部，《现观庄严论》可以瑜伽性中观自续派或中观应成派

宗义来理解。《宝性论》则只能以中观应成派宗义来理解。 
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ཅ༡ མཚན་ཉིད། 

戊一、相 

དང་པོ་ནི། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འདོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ། དབུ་

མ་པའི་མཚན་ཉིད། 

许谛实有法尘许亦无之说大乘宗义补特伽罗，为中观师相。 

ཅ༢ �་དོན། 

戊二、名义 

གཉིས་པ་ནི། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པས་ན། དབུ་མ་པ་

དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་སྨྲ་བས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའོ། ། 

远离常断二边，通达法无谛实，由许此见，故名“中观”；一切诸法，

谛实体性丝毫亦无，由说此故，名为“说无体性宗”。 

ཅ༣ ད�ེ་བ། 

戊三、分类 

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། རང་རྒྱུད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཡོད། 

分二：己一、自续师，己二、应成师。 

ཆ༡ རང་�ད་པ། 

己一、自续师 

དང་པོ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའོ། ། 

分四：庚一、相，庚二、名义，庚三、分类，庚四、宗义。 

ཇ༡ མཚན་ཉིད། 

庚一、相 

དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་སམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤིང་བདེན་གྲུབ་ཐ་

སྙད་དུ་ཡང་མི་འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་དེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད། 

承许自续因或自相所成因，且虽于名言亦不许谛实有之中观师，为中观

自续师相。 
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ཇ༢ �་དོན། 

庚二、名义 

གཉིས་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའོ། ། 

是许自续因之中观，故名“中观自续”。 

ཇ༣ ད�ེ་བ། 

庚三、分类 

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དེ་གཉིས། དང་པོ་ནི་སློབ་

དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚ�། ཀཱ་མ་ལ་ཤྲཱི་ལ། སེང་བཟང་ལྟ་

བུའོ། ། 

分为二种：经部行中观自续师、瑜伽行中观自续师。前者如轨范师清辩

(Bhāvaviveka, Bhavya)、智藏(Jñānagarbha)；后者如轨范师寂护(śāntarakṣita)、

莲花戒(Kamalaśīla)、狮子贤(Haribhadra)。 

ཇ༤ �བ་མཐའ། 

庚四、宗义 

བཞི་པ་གྲུབ་མཐའ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུའོ། ། 

分三：辛一、事，辛二、道，辛三、果。 

ཉ༡ གཞི། 

辛一、事 

དང་པོ་ནི། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་དང་ཐུན་མོང་བའི་འདོད་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་སེམས་ཙམ་པ་དང་འདོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་

བ་ཕལ་ཆེར་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ལ། འདི་བས་བདེན་གྲུབ་མི་འདོད་ཀྱང༌། རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་

གྲུབ་པ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་གསུམ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་འདོད།  

别于下部宗义所许，共于唯识宗之所许，多分如前已说。此派虽不许谛

实有，然许名言上有自性成立、自相成立、自体成立 ①。 

ལེགས་ལྡན་འབྱེད་སོགས་མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ནི། དེ་འཛ�ན་གྱི་ཤེས་པ་ལས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་ཅིང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡིན་པར་འདོད། ཞི་འཚ�་སོགས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། སེམས་ཙམ་པས་

འདོད་པ་ལྟར་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་རང་འཛ�ན་ཤེས་པ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་མ་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །འོན་ཀྱང་སེམས་ཙམ་

                                                 
① 自体成就：此取法尊法师通用译名。直译为“从自方成就”。 
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པས་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་འདོད་ཅིང་འདིས་མི་འདོད་པ་བཤད་ཟིན་ལ། 

若如清辩论师等经部行中观自续师，譬如蓝色，许为与执蓝之识体性异，

且为外境。若如寂护等瑜伽行中观师，则同唯识师，许蓝色与执蓝之识体性

是一、自性是一。然唯识师承许心识谛实成立，此则不许，前已说讫。 

ཕྱི་དོན་འདོད་པའི་དབུ་མ་པས་ནི་རང་རིག་མི་འདོད་ཅིང༌། ཞི་འཚ�འི་རྗེས་འབྲང་རྣམས་ཀྱིས་རང་རིག་ཁས་ལེན་

ནོ། །གཞན་ཡང་ཕྱི་དོན་འདོད་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་དང༌། དེ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་མི་འདོད་ལ། ཕྱི་

དོན་མེད་པར་འདོད་ན་དེ་ཁས་ལེན་རིགས་སོ། ། 

许外境之中观师，不许自证分；寂护随行者，则许自证分。又，若许外

境，则不许外境空 ①，亦不许证外境空慧；若许外境无，则应许之。 

ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པར་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་འདོད་ཅིང༌། བུམ་པ་བདེན་སྟོང་དེ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་

དང༌། བུམ་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་གཞིའོ། ། 

许所知有二谛，数量决定。宝瓶谛实空是胜义谛所相，宝瓶是世俗谛所

相。 

དོན་དམ་ལྡན་པ་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་ལ། ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང༌། ལོག་པའི་

ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སུ་འབྱེད་དེ། དེ་ཡང་ཆུ་དང་བྱད་བཞིན་ལྟ་བུ་ནི། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང༌། སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དང་བྱད་བཞིན་གྱི་

གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་ནི་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འདོད་དོ། ། 

胜义谛广分，同唯识师 ②。世俗谛分二：正世俗、倒世俗。正世俗者，

如水及脸；倒世俗者，则如阳焰、脸之影像。 

ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི། མདོ་སྡེ་པ་དང་མཐུན་པ་

ཤུགས་ཆེ་ལ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི། སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཤས་ཆེའོ། །འདི་གཉིས་ཀས་གང་

ཟག་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚ�་རྙེད་པར་འདོད་པས་གང་ཟག་གི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་གི་མཚན་

གཞི་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། ། 

量知与非量知之建立，经部行中观师与经部师多分相似，瑜伽行中观师

与唯识师多分相似。二师承许名言所立补特伽罗若寻假义可以获得，故许补

特伽罗之意识为补特伽罗之所相。 

                                                 
① 指外境与能取异体空。 

② 十六空、十八空、二十空等。 
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མཚན་ཉིད་གསུམ་འདོད་ཚུལ་ནི་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་ཙམ་ཡིན་ཀྱང༌། མཚན་གཞི་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དེ། འདི་

བས་བུམ་པ་བདེན་སྟོང་ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང༌། ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་མི་འདོད་པས་སོ། །མཚན་ཉིད་

གསུམ་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་གཞན་དབང་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་བདེན་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཆ་ནི་

ཀུན་བཏགས་དང༌། བཏགས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་གོ ། 

承许三相之理，与唯识师唯是相似，所相不同，以自续派许宝瓶谛实空

为所相，而唯识不许故。三相者，宝瓶等诸有为是依他起；即于此等增益为

谛实有之一分，为遍计所执；不如所计而成立之空性，即圆成实。 

ཉ༢ ལམ། 

辛二、道 

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་དང༌། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་སོ། ། 

分二：壬一、道之所断，壬二、正建立道。 

ཏ༡ ལམ་�ི་�ང་�། 

壬一、道之所断 

གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་དུ་འཛ�ན་པའི་རྟོག་པ་རྣམས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་དང༌། ཉོན་སྒྲིབ་ཡིན་ལ། 

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛ�ན་གྱི་རྟོག་པ་དང༌། བདེན་འཛ�ན་རྣམས་ཤེས་སྒྲིབ་ཡིན་

ནོ། །དེར་མ་ཟད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཉོན་སྒྲིབ་ཡིན་ལ། དེའི་བག་ཆགས་དང་བདེན་འཛ�ན་གྱི་བག་

ཆགས་སོགས་ཤེས་སྒྲིབ་བོ། ། 

执补特伽罗能独立实有之分别，是补特伽罗我执与烦恼障。若如瑜伽行

自续师，执外境色之分别及谛实执为所知障。不仅如此，一切烦恼之种子为

烦恼障，而烦恼习气、谛实执习气等为所知障。 

ཏ༢ ལམ་དངོས་བཤད། 

壬二、正建立道 

གཉིས་པ་ལམ་དངོས་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་རང་རང་གི་ལམ་ལ་ཚ�གས་ལམ་སོགས་ལྔ་རེ་ཡོད་ལ། མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་

དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། ཉན་རང་གཉིས་ཀས་གཙ�་བོར་ཉོན་སྒྲིབ་སྤོང་བར་མཚུངས་ཤིང༌། ཐོབ་བྱ་ལ་ཡང་མཆོག་དམན་ཆེར་མེད་

ཀྱང༌། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་བས། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལམ་གཙ�་བོར་བསྒོམས་ནས་

གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་སྤངས་པའི་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྱེད། རང་རྒྱལ་གྱི་རིགས་ཅན་གྱིས་གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛ�ན་

པའི་ཚད་མ་རྫས་གཞན་དུ་འཛ�ན་པའི་རྟོག་པ་སྤང་བྱའི་གཙ�་བོར་བྱས་ནས་སྤོང་བ་དང་དེའི་གཉེན་པོ་བསྒོམས་པས། དེ་
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འདྲའི་རྟོག་པ་དང་ཉོན་སྒྲིབ་གཉིས་ཀ་སྤངས་པའི་ཐར་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འདོད་དོ། ། 

三乘各有资粮道等五道。若如经部行中观师，则声闻独觉主断烦恼障相

同，所得几无胜劣差别。然瑜伽行中观师许：声闻主要修习通达补特伽罗无

我之道，断补特伽罗我执，而证涅槃；具独觉种姓者，则以色与取色之量异

体分别为主要所断，而修断治，断此分别及烦恼障，证得解脱。 

འོན་ཀྱང་འདིས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛ�ན་གྱི་རྟོག་པ་བདེན་འཛ�ན་རགས་པར་འདོད་ཀྱང་བདེན་འཛ�ན་དུ་མི་འདོད་དེ། ཕྱི་

རོལ་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་གོ་མི་ཆོད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་སྟོང་ཉིད་

དེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རགས་པ་ཡིན་གྱི། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཕྲ་མོའམ་སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འདོད་དོ། ། 

虽如此，此师虽许执外境之分别为粗分谛实执，然不许为谛实执，以许

由通达外境空不足以通达空性故；如是空性是粗品法无我，而非细品法无我

或细分空性故。 

ལམ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གཞན་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། ། 

道果余建立，于应成处当说。 

ཉ༣ འ�ས་�། 

辛三、果 

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཀྱང༌། རང་རྒྱལ་ལ་དེ་མི་བྱེད། མྱང་

འདས་ལ་ལྷག་བཅས་སོགས་གསུམ་ལས། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པའི་མྱང་འདས། 

ལྷག་མེད་ནི་དེ་ལས་བཟློག་པར་འདོད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་མྱང་འདས་རྣམས་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་སོ། ། 

虽于声闻立八向住，独觉不立。有余等三涅槃中，有余涅槃为俱苦蕴之

涅槃，无余涅槃为离苦蕴之涅槃，佛地涅槃为无住涅槃。 

སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་རྟོགས་པའི་ལམ་དེ་ཚ�གས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་གསུམ་སོགས་

སུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྲིངས་ཏེ་བསྒོམས་པས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་དོ།། ༈ །། 

通达细分空性之道，由广大二资粮摄持，历经三劫阿僧企耶长时修习，

得大菩提。 

ཆ༢ ཐལ་འ�ར་བ། 

己二、应成师 

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། གྲུབ་མཐའོ། ། 
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分三：庚一、相，庚二、名义，庚三、宗义。 

ཇ༡ མཚན་ཉིད། 

庚一、相 

དང་པོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུའང་ཞལ་གྱིས་མི་བཞེད་པའི་དབུ་མ་པ་དེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །མཚན་གཞི་ནི། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པ། རྗེ་བླ་མ་ལྟ་བུའོ། ། 

名言中亦不许自相成立之中观师，为中观应成师相。例如佛护、月称、

至尊宗喀巴大师。 

ཇ༢ �་དོན། 

庚二、名义 

གཉིས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསྲུང་བྱ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་དབུ་མ་

པ་ཡིན་པས་ན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའོ། ། 

依应成式，即可于对辩者相续生起通达所立之比量，如是承许之中观师，

名“中观应成师”。 

ཇ༣ �བ་མཐའ། 

庚三、宗义 

གསུམ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུ་རྣམ་གཞག་གོ ། 

分三：辛一、事，辛二、道，辛三、果。 

ཉ༡ གཞི། 

辛一、事 

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་དང༌། མངོན་ལྐོག་གཉིས་སོགས་འབྱེད་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། སྟོང་ཉིད་

དོན་གཅིག་ཅིང༌། དབྱེ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་ལ། མཚན་གཞི་ནི། མྱུ་གུ་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་དག་

ཀུན་རྫོབ་དང༌། ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སུ་མི་འབྱེད་ཀྱང༌། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་ལོག་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་

འབྱེད་དེ། བྱད་བཞིན་དེ་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་དང༌། མེ་ལུང་ནང་གི་བྱད་བཞིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་དེ་དེ་

ལ་ལྟོས་ཏེ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

所知分为二谛及现事(pratyakṣa)、不现事(parokṣa)等。胜义谛与空性同义，

分类如前。所相如苗芽无自性。世俗谛虽不分正世俗与倒世俗，然若观待世

间认知，亦可分为正、倒世俗。如观待世间，脸面为正世俗，镜中脸之影像
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则为倒世俗。 

དེ་ཡང་དོན་བསྡུས་ན་འཕྲལ་གྱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསླད་པའི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ནི། ཤེས་ངོ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

ཡང་དག་དང༌། དེས་བསླད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་དུ་བཅས་པ་ནི། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལོག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུང་དཀར་དཀར་

པོར་མཐོང་བའི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དང༌། དུང་དཀར་སེར་པོར་སྣང་བའི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

若摄此义，现错乱缘所未损害根及其境，待此认知，为正世俗；为此所

损六根及境，待此认知，为倒世俗。如见白海螺为白色之根及其境，及见白

海螺为黄色之根及其境。 

གཞན་ཡང་འདི་བ་ལ་ཁས་ལེན་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་ནས། རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད། རང་རིག་ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་རྡུལ་ཕྲན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་

མེད་རྣམས་ཁས་མི་ལེན་ལ། མིང་བརྡས་བཞག་ཙམ་གྱི་ཕྱི་དོན། བདེན་འཛ�ན་ཉོན་སྒྲིབ་ཡིན་པ་དང༌། བདག་མེད་གཉིས་ལ་

ཕྲ་རགས་མི་འབྱེད་པ་དང༌། འགོག་བདེན་རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། འཕགས་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་མྱོང་གིས་ཁྱབ་པ་

དང༌། སོ་སྐྱེའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་དང༌། ཞིག་པ་དངོས་པོར་འདོད་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་ཤེས་པའི་རྣམ་

གཞག་གཞན་ཕལ་ཆེར་ནི་རང་རྒྱུད་པ་དང་མཐུན་ཙམ་ཡིན་ཀྱང༌། དཔྱད་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་དང༌། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དང་

རྟོགས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །གང་ཟག་རྫས་ཡོད་པ་མི་བཞེད་དེ། གཞི་གྲུབ་ན་བཏགས་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་

བཞེད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །། 

此派所许复有多种：由见性空为缘起之义，不许自相成立；如是亦不许

自续、自证分、阿赖耶识、末那识、无方分极微等；许唯名假立之外境；立

谛实执为烦恼障；二种无我不分粗细；许灭谛为胜义谛；圣者周遍证悟空性，

异生认知皆是错乱；灭是有为等。其余认知安立，多同自续，然许再决知是

量，意现前知与证悟有同分。不许补特伽罗实有，以许若是存在周遍假有故。 

དངོས་པོ་བཞེད་ཀྱང་རང་མཚན་མི་འདོད་དེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་པ་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མི་བཞེད་

ཀྱང་མིང་རྐྱང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ལ་བྱ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་དུ་འཇོག་ཤེས་པས། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པའི་ང་ཙམ་ཞིག་ནི་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་བཞེད་དོ། ། 

虽许有事，不许自相，以不许自相成立故。虽不许自相成立，然于唯名

假立，能所建立知为应理，故许依蕴假立“唯我”是补特伽罗所相。 

གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་དང༌། ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཕྲ་

མོར་འདོད་ཀྱི་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་མི་འདོད་དེ། 
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དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྐབས་འདིར་འདི་དག་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

འདི་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དང༌། རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་དོན་ནོ། ། 

补特伽罗无自性是细分补特伽罗无我，蕴无自性是细分法无我。不许补

特伽罗能独立实有空为细分补特伽罗无我，以是粗分补特伽罗无我故。此处

此等差别当略说之。此中分二：一、无自性之义、二、能独立实有空之义。 

དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་པས་གང་ཟག་སོགས་ཆོས་རྣམས་མིང་བརྡའམ་རྟོག་པའི་དབང་ཙམ་གྱིས་འཇོག་མི་ནུས་པས། 

བློ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་འཇོག་འབྱེད་ཀྱི་བློ་གནོད་མེད་དེས་འཇོག་རྒྱུའི་གང་

ཟག་ནི། བློ་དེ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་དང་པོ་ཉིད་ནས་ཀྱང་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་འདོད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་

གྲུབ་པ་དེ་གང་ཟག་རང་ངོས་ནས་སམ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ཀྱང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པར་མི་

