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༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

《般若波羅蜜多二萬五千》藏文漢譯（藏漢對照本） 

（第四冊） 

依據一切相智之善現品第一： 

第十章定出正行 

 

造論者：師子賢論師（Skt. Haribhadra/ Tib.སངེ་ག་ེབཟང་པ།ོ ） 

藏文譯者：班智達寂賢（པཎ ྱི་ཏ་ཞྱི་བ་བཟང་པ།ོ ）及譯師戒勝比丘（ལ་ོཙ་ཱབ་དག་ེསངོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བ། ） 

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

第十章 定出正行 

1.10 論定出正行
2 

1.10.1 定出三所為事
3
 

1.10.1.1 定出最勝 

〔F.258a5〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དེའྱི་སད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་པ། གྲངས་དང་ཚད་མ་མཆྱིས་པའྱི་གོ་འབྱེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་

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

瑪德欽、蔡彬晨等人擔任譯稿及校稿。主持兼總主筆蕭金松、指導教師南卓丹增格西負責審訂。2019

年 8 月 20 日定稿。 
2
 《現觀莊嚴論》云：「利有情無用，超二邊出生，證得相出生，一切相智性，道有境出生，當知此八

種，是出生正行。」（I: 72-73）《現觀莊嚴論略釋》云：「定能出生一切相智之淨地瑜伽，是出生正行

之相。界限唯在三清淨地，差別有八，謂三種所為事；通達一切法空性平等，能作無邊有情利益，任

運利他不加功用，此三種是心大之差別；超出常斷二邊出生無住涅槃，永離一切所治證得一切所證為

相之出生，此二是斷德大之差別；現證十法之究竟智謂一切相智，能生一切相智之勝進道金剛喻定之

有境出生，此二是智德大之差別。如是總別八種出生正行，應知是名出生正行也。」（p.1: 36-37） 
3
 本節重點：總述三種所為事，即心大、斷德大、智德大。第二節至第八為分述其差別。 
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པོ་འདྱི་ཡང་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མ་མཆྱིས། གྲངས་མ་མཆྱིས། ཚད་མ་མཆྱིས་པའྱི་གོ་འབྱེད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གྲངས་དེས་

ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལགས་སོ། ། 

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！大乘之所以稱為大乘，此乃超勝天、人、非天世

間而生，故稱大乘。世尊！彼乘等同虛空。世尊！譬如虛空能容無量無數無邊有情，

大乘亦爾，能容無量無數無邊有情。世尊！是故名數，故稱諸菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.258a7〕བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་མྱི་མཐོང༌། འོང་བ་དང་གནས་པ་ཡང་མྱི་མཐོང་

ངོ༌། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་ཡང་འགྲོ་བ་མྱི་དམྱིགས། འོང་བ་མྱི་དམྱིགས། གནས་པ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

世尊！譬如虛空中不見去、不見來、亦不見住，此大乘亦爾，去不可得、來不可得、

住不可得。 

〔F.258b1〕བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དུ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་

དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། དབུས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ཡང་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སད་

དུ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། དབུས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ཞེས་བགྱིའོ། ། 

世尊！譬如虛空三世平等故，前際不可得、後際不可得、中間不可得。此大乘亦爾，

三世平等故，前際不可得、後際不可得、中間不可得。如是，此即大乘之所以稱為大

乘。」 

〔F.258b2〕བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་གང་

ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ནྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སེ། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་

བྱའོ། ། 

世尊言：「善現！如是，如是，凡此六波羅蜜多，是菩薩摩訶薩之大乘，謂布施波羅

蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多，

此稱菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.258b4〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། གཟུངས་ཀྱི་སོ་
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ཐམས་ཅད་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སོ་ཐམས་ཅད་དེ། དཔའ་བར་འགྲོ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མེད་

པས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཞྱིང་གོས་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བར་དུ་སེ། རབ་འབྱོར་འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，謂一切陀羅尼門、一切三摩地門，謂健行三摩地

乃至似虛空無貪著之解脫無染三摩地，善現！此稱菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.258b5〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། ནང་སོང་པ་

ཉྱིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་སེ། འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，謂內空乃至無性自性空，此稱菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.258b6〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མྱི
4
་འདྱི་ལྟ་སེ། དྲན་པ་ཉེ་

བར་གཞག་པ་བཞྱི་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞྱི་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སོབས་ལྔ་དང༌། བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞྱི་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་

དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དག་སེ། འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ། ། 

善現！復次，菩薩摩訶薩之大乘者，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺

支、八聖道、四靜慮、四無量、四無色定、如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不

共法等，此稱菩薩摩訶薩之大乘。 

〔F.259a2〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཁོད་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ལྷ་དང༌། མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་

འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་ལྷ་དང༌། མྱི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གང་

ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཏེ།  

善現！復次，如汝所說『大乘超勝天、人、非天世間而生』，何謂超勝天、人、非天

世間？謂欲界、色界、無色界。 

〔F.259a3〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་འདོད་པའྱི་ཁམས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་གྱུར་ཅྱིང་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་

                                                      
4
 德格版為 མྱི་，中華藏為 ནྱི་，50-632L21，譯文依中華藏。 
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བཞྱིན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་

པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། རབ་འབྱོར་འོན་ཀང་འདོད་པའྱི་ཁམས་དེ་རྣམ་པར་བརགས་

པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་ཏུ་བསན་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་

ཡྱིན་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་

རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若欲界是真如、不妄真如、非異真如，是無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久

不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！然而

欲界唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因

非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.259a6〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་

བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན
5
་ཏ།ེ ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང༌། མྱི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་

བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། རབ་འབྱོར་འོན་ཀང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དེ་རྣམ་པར་

བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ་ཀུན་ཏུ་བསན་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་

ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་

འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若色界是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久不

變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！然而色

界唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因非

實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.259b1〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་གྱུར་ཅྱིང་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་

དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་

གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་

                                                      
5
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རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་

པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་

ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་

འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若無色界是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久

不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此無

色界唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因

非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.259b4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་གཟུགས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་

དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན
6
་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་གཟུགས་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་

ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། 

འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་

པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་

མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་

བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་

མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་

ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若色是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久不變

之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此色唯是

遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因非實有故，

此大乘超勝天、人、非天世間而生。若受、想、諸行、識是真如、不妄真如、非異真

                                                      
6
 德格版為 མྱི་བརན，北京版及那塘版均為 བརན，譯文依北京版。 
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如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不

超勝天、人、非天世間而生。善現！此識唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且

一切無常無堅、非恆變化之有法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.260a2〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་མྱིག་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་

པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད
7
་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་ཡྱིན
8
་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་

ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་གྱི། རབ་འབྱོར་མྱིག་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་

མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་

ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若眼是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久不變

之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此眼唯是

遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因非實有故，

此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.260a5〕 རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་

མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན
9
་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་

རེན་ཟྱིལ་གྱི་
10
མནན་ཏེ་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཡྱིད་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་

ཙམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། 

དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་

ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若耳、鼻、舌、身、意是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常

而堅固、恆久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。

                                                      
7
 德格版為 དེ་བཞྱིན་ཉྱིད，北京版及那塘版均無，譯文依北京版。 

8
 德格版為 ལྷ་ཡྱིན，北京版及那塘版均為 ལྷ་མ་ཡྱིན，譯文依北京版。 

9
 此處北京版及那塘版+ཡྱིན་ཞྱིང་，譯文依北京版。  

10
 德格版為 གྱི，北京版及那塘版均為 གྱིས་，譯文依北京版。 
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善現！此意唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有