འདོད།  

一、无自性之义。自续师不能唯依假名分别安立补特伽罗等法，故依无

损害慧所现而立。此复意指能立补特伽罗之无损害慧之所安立补特伽罗，不

待此慧，最初即为自体成立。①如是成立，虽是补特伽罗自体成立 ②或自性成

立之义，然不许为谛实成立之义。 

ཐལ་འགྱུར་བ་ནི་གང་ཟག་དེ་ཁོ་རང་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་དང་པོ་མ་གྲུབ་པར་གང་ཟག་དང་གང་

ཟག་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པས། འཇོག་བྱེད་མིང་བརྡའམ་རྟོག་པའི་བཞག་པ་ལས་མ་

བལྟོས་པར་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གང་ཟག་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཇོག་ལ། 

དེར་མ་གྲུབ་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་བཞེད། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་གཞན་ལ་ཡང་རིགས་པ་སྦྱོར་ཏེ། ཕུང་པོ་དང་

བུམ་སོགས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་ཡིན་ནོ། ། 

应成师者，补特伽罗自身不待能量之量，初不能成；补特伽罗与能量补

特伽罗之量，二者互相观待成立。因此，若不观待能立假名或分别而立，自

体成立，建立为“补特伽罗自性成立”及“自体成立”。此不成立，许为细

分补特伽罗无我。如是余法亦合此理，蕴及瓶等无自性，即是细分法无我。 

གཉིས་པ་ནི། ནང་སྡེ་གནས་མ་བུ་པས། གང་ཟག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་དེས་སྟོང་པ་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་འདོད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེར་དང༌། མདོ་སྡེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། རང་རྒྱུད་

                                                 
① 直译：最初即从自方成就 

② 直译：虽从补特伽罗自方成就。 
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པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་འདོད་ཅིང༌།  

二、能独立实有空之义。内道犊子部许补特伽罗常、一、自在三特性空

为细分补特伽罗无我；其余多数毗婆沙师，及经部师、唯识师、自续师，皆

许能独立实有空为细分补特伽罗无我。 

གངཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱི་འཛ�ན་ཚུལ་དང་གྲུབ་ཚུལ་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛ�ན་པའི་སྟེང་ནས་

གང་ཟག་ནི་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་ཕར་མི་བལྟོས་པའི་དབང་སྒྱུར་བ་པོའ �་རྗེ་བོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕུང་པོ་རྣམས་གང་ཟག་ལ་ཚུར་

བལྟོས་པའི་དབང་བསྒྱུར་བྱའི་ཁོལ་པོ་ལྟར་འཛ�ན་པ་ནི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱི་འཛ�ན་ཚུལ་དང༌། དེས་

བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཇོག་གོ ། 

“补特伽罗能独立实有”之执理及成立理趣：基于执自性成立，补特伽

罗于其自蕴不待对方，犹如治人之主；诸蕴观待补特伽罗，犹如所治之仆。

此即补特伽罗能独立实有之执理。如此所执若能成立，即安立为“能独立实

有成立”。 

དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཡན་གར་བ་ཞིག་བྱུང་ན་རང་རྐྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ལ། རང་རྐྱ་ཐུབ་མི་ཐུབ་ནི་གང་ཟག་

རང་ལྡོག་ནས་ཡིན་གྱི། གཞི་ལྡོག་ལ་མིན་པའི་འདོད་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་

རྫས་ཡོད་དུ་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །། 

又许：不观待蕴，独自而有，即“能独立”；能否独立，系于补特伽罗

自之返体，非于事之返体，以许意识为补特伽罗者许此为实有故。 

ཉ༢ ལམ་�ི་�མ་གཞག། 

辛二、道 

གཉིས་པ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ཞིང༌། འདིར་གོང་དུ་མ་བཤད་པ་
འགའ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱས་པར་འཆད་ལ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི་སྔར་བཤད་ཅིང་འཆད་པར་ཡང་

ཡོད་དོ། །དེས་ན་ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་དང༌། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་དང་གཉིས། 
五道、十地等，多分如前。此中少分前所未说亦当广述。中观应成派不

共特法，前已有说，今当更说。此分为二：壬一、道之所断、壬二、正建立

道。 



一切宗义摄要 

114 

ཏ༡ ལམ་�ི་�ང་�། 

壬一、道之所断 

དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་བདེན་འཛ�ན་སོགས་བདེན་འཛ�ན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཉོན་སྒྲིབ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤངས་པར་འདོད་པས། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་བདེན་འཛ�ན་རྣམས་ཤེས་སྒྲིབ་

ཏུ་བྱས་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། “ས་དགུ་ལ་ནི་ཆེན་པོ་ཡི། །”ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་བདེན་འཛ�ན་ཆེ་འབྲིང་

ཆུང་ངུ་དགུ་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་པོས་རིམ་གྱིས་སྤོང་བའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་མི་བཞེད་དོ། ། 

许执事谛实之谛实执及其种子为烦恼障，大小乘一切阿罗汉皆应断之。

如自续师，诸谛实执皆所知障，如《现观庄严论》“对治九地中，上上等诸

垢，谓由下下等，诸道能清净”所说，上中下九品谛实执由大乘九品修道无

间道次第断除。如是安立，应成不许。 

ཡང་ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་འཛ�ན་སོགས་ཉོན་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཐེག་

དམན་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྤངས་ཀྱང༌། དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་ས་

བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྤངས་པར་འདོད་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་ནི། ཉོན་མོངས་དེ་དག་གི་བག་ཆགས་སམ་གཉིས་སྣང་

འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ལ་བྱས་ནས་དེ་སྤོང་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་དོ། ། 

又，小乘阿罗汉证悟先行，小乘道时断一切谛实执等烦恼障；然初即大

乘定姓之菩萨，断此与得第八地同时。所知障者为烦恼习气或二相错乱之习

气，断此与成佛同时。 

རང་རྒྱུད་པ་སོགས་རང་སྡེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཤེས་སྒྲིབ་ཁས་ལེན་པ་དག་གིས་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་

གཉིས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་སྒྲིབ་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང༌། འདི་བའི་ལུགས་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་ལ་ཀུན་བཏགས་

དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས། མཐོང་སྤང་བསྒོམ་སྤང་གཉིས་བཞེད་ཀྱང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ལ་ནི་མཐོང་སྤང་ཀུན་བཏགས་མེད་ཅིང༌། སྒོམ་

སྤང་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འདོད་དོ། ། 

自续师等许所知障之说佛教宗义者，许烦恼障有分别、俱生二种，如是

所知障亦复二种。然应成派，许分别、俱生烦恼障有见所断及修所断，而所

知障无有分别或见所断，周遍修所断或俱生。 

ཀུན་བཏགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་གྲུབ་མཐས་བློ་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱེ་བ་ནི་ལྷན་

སྐྱེས་དང༌། དེས་བློ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ནི་ཀུན་བཏགས་སོ། ། 

分别、俱生之差别：不待宗义转变心意，自身所生，即为俱生；依赖宗
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义转意而生，即是分别。 

ཏ༢ ལམ་�ི་�མ་གཞག་དངོས། 

壬二、正建立道 

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། ཕྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། ། 

分二：癸一、总说，癸二、别说。 

ཐ༢ �ིར་བ�ན་པ། 

癸一、总说 

དང་པོ་ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚ�གས་ལམ། སྦྱོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ་སྟེ་ལྔ། དེ་

བཞིན་དུ་རང་རྒྱལ་དང་ཐེག་ཆེན་ལ་སྦྱར་བས་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔའོ། ། 

声闻有资粮道、加行道、见道、修道、无学道五道，如是独觉、大乘亦

各有五道，共十五道。 

དེ་རྣམས་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཀྱང༌། དང་པོར་ཚ�གས་ལམ། དེ་ནས་སྦྱོར་མཐོང༌། དེ་ནས་སྒོམ་ལམ། དེ་ནས་མི་སློབ་

ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རིམ་པ་ངེས་ལ་ཚ�གས་ལམ་ལ་ཡང༌། ཚ�གས་ལམ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ། སྦྱོར་ལམ་ལ་ཡང་སྦྱོར་

ལམ་དྲོད། རྩེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ངེས་སོ། ། 

证道之理：初证资粮道，后证加行道、见道，其后修道，其后无学道，

次第决定。资粮道中，次第证得下、中、上三；加行道中，次第证得暖、顶、

忍、世第一法四位，次第决定。 

མཐོང་ལམ་ལ་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་པ་བརྒྱད་དང༌། བཟོད་པ་བརྒྱད་དོ། །ཤེས་པ་

བརྒྱད་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས། རྗེས་ཤེས་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང༌། འགོག་པ། ལམ་གསུམ་སྟེ་བདེན་བཞི་སོ་

སོ་ལ་སྦྱོར། བཟོད་པ་བརྒྱད་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད། རྗེས་བཟོད་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པའི་ལམ་ལ་

ཡང་སྦྱར་རོ། ། 

见道有十六刹那智忍，即八智八忍。八智者，苦法智、苦类智，如是一

一配合集、灭、道，即配四谛。八忍者，苦法忍、苦类忍，如是亦配合集、

灭、道。 

ཡང་མཐོང་ལམ་ལ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དང༌། རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས། དང་པོ་ལའང༌། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་

རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཉིས་ཡོད། བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དོན་གཅིག་ཅིང༌། ཤེས་པ་བརྒྱད་དང་མཐོང་

ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དོན་གཅིག་གོ ། 
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又，见道分根本智与后得智，根本智又有无间道、解脱道二种。八忍与

见道无间道同义，八智与见道解脱道同义。 

གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ �་ལམ་ལ་ས་བཅུ་ཡོད་དེ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་

འོད་བྱེད་པ། བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ། ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ། བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ། བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་

བ། དགུ་བ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ནོ། ། 

又，大乘道有十地：初极喜地，二离垢地，三发光地，四焰慧地，五难

胜地，六现前地，七远行地，八不动地，九善慧地，十法云地。 

དེ་ལས་དང་པོའ �་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་མཐོང་སྒོམ་གྱི་ལམ་གཉིས་ཡོད། མཐོང་ལམ་ནི་སྔར་ལྟར་དང༌། དེའི་ངོ་བོར་གྱུར་

བའི་སྒོམ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་ལ། ས་དེའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་སྒོམ་ལམ་

རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་མི་མཐུན་ཀྱང༌། རྣམ་བཤད་ལྟར་ན་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། ། 

此中有“以初地为体之见道”及“以初地为体之修道”二种。见道如前。

许以初地为体之修道有无间道，无大异议；以初地为体之修道解脱道与修道

后得智是有是无，虽有异议，然若依《疏》①，显然是有。 

ས་བཅུ་པོ་སོ་སོ་ལ་མཉམ་རྗེས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་ལ། ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་

རྣམས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ནི་སངས་རྒྱས་ས་ཡིན་ལ། 

དེ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དུ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་སྣང་ངོ༌། 

十地各有根本、后得。第二地至第十地，解脱道与无间道二者为无间所

获之智；于第十一普光地即佛地，有许、不许解脱道二理。 

ཐ༢ �ེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ། 

癸二、别说 

གཉིས་པ་ཕྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ནི། མི་དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་

བསྐྱེད་པའི་ཡང་དག་སྤོང་བ། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཟིན་སྤོང་བ། དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་པ། སྐྱེས་ཟིན་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་ཡང་

དག་སྤོང་བ་སྟེ་ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི། འདུན་པའི་རྫུན་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དེ་སེམས་ཀྱི་དེ་དང་དཔྱོད་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྐང་བ་སྟེ་བཞི། དད་པ། བརྩོན་འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་འཛ�ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ། ཡང་དད་པ་བརྩོན་འགྲུས་

དྲན་པ་ཏིང་འཛ�ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཏེ་སྟོབས་ལྔ། དྲན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཡང་

དག་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག དེ་བཞིན་དུ་བརྩོན་འགྲུས། དགའ་བ། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན། བཏང་སྙོམས་ཡང་དག་བྱང་

                                                 
① 宗喀巴大师《入中论善显密意疏》。 
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ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ། ཡང་དག་པའི་ངག དེའི་ལུས་ཀྱི་

མཐའ། དེའི་འཚ�་བ། དེའི་རྩོལ་བ། དེའི་དྲན་པ། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཏེ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་བཅས་

སོ། །བདུན་ནི་ཐེག་ཆེན་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་དང་མཐུན་པའོ། ། 

大小二乘共同道：未生恶不令生，已生恶令断除，未生善令生起，已生

善令增长，是四正断；欲神足、勤神足、心神足、观神足，是四神足；信根、

精进根、念根、定根、慧根，是为五根；信力、精进力、念力、定力、慧力，

是为五力；念、择法、精进、喜、轻安、定、舍，为七等觉支；正见、正思

惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，为八圣道支。此七者大乘亦

有，故为共通。 

ཡང་བྱམས་པ་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་ཏེ་ཚད་མེད་ཁྱད་པར་ཅན་བཞི། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། 

མཚན་མེད་དང༌། སྨོན་མེད་དེ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ། གཟུགས་མེད་དང་པོ་སོགས་གཟུགས་མེད་བཞིའི་རྣམ་ཐར་པཞི། 

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར། སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར། འགོག་པའི་

རྣམ་ཐར་ཏེ་རྣམ་ཐར་པརྒྱད། བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མེད་བཞི་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་སྟེ་སྙོམས་འཇུག་དགུ  

又，慈、悲、喜、舍为四无量心；空、无相、无愿为三解脱门；初无色

处等四无色解脱、有色观色解脱、无色观色解脱、净色解脱、灭尽解脱，为

八解脱；四静虑、四无色定、灭尽等至，为九次第定。 

ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས། ལྷའི་རྣ་བའི་དེ། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་དེ། སྔོན་ནས་རྗེས་དྲན་གྱི་དེ། རྫུན་འཕྲུལ་གྱི་དེ། 

ཟག་ཟད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཏེ་མངོན་ཤེས་དྲུག ཤའི་སྤྱན། ལྷའི་དེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་དེ། ཆོས་ཀྱི་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་ཏེ་སྤྱན་

ལྔ།  

天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神境通、漏尽通，是六神通；肉眼、

天眼、慧眼、法眼、佛眼，是为五眼。 

གཞན་ཡང་བདེན་བཞི་ཤེས་པ་སོགས་ཤེས་པ་བཅུ། ལྷ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་སོགས་རྗེས་དྲན་དྲུག སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་

དྲུག ཟད་པར་སའི་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་ཟད་པར་བཅུ། ཟིལ་གནོན་བརྒྱད། ཚ�་ལ་དབང་བ་སོགས་དབང་བཅུ། གནས་དང་

གནས་མིན་མཁྱེན་པ་སོགས་སྟོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། སོ་སོར་ཡང་དག་པའི་རིག་པ་བཞི། མ་འདྲེས་པའི་དྲན་པ་

ཉེར་གཞག་གསུམ། བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ། མ་འདྲེས་པར་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཉན་རང་བྱང་སེམས་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་

དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཅི་རིགས་ཡོད་ཀྱང་སོ་སོ་ཕྱེ་ནས་མང་དུ་དོགས་སོ། ། 

又，四谛智等十智，随念天等六随念，施等六波罗蜜多，地遍处等十遍
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处，八胜处，命自在等十自在，知处非处力等十力，四无所畏，四无碍解，

三念住，三不护，十八不共法等，声闻、独觉、菩萨，共与不共，随应而有，

然若别说，恐繁不赘。 

ཉ༣ འ�ས་�། 

辛三、果 

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་བྱེད་ལ། མྱང་འདས་ལ་ལྷག་བཅས་ལྷག་

མེད་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་གསུམ། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀྱི་དོན་ནི་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་མི་འཇོག་པར་བདེན་སྣང་གི་ལྷག་

མ་དང་བཅས་མ་བཅས་དང༌། མྱང་འདས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་དང་པོ་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་དགོས་པར་བཞེད། ཐེག་ཆེན་

ལ་སྐུ་གསུམ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྣམས་འདི་བར་མ་ཟད། རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པས་ཀྱང་ཁས་ལེན་

ནོ། ། 

声闻亦安立八向住。涅槃分三：有余、无余、无住涅槃。有余、无余之

义，不同自续所立，而许为有无谛实显现之余；且二涅槃中，先须证得无余

涅槃。大乘三身所作事业等，不唯此派，即自续师及唯识师亦皆承许。 

སྐུ་གསུམ་ནི། ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་མོ། །ཆོས་སྐུ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤངས་པ་ཆོས་སྐུ་དང༌། རྟོགས་པ་ཆོས་

སྐུའོ། །དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་གཉིས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སྟེ་རྣམས་མཁྱེན་དང་དོན་གཅིག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་

སྐུ་ནི་གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་སོགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་སྐུ་ངེས་པ་ནི། ཕྱག་ཞབས་འཁོར་

ལོས་མཚན་པ་སོགས་མཚན་སོ་གཉིས་དང་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་སོགས་དཔེ་བྱེད་བརྒྱད་ཅུ་མངའ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུང་ནི། 

མཉེན་འཇམ་སོགས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང༌། ཐུགས་ནི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་པ་སྟེ། དེ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་
སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ཡོད་ལ། ལྡོག་ཆས་དབྱེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། ། 

三身：法身、报身、化身。法身有二：断法身、证法身。初为自性身；

次即智法身，一切相智同义。圆满报身有五决定，如：唯住色究竟天之住处

决定；身决定者，即手足轮相等三十二相，及指甲赤铜色等八十随好。语有

悦意、柔软等六十四支美妙音声；意则遍知一切所知之相，此有百一十种，

或前所说；以返体分，则无限量。 

སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཟོ་བོ་དང་པི་ཝང་བརྡུང་མཁན་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། ལྷ་མི་ཕལ་པ་ལྟ་བུ་

དང༌། རི་དྭགས་དང་ལྗོན་ཤིང་གྲུ་ཟམ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། འོན་ཀྱང་སྤྲུལ་གཞིར་རང་གི་སྐུའི་ཆ་དང་གཞན་

ལའང་མཛད་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་ཞིབ་ཆ་དགོས་སོ། །མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་
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གསུམ། ཕྱི་མ་འདི་ལའང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཞིན་ནོ། ། 

化身有三：化为技师或琵琶师等之巧化身 ①；化为普通天人、野兽、树

木、船桥等之生化身，然变化所依，有自身分及他所作二者，故须细分；示

现十二相成道之胜应身。后者亦须具足相好，如我等大师。 

མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ནི་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་སྟེ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང༌། བུམ་པ་བཟང་པོ། དཔག་

བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་རྣམ་རྟོག་དང་འབད་པ་མེད་པར་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །སྐུ་གསུམ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་

ནི། མངོན་རྟོགས་རྒྱན། མདོ་སྡེ་རྒྱན། རྒྱུད་བླ་མ། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

所作事业任运成就，若如意宝、妙宝瓶、如意树，无有分别，不假功用，

随欲而现。三身、事业广述者，如《现观庄严论》、《经庄严论》、《宝性论》、

《宝鬘论》、《入中论释》等。 

འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནི། གཞི་དུས་སུ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་དུས་སུ་ཚ�གས་

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་འབྲས་དུས་སུ་ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐོབ་པར་བཞེད་དོ།། །། 

证果之理：事位了知二谛安立，由此于道位时双运二资粮而修持；后于

果位，证得色身法身双运果位。 

སྨྲས་པ།  

颂曰： 

དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གྲུབ་མཐའི་རྒྱ་མཚ�་ལས། །ཆ་ཤས་ཟེགས་མ་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་འདི། ། 

རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྣ་ཚ�གས་ལྟར། །ལེགས་པའི་ཆ་བསགས་དུ་མས་རྣམ་པར་བཀྲ། ། 

共通宗义大海中，撷取少分浪花滴， 

犹如孔雀色斑斓，聚中善品现端严。 

ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་བརྗོད་དོན་མི་རྫོགས་ཤིང༌། །སྤྲོས་ན་ཚ�ག་ཚ�གས་རྒྱ་ཆེར་འགྱུར་བ་དང༌། ། 

བློ་དམན་འཇུག་པར་དཀའ་བར་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཇི་ལྟར་འཚམ་པར་གོ་སླའི་ངག་གིས་སྨྲས། ། 

过略所诠不圆满，若广文丰劣难入， 

如是见已易了语，长短相宜善宣说。 

ཚུལ་འདི་མཁས་པའི་བཤད་སྲོལ་དུ་མ་དང༌། །འབྲེལ་བར་དཔྱད་ཅིང་གདེང་ལྡན་བཀོད་པས་ན། ། 

ཉེས་པར་བརྗོད་པའི་དྲི་མ་ཆེར་མེད་ཀྱང༌། །འཁྲུལ་གང་འཕགས་དང་མཁས་པའི་སྤྱན་སྔར་འཆགས། ། 

                                                 
① 巧化身、生化身、胜应身：据法尊法师《现观庄严略释》译语。 
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此依众多智者说，辨析定解而编著， 

虽无大过然错失，于圣智前诚忏悔。 

ལེགས་པར་བཤད་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་བ་ནི། །གངས་རིའི་ཏོག་ལྟར་གང་ཞིག་མཆིས་པ་དེ། ། 

འགྲོ་བློའ �་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་སེལ་བ་དང༌། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོའ །ོ ། 

善说所得诸善根，若有纵如雪山尖， 

愿除众生心垢暗，回向圆成遍智因。 

ཞེས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའ �་དོན་བསྡུས་པ་བློ་གསལ་འཇུག་པའི་ཁང་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་

གཞུང་དང་མན་ངག་དུ་མ་ལ་མཁྱེན་རབ་ཡངས་པའི་གནས་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་བོ་ཞེས་བགྱི་བས། འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་གྱིས་དང་ཁོ་བོས་མཐུན་རྐྱེན་མཐའ་དག་སྦྱར་ནས་པར་དུ་བསྒྲུབ་པོ་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་

དུ་མ་རིག་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་བས། ཅོ་ནེའི་གཟིམས་ཁང་ནང་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ།། 

《一切宗义摄要·趣入明慧无量宫》，为博通诸多显密经论与教授，名

为上座坚赞贝桑波者之所敦请，并允诺集诸顺缘制版，依此，明了诸多宗义

差别、名为释迦苾刍扎巴希珠者，于卓尼寺自舍写就。 
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༄༅། །ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། 

敬礼释迦牟尼佛！ 

དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སྡུག་ཀུན་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་དམ་པའི་ཆོས། ། 

དེ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མཛད་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 

གང་ཞིག་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གོ་འཕང་མཆོག །མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐེག་གསུམ་ལམ་གྱི་ཚུལ། ། 

ཇི་ལྟར་བགྲོད་པའི་གྲངས་ངེས་གོ་རིམ་སོགས། །མཁས་པའི་བཞེད་སྲོལ་ཇི་བཞིན་བཤད་པར་བྱ། ། 

二利究竟世尊师，解脱苦缚之正法， 

如理修行僧伽众，依怙三宝我敬礼！ 

若加实修能现证，最胜果位三乘道， 

趣行数定、次第等，如智者许当宣说。 

དེ་ལ་འདིར་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང༌། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། “ལམ་གྱི་

ངོ་བོ་ལ་མཁས་པ། གྲངས་ངེས་ལ་མཁས་པ། གོ་རིམ་ལ་མཁས་པ་ཅིག་དགོས་ཏེ།”ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་ལམ་གྱི་

རྣམ་གཞག་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། ། 

今当略说地道建立。此如至尊 ①亲授：“应善通达道之体性，应善通达数

量决定，应善达于次第。”了知地道建立，极为重要。 

དེ་ལྟ་ནའང་སྤྱིར་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལ་མདོ་སྔགས་གཉིས་དང༌། མདོ་ལའང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་དང༌། གྲུབ་

མཐའི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་རྒྱས་པར་བརྗོད་ན་མང་བར་འགྱུར་དོགས་པས་ན། རང་ལུགས་གཙ�་

བོར་བྱས་ཏེ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་དང༌། འཕྲོས་དོན་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལོ། ། 

然则，趣道之理总分显密，显亦分大、小乘次第，宗义主张多有不同，

若广述之则恐文繁，故依自宗为主而说。此中分二：甲一、趣行显宗道之理，

甲二、附带略说趣行密宗道之理。 

ཀ༡ མདོ་�ོགས་�ི་ལམ་�ི་ལམ་བ�ོད་�ལ། 

甲一、趣行显宗道之理 

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་བཤད་པ་དང༌། ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའོ། ། 

分二：乙一、宣说最初入道之门，乙二、宣说道之次第。 

                                                 
① 至尊：指宗喀巴大师。 
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ཁ༡ ལམ་�ི་ཐོག་མའི་འ�ག་�ོ་བཤད་པ། 

乙一、宣说最初入道之门 

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང༌། ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུས་གང་ཉམས་སུ་བླངས་བར་བྱ་བའི་

ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་ནི། དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བར་བསམ་

གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐར་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ན༌། གཞན་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ལ་ཐར་ལམ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

任依大乘、小乘随一，求解脱者初所当修趣入之门，厥为归依三宝之归

依。未归三宝，即获静虑、无色等至，虽解脱道亦不得成，况其余故；若未

归依三宝，则未入佛圣教，未入佛教补特伽罗相续中无解脱道故，其相续中

无佛法故。 

དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ནི་ཚ�་འདི་ཙམ་གྱི་ཆེད་ཡིན་ན། ངོ་བོའ �་དབང་དུ་བྱས་ཚ�་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་

ནའང་སྐྱབས་འགྲོ་ཕལ་པ་དང་འདྲ་ཙམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ལ། ཁྱད་པར་ཅན་དངོས་ནི། རང་ཉིད་ངན་སོང་དང་འཁོར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ཅི་རིགས་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ལ་

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ།  

归依三宝之理：若仅为此生，虽约体性亦是殊胜，然仅同于通常归依；

真殊胜者，是为自脱恶趣、生死种种痛苦，及为救护一切有情尽离诸苦而归

依。 

དེ་ཡང་ཕྱི་མའི་མངོན་མཐོ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ནི་རང་ཉིད་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དང༌། 

ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཀུན་གྱིས་ནི་འཁོར་བ་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དང༌། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་དོན་དུ་གཉེང་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོས་སོ། ། 

又，仅为寻求后世增上生而希求自脱恶趣苦、欲求解脱士夫为脱总生死

苦、别求遍智者为解脱一切有情离一切苦，皆应归依三宝。 

ཁ༢ ལམ་�ི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ། 

乙二、宣说道之次第 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གང་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེར་བགྲོད་པའི་ལམ་བཤད་པ་དངོས་སོ། ། 

分二：丙一、认明从何处解脱，丙二、正说趣行彼道。 
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ག༡ གང་ལས་�ོལ་བའི་ཐར་པ་ངོས་བ�ང་བ། 

丙一、认明从何处解脱 
དང་པོ་ནི། ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གི་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་བཅིངས་པ་ནི་འཁོར་བ་ཡིན་པས། དེ་ལས་གྲོལ་བའི་

འགོག་པ་ནི་ཐར་པའོ། ། 

惑业自在结生相续之系缚即为生死，则脱离此系缚之灭即为解脱。 

ག༢ �ོལ་བར་བ�ོད་པའི་ལམ་བཤད་པ་དངོས། 

丙二、正说趣行解脱之道 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོའ �་དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། ། 

分二：丁一、依于道总前行而说，丁二、别说道之差别。 

ང༡ ལམ་�ིའི་�ོན་འ�ོའི་དབང་�་�ས་པས་བཤད་པ། 

丁一、依于道总前行而说 

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང༌། ལམ་དངོས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་དགོས་པས་ཅུང་

ཟད་བཤད་ན་འདི་ལ་གཉིས། ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་དང༌། དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་དོ། ། 

任依何乘，自相续中生真实道，皆须生起出离之心，故略说之。此中分

二：戊一、生出离心之方便，戊二、彼生起之量。 

ཅ༡ ངེས་འ�ང་བ�ེད་པའི་ཐབས། 

戊一、生出离心之方便 

དང་པོ་ཡོད་དེ། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དང༌། ངན་སོང་དང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་མྱོང་ཚུལ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་

བཀར་ཏེ་བསམ་ཞིང་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་དེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ།   

死殁无常、三恶趣苦、生死之苦，随所体验，植于自心，思惟修习，即

能生起。 

རྗེའི་གསུང་འབུམ་ལས། “བློ་རབ་འབྲིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཕན་ཆེ་བ་ནི། དང་པོར་འཇིག་རྟེན་འདིར་རིང་

དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

མང་དུ་བསྒོམས་པས། ཚ�་འདི་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་བཟློག་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་

ཅིག་ཅི་སྐྱེ་བྱ་དགོས། དེ་ནས་སྲིད་པ་མཐའ་དག་གི་སྐྱོན་དང་ཞི་བའི་ཕན་ཡོན་སེམས་པས་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་བྱས་པས། 

འཁོར་བའི་ཕུན་ཚ�གས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་བློ་བཟློག་ནས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཅིག་

བསྐྱེད་དགོས་པ་ཡིན།”ཞེས་དང༌། 
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如《宗喀巴大师文集》云：“广益一切上中心者，初应随念此世间不能

久住而死，加以多修‘后世于二趣中当生何趣’，由此遮求此生利益，而生

寻求后世安乐之心；后应思惟诸有过失、寂静功德，精勤策励，由此遮求生

死圆满之心，而生长时猛励寻求解脱之心。” 

“འདི་རྣམས་འགྲོ་བ་གཞན་ཁོ་ནར་བཤད་ཅིང་སེམས་པ་བས། རང་ཉིད་ལ་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་བའི་གདེང་མེད་

ཅིང༌། དེ་དག་མྱོང་བའི་རྒྱུ་ཆར་ལྟར་འབབ་ཡིན་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་རང་ལ་སྨིན་ན་ཅི་འདྲ་བར་འགྱུར་

སྙམ་དུ་རང་ལ་དཔག་ནས་སྒོམ་པ་ནི་ཟབ་སྟེ།”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

又云：“此等仅为说他众生，然思惟者念及‘自身不受定无把握，而有

亲受彼等之因如雨降澍，若诸苦果于已成熟，则当如何？’比自深修。” 
ཅ༢ ངེས་འ�ང་�ེས་པའི་ཚད། 

戊二、生起出离心之量 
གཉིས་པ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི། འཁོར་བ་སྤྱི་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བློ་ནམ་སྐྱེས་པ་ནས་ཡིན་ཏེ། ལམ་རིམ་ཆེ་

ཆུང་རྣམ་གཉིས་ལས་ཀྱང༌། འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱས་པ་ན། དེ་དག་འདོར་འདོད་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ཉེ་

བར་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ཡིན་མོད། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།  

甫生希求脱离总生死之心，即出离心量。如广略二种《道次第》云：“详

细了知生死体相，欲舍生死，欲彼寂灭及欲证得。虽才生此，亦是出离意乐。①” 
འོན་ཀྱང༌། རྗེའི་ལམ་གྱི་གཙ�་བོ་རྣམ་གསུམ་ལས། དེ་ལྟར་གོམས་པས་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚ�གས་ལ། །ཡིད་སྨོན་སྐད་

ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། །ཉིན་མཚན་ཀུན་དུ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བློ། །བྱུང་ན་དེ་ཚ�་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་ལགས། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ངེས་འབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དགོངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། །། 

虽如此，然与至尊所著《三主要道》所说“修已于生死盛事，不生刹那

之希望，昼夜唯求解脱心，起时是生出离心 ②”并不相违，以其意在“作为

道体之殊胜出离心”故。 
གཞན་དུ་ན། དགེ་བསྙེན་ནས་དགེ་སློང་གི་བར་གྱི་སོར་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་གང་སྐྱེ་ཡང་རྒྱུར་ངེས་འབྱུང་དགོས་པ་

དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ལས་བཤད་པ་རྣམས་ནི་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར། དེས་ན། ངེས་འབྱུང་ལ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡོད་དོ། ། 

若不尔者，则生起近事乃至苾刍别解脱律仪，皆应以出离心为因，释此

                                                 
① 《菩提道次第广论》，法尊法师译。 

② 《三主要道》，江波译。 
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密意众论典中诸多阐述，如何应理？因此，出离心有殊胜与否二种。 

ང༢ ལམ་�ི་ད�ེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ། 

丁二、别说道之差别 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགྲོད་པའི་ལམ་གྱི་སྲོག་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དངོས་སོ། ། 

分二：戊一、辨明菩提道命，戊二、正说道之分类。 

ཅ༡ �ང་�བ་�་བ�ོད་པའི་ལམ་�ི་�ོག་ངོས་བ�ང་བ། 

戊一、辨明菩提道命 

དང་པོ་ནི། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཏིང་འཛ�ན་རྒྱལ་པོ་ལས། གལ་ཏེ་བདག་མེད་ཆོས་ལ་སོ་

སོར་རྟོག །སོ་སོར་དེར་བརྟགས་གལ་ཏེ་སྒོམ་བྱེད་ན། །དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་འཐོབ་འབྲས་བུའི་རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་

ནི་ཞིར་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

菩提道命即是通达无我之慧，如《三摩地王经》云：“若思无我法，思

已若能修，彼得涅槃因，余因不能灭。①” 

དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང༌། རྫོགས་བྱང་དུ་བགྲོད་པ་ལ་ནི་དེའི་གྲོགས་སུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་

ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཚ�གས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དགོས་སོ། ། 

虽如是，然若趣行正等菩提，亦需其助伴大悲与菩提心所摄之六波罗蜜

多等广大资粮。 

ཅ༢ ལམ་�ི་ད�ེ་བ་བཤད་པ་དངོས། 

戊二、正说道之分类 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་ལྔ་དང༌། ས་བཅུའོ། ། 

分二：己一、五道，己二、十地。 

ཆ༡ ལམ་�། 

己一、五道 

དང་པོ་ནི། སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ལྔ་སྟེ། ཚ�གས་ལམ། སྦྱོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ་མོ། །ཉན་

རང་ཐེག་ཆེན་གྱི་དབྱེ་བས་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ། 

总体分五：庚一、资粮道(saṃbhāramārga)，庚二、加行道(prayogamārga)，

                                                 
① 《月灯三昧经》卷二：“若修彼无我，于中生欣乐，是涅槃乐因，非感世间法。”(T15, no. 639, 

p. 558, b9-11) 
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庚 三 、 见 道 (darśanamārga) ， 庚 四 、 修 道 (bhāvanāmārga) ， 庚 五 、 无 学 道