法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.260a7〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་གཟུགས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་

ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་

པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་

བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་གཟུགས་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་

དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若色〔處〕是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆

久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此

色唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因非

實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.260b3〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་

མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐརེ་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་

པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཆོས་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་

བསན་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་

ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་

མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若聲、香、味、觸、法是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常

而堅固、恆久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。

善現！此法唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有

法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.260b5〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་
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ཉྱིད་དོ། །
11
   ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་

པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་

དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐརེ་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་

བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若眼識是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久不

變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此眼識

唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因非實

有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.261a1〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་

མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་

འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་

ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་

པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་

ཡྱིན་ནོ།།  །། 

善現！若耳識、鼻識、舌識、身識、意識是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真

實存在、常而堅固、恆久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非

天世間而生。善現！此意識唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、

非恆變化之有法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。」 

 

བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་པ།  

                                                      
11
德格版及中華藏皆為 དོ། །，揆諸全文都是 དེ། ，譯文依 དེ།。 
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卷第二十 

 

〔F.261a4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་

ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་

དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་

ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་

མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

「善現！若眼觸是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久

不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此眼

觸唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有法，因非

實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.261a7〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་

མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་

འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་

ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་

པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་

ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真

實存在、常而堅固、恆久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非

天世間而生。善現！此意觸唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、

非恆變化之有法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 
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〔F.261b3〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་

ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་

ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་

འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དེ་རྣམ་པར་

བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་

བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་

ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若眼觸為緣所生受是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅

固、恆久不變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善

現！此眼觸為緣所生受唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非

恆變化之有法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.261b6〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་

དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་

པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དེ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་

ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་ཅྱིང་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་

འབྱོར་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དེ་རྣམ་པར་བརགས་པ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ། ཀུན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡང་དག་

པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྱིང་མྱི་བརན་ལ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡྱིན། འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་

པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生受、意

觸為緣所生受是真如、不妄真如、非異真如，無顛倒而真實存在、常而堅固、恆久不

變之有法實物，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！此意觸

為緣所生受唯是遍計、聚集、普現，非如實存在，而且一切無常無堅、非恆變化之有

法，因非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262a2〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
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འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཀྱི་

དབྱྱིངས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་

རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若法界是實有，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！

因法界無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262a4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དང༌། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་དངོས་པོ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་

ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་

པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若真如、實際、不思議界是實有，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天

世間而生。善現！因不思議界無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262a5〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་

སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་

བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若布施波羅蜜多是實有，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。

善現！因布施波羅蜜多無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262a7〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་

འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜

多是實有，非非實有，則此大乘亦不超勝天、人、非天世間而生。善現！因般若波羅

蜜多無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 
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〔F.262b2〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ནང་སོང་

པ་ཉྱིད་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་

ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若內空是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！因

內空無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262b3〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཕྱི་སོང་པ་

ཉྱིད་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་

ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་

ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་

མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若外空是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！因

外空無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。善現！若內外空是實有，

非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！因內外空無實且非實有故，

此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262b6〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་

མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་

བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若乃至無性自性空是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。

善現！因無性自性空無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.262b7〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་
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འབྱོར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་

ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若諸念住是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！

因諸念住無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.263a2〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། 

སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་

པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་

བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道是實有，非非實有，則此大

乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！因八聖道無實且非實有故，此大乘超勝天、

人、非天世間而生。 

〔F.263a4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་

པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་

ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མཆོག་ཉྱིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法是實有，非非實有，則此大乘

不超勝天、人、非天世間而生。善現！因十八佛不共法無實且非實有故，此大乘超勝

天、人、非天世間而生。」 

      以上為定出最勝。 

1.10.1.2 斷德定出 

〔F.263a6〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་རྱིགས་ཀྱི་སའྱི་ཆོས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་རྱིགས་

ཀྱི་སའྱི་ཆོས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་



 14 

རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

「善現！若種姓地法是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善

現！因種姓地法無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.263b1〕 རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་བརྒྱད་པའྱི་སའྱི་ཆོས་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཆོས་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའྱི་ཆོས་དང༌། 

ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་ཆོས་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པའྱི་ཆོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་

བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་

ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་

ནོ། ། 

善現！若八人地法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩法、佛法是

實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！因佛法無實且非實

有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.263b3〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་རྱིགས་ཀྱི་ས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ 

འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་རྱིགས་ཀྱི་

ས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若種姓地是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！

因種姓地無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.263b4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་བརྒྱད་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་དང༌། 

དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་

དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་

བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若八人、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來應供正等覺是實有，
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非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！如來應供正等覺無實且非

實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.263b7〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་

མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་

བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སང་

བའྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། ། 

善現！若天、人、非天世間是實有，非非實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而

生。善現！天、人、非天世間無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間而生。」 

      以上為斷德定出。 

1.10.1.3 證德定出 

〔F.264a2〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། 

སྱིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལ་འདུག་གྱི་བར་དུ་སེམས་བསེད་པ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་བྱུང་བ་དེ་དག་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་

ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་ཕྱིན་ཆད་སྱིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལ་འདུག་

གྱི་བར་དུ་སེམས་བསེད་པ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་བྱུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

འདྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

「善現！若菩薩摩訶薩從初發心伊始，乃至坐菩提道場，彼等所有發心是實有，非非

實有，則此大乘不超勝天、人、非天世間而生。善現！因菩薩摩訶薩從初發心以後，

乃至坐菩提道場，彼等所有發心一切無實且非實有故，此大乘超勝天、人、非天世間

而生。 

〔F.264a4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀང་བག་ཆགས་ཀྱིས་མཚམས་སོར་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་

ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྱིང༌། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་

ལྡན་པ་ཐོབ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར། ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། 
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རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བག་ཆགས་ཀྱིས་མཚམས་སོར་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་ཁོང་དུ་

ཆུད་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཐོབ། ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་

དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智是實有，非非實有，則菩薩摩訶薩亦不能了知一切與習

氣結合之煩惱非實有，而證得具足一切最勝智之一切相智，不能超勝天、人、非天世

間而生。善現！菩薩摩訶薩金剛喻智無實且非實有故，菩薩摩訶薩能了知一切與習氣

結合之煩惱非實有，而證得具足一切最勝智之一切相智，超勝天、人、非天世間而生。 

〔F.264a7〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་ 

གཉྱིས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཅྱིང་གཟྱི་བརྱིད་དང་དཔལ་གྱིས་ལྷམ་

མེར་མྱི་འགྱུར། ལྷན་ནེར་མྱི་འགྱུར། ལྷང་ངེར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱི་ཆེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་གཟྱི་

བརྱིད་དང་དཔལ་གྱིས་མཛེས་ཤྱིང་ལྷམ་མེ། ལྷན་ནེ། ལྷང་ངེར་གྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若如來應供正等覺三十二相是實有，非非實有，則如來應供正等覺亦不超勝

天、人、非天世間而威嚴端妙，燦爛閃耀。善現！因如來應供正等覺大丈夫三十二相

無實且非實有故，如來應供正等覺能超勝天、人、非天世間而威嚴端妙，燦爛閃耀。 

〔F.264b3〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་དངོས་པོ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་སྣང་བས་རྒྱས་པར་མྱི་མཛད་དེ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་དངོས་པོ་མེད་དེ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་དག་འོད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་འགེངས་པར་མཛད་