(aśaikṣamārga)。由声闻、独觉、大乘差别，三五十五。 

ཇ༡ ཚ�གས་ལམ། 

庚一、资粮道 

དང་པོ་ཚ�གས་ལམ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ་རྟགས་དང་བཅས་པ་དང༌། སྒྲ་དོན་ནོ། ། 

资粮道分三：辛一、获得之时，辛二、分类及相状，辛三、词义。 

ཉ༡ ཐོབ་�ས། 

辛一、获得之时 

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལམ་གྱི་ཐོག་མ་ནི་ཚ�གས་ལམ་ཡིན་ལ། དེར་འཇུག་པ་ལ་

ངེས་འབྱུང་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་སྔོན་དུ་རྩོལ་བཅས་ཀྱི་མྱོང་བ་ཐོན་བ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སྣ་ཟིན་པར་མི་འཇོག་གི ། 

随依三乘，道之最初皆资粮道。入此道须生出离心，然初唯引生“有励

力体验”，并不立为入道所摄。 

སྲིད་པའི་ཕུན་ཚ�གས་གང་ལའང་ཡིད་འབྱུང་གི་བློ་བཅོས་མིན་གྱི་མྱོང་བ་ཐོན་པ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་

པའི་ཚ�། ཉན་རང་གང་གི་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས་ཟིན་ན། དེ་དང་དེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་འཇོག་ལ། ཐེག་ཆེན་

གྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།  

随于诸有圆满，引生无励力厌离心体验，相续转时，若由希求声闻、独

觉菩提意乐所摄，即立为入声闻道、独觉道；然若入大乘道唯此不足，应发

菩提心故。 
རྗེའི་གསུང་འབུམ་ཐོར་བུ་ལས། “རྩོལ་བཅས་ཀྱི་མྱོང་བ་ཐོན་པ་དེས་ཐར་པའི་ས་བོན་འཇོག་ནུས་ཀྱང་ལམ་གྱི་

སྣར་མ་སླེབ། སྲིད་འབྱོར་དྲན་ཙམ་གྱིས་ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་སེམས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་པའི་མྱོང་བ་ཐོན་ན་ཚ�གས་ལམ་

ཆུང་ངུར་འཇོག །”ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

如《宗喀巴大师散集》云：“引生有励力体验，虽亦能植解脱种子，然

未入道；若引生‘甫念生死盛事，出离心与菩提心即相续转’之体验，则立

为下品资粮道。” 

འོན་ཀྱང་གསེར་འཕྲེང་ལས། “ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་དགེ་བ་སྣ་རེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནའང་

ཚ�གས་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་རེ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །”ཞེས་བཤད་པ་ནི་དངོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་བའོ། ། 

然则，《金鬘疏》云：“出离意乐所等起善于相续中少分生起，亦为得少
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分资粮道。”此说未分真实假立。 
འོ་ན། གཞུང་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ནས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་འབྱུང་ཡང་དེའི་རྒྱུར་ངེས་འབྱུང་དགོས་

པའི་གསལ་ཁ་མི་སྣང་བ་ཅི་ཞེ་ན།  

问：然则，多数大论有发菩提心理趣，而未明示须以出离心为因，何耶？ 

སྐྱོན་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བ་ལ་ནི། གཞན་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་དགོས་

པས། དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་འདོད་ཀྱང་དགོས་ལ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དེ་ལས་སྐྱོབ་པར་འདོད་པ་ལ་ནི་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཞིག་ངེས་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་

ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་ངེས་འབྱུང་དགོས་པར་འགྲུབ་བོ། ། 

答：无过。盖若生起菩提心者，须为利他求成正觉，则必希求救诸有情

脱离生死、恶趣诸苦；若欲救一切有情出此等苦，初必生起自脱此等诸苦之

欲求。由此证成发菩提心需出离心。 

ཉ༢ ད�ེ་བ་�གས་དང་བཅས་པ། 

辛二、分类及相状 

གཉིས་པ་ཚ�གས་ལམ་ལ་དབྱེ་ན། ཐེག་པའི་དབྱེ་བས་གསུམ་དང༌། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའ �་དབྱེ་བ་

འཐད་དོ། ། 

资粮道若予分类，由乘差别分为三种，各自亦分下、中、上品。 

ཚ�གས་ལམ་ཐོབ་པའི་རྟགས་ནི། ཕལ་པས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ངེས་ནུས་དཀའ་ཡང༌། རྟགས་རགས་པ་ནི། མཛ�ད་འགྲེལ་

ལས། “གང་ལ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བདག་མེད་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་གཏམ་ཐོས་

ན་སྤུ་ཟིང་ཞེས་བྱེད་པ་དང༌། ཀྲུག་ཅེས་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་ཐར་པའི་ཆ་དང་འཐུན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།”

ཞེས་དང་། 

得资粮道之相状：通常难以如实决定，粗相则如《俱舍释》云：“若有

闻说生死有过、诸法无我、涅槃有德，身毛为竖，悲泣堕泪，当知彼已殖顺

解脱分善。①” 

ཉི་སྣང་ལས། “གང་གིས་དེ་མཚ�ན་པར་བྱེད་པའི་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་རྟགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། མི་ཞུམ་

པ་མི་དངང་བའི་མཚན་ཉིད་དང༌། མི་འགོང་བ་མི་སྐྲག་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཡིད་ལ་འགྱོད་པ་མེད་པ་སྐྲག་པར་མི་འགྱུར་

བའི་མཚན་ཉིད་”ཅེས་ཟབ་དོན་ལ་མི་སྐྲག་པར་གསུངས་སོ། ། 

                                                 
① 《俱舍论》卷十八，《分别业品第四》。 
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《二万五千颂释》①云：“由何能表顺解脱分相状者有三：无恐为‘不惊’

之相、无惧为‘不怖’之相、无悔为‘不畏’之相。”谓不惊怖于甚深义。 

ལུང་ལྕང་སྔ་མས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པ་དང་བདག་མེད་པའི་གཏམ་ཐོས་པའི་ཚ�་

ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་བཅོས་མིན་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་དེའི་རྟགས་སུ་བཤད་པ་ནི། ཚ�གས་ལམ་

ཐོབ་པའི་ཚ�་རྟགས་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་དོན་ཡིན་གྱི། 

闻说生死过患、解脱功德及无我时，身生毛竖、眼中泪流，不假造作而

出现，说为已殖顺解脱分善之相状，义为资粮道时现起如是相状。 

ཚ�གས་ལམ་གྱི་རྟགས་སུ་མ་ཟད། སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སྣོད་དུ་རུང་བ་ལའང་དེ་ལྟ་

བུའི་རྟགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། “སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ �་དུས་ནའང་སྟོང་པ་ཉིད་ཐོས་ནས། །ནང་དུ་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང༌། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆི་མས་མིག་བརླན་ཞིང༌། །ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་འགྱུར་

བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བློ་ཡི་ས་བོན་ཡོད། །”ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་རྟགས་ལྟར་

སྣང་ཙམ་ལ་ནི་ཡིད་གཏན་མེད་དོ། ། 

然此非唯资粮道相，成为相续之中能生通达细微空性慧之器，亦现此相

状故。如《入中论》云：“若异生位闻空性，内心数数发欢喜，由喜引生泪

流注，周身毛孔自动竖，彼身已有佛慧种。②”然唯现相似之状，不可凭信。 

ཚ�གས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་མྱོང་བས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་དབང་རྣོན་གྱིས་དང་

པོར་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པར་བྱས་ནས་ཚ�གས་ལམ་དུ་འཇུག་ལ། དབང་རྟུལ་ཕལ་ཆེར་ནི། ཚ�གས་ལམ་དུ་ཞུགས་ཟིན་ནས་སྟོང་

ཉིད་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

入资粮道不周遍先通达空性，以大乘定姓利根者先通达空性，后入资粮

道，钝根则多入资粮道方达空性故。 

ཚ�གས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་ཡུན་ཅི་ཙམ་སློབ་དགོས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ན་ཚ�་གསུམ་ལ་ཐོབ་ནུས་

ལ། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སོགས་ནས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐེག་ཆེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་

མེད་པ་གསུམ་ནས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ན། ཚ�གས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གྲངས་མེད་གཅིག་གི་ཚ�གས་གསོག་དགོས་

པའི་ཕྱིར། ཆེས་རིང་དུ་སློབ་དགོས་སོ། ། 

资粮道于相续生已，应学许久？曰：声闻菩提最速三世可得，独觉菩提

                                                 
① 圣解脱军《二万五千颂现观庄严论释》。 

② 《入中论》月称菩萨造，法尊法师译。 
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百余劫可得，大乘菩提三无量劫方能获得。资粮道与加行道位须积资粮一无

量劫，故须久学。 

གང་ལ་བསླབ་པ་ནི། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚ�གས་གཉིས་ཀ་དང་གཙ�་བོར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚ�གས་སོ། །དེ་

ཡང་སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་བཞིས་བསོད་ནམས་དང༌། བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚ�གས་

གསོག་པར་བྱེད་ཀྱང༌། འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

何所修学？曰：福智二资粮，且以福资粮为主。此复由布施等前四波罗

多蜜集福资粮，由静虑、般若二波罗蜜多集智资粮，亦不相违。 

ལས་དང་པོ་བ་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་ཚུལ་ལམ་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་ན། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དང་

ངན་སོང་དང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དེའི་རྒྱུ་ལས་ཉོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ནས་ངེས་འབྱུང་སྒོམ་པ་ནི། གཞི་ཤེས་

ཀྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་པ་ཡིན་ལ། རྫོགས་བྱང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བསམ་པས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་

པའི་ཤེས་རབ་སྒོམ་པ་ནི། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་པར་མ་ཟད། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའང་ཡིན་ནོ། ། 

初修业者修习三智行相理趣，若与道次第配合而修，则由了知死殁无常、

三恶趣苦与生死苦，及其二因惑业差别，而修出离心，为修事智 ①行相；若

由希求圆满菩提意乐，而修慈、悲、菩提心及证空慧，则不唯修道智行相，

亦修一切相智行相。 
དེས་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་གང་དག བརྒལ་བརྟག་མང་དུ་ཤེས་ཀྱང༌། འདི་

ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཕྱོགས་དེ་མེད་ན་དགོས་དོན་གྱི་གཙ�་བོ་སྟོར་བ་ཡིན་པས། ལམ་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་དགོས་

སོ། ། 

因此，若有闻思波罗蜜多乘诸典籍，多解辩诤，然若无有如实修习，则

彼失却主所为义，故应策励修道次第。 

ཚ�གས་ལམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་འཐོབ་པ་ནི། དྲན་པ་ཉེར་བཞི། ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་ཅི་

རིགས་འཐོབ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། ། 

资粮道中所获功德，如说获得四念住、四正断、四神足，随其所应。 
ཉ༣ �་དོན། 

辛三、词义 

གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ནི། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་ཐོས་བསམ་གྱི་ཚ�གས་གཙ�་བོར་གྱུར་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། ཚ�གས་

                                                 
① 事智(vastujñāna)：即一切智(sarvajñānatā)。 
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ལམ་ཞེས་བྱའོ། ། 

是以欲求解脱闻思资粮为主之道，故名“资粮道”。 

ཇ༢ �ོར་ལམ། 

庚二、加行道 

གཉིས་པ་སྦྱོར་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྒྲ་དོན་ནོ། ། 

分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。 

ཉ༡ ཐོབ་�ས། 

辛一、获得之时 

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་སྦྱོར་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ནའང༌། བདག་མེད་ཕྲ་རགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་རྟོགས་

པའི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ནས་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ཀྱི་བྱང་སེམས་ཚ�གས་ལམ་པས་ཚ�གས་ལམ་གྱི་

མཐར་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞི་གནས་ཐོབ་པར་བྱས་ནས་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་

ལྷག་མཐོང་ནམ་ཐོབ་པ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེའི་ཚ�་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་

ཏེ།  

趣入三乘随一加行道，是由得通达三种粗细无我随一毗钵舍那，尤其大

乘定姓资粮道菩萨，资粮道末获得证空奢摩他已，顺安住于此之势，何时获

得通达空性毗钵舍那，成止观双运，尔时立为趣入大乘加行道。 

རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་བཤད་ལས། “དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་མར་སྐྱེས་པ་

ནས་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་སྐྱེས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། ཞེས་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་མ་

གཏོགས། ཐེག་པ་ཆེན་པོར་རིགས་ངེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚ�གས་ལམ་དུ་བསྐྱེད་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །”ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར།  

嘉曹仁波切《心要庄严疏》云：“如是通达空性之止观双运最初生已，

即名生起暖加行道。”又，“缘空具相毗钵舍那，唯加行道暖位[初生]，大乘

定姓不能于资粮道生起故。①” 

དེས་ན་ཇི་སྙེད་པ་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ནི་ཚ�གས་ལམ་དུ་མ་ཟད། ལམ་མ་ཞུགས་དང་ཕྱི་རོལ་པ་ལའང་

ཡོད་ལ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་ནི་སྦྱོར་ལམ་མ་ཐོབ་པ་ལ་མི་སྲིད་ཅིང༌། ཐལ་འགྱུར་

                                                 
①《现观庄严论释心要庄严疏》，释宗根译：“若初生起如是通达空性之止观双运，即名生起暖加

行道。”及“以缘空性之真实毗钵舍那，定性大乘唯于加行道暖以上，资粮道中定不能生故。” 
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བའི་ལུགས་དབང་བ་ཙན་པར་བྱས་ན་སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ་མ་རྟོགས་པར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གིའང་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་ནུས་པ་མི་

སྲིད་ཅེས་བྱའོ། ། 

因此，通达尽所有之止观双运，不唯资粮道有，未入道及外道亦有；而

通达空性之双运止观真实瑜伽，未获加行道，无有是处。而若依应成宗，若

未通达细微空性，三乘补特伽罗皆不能得加行道。 

དེས་ན། ལམ་རིམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ཏུ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསླབ་དགོས་པར་

བཤད་པ་བཞིན་དེ་དངོས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན་ནི། སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག་དགོས་ཀྱི། ཚ�གས་ལམ་བར་མི་རུང་ཡང་རྗེས་

མཐུན་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། ། 

因此，如《道次第引导》所说，应学通达空性止观双运瑜伽。此于相续

真实生时，须应安立为得加行道，不容于资粮道；然随顺品则不决定。 

ཉ༢ ད�ེ་བ། 

辛二、分类 

གཉིས་པ་དབྱེ་ན་བཞི། སྦྱོར་ལམ་དྲོད། རྩེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་གོ ། 

分四：加行道暖位、顶位、忍位、世第一法位。 

དེ་རེ་རེ་ལའང་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། ། 

四位各别亦有三乘差别，是故三四共成十二。 

དེ་དག་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་མ་མེའི་དྲོད་ལྟ་བུ་ཡིན་བས་

ན་དྲོད་དང༌། དེ་ཉིད་བསྒོམས་པས་ནུས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་ན་རྩེ་མོ་དང༌། དེ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྟོང་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་

པའི་བཟོད་པ་ཆུང་དུ་ཐོབ་པས་ན་བཟོད་པ་དང༌། དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པས་ན་

ཆོས་མཆོག་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཞིང༌།  

此等次第生起之理：通达空性修所成慧，初如火暖，故名为“暖”；由

修空性，能力臻极，故名为“顶”；此后获得不怖胜空之下品忍，故名为“忍”；

由是转胜，于世间法成为最胜，是故名为“世第一法”。 

དེ་དག་ནི་རྟོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ལ། སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་བདེན་པར་

འཛ�ན་པའི་བདེན་འཛ�ན་ཉོན་མོངས་གཟུང་རྟོག་ཀུན་བཏགས་མངོན་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་བྱང་གཟུང་རྟོག རྫས་

འཛ�ན་རྟོག་པ། བཏགས་འཛ�ན་རྟོག་པ་ཀུན་བཏགས་མངོན་འགྱུར་བ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་མགོ་གནོན་ནུས་པའི་ཆ་ནས་དྲོད་

སོགས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། “དེ་ཚ�་དེ་ཡི་གཟུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེ་སྤོང་འགྱུར། །འདི་ལྟར་
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དེ་ཡི་འཇུག་ཐོགས་སུ། །འཛ�ན་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སྤོང༌། །”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

此等是约通达而分。若依断除所断之理，于执自所缘境为谛实之谛实执

中，若能压服现行杂染所取分别，立为暖位；若能压服现行清净所取分别，

立为顶位；若能压服现行实有能取分别，立为忍位；若能压服现行假有能取

分别，则立为世第一法位。如《经庄严论》云：“尔时能断除，所取之散乱，

次于趣入障，断能取散乱。①” 

དེ་དག་ཏུ་འཕོ་བའི་ཚ�་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕོ་བས། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་

བཞི་པོ་གང་རུང་ཐོབ་ཁ་མ་དང་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་ལ།  

转升此等时，是从通达空性之定转升通达空性之定。因此，无间能得大

乘四加行道随一之智，及其无间所得之智，周遍为通达空性智。 
ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ལའང་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད། སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་ཚ�་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་དང༌། རང་རྒྱལ་གྱི་སྦྱོར་

ལམ་དུ་འཕོ་བའི་ཚ�་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྟོང་བའི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་འདོད་པ་ནི། མཐོང་

ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་སྐབས་སུའང་སྦྱོར་ཚུལ་འདྲའོ། ། 

若如应成师，小乘加行道亦如是；然唯识师与自续师，谓升声闻加行道

时，通达补特伽罗能独立实有空之空性；转升独觉加行道时，通达外色义空

之空性，如是许者，转升见、修道时，配合之理亦同。 

དེ་དག་གི་ལྟར་ནའང་རང་རང་གི་སྦྱོར་ལམ་དེ་དང་དེར་འཕོ་བའི་སྐབས་སུ་ནི་རྟོགས་བྱའི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་གང་

ཡིན་པ་དེ་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པ་ཡིན་གྱི། མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་

འཕགས་པར་འགྱུར་བ་དུས་མཉམ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཐལ་འགྱུར་བས། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་

འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་བ་དུས་མཉམ་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། ། 

如唯识师与自续师，转升各自加行道时，随于所证粗细无我，皆由义总

之理而证，而非现证，以现证无我与成圣必同时故。如应成师许现证空性与

                                                 
① 《经庄严论》藏译原文为：དེ་ཚ�་དེ་ཡི་གཟུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེ་སྤངས་འགྱུར། །དེ་ནས་དེ་ལ་འཛ�ན་པ་ཡི། རྣམ་པར་གཡེང་

བ་འབའ་ཞིག་ལུས། །དེ་ཚ�་བར་ཆད་མེད་པ་ཡི། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་མྱུར་དུ་རེག །（སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཕི། 192a）与此处引文略有不同。

汉译《大乘庄严经论》卷七（教授品第十五）：“得断所执乱，是则住于忍，所执乱虽断，尚余能执

故，断此复速证，无间三摩提。”(T31, no. 1604, p. 625, a26) 
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得圣位同时。 

སྦྱོར་ལམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་ཐོབ་པ་ནི། དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སྟོབས་ལྔའོ། ། 

加行道所获功德：五根与五力。 

ཉ༣ �་དོན། 

辛三、词义 

གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ནི། བདེན་པ་མཐོང་བའི་བསྒོམས་བྱུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་པས་ན་སྦྱོར་ལམ་ཞེས་བྱའོ།  

为能见谛之修所成瑜伽，故名“加行道”。 

ཇ༣ མཐོང་ལམ། 

庚三、见道 

གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྒྲ་དོན་ནོ། ། 

释见道分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。 

ཉ༡ ཐོབ་�ས། 

辛一、获得之时 

དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གིའང་སྦྱོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོས་མ་ཐག་པའི་ཚ�་བདག་མེད་ཕྲ་

རགས་གང་རུང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འདོད་ལ། ཁྱད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་ཚ�་སྟོང་

ཉིད་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྟོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནམ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚ�། ཐེག་ཆེན་གྱི་

འཕགས་ལམ་ཐོབ་པ་དང༌། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ་ཞིང༌།  

总由三乘随一加行道转升见道时，无间现证粗细随一无我。尤其从大乘

加行道转升见道时，从由义总之理通达空性之第四静虑根本定中，现证空性

大乘见道无间道何时于自相续生起，尔时即获大乘圣道，同时获得初地。 

ཡེ་ཤེས་དེ་ནི། མཐོང་སྤང་སྤྱི་དང་བདེན་འཛ�ན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉེན་ཡིན་པས། མཉམ་གཞག་དེ་ལ་གནས་

བཞིན་པའི་ངང་ནས་ནམ་དེ་དག་དངོས་སུ་སྤངས་པ་དེའི་ཚ�། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་པ་དང༌། ཐེག་

ཆེན་གྱི་འགོག་བདེན་ཐོབ་པ་ཡང་དུས་མཉམ་མོ། ། 

此智为总见所断及分别谛实执之正对治，因此，何时由安住此等之势正

断彼等实执，尔时即获大乘见道解脱道，同时亦得大乘灭谛。 

ཉན་རང་གཉིས་ལའང་འདི་ལྟར་སྦྱོར་རིགས་ཀྱང༌། འདོད་ཚུལ་གྱིས་ཕྱེ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་ཀུན་བཏགས་དང་
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གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛ�ན་གྱི་རྟོག་པ་ཀུན་བཏགས་སྤོང་ཚུལ་གྱིས་བྱའོ། ། 

声闻、独觉二乘亦应如是配合。若由所许区分，断除分别补特伽罗我执

为声闻见道，断除分别执外色义分别为独觉见道。 
ཉ༢ ད�ེ་བ། 

辛二、分类 

གཉིས་པ་དབྱེ་ན། ཐེག་པའི་དབྱེ་བས་གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལའང་མཉམ་གཞག་དང་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་

ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང༌། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ལ་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང༌། གཉིས་པ་ལ་ཤེས་པ་བརྒྱད་དེ། རྒྱས་

བར་ནི་གཞུང་ཆེ་བ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

由乘差别，分为三种。各自亦分根本智与后得智二。根本智中分无间道

与解脱道，前分八忍，次分八智。当由大论广为了知。 

རང་རྒྱུད་བས་ནི་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུས་བསྡུས་པའི་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་ས་བོན་དང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་འཇོམས་པར་བཞེད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། 

བདེན་འཛ�ན་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་འདོད་ཅིང༌། མཐོང་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་བཞེད་པ། མི་བཞེད་པའི་ལུགས་གཉིས་སྣང་ཡང༌། ཤེས་སྒྲིབ་

ཀུན་བཏགས་མི་འདོད་པ་འདྲ་ལ། འོན་ཀྱང་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་ནི་མཐོང་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་མི་བཞེད་དོ། ། 

自续派许于见道位灭除三界九地所摄百一十二分别烦恼障种子，及百八

分别所知障种子。应成派许谛实执为烦恼障；许不许见所断所知障虽有二宗，

然皆不许分别所知障。然克珠杰大师不许见所断所知障。 

མཐོང་ལམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་འཐོབ་པ་ནི། ཐུན་མོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཏེ། གཞན་

ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། ། 

见道所获功德，若依共通，即七觉支，余者下文当说。 

ཉ༣ �་དོན། 

辛三、词义 

གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་གསར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། མཐོང་ལམ་ཞེས་

བྱའོ།  

为新现证胜义谛之道，故名“见道”。 
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ཇ༤ �ོས་ལམ། 

庚四、修道 

བཞི་པ་སྒོས་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྒྲ་དོན་ནོ། ། 

释修道分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。 

ཉ༡ ཐོབ་�ས། 

辛一、获得之时 

དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གིའང་སྒོམ་ལམ་དུ་འཇུག་པར་བཞེད་པ་ན། རང་གི་སྤང་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ལྷན་

སྐྱེས་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་འཇུག་ལ། ཁྱད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་དུ་འཕོ་བ་ན་བདེན་འཛ�ན་ལྷན་སྐྱེས་སྤོང་བའི་ཕྱིར་དུ་

འཇུག་ཅིང༌། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐར་གཙ�་བོར་དེ་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་ནམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་དེའི་ཚ�་སྒོམ་ལམ་དུ་འཕོས་པར་འཇོག་གོ ། 

总许趣入所有三乘修道之时，是为断除自所断俱生障而趣入；尤其转升

大乘修道时，是为断除俱生谛实执而趣入；此复于大乘见道后得智之末，主

为断彼，于现证空性之无间道平等安住心一境性，尔时立为转升修道。 

ཉན་རང་ལའང་འདི་བཞིན་སྦྱོར་བའམ། ཡང་ན་སྔར་བཞིན་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་གྱིས་འབྱེད་དོ། ། 

声闻、独觉亦如是配合。或复如前，由宗义所许区分。 

ཉ༢ ད�ེ་བ། 

辛二、分类 

གཉིས་བ་དབྱེ་ན་ཐེག་པའི་དབྱེ་བས་གསུམ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ལ་ས་བཅུ་ཡོད་ཅིང༌། ས་དང་པོ་ལ་ནི་མཐོང་

ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའ �་རྒྱན་ལས། “དེ་བས་ན་ས་དང་པོའ �་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ནི་མཐོང་

བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་བརྗོད་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་

གྱི་བར་སྒོམ་ལམ་དུ་བཤད་དོ། །”ཅེས་ས་དང་པོའ �་དཀྱིལ་སྟོད་མཐོང་ལམ་དང་དཀྱིལ་སྨད་ནས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་

སྒོམ་ལམ་དུ་འདོད་པར་བྱའོ། ། 

由乘差别，分为三种。大乘修道有十地，初地有见、修二道，如《心要

庄严疏》云：“是故初地第一刹那即是见道。从此第二刹那以后，乃至金刚

喻无间道中，说为修道。①”当许初地前半为见道，初地后半乃至未获佛位

为修道。 

                                                 
① 《心要庄严疏》宗大师造，释宗根译。此文原出狮子贤《八千颂现观庄严光明释》。 
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ཐེག་དམན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ལ་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་མེད་ཅིང༌། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ལ་དེ་ཡོད་པ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་

ལ། སྤང་གཉེན་སྦྱོར་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་འདི་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་སོ། ། 

小乘修道不立十地，大乘修道则分十地，下文当说。略述断、治配合之

理分二：壬一、自续宗，壬二、应成宗。 

ཏ༡ རང་�ད་པའི་�གས། 

壬一、自续宗 

དང་པོ་ནི། སྒྲིབ་པ་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་སྔ་མ་ནི། གྲུབ་མཐས་བློ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་དབང་

གིས་བྱུང་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དེ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱེ་བ་ཞིག་གོ ། 

障有分别、俱生二种，前者由宗义转变其心而生，后者不观待彼自然生

起。 

བདེན་འཛ�ན་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་བྱས་པའི་ཀུན་བཏགས་ནི་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྤངས་ཟིན་པས། བདེན་འཛ�ན་ལྷན་

སྐྱེས་ལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་དུ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱིས་དབྱེ་བས་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས་སྐོར་དགུ་

འབྱུང་བའི་དགུ་པོ་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་དངོས་སུ་སྤོང་

ཞིང༌། འོན་ཀྱང་ས་དང་པོའ �་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་ཡང་འཇོག་དགོས་པས། དེ་ལྟར་ན་སྐོར་

དགུའི་དང་པོ་ལའང་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་བྱས་ནས། རགས་པ་དེ་ས་དང་པོའ �་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་སྤོང་བར་

འདོད་དགོས་སོ། ། 

谛实执中，作为所知障之分别谛实执，已于见道分位断尽。俱生谛实执

分为软、中、上三品，各亦分三，共成九品，如其次第，由第二地至第十地

最后刹那无间道亲所断除；然亦应立初地修道无间道之本所应断，若如是，

应许九品之初亦复分为粗、细二种，其粗分为初地修道无间道所断。 
དེར་མ་ཟད། ས་བཅུ་པོ་རེ་རེ་ལའང་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར་ན། དེ་རྣམས་དང་སྤང་

གཉེན་སྦྱོར་བའི་ཚ�། བདེན་འཛ�ན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་སྐོར་ཉི་ཤུར་ཡང་འབྱེད་ལ། བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་ནས་ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་

ཐོག་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་རེ་དང་སྤང་གཉེན་སྦྱོར་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ། ། 

不唯如此，若十地各自亦有二修道无间道，配合断、治之时，俱生谛实

执亦分二十品。亦有分为十八品，而将以第二地至第十地为首尾之各二无间

道配合断、治之理。 

དེ་ཡང་གཉེན་པོ་སྒོམ་ལམ་ཆུང་རིམ་གྱིས་སྐྱེས་ནས་སྤང་བྱ་བདེན་འཛ�ན་ཆེ་རིམ་ནས་སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་རྟོགས་
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རྒྱན་ལས། “ས་དགུ་ལ་ནི་ཆེན་པོ་ཡི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་དྲི་མ་ཡི། །གཉེན་པོ་ཆུང་དུའི་ཆུང་དུ་ལ། །སོགས་པའི་ལམ་ནི་

དག་པ་ཡིན། །”ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

此复对治修道从下品次第生起，所断谛实执则从上品次第断除，如《现

观庄严论》云：“对治九地中，上上等诸垢，谓由下下等，诸道能清净。 ①” 
གཞན་ཡང༌། སྒོམ་ལམ་ནས་སྒོམ་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་འཛ�ན་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་ཀྱང་

སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ས་དགུས་བསྡུས་པའི་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་འཛ�ན་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་དགུ་

དགུར་ཕྱེ་བའི་ས་བོན་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། “སྒོམ་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ས་

བོན་རིམ་ཅན་དུ་སྤོང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

又，修道亦断百八修所断所知障能取所取分别种子，以三界九地所摄所

知障能取所四种分别一一亦分九种，渐次断除其种子故。如《心要庄严疏》

云：“当知渐次断除百八修所断所知障种子。②” 

ཏ༢ ཐལ་འ�ར་བའི་�གས། 

壬二、应成宗 

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ནི། བདེན་འཛ�ན་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་བྱས་ནས་ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་པས་ཀྱང་སྤངས་

པར་འདོད་ལ། ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བདེན་འཛ�ན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དུ་བྱས་པ་རེ་རེ་

ལའང་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་སྐོར་དྲུག་པོ་དེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱིས་དངོས་སུ་སྤོང་ཞིང༌། 

许谛实执为烦恼障，故小乘阿罗汉亦断除之。若依大乘定姓而言，俱生

谛实执分上、中、下三品，一一分二共为六品，如其次第，由第二地至第七

地最后刹那之智亲所断除； 

བདེན་འཛ�ན་སྤངས་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་དུས་མཉམ་ལ། གཉིས་སྣང་

འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་མཛད་ནས་དེ་ལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་དུ་ཕྱེ་བ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་བརྒྱད་པ་སོགས་

དག་པས་གསུམ་དང་སྤང་གཉེན་སྦྱོར་ཞིང༌། དེ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་དོ། ། 

                                                 
① 弥勒菩萨造，法尊法师译。 

② 《心要庄严疏》（释宗根译）：“修道所摄之初地乃至十地，次第断除十六修断烦恼种子，及百

八种修断所知障种。”十六修所断烦恼种子：欲界所摄贪、嗔、慢、无明、萨迦耶见、边执见修所断

烦恼种子，色界所摄贪、慢、无明、萨迦耶见、边执见修所断烦恼种子，无色界所摄贪、慢、无明、

萨迦耶见、边执见修所断烦恼种子。 



地道建立·智者悦意 

140 

断谛实执、得第八地，及证得阿罗汉同时；二相错乱习气为所知障，分

软、中、上品，如其次第，与第八地等三清净地配合断治，无余断除与得佛

地同时。 

ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པས་ཉོན་སྒྲིབ་སྤངས་ཟིན་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཚ�་དེའི་ཚ�གས་ལམ་ནས་འཇུག་

དགོས་སོ། ། 

声闻、独觉阿罗汉断尽烦恼障，然入大乘道时，应从大乘资粮道入。 

འདི་ལ་ཞིབ་ཆའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་བྱང་སེམས་

ཚ�གས་ལམ་བ་དེས་མཐོང་སྤང་མཐའ་དག་སྤངས་ཟིན་པས། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་དེའི་སྤང་བྱ་གང་ཡིན་དང༌། 

དེ་ཐེག་ཆེན་ཚ�གས་ལམ་པ་ཡིན་ཀྱང་སྤྱིར་ཚ�གས་ལམ་པ་ཡིན་མིན་སོགས་བཞེད་ཚུལ་མང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་དེ་ནི་འཕགས་པ་

ཡིན་པས་ཐེག་ཆེན་སོ་སྐྱེར་རུང་ཡང༌། སོ་སྐྱེ་ནི་མིན་ནོ། ། 

此应详察：以声闻、独觉阿罗汉证悟为先之资粮道菩萨，已断一切见所

断品，则于大乘见道分位，何其所断？彼为大乘资粮道者，然是否总为资粮

道者？此等观点众多。虽如此，彼为圣者，故虽位居大乘异生，然非异生。 

འདོད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་གཞན་སྤོང་ཚུལ་ཟུར་དུ་མ་བཤད་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། “ལུས་ལ་ལུས་དབང་

ཇི་བཞིན་དུ། །གཏི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །གཏི་མུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་

འགྱུར། །”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་བདེན་འཛ�ན་སྤངས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྤོང་

ནུས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

贪等余惑断除之理未别说者，如《四百论》云：“如身中身根，痴遍一

切住，故一切烦恼，由痴断随断。①”此密意为：诸惑根本之谛实执若得断

除，一切烦恼自能断除。 

འོ་ན། ལུགས་གཉིས་ལས་གང་དང་ང་༼དབང་?༽བཙན་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ཕྱི་མའི་ལུགས་གཙ�་བོར་བྱའོ། ། 

然则，二宗之中，何者为准？曰：当以后宗为准。 
ས་འོག་མ་ནས་གོང་མར་འཇུག་པའི་ཚ�། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕོ་

བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ས་རང་རང་གི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ས་གོང་མ་

དེ་དང་དེར་འཕོས་པར་འཇོག་སྟེ། རྣམ་བཤད་ལས། “ཡོངས་སྦྱོང་གི་ཆོས་ཇི་སྲིད་མ་རྫོགས་པ་དེ་སྲིད་དུས་དེ་ཡིན་ལ། 

རྫོགས་ནས་ནི་ས་གཞན་དུ་འཕོས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

                                                 
① 转引自嘉曹杰：《中观四百论并释》，任杰译。 
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从下地趣入上地时，是由现证空性之根本定等引转升。又如下文之所当