དོ། ། 

善現！若如來應供正等覺光明是實有，非非實有，則如來應供正等覺不能放光普照恆
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河沙數世界。善現！因如來應供正等覺光明無實且非實有故，如來應供正等覺能放光

明遍覆恆河沙數世界。 

〔F.264b6〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡན་ལག་

དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་གསུང་གྱིས་མངོན་པར་གོ་བར་ཡང་མྱི་མཛད་

དེ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པ་

དངོས་པོ་མེད་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་གསུང་གྱིས་མངོན་པར་གོ་བར་མཛད་དོ། ། 

善現！若如來應供正等覺所具六十支音聲是實有，非非實有，則如來應供正等覺不能

以音聲令十方恆河沙數世界遍聞。善現！因如來應供正等覺所具六十支音聲無實且非

實有故，如來應供正等覺能以音聲令十方恆河沙數世界遍聞。 

〔F.265a1〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགེ་སོང་ངམ། བྲམ་ཟེའམ། ལྷའམ། བདུད་དམ། ཚངས་པའམ་གཞན་སུས་ཀང་རུང་སེ། འཇྱིག་རེན་དུ་ཆོས་

དང་ལྡན་པར་བསྐོར་བར་མྱི་ནུས་པ་བསྐོར་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དངོས་པོ་མེད་དེ། དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགེ་སོང་ངམ། བྲམ་ཟེའམ། ལྷའམ། བདུད་དམ། ཚངས་པའམ། གཞན་

སུས་ཀང་རུང་སེ། འཇྱིག་རེན་དུ་ཆསོ་དང་ལྡན་པར་བསྐོར་བར་མྱི་ནུས་པ་རབ་ཏུ་བསྐོར་རོ། ། 

善現！若如來應供正等覺法輪是實有，非非實有，則如來應供正等覺亦不能轉此世間

沙門、婆羅門、天、魔、梵天或餘人等所不能如法而轉之法輪。善現！因如來應供正

等覺法輪無實且非實有故，如來應供正等覺能善轉世間沙門、婆羅門、天、魔、梵天

或餘人等所不能如法而轉之法輪。 

〔F.265a4〕རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་གྱི་དོན་དུ་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་
12
སེམས་ཅན་དེ་དག་
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ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་སེམས་ཅན་དེ་

དག་དངོས་པོ་མེད་དེ། དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་སུ་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རོགས་པའྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །གསུམ་པོ་

འདྱི་དག་ནྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！若如來應供正等覺所為轉法輪之彼等有情是實有，非非實有，則彼等有情不能

完全般涅槃於無餘依涅槃界。善現！因如來應供正等覺所為轉法輪之彼等有情無實且

非實有故，諸有情能完全般涅槃於無餘依涅槃界。」 

稱完全般涅槃者，為證德定出。 

此等三者即所為定出。 

 

1.10.2 定出平等性
13
 

〔F.265a7〕རབ་འབྱོར་གང་ཡང་ཁོད་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་དེ་དེ་བཞྱིན་

ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའ།ོ །རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་ཤར་

ཕོགས་དམྱིགས་སུ་མེད་དོ། །ལྷོ་དང༌། ནུབ་དང༌། བྱང་དང༌། བླ་དང༌། འོག་དང༌། ཕོགས་མཚམས་དམྱིགས་སུ་མེད་དོ། །རབ་འབྱོར་

དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཤར་ཕོགས་དམྱིགས་སུ་མེད་དོ། །ལྷོ་དང༌། ནུབ་དང༌། བྱང་དང༌། བླ་དང༌། འོག་དང༌། ཕོགས་

མཚམས་དམྱིགས་སུ་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

「善現！復次，如汝所說此乘等同虛空。善現！如是，此乘等同虛空。善現！譬如虛

空中東方不可得，南方、西方、北方、上方、下方及四隅不可得。善現！如是，此大

乘中東方不可得，南方、西方、北方、上方、下方及四隅不可得故，稱此乘等同虛空。 

〔F.265b3〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནྱི་རྱིང་པོ་མ་ཡྱིན། ཐུང་ངུ་མ་ཡྱིན། ཟླུམ་པོ་མ་ཡྱིན། གྲུ་བཞྱི་མ་ཡྱིན། 

མཉམ་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་མཉམ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རྱིང་པོ་མ་ཡྱིན། ཐུང་ངུ་མ་ཡྱིན། ཟླུམ་

པོ་མ་ཡྱིན། གྲུ་བཞྱི་མ་ཡྱིན། མཉམ་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་མཉམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 
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善現！譬如虛空非長、非短、非圓、非方、非平、非不平。善現！如是，此大乘亦非

長、非短、非圓、非方、非平、非不平故，稱此大乘等同虛空。 

〔F.265b4〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་སོན་པོ་མ་ཡྱིན། སེར་པོ་མ་ཡྱིན། དམར་པོ་མ་ཡྱིན། དཀར་པོ་མ་ཡྱིན། 

ལེ་བརྒན་མ་ཡྱིན། ཤེལ་དང་དངུལ་གྱི་ཁ་དོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སོན་པོ་མ་ཡྱིན། སེར་པོ་མ་

ཡྱིན། དམར་པོ་མ་ཡྱིན། དཀར་པོ་མ་ཡྱིན། ལེ་བརྒན་མ་ཡྱིན། ཤེལ་དང་དངུལ་གྱི་ཁ་དོག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་

ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非青色、非黃色、非紅色、非白色、非藏紅花色、非晶色、非銀色。

善現！如是，此大乘亦非青色、非黃色、非紅色、非白色、非藏紅花色、非晶色、非

銀色故，稱此大乘等同虛空。 

〔F.265b5〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་འདས་པ་མ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡྱིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་འདས་པ་མ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡྱིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非過去、非未來、非現在。善現！如是，此大乘亦非過去、非未來、

非現在故，稱此大乘等同虛空。 

〔F.265b6〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་འགྲྱིབ་པ་མེད་དོ། །འཕེལ་བ་མེད་དོ། །འབྲྱི་བ་མེད་དོ། །རབ་

འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་འགྲྱིབ་པ་མེད་འཕེལ་བ་མེད། འབྲྱི་བ་མེད་དེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中不減、不增、不衰。善現！如是，此大乘中亦不減，不增，不衰故，

稱此乘等同虛空。 

〔F.265b7〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་དོ། །རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་དོ། །རབ་

འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་དེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中不染、不淨。善現！如是，此大乘中亦不染、不淨故，稱此乘等同

虛空。 

〔F.266a1〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སེ་བ་མེད་དོ། །འགག་པ་མེད་དོ། །གནས་པ་མེད་དོ། །མཐར་ཐུག་
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པ་མེད་དོ། །གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་སེ་བ་མེད་

དོ། །འགག་པ་མེད་དོ། །གནས་པ་མེད་དོ། །མཐར་ཐུག་པ་མེད་དོ། །གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་

པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞསེ་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中不生、不滅，不住、不究竟、住異不可得。善現！如是，此大乘中

亦不生、不滅，不住、不究竟、住異不可得故，稱此乘等同虛空。 

〔F.266a3〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན། མྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་མ་ཡྱིན་

ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་དགེ་བ་མ་ཡྱིན། མྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非善、非不善、非無記。善現！如是，此大乘亦非善、非不善、非無

記故，稱此大乘等同虛空。 

〔F.266a4〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན། ཐོས་པ་མ་ཡྱིན། རྱིག་པ་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན། ཐོས་པ་མ་ཡྱིན། རྱིག་པ་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中非見、非聞、非覺、非知。善現！如是此大乘中亦非見、非聞、非

覺、非知故，稱此乘等同虛空。 

〔F.266a5〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཤེས་པར་མྱི་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། རྣམ་

པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། མངོན་དུ་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། སང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། བསོམ་

པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཤེས་པར་མྱི་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། 

རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། མངོན་དུ་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། སང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། 

བསོམ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空亦非所知，亦非非所知，亦非所了知，亦非所遍知，亦非所證，亦非

所斷，亦非所修。善現！如是，大乘亦非所知，亦非非所知，亦非所了知，亦非所遍

知，亦非所證，亦非所斷，亦非所修故，稱此乘等同虛空。 

〔F266a7〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་མ་

ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་མ་
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ཡྱིན་ཏ།ེ དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空亦非異熟、亦非異熟有法。善現！如是，此大乘亦非異熟、亦非異熟

有法故，稱此乘等同虛空。 

〔F.266b1〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་

ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་

འདོད་པའྱི་མས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་

ཆུད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞསེ་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非欲界所屬、非色界所屬、非無色界所屬。善現！如是，此大乘亦非

欲界所屬、非色界所屬、非無色界所屬故，稱此乘等同虛空。 

〔F.266b2〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་མེད་དོ། །གཉྱིས་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་

མེད་དོ། །བཞྱི་པ་མེད་དོ། །ལྔ་པ་མེད་དོ། །དྲུག་པ་མེད་དོ། །བདུན་པ་མེད་དོ། །བརྒྱད་པ་མེད་དོ། །དགུ་པ་མེད་དོ། །སེམས་བཅུ་

པ་བསེད་པ་མེད་དོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་སེམས་དང་པོ་བསེད་པ་མེད་དོ། །གཉྱིས་པ་མེད་དོ། ། གསུམ་

པ་མེད་དོ། །བཞྱི་པ་མེད་དོ། །ལྔ་པ་མེད་དོ། །དྲུག་པ་མེད་དོ། །བདུན་པ་མེད་དོ། །བརྒྱད་པ་མེད་དོ། །དགུ་པ་མེད་དོ། །སེམས་བཅུ་

པ་བསེད་པ་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中無初發心，無第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、

第十發心。善現！如是，此大乘中亦無初發心，無第二、第三、第四、第五、第六、

第七、第八、第九、第十發心故，稱此乘等同虛空。 

〔F.266b4〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའྱི་ས་མེད་དོ། །རྱིགས་ཀྱི་ས་མེད་

དོ། །བརྒྱད་པའྱི་ས་མེད་དོ། །མཐོང་བའྱི་ས་མེད་དོ། །བསྲབས་པའྱི་ས་མེད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་མེད་དོ། །བྱས་པ་

རོགས་པའྱི་ས་མེད་དོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའྱི་ས་མེད་དོ། །རྱིགས་ཀྱི་ས་

མེད་དོ། །བརྒྱད་པའྱི་ས་མེད་དོ། །མཐོང་བའྱི་ས་མེད་དོ། །བསྲབས་པའྱི་ས་མེད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་མེད་དོ། །བྱས་

པ་རོགས་པའྱི་ས་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་བཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中無見白地、無種姓地，無八人地，無見地、無薄地、無離欲地、無

已辦地。善現！如是，此大乘中亦無見白地、無種姓地，無八人地，無見地、無薄地、

無離欲地、無已辦地故，稱此乘等同虛空。 
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〔F.266b6〕 རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའྱི་

འབྲས་བུ་མེད་དོ། །ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉྱིད་མེད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་མེད་

དོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། ། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མེད་

དོ། །ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་ཉྱིད་མེད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་

པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞསེ་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中無預流果，無一來果，無不還果，無阿羅漢，無獨覺，無佛。善現！

如是，此大乘中亦無預流果，無一來果，無不還果，無阿羅漢，無獨覺，無佛故，稱

此乘等同虛空。 

〔F.267a1〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་ཉན་ཐསོ་ཀྱི་ས་མེད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྱི་ས་མེད་དོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མེད་དོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་མེད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་མེད་དོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ས་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空中無聲聞地、無獨覺地、無菩薩地、無圓滿佛地。善現！如是，此大

乘中亦無聲聞地、無獨覺地、無菩薩地、無圓滿佛地故，稱此乘等同虛空。 

〔F.267a3〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་པ་མ་ཡྱིན། བསན་དུ་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། བསན་དུ་མེད་པ་མ་ཡྱིན། ཐོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། ཐོགས་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན། ལྡན་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་

ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་པ་མ་ཡྱིན། བསན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། 

བསན་དུ་མེད་པ་མ་ཡྱིན། ཐོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། ཐོགས་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན། ལྡན་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་

ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非具色、非無色，非有見、非無見，非有礙、非無礙，非相應、非不

相應。善現！如是，此大乘亦非具色、非無色，非有見、非無見，非有礙、非無礙，

非相應、非不相應故，稱此乘等同虛空。 

〔F.267a5〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན། བདེ་བ་མ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་བ་

མ་ཡྱིན། བདག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། བདག་མེད་པ་མ་ཡྱིན། སྡུག་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་སྡུག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རག་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན། བདེ་བ་མ་ཡྱིན། སྡུག་བསལ་བ་མ་ཡྱིན། བདག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། བདག་མེད་པ་
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མ་ཡྱིན། སྡུག་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་སྡུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非常、非無常、非樂、非苦、非有我、非無我、非喜、非無喜。善現！

如是，此大乘亦非常、非無常、非樂、非苦、非有我、非無我、非喜、非無喜故，稱

此乘等同虛空。 

〔F.267a7〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་སོང་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་སོང་པ་མ་ཡྱིན། མཚན་མ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། མཚན་

མ་མེད་པ་མ་ཡྱིན། སོན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། སོན་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སོང་པ་མ་

ཡྱིན། མྱི་སོང་པ་མ་ཡྱིན། མཚན་མ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། མཚན་མ་མེད་པ་མ་ཡྱིན། སོན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། སོན་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非空、非不空、非相、非無相、非願、非無願。善現！如是，此大乘

亦非空、非不空、非相、非無相、非願、非無願故，稱此乘等同虛空。 

〔F.267b1〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་ཞྱི་བ་མ་ཡྱིན། མ་ཞྱི་བ་མ་ཡྱིན། དབེན་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་དབེན་པ་མ་

ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཞྱི་བ་མ་ཡྱིན། མ་ཞྱི་བ་མ་ཡྱིན། དབེན་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་དབེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非寂靜、非不寂靜、非遠離、非不遠離。善現！如是，此大乘亦非寂

靜、非不寂靜、非遠離、非不遠離故，稱此乘等同虛空。 

〔F.267b2〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་སྣང་བ་མ་ཡྱིན། མུན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སྣང་བ་མ་ཡྱིན། མུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞསེ་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空非光明、非黑暗。善現！如是，此大乘亦非光明、非黑暗故，稱此乘

等同虛空。 

〔F.267b3〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་དམྱིགས་སུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། དམྱིགས་སུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་

ནོ། ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་དམྱིགས་སུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། དམྱིགས་སུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་