说，诸地各自所断尽断、功德圆满，同时立为转升上地。如《心要庄严疏》

云：“应知乃至修治之法尚未圆满，尔时仍在彼地；若圆满者，即升余地。①” 

ཚ�གས་གསོག་ཚུལ་ནི། ཚ�གས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གྲངས་མེད་དང་པོ། །མ་དག་ས་བདུན་ནས་གྲངས་མེད་

གཉིས་པ། དག་པས་གསུམ་ནས་གྲངས་མེད་གསུམ་པའི་ཚ�གས་རྫོགས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་ཚ�གས་རྫོགས་ཟིན་པའི་རྗེས་

སུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་དང༌། དེ་རྫོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་འདོད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དོ། ། 

积集资粮之理：资粮、加行分位，圆满初无量劫资粮；历七不净地，圆

满第二无量劫资粮；历三清净地，圆满第三无量劫资粮。此复有许圆满资粮

而后成佛，及许圆满资粮同时成佛二种观点。 

ཡོན་ཏན་འཐོབ་པ་ནི། ཐུན་མོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང༌། རྣམ་ཐར་པརྒྱད། སྙོམས་

འཇུག་དགུ། ཟད་པར་བཅུ། མངོན་ཤེས་ལྔ་འམ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་མང་ངོ། ། 

所获功德者，若约共同，有八圣道支、八解脱、九等至、十遍处、五神

通或六神通等诸多功德。 

ཉ༣ �་དོན། 

辛三、词义 

གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ནི། བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་བྱེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། སྒོམ་ལམ་ཞེས་

བྱའོ། ། 

现见诸谛已，能修习之道，故名“修道”。 

ཇ༥ མི་�ོབ་ལམ། 

庚五、无学道 

ལྔ་པ་མི་སློབ་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྒྲ་དོན་ནོ། ། 

释无学道分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。 

ཉ༡ ཐོབ་�ས། 

辛一、获得之时 

དང་པོ་ནི་ས་བཅུ་པའི་མཐར་ཤེས་སྒྲིབ་ཕྲ་མོ་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་མཐའི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་གྱིས་

དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཆོས་སྐུ་མངོན་

                                                 
① 嘉曹杰：《心要庄严疏》，释宗根译。 
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དུ་བྱས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཐོབ་པ་དེའི་ཚ�་མི་སློབ་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག་གོ ། 

十地之末，为断除微细所知障，由续流最后修道金刚喻定，如水注水安

住真如时，现证断尽诸障法身，得一切相智第一刹那，尔时立为得无学道。 

སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའི་ཚ�་སྐུ་བཞི་ཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པ་དང༌། ཆོས་སྐུ་གཉིས་དང་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་རྗེས་

སུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པར་བཞེད་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། 

此有二宗：（一）成佛无间顿获四身，（二）证得二种法身及受用身后获

得化身。 

དང་པོ་ལྟར་ན། ལོངས་སྐུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཚ�་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་

དུ་བྱས་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡང་མངོན་དུ་བྱས་པས་སྐུ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་

པ་དང་མཉམ་དུ་ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚ�གས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་

ཐོབ་བོ། །འོན་ཀྱང་དེའི་ཚ�་ཐོབ་བྱའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པར་བཞེད་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་དེའི་སྤྲུལ་

གཞིའི་ལོངས་སྐུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་མི་དགོས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས་མ་ཐག་པ་

དེའི་ཚ�། སྤྲུལ་སྐུ་ཅུང་མ་ཐོབ་ལ། དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པར་བཞེད་དོ། །འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྤྲུལ་གཞིའི་

ལོངས་སྐུ་སྔོན་དུ་སོང་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། ། 

若如前者，获受用身无间即获断除二障之毕竟断，因此证得自性身时，

亦复证得现证诸法之智法身，是故同时顿获三身；同时，由受用身及其亲因

观待同时集聚相属成立之理，亦获化身。约化身是否须其变化所依之受用身

先行，有许与不许尔时已有所获化身二种理趣。若如后者，承许证得三身无

间，未即获得少分化身，第二刹那乃获化身。此即许化身周遍以其所依受用

身为前行之宗。 
ཐོག་མར་གནས་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། “འདོད་པ་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་

དུ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སངས་མི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འོག་མིན་དུ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་ཏེ་འཚང་རྒྱའོ། །”ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར།  

最初于何处成佛？如《楞伽经》云：“欲界及无色，不于彼成佛；色界

究竟天，离欲得菩提。①” 

དང་པོར་གནས་འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འོག་

                                                 
① 实叉难陀译《大乘入楞伽经》卷七，下同。 
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མིན་ཡང་གཙང་མའི་ནང་ཚུན་གྱི་འོག་མིན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས། “གཙང་མའི་གནས་ལྔ་སྤངས་ནས་

ནི། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

最初于色究竟天成佛，而后示现于南赡部洲成佛。如是色究竟天非净居

天内之色究竟天，如《楞伽经》云：“舍五净居天，乐住色究竟。①” 

རྟེན་གང་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ལྷའི་རྟེན་ལ་ཡིན་ཏེ། སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། “བྱང་སེམས་འཚང་རྒྱ་བའི་རྟེན་ནི་

ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལྟར་ན་འོག་ཡིན་གྱི་ལྷའི་རྟེན་ཁོ་ནར་བཞེད་དེ།”ཞེས་དང༌། “ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ནས་གཟུགས་

ཁམས་སུ་ལྷའི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌།”ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

于何所依成佛？是依天身，如《密宗道次第广论》云：“是故菩萨成佛

之身，于波罗蜜多乘唯应许色究竟天身。”又云：“波罗蜜多乘有于色界天身

成佛。②” 

ཉ༢ ད�ེ་བ། 

辛二、分类 

གཉིས་པ་དངོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་བར་དབྱེ་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་མི་སློབ་ལམ་ཡོད་པ་ལས་ཉན་རང་གི་མི་སློབ་ལམ་ནི་

ཐེག་པ་རང་ལམ་གྱི་མི་སློབ་ལམ་ཡིན་ཀྱང༌། མི་སློབ་ལམ་དངོས་ནི་མིན་ལ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མི་སློབ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་

ཅིག་འོག་ནས་འཆད་པར་བྱའོ། ། 

若不区别实假而分，有三乘无学道：声闻、独觉无学道是自乘道之无学

道，非真实无学道；大乘无学道之分类当说。 

ཉ༣ �་དོན། 

辛三、词义 
གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ནི། རང་གི་གོང་ན་བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་གཞན་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། མི་སློབ་ལམ་ཞེས་

བྱའོ། ། 

无有其上更复当学余法之道，名“无学道”。 

                                                 
① 《大乘入楞伽经》卷六（《偈颂品第十》）：“住色究竟天，离诸过失处。”(T16, no. 672, p. 625, 

c7-8) 此处汉藏不同。 

② 宗喀巴大师：《密宗道次第广论》，法尊法师译。 
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ཆ༢ ས་བ�འི་�མ་གཞག་བཤད་པ། 

己二、宣说十地建立 

གཉིས་པ་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་ངོ་། ། 

分二：庚一、正说，庚二、附带宣说佛地。 

ཇ༡ དངོས་བཤད། 

庚一、正说 

དང་པོ་ལ་བཞི། སའི་ངོ་བོ། དབྱེ་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར། སྒྲ་དོན་ནོ། ། 

辛一、地之体性，辛二、分类，辛三、功德差别，辛四、词义。 

ཉ༡ སའི་ངོ་བོ། 

辛一、地之体性 

དང་པོ་ནི། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་ཡོན་ཏན་

གོང་མའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ། སའི་ངོ་བོ་ཡིན།  

现证空行慧及大悲心二者所摄，由此能持增上功德之大乘圣者智，即“地”

体性。 

ཉ༢ ད�ེ་བ། 

辛二、分类 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། འཕགས་པ་སློབ་པའི་ས་བཅུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བཅུ་གཅིག །ས་རེ་རེ་ལའང་དོན་དམ་

པའི་ས་དང་ཀུན་རྫོབ་པའི་ས་གཉིས་སོ།  

若予分类，有学圣者十地及佛地共有十一，各地亦分胜义地与世俗地二。 

ཉ༣ ཡོན་ཏན་�ི་�ད་པར་བཤད་པ། 

辛三、宣说功德差别 

གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ་བདུན། ཕར་ཕྱིན་ལྷག་ཚུལ། སྐྱེ་བ་འཛ�ན་ཚུལ། ཡོན་ཏན་གྱི་གྲངས། 

རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར། སྤངས་པའི་ཁྱད་པར། རྨི་ལམ་གྱི་རྟགས། ཡོངས་སྦྱོང་གི་ཁྱད་པར་རོ། 

分七：壬一、波罗蜜多增上之理，壬二、受生之理，壬三、功德数量，

壬四、证差别，壬五、断差别，壬六、梦兆，壬七、修治差别。 
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ཏ༡ ཕར་�ིན་�ག་�ལ། 

壬一、波罗蜜多增上之理 

དང་པོ་ལ་བཅུ། ས་དང་པོར་སྦྱིན་པའི་པར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པར་ཐོབ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། གཉིས་པར་ཚུལ་

ཁྲིམས། གསུམ་པར་བཟོད་པ། བཞི་པར་བརྩོན་འགྲུས། ལྔ་པར་བསམ་གཏན། དྲུག་པར་ཤེས་རབ། བདུན་པར་ཐབས། 

བརྒྱད་པར་སྟོབས། དགུ་པར་སྨོན་ལམ། བཅུ་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

分十。初地获得布施波罗蜜多增上修持，如是配合，即第二地净戒、第

三地安忍、第四地精进、第五地静虑、第六地般若、第七地方便、第八地力、

第九地愿、第十地获得智波罗蜜多增上修持。 
དེ་ཡང་ཉམས་ལེན་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། གཞན་ས་བཅུ་པོ་རེ་རེ་ལའང་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཀ་ཡོད་དོ། ། 

此依获得修持之理，然十地各自亦有十波罗蜜多。 

ཏ༢ �ེ་བ་འཛ�ན་�ལ། 

壬二、受生之理 

གཉིས་པ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེ་བ་འཛ�ན། དེ་བཞིན་

དུ་སྦྱར་ཏེ། གཉིས་པར་གླིང་བཞི། གསུམ་པར་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ། བཞི་པར་འཐབ་བྲལ། ལྔ་པར་དགའ་ལྡན། དྲུག་པར་འཕྲུལ་

དགའ། བདུན་པར་གཞན་འཁྲུལ་དབང་བྱེད། བརྒྱད་པར་སྟོང་དང་པོ། །དགུ་པར་སྟོང་གསུམ་པ། བཅུ་པར་གནས་གཙང་མའི་

ལྷའི་བདག་པོར་སྐྱེ་བ་འཛ�ན་ནོ། ། 

初地生为领赡部洲之转轮王，如是配合，即第二地四洲之主，第三地三

十三天主，第四地夜摩天主，第五地喜足天主，第六地化乐天主，第七地他

化自在天主，第八地小千世界主，第九地大千世界主，第十地受生为净居天

主。 

ཏ༣ ཡོན་ཏན་�ི་�ངས། 

壬三、功德数量 

གསུམ་པ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཐོབ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། “དེ་ཚ�་དེ་ཡིས་སངས་

རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་ཞིང༌། །”ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར། 

初地获得十二类百数功德，如《入中论》所说：“菩萨时能见百佛，得

佛加持亦能知，此时住寿经百劫，亦能证入前后际，智能起入百三昧，能动

能照百世界，神通教化百有情，复能往游百佛土，能正思择百法门，佛子自



地道建立·智者悦意 

146 

身现百身，一一身有百菩萨，庄严围绕为眷属。①”  

རྣམ་བཤད་ལས། “ས་དང་པོ་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང༌། དེ་དག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་

ཤེས། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བརྒྱ་ལ་འཇུག འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ། བརྒྱར་འགྲོ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་སྣང་བར་བྱེད། 

སེམས་ཅན་བརྒྱ་སྨིན། བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས། དེ་དག་གི་སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐར་འཇུག ཆོས་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད། ལུས་བརྒྱ་

སྟོན། ལུས་རེ་རེ་ལའང་བྱང་སེམས་ཀྱི་འཁོར་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་སྟོན་”ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོབ་ལ།  

《心要庄严疏》云：“初地于一刹那能见百佛，了知彼等为作加持，入

百三昧，震动百世界，复能往游照百世界，成熟百有情，能住百劫，及入彼

等前后边际，启百法门，示现百身，一一身现百数菩萨而为眷属。②”此中

所说皆能获得。 

དེ་བཞིན་དུ་ས་གཉིས་པར་སྔར་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་གསུམ་པར་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་

གཉིས། བཞི་པར་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། ལྔ་པར་བྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། དྲུག་པར་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། 

བདུན་པར་ཕྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། བརྒྱད་པར་སྟོང་གསུམ་གྱི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ། དགུ་པར་སྟོང་གསུམ་གྱི་

སྟོང་ཆེན་པོའ �་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ། བཅུ་པར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ཐོབ་སྟེ། གཙ�་བོར་

རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ། ། 

如是，第二地获得十二千数如前所说功德，第三地十二百千数、第四地

十二百俱胝数、第五地十二千俱胝数、第六地十二百千俱胝数、第七地十二

百千俱胝那由他数、第八地等同三千世界微尘数、第九地等同百万阿僧祇三

千大千世界微尘数、第十地等同不可说不可说佛刹微尘数之功德。此等主要

于后得位生起。 

ཏ༤ �ོགས་པའི་�ད་པར། 

壬四、证差别 

བཞི་པ་ནི། ས་དང་པོར་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་རྟོགས་པ་ནས། བཅུ་པར་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པ་ལས་ལ་

དབང་བའི་རྟོགས་པའི་བར་ཐོབ་བོ། ། 

                                                 
① 月称：《入中论》，法尊法师译。 

② 嘉曹杰：《心要庄严疏》，宗根法师译。 
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初地获得通达法界遍行之义，乃至第十地获得证业自在通达法性 ①。 

ཏ༥ �ངས་པའི་�ད་པར། 

壬五、断差别 

ལྔ་པ་ནི། སྔར་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། གཞན་ཡང་ས་རེ་རེར་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་གཉིས་གཉིས་ཀྱང་སྤོང་བར་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། ། 

前已说讫。亦如释云：于各地中各断二种愚痴。② 

                                                 
①《辩中边论》卷上（《辩障品第二》）：“于地功德有别障者，颂曰：遍行与最胜，胜流及无摄，

相续无差别，无杂染清净，种种法无别，及不增不减，并无分别等，四自在依义，于斯十法界，有

不染无明，障十地功德，故说为十障。论曰：于遍行等十法界中有不染无知，障十地功德，如次建

立为十地障。谓初地中所证法界名遍行义，由通达此，证得自他平等法性。第二地中所证法界名最

胜义，由通达此，作是思惟：是故我今于同出离一切行相应遍修治。是为勤修相应出离。第三地中

所证法界名胜流义，由通达此，知所闻法是净法界最胜等流。为求此法，设有火坑量等三千大千世

界，投身而取，不以为难。第四地中所证法界名无摄义，由通达此，乃至法爱亦皆转灭。第五地中

所证法界名为相续无差别义，由通达此，得十意乐平等净心。第六地中所证法界名无杂染无清净义，

由通达此，知缘起法无染无净。第七地中所证法界名种种法无差别义，由通达此，知法无相，不行

契经等种种法相中。第八地中所证法界名不增不减义，由通达此，圆满证得无生法忍，于诸清净杂

染法中不见一法有增有减。有四自在：一无分别自在，二净土自在，三智自在，四业自在。法界为

此四种所依，名四自在所依止义。第八地中唯能通达初二自在所依止义。第九地中亦能通达智自在

所依义，圆满证得无碍解故。第十地中复能通达业自在所依义，随欲化作种种利乐有情事故。”(T31, 

no. 1600, p. 468, a8-b10) 另见《摄大乘论·彼修差别分第六》、《成唯识论》卷十等。 

② 《解深密经》卷四，《地波罗蜜多品第七》：“善男子，此诸地中有二十二种愚痴、十一种麁重

为所对治。谓于初地有二愚痴：一者执着补特伽罗及法愚痴，二者恶趣杂染愚痴；及彼麁重为所对

治。于第二地有二愚痴：一者微细误犯愚痴，二者种种业趣愚痴；及彼麁重为所对治。于第三地有

二愚痴：一者欲贪愚痴，二者圆满闻持陀罗尼愚痴；及彼麁重为所对治。于第四地有二愚痴：一者

等至爱愚痴，二者法爱愚痴；及彼麁重为所对治。于第五地有二愚痴：一者一向作意弃背生死愚痴，

二者一向作意趣向涅盘愚痴；及彼麁重为所对治。于第六地有二愚痴：一者现前观察诸行流转愚痴，

二者相多现行愚痴；及彼麁重为所对治。于第七地有二愚痴：一者微细相现行愚痴，二者一向无相

作意方便愚痴；及彼麁重为所对治。于第八地有二愚痴：一者于无相作功用愚痴，二者于相自在愚

痴；及彼麁重为所对治。于第九地有二愚痴：一者于无量说法、无量法句文字、后后慧辩陀罗尼自

在愚痴，二者辩才自在愚痴；及彼麁重为所对治。于第十地有二愚痴：一者大神通愚痴，二者悟入

微细秘密愚痴；及彼麁重为所对治。于如来地有二愚痴：一者于一切所知境界极微细着愚痴，二者

极微细碍愚痴；及彼麁重为所对治。善男子！由此二十二种愚痴及十一种麁重故，安立诸地；而阿

耨多罗三藐三菩提离彼系缚。”(T16, no. 676, p. 704, b6-c4) 
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ཏ༦ �ི་ལམ་�ི་�གས། 