ཐེག་པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現！譬如虛空亦非有所緣、亦非無所緣。善現！如是，此大乘亦非有所緣、亦非無

所緣故，稱此乘等同虛空。 

〔F.267b4〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་བརོད་དུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། བརོད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་
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ནོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་བརོད་དུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། བརོད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་

པ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དད་མཉམ་པ་ཞསེ་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་རྣམ་གྲངས་དེས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སེ། 

འདྱི་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！譬如虛空亦非可言說、亦非不可言說。善現！如是，此大乘亦非可言說、亦非

不可言說故，稱此乘等同虛空。善現！是故名數，亦稱此大乘等同虛空。」 

以上如是所稱大乘者，為定出平等性。 

1.10.3 定出有情義利14
 

〔F.267b5〕རབ་འབྱོར་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་རྣམས་

ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ། ། 

「善現！復次，如所說虛空中容有不可稱15、無數、無量諸有情，如是，此大乘中亦

容有不可稱、無數、無量諸有情。彼如是！彼如是！ 

〔F.267b7〕ཇྱི་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་སེམས་ཅན་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། ། 

虛空中容有不可稱、無數、無量諸有情，如是此大乘中亦容有不可稱、無數、無量諸

有情。何以故？善現！當知無有情故無虛空。  

〔F.268a1〕ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་གྲངས་འདྱིས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་དེ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པའྱི་གོ་འབྱེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། ནམ་མཁའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

當知無虛空故無大乘，善現！因此法數，彼大乘亦容有無量無數有情。何以故？善現！

如是凡有情，凡虛空，凡大乘，彼等一切亦不可得故。 

〔F.268a2〕གཞན་ཡང་རབ་འབྱོར་སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

                                                      
14

 本節重點：能作無邊有情義利，為別述定出大心之二。 
15

 藏文：bzhal du med，對應漢譯經文，先前或譯「無量」，或譯「不可稱」，此處譯「不可稱」，有別

於 tshad med 之譯為「無量」。 
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ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་གྲངས་

དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་

ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཞལ་དུ་

མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

復次，善現！當知無有情故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故不可稱，善

現！因此法數，彼大乘中容有不可稱、無數、無量諸有情。何以故？善現！如此凡有

情，凡虛空，凡大乘，凡不可稱，此等一切不可得故。 

〔F.268a4〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གྲངས་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་

འབྱོར་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་གང་

ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無有情故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無無數。善

現！如此當知彼大乘容有不可稱、無數、無量諸有情。何以故？善現！如此凡有情，

凡虛空，凡大乘，凡無數，此等一切不可得故。 

〔F.268a6〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་ཚད་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རབ་འབྱོར་དེ་

ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知有情無量故無虛空。當知虛空無量故無大乘。當知無大乘故無無量。

善現！是故於彼大乘中非容有不可稱、無數、無量諸有情。何以故？凡有情，凡虛空，

凡大乘，凡無量，彼等一切不可得故。 

〔F.268b1〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ཚད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་ཚད་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་རྣམ་གྲངས་འདྱིས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེས་



 26 

སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མདེ་ཚད་མེད་པའྱི་གོ་འབྱེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། ནམ་མཁའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知有情無量故虛空無量。當知虛空無量故大乘無量。善現！復次，因

此法數，彼大乘中亦容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如此凡有情，凡

虛空，凡大乘，彼等一切不可得故。 

〔F.268b3〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །འདུས་མ་བྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གྲངས་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གྲངས་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མེད་པ་མེད་པར་

རྱིག་པར་བྱའོ། །ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་

སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མདེ་ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འདུས་མ་

བྱས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཞལ་དུ་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無有情故無如來，當知無如來故無虛空，當知無虛空故無大乘，當

知無大乘故無無為，當知無無為故無不可稱，當知無不可稱故無無數，當知無無數故

無無量。當知無無量故無一切法，善現！是故大乘中容有不可稱、無數、無量有情。

何以故？善現！如此凡有情，凡如來，凡虛空，凡大乘，凡無為，凡不可稱，凡無數，

凡無量，凡一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.268b6〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པ་དང༌། སྲོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། སེས་བུ་དང༌། གང་

ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་སེས་དང༌། ཤེད་བུ་དང༌། བྱེད་པ་པོ་དང༌། ཚོར་བ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་

མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། 
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ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། མཐོང་བ་པོའྱི་

བར་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་

པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無我故無有情，無命者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作

者、受者、知者、見者。當知無見者故無實際。當知無實際故無虛空。當知無虛空故

無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切

法。善現！是故於彼大乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃

至見者，凡實際，凡不可稱、無數、無量，凡一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.269a3〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་

པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་

པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་

མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་

ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར།  

善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故無知者。當知無知者故無見者。當知

無見者故無不可思議界。當知無不可思議界故無色。當知無色故無受、想、諸行、識。

當知無識故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當

知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！是故彼大乘中容有不可稱、無數、無量

有情，何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.269a7〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་

པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མྱིག་མེད་པར་རྱིག་པར་
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བྱའོ། །མྱིག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་

མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་

མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །16 

                                                      
16
་ 此處北京版及那塘版另有增文，增文如下： 

[1]རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་མདེ་པའྱི་
ཕྱིར་སྒྲ་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་དང་ཆོས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཆོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མདེ་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་
པ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
[2]རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མྱིག་
གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་དང་ཆོས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དང་ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤསེ་པ་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤསེ་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་
མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌གྲངས་
མེད་པ་དང༌ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌གྲངས་མདེ་པ་དང༌ཚད་མེད་པ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་
པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 
རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
[3]རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མྱིག་
གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པར་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་སྣའྱིའདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་ལའེྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་
ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མདེ་པའྱི་
ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌གྲངས་མེད་པ་དང༌ཚད་མདེ་པ་མདེ་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌གྲངས་མེད་པ་དང༌ཚད་མེད་པ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱརོ་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་
ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
[4]རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་མེད་པར་
རྱིག་པར་བྱའོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་སྣའྱིའདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་
རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཚོར་བ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་
གྱིས་ཚོར་བ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མདེ་
པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌གྲངས་མདེ་པ་དང༌ཚད་མེད་པ་མདེ་པར་རྱིག་
པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌གྲངས་མདེ་པ་དང༌ཚད་མདེ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་
པ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
[5]རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སའྱི་ཁམས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སའྱི་ཁམས་མེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཆུའྱི་ཁམས་དང་མེའྱི་ཁམས་དང་རླུང་གྱི་ཁམས་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་
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善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無不可思議界。當知無不可思議界故無眼。當知無眼故無耳、鼻、舌、

身、意。當知無意故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、

無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無數、

無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。17」 

                                                                                                                                                                 
ཤེས་པའྱི་ཁམས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་
མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མདེ་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མདེ་
པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་
མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ཐམས་
ཅད་དམྱིགས་སུ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
[6]རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མ་རྱིག་པ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མ་རྱིག་པ་མེད་
པའྱི་ཕྱིར་འདུ་བེྱད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མྱིང་དང་གཟུགས་དང་སེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་དང་ཚོར་བ་དང་སེྲད་པ་དང་ལེན་པ་དང་སྲྱིད་པ་དང་
སེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྒ་ཤྱི་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་
རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མདེ་པ་དང༌གྲངས་མདེ་པ་དང༌ཚད་མདེ་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མདེ་པ་
དང༌གྲངས་མེད་པ་དང༌ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་
གཞལ་དུ་མདེ་གྲངས་མདེ་ཚད་མདེ་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བར་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
17
此處依北京版增文補入下列六段譯文。 

[1]〔善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。當知無見者

故無色。當知無色故無聲、香、味、觸、法。當知無法故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘

故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無

數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。〕 

[2]〔善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。當知無見者

故無眼識。當知無眼識故無耳識、鼻識、舌識、身識、意識。當知無意識故無虛空。當知無虛空故無

大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大

乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。〕 

[3]〔善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。當知無見者

故無眼觸。當知無眼觸故無耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。當知無意觸故無虛空。當知無虛空故無

大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大

乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。〕 

[4]〔善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。當知無見者

故無眼觸為緣所生受。當知無眼觸為緣所生受故無耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生

受、身觸為緣所生受、意觸為緣所生受。當知無意觸為緣所生受故無虛空。當知無虛空故無大乘。當

知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容有不

可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。〕 

[5]〔善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。當知無見者

故無地界。當知無地界故無水界、火界、風界、空界、識界。當知無識界故無虛空。當知無虛空故無

大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大

乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。〕 

[6]〔善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。當知無見者

故無無明。當知無無明故無行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。當知無老死故無

虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無

一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等

一切不可得故。〕 
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བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་གཅྱིག་པ། 

卷第二十一 

 

〔F.269b5〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའྱི་བར་དུ་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་

པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདེ་པའྱི་

ཕྱིར་གཞལ་དུ་མདེ་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མདེ་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མདེ་པ་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་ད་ེལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པའྱི་གོ་

སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

དམྱིགས་སུ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

「善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無布施波羅蜜多。當知無布施波羅蜜多故無持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜

多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多。當知無般若波羅蜜多故無虛空。

當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、

無量故無一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如

是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.270a2〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་

པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནང་

སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་
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བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། 

གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མདེ། གྲངས་མེད་པ་ཚད་

མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無內空。當知無內空故無外空。當知無外空故無內外空。當知無內外空

故乃至無性自性空。當知無性自性空故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故

無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容

有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得

故。 

〔F.270a6〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་

པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲན་

པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་དག་པར་སོང་བ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དབང་

པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དབང་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སོབས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོབས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ལམ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ལམ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་མེད་

པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་མེད་པའྱི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་མེད་པས་སོབས་རྣམས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོབས་རྣམས་མེད་པས་མྱི་

འཇྱིགས་པ་རྣམས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མྱི་འཇྱིགས་པ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མེད་པས་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པས་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་

དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
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ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無念住。當知無念住故無正斷。當知無正斷故無神足。當知無神足故無

根。當知無根故無力。當知無力故無菩提分。當知無菩提分故無道。當知無道故無靜

慮。當知無靜慮故無無量。當知無無量故無無色定。當知無無色定故無無礙解。當知

無無礙解故無諸力。當知無諸力故無無畏。當知無無畏故無諸佛不共法。當知無諸佛

不共法故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知

無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無數、無量有情。

何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.270b6〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་

པ་པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

རྱིགས་ཀྱི་ས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྱིགས་ཀྱི་ས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བརྒྱད་པའྱི་ས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བརྒྱད་པའྱི་ས་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་མཐོང་བའྱི་ས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བའྱི་ས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བསྲབས་པའྱི་ས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བསྲབས་པའྱི་ས་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱས་པ་རོགས་

པའྱི་ས་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བྱས་པ་རོགས་པའྱི་ས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་

མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་

པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無種姓地。當知無種姓地故無八人地。當知無八人地故無見地。當知無

見地故無薄地。當知無薄地故無離欲地。當知無離欲地故無已辦地。當知無已辦地故

無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、
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無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無數、無量有情。何以故？善

現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.271a4〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་

པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐོང་བ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུན་

དུ་ཞུགས་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་

འོང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དགྲ་བཅོམ་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་

པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་

དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་

འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無預流。當知無預流故無一來。當知無一來故無不還。當知無不還故無

阿羅漢。當知無阿羅漢故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故無不可稱、無

數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容有不可稱、無

數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得故。 

〔F.271b1〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤེས་པ་

པོའྱི་བར་དུ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཤེས་པ་པོ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་མཐངོ་བ་པོ་མདེ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །མཐངོ་བ་པོ་མདེ་པའྱི་ཕྱིར་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། རང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །ནམ་མཁའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། 

གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མདེ། གྲངས་མེད། ཚད་

མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བདག་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་གང་
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ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，當知無我故無有情。當知無有情故乃至無知者。當知無知者故無見者。

當知無見者故無聲聞乘。當知無聲聞乘故無獨覺乘。當知無獨覺乘故無如來。當知無

如來故無一切相智。當知無一切相智故無虛空。當知無虛空故無大乘。當知無大乘故

無不可稱、無數、無量。當知無不可稱、無數、無量故無一切法。善現！如是大乘容

有不可稱、無數、無量有情。何以故？善現！如是凡我乃至一切法，彼等一切不可得

故。 

〔F.271b5〕རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་ལ་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད་ཚད་

མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དོ། །རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་

མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དོ། །རབ་འབྱོར་ནམ་མཁའ་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！譬如涅槃界中容有不可稱、無量、無數諸有情。善現！如是彼大乘中亦容有不

可稱、無數、無量諸有情。善現！虛空容有不可稱、無數、無量諸有情。如是彼大乘

亦容有不可稱、無數、無量諸有情。」 

以上為定出有情義利。 

 

1.10.4 定出不加功用
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〔F.271b7〕རབ་འབྱོར་གང་ཡང་ཁོད་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འོང་བའམ། འགྲོ་བ་ཡང་མྱི་མཐོང་གནས་པ་ཡང་

མྱི་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་རབ་འབྱོར་དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འོང་བ་འམ། འགྲོ་བ་ཡང་མྱི་མཐོང༌། 

གནས་པ་ཡང་མྱི་མཐོང་ངོ༌། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཡོ་བ་མེད་པ་སེ། དེ་དག་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་

མེད་དོ། །གང་དུ་ཡང་འདོང་བ་མེད་དོ། །གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་

གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད་གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚོར་བ་དང༌། 

འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་
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ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

「善現！如汝所說大乘既不見來去，亦不見住。善現！如是，如是，此中大乘既不見

來去，亦不見住。何以故？善現！一切法不動，彼等既無所來、亦無所去、亦無所住。

何以故？善現！彼如是，色本性既無所來、亦無所去、亦無所住。受、想、諸行、識

本性既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.272a3〕རབ་འབྱོར་གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་

འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་

མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！色真如既無所來、亦無所去、亦無所住。受、想、諸行、識真如者，既無所來、

亦無所去、亦無所住。 

〔F.272a4〕གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་

དོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་

འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

色體性既無所來、亦無所去、亦無所住。受、想、諸行、識體性既無所來、亦無所去、

亦無所住。 

〔F.272a5〕གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་

མེད་དོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་

ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

色性相既無所來、亦無所去、亦無所住。受、想、諸行、識性相既無所來、亦無所去、

亦無所住。 

〔F.272a6〕རབ་འབྱོར་མྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་

འགྱུར་བ་མེད་དོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་པ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་

མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！眼本性既無所來、亦無所去、亦無所住。耳、鼻、舌、身、意本性既無所來、