壬六、梦兆 

དྲུག་པ་ནི། ས་དང་པོར་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའ �་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་

སྟོང་གིས་གང་བར་རྨི་བ་ནས། ས་བཅུ་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསེར་ཀྱི་མདོག་ཅན་ལ་ཚངས་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་

བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་བསྐོར་བ་རྨི་བའི་བར་གསེར་འོད་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་ངོ་། ། 

如《金光明经》中所说，初地梦见三千大千世界充满百千万亿那由他宝

藏，乃至第十地梦见如来金身，百千万亿那由他数梵王周匝围绕。① 

ཏ༧ ཡོངས་�ོང་གི་�ད་པར་རོ། 

壬七、修治差别 

བདུན་པ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་ཡོངས་སྦྱོང་བཅུ། གཉིས་པ་ལ་བརྒྱད། གསུམ་པ་ལ་ལྔ། བཞི་པ་ལ་བཅུ། ལྔ་པ་ལ་བཅུ། 

དྲུག་པ་ལ་བཅུ་གཉིས། བདུན་པ་ལ་ཉི་ཤུ། བརྒྱད་པ་ལ་བརྒྱད། དགུ་པ་ལ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང༌། བཅུ་པ་ལ་

ཡོངས་སྦྱོང་གི་གྲངས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀྱང་ས་དེའི་སྐྱོན་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པས་

ཡོངས་སྦྱོང་ནི་ཡོད་དོ། ། 

说初地有十修治，第二地有八，第三地有五，第四地有十，第五地有十，

第六地有十二，第七地有二十，第八地有八，第九地有十二，第十地修治之

数虽未明示，然此地有除过圆德之智，故有修治 ②。 

                                                 
①《金光明最胜王经》卷四（《最净地陀罗尼品第六》）：“善男子！初地菩萨是相先现，三千大千

世界，无量无边种种宝藏，无不盈满，菩萨悉见。善男子！二地菩萨是相先现，三千大千世界地平

如掌，无量无边种种妙色，清净珍宝庄严之具，菩萨悉见。善男子！三地菩萨是相先现，自身勇健，

甲仗庄严，一切怨贼，皆能摧伏，菩萨悉见。善男子！四地菩萨是相先现，四方风轮种种妙花，悉

皆散洒，充布地上，菩萨悉见。善男子！五地菩萨是相先现，有妙宝女，众宝璎珞周遍严身，首冠

名花以为其饰，菩萨悉见。善男子！六地菩萨是相先现，七宝花池有四阶道，金砂遍布，清净无秽，

八功德水皆悉盈满，嗢钵罗花、拘物头花、分陀利花随处庄严，于花池所，游戏快乐，清凉无比，

菩萨悉见。善男子！七地菩萨是相先现，于菩萨前，有诸众生应堕地狱，以菩萨力，便得不堕，无

有损伤，亦无恐怖，菩萨悉见。善男子！八地菩萨是相先现，于身两边，有师子王以为卫护，一切

众兽悉皆怖畏，菩萨悉见。善男子！九地菩萨是相先现，转轮圣王无量亿众围遶供养，顶上白盖，

无量众宝之所庄严，菩萨悉见。善男子！十地菩萨是相先现，如来之身，金色晃耀，无量净光，悉

皆圆满，有无量亿梵王围遶，恭敬供养，转于无上微妙法轮，菩萨悉见。”(T16, no. 665, p. 419, b7-c3) 

② 详见《现观庄严论》第一品“地资粮”部分。 
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ཉ༤ �་དོན། 

辛四、词义 

བཞི་པ་སྒྲ་དོན་ནི། ཡོན་ཏན་གོང་མ་གོང་མའི་རྟེན་བྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་ན་ས་ཞེས་བྱའོ། །ས་བཅུ་སོ་སོའ �་

ངེས་ཚ�ག་ནི། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་མང་དུ་དོགས་ལ། མིང་ཙམ་ནི། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་

པ་དྲི་མ་མེད། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ། བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ། ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ། བདུན་པ་རིང་དུ་

སོང་བ། བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་དང༌། བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་

ནི་ཀུན་ཏུ་འོད་ཅེས་བྱའོ། ། 

能持上上功德，且令上上转增，故名为“地”。十地各别训释，当由《经

庄严论》了知，此处恐繁，仅举其名：初地名为“极喜地”，第二地名“无

垢地”，第三地名“发光地”，第四地名“焰慧地”，第五地名“难胜地”，第

六地名“现前地”，第七地名“远行地”，第八地名“不动地”，第九地名“善

慧地”，第十地名“法云地”，第十一佛地名“普光地”。 

གཞན་ཡང༌། དམན་པའི་ས་ལ་རིགས་ཀྱི་ས། མཐོང་བའི་ས། སྲབ་པའི་ས་སོགས་བརྒྱད་ཡོད་ཀྱང༌། དེ་དག་ནི་དམན་

པའི་ས་ཞེས་བྱ་ཡང༌། ས་དངོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇོག་དཀའ་སྟེ། དེ་ཐོབ་པས་ས་ཐོབ་པར་འཇོག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། ། 

又，小乘地有种姓地、见地、薄地等八 ①。此等虽名为“小乘地”，然难

安立真实“地”之名言，以由得此不堪立为得地故。 
དེ་ཡང་ས་ལམ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ས་ཡིན་གྱི། འབྱུང་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་ས་ལ་གནས་པ་ལ་ས་ལ་གནས་ཞེས་པ་ནི་

འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པ་ཡིན་ཀྱང་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་

                                                 
① 克主丹巴达杰《般若总义》：“声闻加行道，于声闻种姓不错乱之证悟，为(1)种姓地；自阿罗

汉，下数第八之预流向地，为(2)八人地；现观四谛，证预流果，是为(3)见地；倍离欲故，证一来果，

是为(4)薄地；已离欲界九品欲贪之现行分，证不还果，为(5)离欲地；现证断除烦恼，证声闻阿罗汉，

为(6)已办地；余二果向现观，名(7)声闻地，作为一处；独觉现观，为(8)独觉地。” 

经论中另有一说，始于“见白地”（或译“净观地”、“乾慧地”），不列“声闻地”。嘉木样二世

贡却吉美旺波：《地道建立》，法尊法师译：“若就经论总轨，而立小乘八地者，谓：见白地、种性地、

八人地、见地、薄地、离欲地、己办地、独觉地。举列如次：声闻资粮道名见白地，以是初见白净

法之道故；声闻加行道名种性地，种性无乱从此得故；预流向现观，名八人地，向果八位初从此得

故；预流果现观，名为见地，以出世道最初现见人无我故；一来果现观，名为薄地，已断欲惑三分

之二，令微薄故；不还果现观，名离欲地，于欲烦恼皆离贪故；声闻阿罗汉现观，名已办地，自道

所作已办讫故；独觉现观，名独觉地，是最后有不依师教，具斯功德之智故。” 
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བ་ལ་ནི། ལམ་དུ་ཞུགས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཡོད་ཀྱང་འདིར་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། ། 

又，此为地、道二分之“地”。住四大种内分之“地”而谓“住地”，世

虽共许，此当舍置；如世虽于行道之人许“入道”名言，然非此处所指。 

ཇ༢ ཞར་�ང་སངས་�ས་�ི་ས་བཤད་པ། 

庚二、附带宣说佛地 

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སའི་དབྱེ་བ། སྐུའི་དབྱེ་བ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བའོ། ། 

分三：辛一、地之分类，辛二、身之分类，辛三、事业分类。 

ཉ༡ སའི་ད�ེ་བ། 

辛一、地之分类 

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་རྣམ་མཁྱེན་དོན་གཅིག་ཀྱང༌། ལྡོག་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་གཉིས། སྡེ་ཚན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་གམ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཞེ་

བཞི། དེས་ན་ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འདོད་པ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་

གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཀྱང་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། ། 

佛地与一切相智同义，由返体门分为究竟如所有智与究竟尽所有智二种，

由类别门分为二十一无漏智或百四十四无漏功德。因此，有许“佛刹为佛地”。

此不应理，以若如是，则有住佛地之有情故。 

ཉ༢ �འི་ད�ེ་བ། 

辛二、身之分类 

གཉིས་པ་ནི། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ། ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དང༌། ཆོས་སྐུ་ལའང་སྤངས་པ་ཆོས་

སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་སྐུ་བཞིའོ། ། 

佛身总分法身、受用身、化身；法身亦分离垢法身与智法身，由此而有

四身。 

ཉ༣ འ�ིན་ལས་�ི་ད�ེ་བ། 

辛三、事业分类 

གསུམ་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་དབྱེ་ན་ཉེར་བདུན་ནོ། །སྐུའི་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། “ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་

མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚ�གས་ཀྱིས། །”ཞེས་པ་ནས། “སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་པར་སྟོན། །”ཞེས་པའི་

བར་དང།  
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事业分为二十七种。身所作差别，《宝性论》云：“法身不动中，种种变

化性。大师 1.受生生，于喜足天殁，2.入胎及 3.降诞，4.善巧工巧处，5.妃眷

中嬉戏，6.出家修 7.苦行，8.来至菩提藏，9.摧伏诸魔军，10.觉悟 11.转法轮，

12.入涅槃事业，于诸不净刹，有住而示现。①” 

འཇུག་པ་ལས་ཀྱང༌། “དང་པོའ �་ཐུགས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ �་བར། །དེ་དག་སྤྱོད་ཀུན་དངོས་རྣམས་མིག་

འཁྲུལ་གྱིས། །རང་བཞིན་མཁྱེན་ནས་བདག་བཞིན་བ་སྤུ་ཡི། །ཁུང་བུར་དུས་གཅིག་ལ་ནི་གསལ་བར་སྟོན། །དེ་བཞིན་དུས་

གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་མ་ལས་ཀྱི། །སྤྱོད་དང་དེ་ལྷག་སྐྱེ་བོ་གནས་སྐབས་

ནི། །ཐམས་ཅད་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་གཅིག་ཚ་སྟོན། །དག་པ་འདི་ནི་བཞེང་པ་འཇུག་པ་ཡིས། །རྡུལ་གཅིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་

གཏུགས་འཇིག་རྟེན་དང༌། །འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་ཕྱོགས་ཁྱབ་རྡུལ་སྟོན་མོད། །རྡུལ་རགས་མི་འགྱུར་འཇིག་རྟེན་ཕྲ་མི་

འགྱུར། །”ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྟོན་པ། 

亦如《入中论》云：“彼初发心至菩提，一切诸行如己行，由知诸法同

幻性，于一毛孔能顿现。如是三世诸菩萨，独觉声闻一切行，及余一切异生

位，一毛孔中皆顿现。此清净行随欲转，尽空世界现一尘，一尘遍于无边界，

世界不细尘不粗。②” 

གསུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ནི། བདེན་པ་པོའ �་ལེའུ་ལས། “འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ངེས་པའི་ཚ�ག །མང་པོ་དག་

གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་ཀྱང༌། །སེམས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གསུང་དབྱངས་གཅིག་གིས་སོ་སོར་

ལན་ཀྱང་འདེབས། །”ཞེས་པ་བཞིན་དང༌། 

语差别法，如《谛者品》云：“若诸有情于一时，发多定语而请问，一

刹那心遍证知，由一音酬各各问。③” 

ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། “བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་འབའ་ཞིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཤེས་བྱ་མཐའ་

དག་ཁྱབ་ལགས་ཀྱིས། །”ཞེས་དང༌། “བཅོམ་ལྡན་དུས་གསུམ་གཏོགས་པའི་ཆོས། །རྣམ་ཀུན་འབྱུང་གནས་ཐམས་ཅད་

ནི། །ལག་མཐིལ་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟ་བུར། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་འགྱུར། །”ཞེས་དང༌། “བདེན་གཉིས་རང་འགྲེལ་ལས་

ཀྱང༌། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་ནི། །ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་ཅན། །”ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་

                                                 
① 《辨宝性大乘上续论》（江波译）。有住而示现：乃至三有安住而示现。 

② 引自《入中论》（法尊法师译）。 

③《大萨遮尼乾子所说经》卷六，《如来无过功德品第八》：“所有众生界，众生所摄，彼一一众

生言音不同，一时各各作百千种种种异问，彼一一众生所问之事，余不重问，能以一念相应智慧，

以一音答尔所众生，能令一时各得其解。”(T09, no. 272, p. 343, c20-24) 
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ནི་མཚ�ན་པ་ཙམ་སྟེ། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།། ༈ །། 

意差别法，如《赞应赞》云：“唯尊智能遍，一切所知事。”又云：“世

尊堕时法，一切种生本，如掌中酸果，是尊意行境。①”及如《二谛论自释》

云：“智尊以一智，遍所知坛城。”此唯略标，当于别处广为了知。 

 

  

                                                 
① 《菩提道次第广论》宗喀巴大师造，法尊法师译。 
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ན་མོ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཡེ།  

敬礼金刚持！ 

ཀ༢ འ�ོས་དོན་�གས་�ི་ལམ་བ�ོད་�ལ་�ང་ཟད་འཆད་པ། 

甲二、附带略说趣行密宗道之理 

གཉིས་པ་འཕྲོས་དོན་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ་གཉིས། ཐེག་པ་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། བྱེ་

བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། ། 

分二：乙一、依共乘说，乙二、分别宣说。 

ཁ༡ ཐེག་པ་�ིའི་དབང་�་�ས་པ། 

乙一、依共乘说 

དང་པོ་ནི། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ངེས་འབྱུང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོད་པ་

ཕྱིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བཞི་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔགས་ངང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་གཞིར་བྱེད་

དགོས་པ་འདྲ་ཞིང༌། ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔའི་དབྱེ་བ་ཡོད་པའང་འདྲའོ། ། 

归依、出离心、慈、悲、菩提心、正见，及六波罗蜜多、四摄之行、三

学等，此等同应作为密乘与波罗蜜多乘二道所依；同具十地、五道分类。 

ཁ༢ �ེ་�ག་�་བཤད་པ། 

乙二、分别宣说 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྔགས་སྤྱི་དང༌། བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་འགྲོད་ཚུལ་ལོ། ། 

分二：丙一、总趣行密乘道之理，丙二、趣行无上道之理。 

ག༡ �གས་ལམ་�ིའི་འ�ོད་�ལ། 

丙一、总趣行密乘道之理 

དང་པོ་ནི། སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་ལ། དེ་ཡང་

ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས་དམ་ཚ�ག་དང་སྡོམ་པ་སྲུང་བ་ལམ་གྱི་གཞིར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཀ་

ལ་མཚུངས་སོ། ། 

趣入密乘之所依补特伽罗，定须希求成佛，此复最初应以善受灌顶、守

护三昧耶律仪作为道之所依，四续皆同。 

སྤྱིར་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཀ་ལའང་འདྲ་ཞིང༌། རྒྱུད་

སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་གཙ�་བོ་དེའི་སྒོ་ནས་ལམ་བགྲོད་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་བྱ་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་འཚང་རྒྱ་
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ཚུལ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་འདྲ་བར་བཤད་ཅིང༌། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱིས་ནི་མངོན་བྱང་ལྔ 259

①
འི་སྒོ་ནས་

འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་དོ། ། 

总应修持深明不二天瑜伽，四续皆同，而下三续分位主由此门入道。事

续、行续二分位中成佛理等，多分同于波罗蜜多乘，然瑜伽续许由五现证之

门成佛。 

ག༢ �་མེད་�ི་ལམ་འ�ོད་�ལ། 

丙二、趣行无上道之理 
གཉིས་པ་བླ་མེད་ལ་གསུམ། བསྐྱེད་རིམ་དང༌། རྫོགས་རིམ་གྱི་བགྲོད་ཚུལ། དེ་ས་ལམ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ལོ། ། 

分三：丁一、趣行生起次第之理，丁二、趣行圆满次第之理，丁三、配

合地道之理。 

ང༡ བ�ེད་རིམ་�ི་བ�ོད་�ལ། 

丁一、趣行生起次第之理 

དང་པོ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྦྱང་གཞི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་ཡིད་ངོར་སྦྱོང་ཞིང༌། སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་དུ་

བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་རྫོགས་རིམ་གྱི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལམ་བགྲོད་པ་ཡིན་གྱི། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སྡེ་

འོག་མ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་མ་ཟད། བསྐྱེད་རིམ་ཁོ་ནས་ཀྱང་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། ། 

生起次第分位，心中修习所净之基生有、死有、中有三者，由三身转为

道用之门，成熟圆满次第相续。即以此理趣行于道。不唯波罗蜜多乘与下三

续部分位不能成佛，仅由生起次第亦不能成佛。 
དེ་ཡང་སྔ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་བགྲོད་ནུས་ཀྱང་མཐར་སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚ�་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་དུ་