亦無所去、亦無所住。 
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〔F.272a7〕མྱིག་གྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་

དོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་

ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

眼真如既無所來、亦無所去、亦無所住。耳、鼻、舌、身、意真如既無所來、亦無所

去、亦無所住。 

〔F.272b2〕མྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་

དོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

眼體性既無所來、亦無所去、亦無所住。耳、鼻、舌、身、意體性既無所來、亦無所

去、亦無所住。 

〔F.272b2〕མྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་

དོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

眼性相既無所來、亦無所去、亦無所住。耳、鼻、舌、身、意性相既無所來、亦無所

去、亦無所住。 

〔F.272b3〕རབ་འབྱོར་སའྱི་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་

འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཆུའྱི་ཁམས་དང༌། མེའྱི་ཁམས་དང༌། རླུང་གྱི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！地界本性既無所來、亦無所去、亦無所住。水界、火界、風界、虛空界、識界

本性既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.272b5〕སའྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་

བ་མེད་དོ། །ཆུའྱི་ཁམས་དང༌། མེའྱི་ཁམས་དང༌། རླུང་གྱི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་དེ་

བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

地界真如既無所來、亦無所去、亦無所住。水界、火界、風界、虛空界、識界真如既

無所來、亦無所去、亦無所住。 
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〔F.272b6〕སའྱི་ཁམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་

མེད་དོ། །ཆུའྱི་ཁམས་དང༌། མེའྱི་ཁམས་དང༌། རླུང་གྱི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

地界體性既無所來、亦無所去、亦無所住。水界、火界、風界、虛空界、識界體性既

無所來、亦無所去、亦無所住。 

 

〔F.272b7〕སའྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མདེ། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་

མེད་དོ། །ཆུའྱི་ཁམས་དང༌། མེའྱི་ཁམས་དང༌། རླུང་གྱི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

地界性相既無所來、亦無所去、亦無所住。水界、火界、風界、虛空界、識界性相既

無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273a2〕རབ་འབྱོར་ཡང་དག་པའྱི་མཐའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཡང་དག་པའྱི་མཐའྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་

མཐའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་པ་མེད་དོ། ། 

善現！實際本性既無所來、亦無所去、亦無所住。實際真如、實際體性、實際性相既

無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273a3〕རབ་འབྱོར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། 

གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང༌། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་

ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང༌། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་

ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！不可思議界本性既無所來、亦無所去、亦無所住。不可思議界真如、不可思議

界體性、不可思議界性相既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273a4〕རབ་འབྱོར་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་

ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་
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མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！布施波羅蜜多本性既無所來、亦無所去、亦無所住。持戒波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多本性既無所來、亦無所去、亦無

所住。 

〔F.273a6〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། 

གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

布施波羅蜜多真如既無所來、亦無所去、亦無所住。持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多真如既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273a7〕སྱིན་བའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་

པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་

ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

布施波羅蜜多體性既無所來、亦無所去、亦無所住。持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多體性既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273b2〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་

པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་

དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

布施波羅蜜多性相既無所來、亦無所去、亦無所住。持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多性相既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273b4〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་

རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། 
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གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

諸念住本性既無所來、亦無所去、亦無所住。諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸菩提

分、八聖道分本性既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.273b5〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་

ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

諸念住真如既無所來、亦無所去、亦無所住。乃至八聖道分真如既無所來、亦無所去、

亦無所住。 

〔F.273b6〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་

འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

諸念住體性既無所來、亦無所去、亦無所住。乃至八聖道分體性既無所來、亦無所去、

亦無所住。 

〔F.273b7〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འངོ་བ་མེད། གང་དུ་

ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

諸念住性相既無所來、亦無所去、亦無所住。乃至八聖道分性相既無所來、亦無所去、

亦無所住。 

〔F.274a1〕རབ་འབྱོར་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་

གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གང་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་

པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །གཟུགས་

མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་

འགྱུར་བ་མེད་དོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་

མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！諸靜慮、無量、無色定本性既無所來、亦無所去、亦無所住。諸無色定真如既
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無所來、亦無所去、亦無所住。諸無色定體性既無所來、亦無所去、亦無所住。諸無

色定性相既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.274a4〕རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་

གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་

ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། 

གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！如來十力、諸無畏等，諸無礙解、十八佛不共法本性既無所來、亦無所去、亦

無所住。諸佛不共法真如、諸佛不共法體性、諸佛不共法性相既無所來、亦無所去、

亦無所住。 

〔F.274a6〕རབ་འབྱོར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་

འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་

ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། ། 

善現！乃至正等菩提本性既無所來、亦無所去、亦無所住。正等菩提真如、正等菩提

體性、正等菩提性相既無所來、亦無所去、亦無所住。 

〔F.274a7〕རབ་འབྱོར་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་

པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་

གང་ནས་ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད། གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

དེ་ནྱི་འོང་བ་ཡང་མེད། འགྲོ་བ་ཡང་མེད། གནས་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འབད་པ་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

善現！無為法本性既無所來、亦無所去、亦無所住。無為法真如、無為法體性、無為

法性相既無所來、亦無所去、亦無所住。善現！是故，彼大乘既無所來、亦無所去、

亦無所住。」 

此為定出不加功用。 
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1.10.5 定出離邊
19

 

〔F.274b2〕རབ་འབྱོར་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། 

དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། ཐེག་པ་དེ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལགས་པས་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱིའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ནྱི་དེ་

བཞྱིན་ཏེ། དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །ཐེག་པ་འདྱི་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། ཐེག་པ་དེ་ནྱི་

དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་འདས་པའྱི་དུས་

ཀང་འདས་པའྱི་དུས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །མ་འོངས་པའྱི་དུས་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་ཀང་ད་ལྟར་

བྱུང་བའྱི་དུས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀང་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐེག་པ་

ཆེན་པོས་སོང་ངོ༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སོང་སེ། རབ་འབྱོར་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བ་མེད་

དོ། །གཉྱིས་སམ། གསུམ་མམ། བཞྱིའམ། ལྔའམ། དྲུག་གམ། བདུན་ནམ། བརྒྱད་དམ། དགུའམ། བཅུ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དོ། ། 

「善現！復次，如汝所說：『此大乘中前際不可得，後際不可得，中際不可得，此乘

三世平等，故稱大乘。』如是！如是！此乘中前際不可得，後際不可得，中際不可得，

此乘三世平等，故稱大乘。何以故？善現！如是過去世亦以過去世空，未來世亦以未

來世空，現在世亦以現在世空，三世平等亦以三世平等空，大乘亦以大乘空，菩薩亦

以菩薩空。善現！空性中無有所謂一，無有所謂二、三、四、五、六、七、八、九、

十。 

〔F.274b6〕དེ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐགེ་པ་སེ། །དེ་ལ་མཉམ་

པ་ཉྱིད་དང་མྱི་མཉམ་པ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཞེ་སྡང་དང་ཞེ་སྡང་

མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཏྱི་མུག་དང་གཏྱི་མུག་མེད་པ་ཡང་མ་དམྱིགས་སོ། །མྱིང་དང་མྱིང་མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འདུས་

བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དགེ་བ་དང༌། མྱི་དགེ་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འཇྱིག་རེན་པ་དང༌། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འཁོར་བ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