འཇུག་དགོས་ལ། དེའི་འཇུག་པའི་སྐབས་ནི་རྫོགས་རིམ་གྱི་མཐོ་ས་ནས་ཡིན་གྱི། བསྐྱེད་རིམ་ནས་མིན་ནོ། ། 

复于前二分位，乃至第十地皆能趣行；然最后有之末，应趣入无上道。

入彼分位，乃从圆满次第之殊胜地，非从生起次第。 

བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ་མ་ཟད། རིམ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྦྱང་གཞི་ནི་རང་ལ་ཡོད་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྐྱེ་འཆི་

བར་དོ་གསུམ་ཡིན་ལ། སྦྱོང་བྱེད་ནི་རིམ་པ་དང་པོའ �་སྐབས་སུ་འཆི་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྐུ་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ། 

བར་དོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལོངས་སྐུ་སྒོམ་པ། སྐྱེ་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ་གསུམ་དང། 

                                                 
① བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་སྐུའི་སྒོམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ཉི་མ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ཕྱག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། སྐུ་

རྫོགས་ལས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །༼དུང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད།༽ 
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དེས་སྦྱངས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། རང་གིས་འཐོབ་འགྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་མོ། །གཞི་དང་ལམ་

དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་བྱེད་ཀྱང༌། དེ་དག་དངོས་མིན་ནོ། ། 

不唯生起次第分位，二种次第分位所净基皆为本有及当来之生有、死有、

中有三者；能净者，第一次第分位修习相顺死有法身空性、相顺中有之受用

身，及相顺生有之化身；由此所净之果，即自所当得之果法身、受用身及化

身。事、道之时，虽立三身之名，然非真实三身。 

ལམ་གྱི་སྲོག་གམ་གནད་བསྡུས་པའི་གཙ�་བོ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་དང༌། ཟབ་པ་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་གཉིས་ཡིན་

ཏེ། སྔ་མས་གཟུགས་སྐུ་དང་ཕྱི་མས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ལག་རྗེས་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

道命或道要，为修广大天轮及修甚深空性二者，以立前者能成色身，后

者能成法身之成就故。 

དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་ནི་བསྐྱེད་རིམ་སོགས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལམ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། 

མངོན་བྱང་ལྔ་དང་སྦྱོར་བ་ཡང་ཆོས་མཐུན་ཡིན་གྱི། དེ་དངོས་མིན་ནོ།། །། 

此等广差别，当从生起次第等中了知。配合于道之理，下文当说。配合

五现证虽为相似，然非真实。 

ང༡ �ོགས་རིམ་�ི་བ�ོད་�ལ། 

丁二、趣行圆满次第之理 

གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་གྱི་ལམ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། རྫོགས་རིམ་དུ་འཕོས་པའི་དུས་དང༌། དབྱེ་བ་གོ་རིམ་དང་བཅས་

པའོ། ། 

分二：戊一、转升圆满次第之时，戊二、分类及次第等。 

ཅ༡ �ོགས་རིམ་�་འཕོས་པའི་�ས། 

戊一、转升圆满次第之时 

དང་པོ་ནི། བསྒོམས་སྟོབས་ཀྱིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་

ཤེས་ནམ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚ�་བསྐྱེད་རིམ་ནས་རྫོགས་རིམ་དུ་འཕོས་པར་འཇོག་སྟེ། རྫོགས་རིམ་མ་ལུས་པར་རྒྱུད་

ལ་སྐྱེ་བ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་དགོས་ཀྱང༌། ཆ་ཤས་འགའ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་ལའང་འབྱུང་བར་བཤད་

དོ། ། 

由修持力，令风入、住、融于中脉，由此所生大乐之智，何时于自相续

生起，尔时立为从生起次第转升圆满次第。盖相续中圆满次第圆满生起，生
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起次第须臻究竟。然或释云：生起次第未臻究竟，亦能生起圆满次第。 

ཅ༢ ད�ེ་བ་གོ་རིམ་དང་བཅས་པ། 

戊二、分类及次第等 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ལུས་དབེན་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ངག་དབེན། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས༌། འོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་

དང་ལྔ་སྟེ། ལུས་དབེན་ལོགས་སུ་བགྲང་བས་དྲུག་དུ་འགྱུར་རོ། ། 

若予分类，有身远离先行之语远离、心远离、幻身、光明、双运五者。

计身远离，则成六法。 
ལུས་དབེན། ངག་དབེན། སེམས་དབེན་གསུམ་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐ་མལ་དུ་འཛ�ན་པའི་

སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་ཕལ་ཆེར་སྦྱངས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇོག་གོ ། 

身远离、语远离、心远离三者，如其次第，身、语、意三庸常相执之垢

染多分净治后，立为成就身、语、意三金刚之殊胜堪能。 

རིམ་ལྔའི་གོ་རིམ་ནི། ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་གཉིས་སྔོན་དུ་སོང་ནས་སེམས་དབེན་གྱི་མཐར་མ་དག་པའི་སྒྱུ་

ལུས་འགྲུབ་ཅིང༌། སྒྱུ་ལུས་དེ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་དུ་དག་ནས། དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པར་

འགྱུར་ལ། རྟེན་དེ་ལ་སྤྱོད་པ་གསུམ་གང་རུང་གོམས་པར་བྱས་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པ་དང་འཚང་རྒྱ་བ་དུས་

མཉམ་མོ། ། 

五次第之次第：身远离与语远离二者先行，心远离之末，成就不净幻身；

即此幻身，由胜义光明清净后，从此起时，立为有学双运身；此若成就，依

彼而修三行随一，成就无学双运，同时成佛。 

དེ་ཡང་རིམ་པ་ལྔ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གཉིས་ལས་སྐུ་དག་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་དང་ཐུགས་དག་པ་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉིས་དངོས་པོ་གཅིག་པའི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དངོས་གནས་འགྲུབ་པ་ལ། དེའི་སྔོན་དུ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་

དང་དོན་གྱི་འོད་གསལ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་དགོས། དེ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བས་སྟོང་

ཉིད་གསར་དུ་མངོན་སུམ་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས། དེ་ལ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་མ་

དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས། དེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སེམས་དབེན་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས། དེའི་སྔོན་དུ་རིམ་པ་དང་

པོའ �་ངག་དབེན་དང་བཅས་པའི་ལུས་དབེན་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

此复由第五次第之二双运身，成就身清净之受用身及意清净之智法身二

者一事之真实无学双运，此前应获清净幻身、胜义光明二者一体有学双运；

此须以俱生乐新现证空性之第四次第胜义光明为先行；此须以第三次第不净
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幻身为先行；此须以第二次第心远离为前行；此前则应坚固获得第一次第俱

语远离之身远离，及生起次第。 

རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་དེ་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གཉེན་ཡིན་པས། དེ་

ཐོབ་པའི་ཚ�་འཕགས་པར་འགྱུར་ལ། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་དང་བདེན་འཛ�ན་ལ་སོགས་པ་ཉོན་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཅང་དུ་སྤངས་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པར་འགྱུར་བ་དུས་མཉམ་མོ། ། 

第四次第胜义光明，为分别与俱生烦恼障二者之亲对治，故得获时，即

成圣者，同时获得有学双运，顿断谛实执等一切烦恼障，成阿罗汉。 
ལུགས་འདིའི་སྒྱུ་ལུས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་ཀྱང་སྟོང་ཉིང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་

འདྲ་བའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བར་བཤད་པས་ན། དེ་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། ཁོ་བོས་ནི་རྗེའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་

པར་འཆད་ནུས་ཀྱང་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་བྲིས་པས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།  

仅善了知此宗如何成办幻身之理，亦说为能生同于现证空性之功德，故

了知此极为重要。我虽能依至尊教授而善宣说，然恐文繁，故不赘述，当于

他处了知。 
ཐེག་པ་འདིའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོན་པོ་ཚ�་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་ནུས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱི་གཙ�་བོ་གཅིག་ནི། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚ�གས་གསོག་པའི་དོད་ཐུབ་ཏུ་

འགྱུར་བས་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཙམ་ཉིད་ནས་ཉོན་སྒྲིབ་དངོས་སུ་

སྤོང་བའི་ནུས་པ་ཐོབ་ཅིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱང་མྱུར་དུ་སྤོང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་ནོ། ། 

此乘正所化机根器极利。 

问：一生之中即身成佛，何所凭据？ 

答：要因有二：其一，第三次第幻身取代三无量劫积集资粮；其二，唯

由俱生乐现证空性，即获亲断烦恼障之力，虽所知障亦能速断。 

ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་པ་བ་དེས་སྔར་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཀྱང༌། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བས་སྔར་སྟོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པས་ས་བཅུ་པའི་མཐར་རིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་ནས་ཞུགས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བར་བཤད་

དོ། ། 

波罗蜜多乘之第十地，虽先现证空性，然前非由俱生大乐现证空性，是

故说为：第十地末，从第四次第胜义光明趣入而成佛。 
སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་རྟེན་ལ་ལྷ་དང་མི་གཉིས་ཡོད་དེ། སྔགས་རིམ་ལས། སྔགས་ཀྱི་ལུགས་
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ཀྱིས་སངས་རྒྱས་གསར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་དང་འདོད་པའི་མི་གཉིས་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རོ། ། 

密宗之中，新成佛之所依有天、人二种，如《密宗道次第广论》云：“密

宗说新成佛之身，有色界天欲界人身之二。①” 

འཚང་རྒྱ་བ་ལ། ཚ�་འདི་དང་བར་དོ་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་གསུམ་སྟེ། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་

དབང་གིས་སོ། ། 

成佛有此生成佛、中有成佛、余生成佛三种，约利、中、钝三种根器。 

ང༣ ས་ལམ་དང་�ོར་�ལ། 

丁三、配合地道之理 

གསུམ་པ་ས་ལམ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་གཉིས། དོད་ཐུབ་དང༌། ངོ་བོའ �་སྒོ་ནས་བཤད་པའོ། ། 

分二：戊一、约替代说，戊二、约体性说。 

ཅ༡ དོད་�བ་�ི་�ོ་ནས་བཤད་པ། 

戊一、约替代说 

དང་པོ་ལ། སའི་གྲངས་ནི། རྗེའི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་ལས། “སྔགས་ནས་སའི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་

དང་བཅུ་བཞིར་གསུངས་ལ།”ཞེས་དང༌། “རབ་དགའ་ལ་སོགས་པ་བཅུར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་མིང་འདོགས་མཐུན་པ་ཡང་ཡོད་

དོ། །”ཞེས་བཤད་ཅིང༌།  

地之数量，宗喀巴大师《五次第明炬论》云：“咒中说地数，有十二、

十三、十四数。”又，“亦有说极喜等十地，立名同者。②” 
ས་དེ་དང་དེ་དངོས་མིན་ཡང་དོད་ཐུབ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་ནས་བཤད་པའི་དོན་མདོར་བསྡུས་ན། སྤྱོད་

བསྡུས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་བྱས་ནས། ཚ�གས་ཞིང་ནས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བར་རྣམས་ཚ�གས་སྦྱོར་གཉིས་

དང་མ་དག་ས་བདུན་ལ་སྦྱོར་ཞིང༌། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ས་བརྒྱད་པའི་སྟོད་དང༌། ངག་དབེན་ས་བརྒྱད་པའི་སྨད་དང་

དགུ་པའི་སྟོད། སེམས་དབེན་ས་དགུ་པའི་སྨད་དང་བཅུ་པ་གཉིས། སྒྱུ་ལུས་ས་བཅུ་གཅིག་པ། འོད་གསལ་ས་བཅུ་གཉིས་

པར་འཇོག་ཅིང༌། དེ་ཉིད་མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ནས་བགྲངས་པའི་བཅུ་གསུམ་པ་དང་ཟུང་འཇུག་ནི་ས་བཅུ་བཞི་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་

འཇོག་པའི་ཚུལ་ཞིག་དང༌། 

非实各地，替代结合之理：略摄《五次第明炬论》所说之义，则如《摄

                                                 
① 宗喀巴大师：《密宗道次第广论》，法尊法师译。 

② 宗喀巴大师：《胜集密教王之五次第教授善显炬论》，法尊法师译。 



地道建立·智者悦意 

159 

行》等密意所说，从资粮田乃至生起次第究竟，属于资粮、加行二道，立为

结合七不净地；生起次第究竟，立为第八地前半；语远离，立为第八地后半

及第九地前半；心远离，立为第九地后半与第十地二者；幻身立为第十一地；

光明立为第十二地；彼从胜解行地而计，为第十三；双运立为第十四地。此

为一理。 

མངོན་བརྗོད་བླ་མའི་དགོངས་པར་བྱས་ནས། སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་སློབ་བའི་ཟུང་འཇུག་གསུམ་ཀ་ས་བཅུ་པ་དང༌། 

མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་འཇོག་པར་བཤད་པ་སོགས་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་དོ། ། 

又，《温爵喇嘛》密意说为：幻身、光明、有学双运三者立为第十地，

无学双运安立为第十一普光地。有此等诸不同见解。 

ཅ༢ ངོ་བོའི་�ོ་ནས་བཤད་པ། 

戊二、约体性说 

གཉིས་པ་ནི། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་འདྲ་ཡང༌། ཕྱོགས་མཐུན་ལྟ་བུར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་ལས། 

“ལམ་ཐུན་མོང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྒོམས་སྟོབས་ཀྱིས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་བཙུད་པ་ཐིམ་པས་སྟོང་པ་དངོས་སུ་འདྲེན་མི་ནུས་པ་

དེ་སྲིད་དུ་ཚ�གས་ལམ་དང༌། དེ་ནུས་པ་ནས་བདེ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཚུན་ཆད་སྦྱོར་ལམ་

དང༌། དོན་གྱི་འོད་གསལ་ནས་ཟུང་འཇུག་མ་ཐོབ་བར་མཐོང་ལམ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ནས་མི་

སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐོབ་བར་སྒོམ་ལམ་ས་དགུ་དང་སྦྱར་རོ། །”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། 

虽不同于波罗蜜多乘，然若随顺合理之宗，则如《五次第明炬论》所说：

“从修共道，乃至未以修力，将风融入中脉，直接引生空智以来，是资粮道。

能引之后，乃至未以大乐，现证真实义之幻身以来，为加行道。胜义光明后，

未得双运前，是为具道极欢喜地。从有学双运，乃至未得无学双运，可配修

道九地也。①” 

དེའི་ཤུགས་ཀྱིས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྦྱོར་བ་ཡང་འཐོབ་ཅིང༌། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་

ཤེས་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་དངོས་གཉེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་སྒོམ་ལམ་ས་དགུ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ཡོད་ཀྱང༌། མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྦྱོར་ཚུལ་

དང་མི་འདྲའོ། ། 

由此推知：无学道配合于佛地；有学双运智，约能亲对治所知障之分，

配合修道第九地之理。虽有此理，然不同于显乘配合之理。 

                                                 
① 宗喀巴大师：《胜集密教王五次第教授善显炬论》著，法尊法师译。 
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ཡོན་ཏན་འཐོབ་ཚུལ་ནི། མདོ་ཕྱོགས་དང་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་འདྲ་ཡང༌། དེ་ནས་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་

འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདྲའོ། ། 

获得功德之理，虽不同于显乘次第，然而能获显乘所说功德相同。 

དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་སྔགས་རིམ་དང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་སྐབས་སུ་མ་བབ་

ཅིང་མང་དུ་དོགས་སོ། ། 

此等广差别，当由《密宗道次第论》及《五次第明炬论》了知，此非所

宜，恐繁不赘。 

སྔགས་ཀྱི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་མདོར་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །། 

略述趣密宗道之理竟。 

སྨྲས་པ། 

སྐལ་བཟང་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་མཆོག །སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཏེ། ། 

དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཙ�ང་ཁ་བས། །བཀྲལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ཆེས་མང་ཡང༌། ། 

颂曰： 

有缘求脱胜津梁，波罗蜜多及咒理， 

此如法王宗喀巴，所释随行亦极多。 

ས་ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་ཞེས། །ཕྱོགས་གཅིག་བསྒྲིགས་པའི་ལེགས་བཤད་དཀོན་མཐོང་ནས། ། 

དོན་གཉེར་ཅན་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཚུལ་འདི་ནི། །གཞུང་མང་དག་ལ་དཔྱད་ནས་བདག་གིས་བྲིས། ། 

如是趣行地道次，汇编一处善说稀， 

见已为利希求者，辨察众典书此理。 

གང་འདིར་ལེགས་པར་བཤད་པ་དམ་པའི་དྲིན། །ཉེས་པར་བརྗོད་ན་རང་གི་བློ་ཡི་སྐྱོན། ། 

ཕན་འདོད་ཡིད་ཀྱིས་སྦྱར་བའི་རབ་དཀར་དགེ ། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཕྱིར་བསྔོ། ། 

所有善说赖师恩，谬说则归自慧过， 

饶益心系白净善，回向圣教恒常住。 

ཅེས་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དད་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་

གནས་བརྟན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚ�ས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་རབ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་

བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གྱིས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀྱང་རྗེ་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་བར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། ། 

此论名为《地道建立••••••••智者悦意》，由具信与智慧二合之上座苾刍边觉嘉
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措劝请，广闻宗喀巴大师师徒教法之释迦苾刍，世称希珠者所造。由此亦愿

利益宗喀圣教！愿吉祥！ 
 

马艳译，云丹校 

2012 年 9 月初稿 

2015 年 4 月校订 
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