是故，此為諸菩薩摩訶薩平等乘。此中平等與非平等不可得，此中貪與離貪亦不可得，

嗔與無嗔亦不可得，癡與無癡亦不可得，名與無名亦不可得，有為與無為亦不可得，
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本節重點：超出常斷二邊，出生無住涅槃，為別述定出斷德之一。 
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善與不善亦不可得，有罪與無罪亦不可得，有漏與無漏亦不可得，染與無染亦不可得，

世間與出世間亦不可得，染與清淨亦不可得，輪迴與涅槃亦不可得。 

〔F.275a2〕དེ་ལ་རག་པ་དང༌། མྱི་རག་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བདག་དང༌། 

བདག་མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཞྱི་བ་དང༌། མ་ཞྱི་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང༌། འདོད་པའྱི་ཁམས་ལས་ཡང་

དག་པར་འདའ་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

འདྱི་ལྟར་དེའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར།  

此中常與無常亦不可得，苦與樂亦不可得，我與無我亦不可得，寂靜與非寂靜亦不可

得。欲界與出欲界亦不可得，色界與出色界亦不可得，無色界與出無色界亦不可得。

何以故？如是其自性不可得故。 

〔F.275a4〕རབ་འབྱོར་འདས་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་འདས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །རབ་འབྱོར་འདས་པའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་

ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། འདས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོང་ངོ༌། །རབ་འབྱོར་མ་འོངས་

པའྱི་གཟུགས་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །རབ་འབྱོར་མ་འོངས་པའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

མ་འོངས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོང་ངོ༌། །རབ་འབྱོར་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་གཟུགས་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་

བའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །རབ་འབྱོར་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོང་ངོ༌། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་གཟུགས་དམྱིགས་སུ་

མེད་དེ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་པས་དམྱིགས་སུ་མེད་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་གཟུགས་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་

ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། 

善現！過去色以過去色空。善現！過去受、想、諸行，過去識以過去識空。善現！未

來色以未來色空。善現！未來受、想、諸行，未來識以未來識空。善現！現在色以現

在色空。善現！現在受、想、諸行，現在識以現在識空。何以故？空性中過去色不可

得，空性尚以空性空而不可得，遑論空性中過去色可得。 

〔F.275b1〕རེ་ཞྱིག་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམྱིགས་སུ་མེད་དོ། །སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་པས་དམྱིགས་སུ་མེད་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་

ཚོར་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  
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且說空性中過去受、想、諸行不可得，空性中過去識不可得，空性尚以空性空而不可

得，遑論空性中過去受、想、諸行、識可得。 

〔F.275b2〕སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་གཟུགས་དམྱིགས་སུ་མེད་དེ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་པས་དམྱིགས་སུ་

མེད་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་གཟུགས་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། རེ་ཞྱིག་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་ཚོར་བ་

དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམྱིགས་སུ་མེད་དེ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་

སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་པས་དམྱིགས་སུ་མེད་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

空性中未來色不可得，空性尚以空性空而不可得，遑論空性中未來色可得。且說空性

中未來受、想、諸行不可得，空性中未來識不可得，空性尚以空性空而不可得，遑論

空性中未來受、想、諸行、識可得。 

〔F.275b4〕སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་གཟུགས་དམྱིགས་སུ་མེད་དེ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་པས་དམྱིགས་

སུ་མེད་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་གཟུགས་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་

དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམྱིགས་སུ་མེད་དེ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་པས་

དམྱིགས་སུ་མེད་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམྱིགས་

པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

空性中現在色不可得，空性尚以空性空而不可得，遑論空性中現在色可得。空性中現

在受、想、諸行、識不可得，空性尚以空性空而不可得，遑論空性中現在受、想、諸

行、識可得。 

〔F.275b6〕རབ་འབྱོར་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ད་ལྟར་

བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་

པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀང་རེ་ཞྱིག་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་

དམྱིགས་ན། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། མ་འོངས་པའྱི་དུས་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་དམྱིགས་

པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

善現！布施波羅蜜多三世平等故不可得，謂布施波羅蜜多於前際不可得，布施波羅蜜
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多於後際不可得，布施波羅蜜多於現在不可得。何以故？善現！平等性中過去世不可

得，平等性中未來世不可得，平等性中現在世不可得，且說平等性中平等性尚不可得，

遑論平等性中過去世可得，遑論未來世、現在世可得。 

〔F.276a1〕རབ་འབྱོར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་མྱི་

དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། མཉམ་པ་ཉྱིད་

ཀང་རེ་ཞྱིག་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ན། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། མ་འོངས་པའྱི་དུས་དང༌། 

ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

善現！持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多

於前際不可得，般若波羅蜜多於後際不可得，般若波羅蜜多於現在不可得，般若羅波

蜜多三世平等故不可得。何以故？善現！平等性中過去世不可得，平等性中未來世不

可得，平等性中現在世不可得，平等性中平等性尚不可得，遑論平等性中過去世可得，

遑論未來世、現在世可得。 

〔F.276a4〕རབ་འབྱོར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་

མཐར་མྱི་དམྱིགས། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་དུས་

གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས་མཉམ་པ་

ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀང་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་

མྱི་དམྱིགས་ན། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། མ་འོངས་པའྱི་དུས་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དམྱིགས་པ་ལྟ་

ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

善現！諸念住於前際不可得，諸念住於後際不可得，諸念住於現在不可得，諸念住三

世平等故不可得。何以故？善現！平等性中過去世不可得，平等性中未來世不可得，

平等性中現在世不可得，平等性中平等性尚不可得，遑論過去世可得，遑論未來世、

現在世可得。 
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〔F.276a7〕རབ་འབྱོར་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་

རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། འཕགས་པའྱི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། 

འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་མཉམ་པ་

ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་མྱི་

དམྱིགས་ཏེ། མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀང་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ན། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། མ་

འོངས་པའྱི་དུས་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

善現！諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸菩提分、八正道於前際不可得，八正道於後

際不可得，八正道於現在不可得，八正道三世平等故不可得。何以故？善現！平等性

中過去世不可得，平等性中未來世不可得，平等性中現在世不可得，平等性中平等性

尚不可得，遑論平等性中過去世可得，遑論未來世、現在世可得。 

〔F.276b3〕རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་ཕྱི་

མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་མྱི་

དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་དུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། མཉམ་པ་ཉྱིད་

ཀང་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ན། མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་འདས་པའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས། མ་འོངས་པའྱི་དུས་དང༌། ད་ལྟར་

བྱུང་བའྱི་དུས་དམྱིགས་པ་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་སོས།  

善現！如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法於前際不可得，十八佛不共法於

後際不可得，十八佛不共法於現在不可得，十八佛不共法三世平等故不可得。何以故？

善現！平等性中過去世不可得，平等性中未來世不可得，平等性中現在世不可得，平

等性中平等性尚不可得，遑論平等性中過去世可得，遑論未來世、現在世可得。 

〔F.276b6〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་སོ་སོའྱི་སེ་བོ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། སོ་སོའྱི་སེ་བོ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། སོ་

སོའྱི་སེ་བོ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས། སོ་སོའྱི་སེ་བོ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་

ཅན་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཉན་ཐོས་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། ཉན་ཐོས་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་
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དམྱིགས། ཉན་ཐོས་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས། ཉན་ཐོས་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

སེམས་ཅན་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次，異生於前際不可得，異生於後際不可得，異生於現在不可得，異生三世

平等故不可得。何以故？有情不可得故。善現！復次！聲聞於前際不可得，聲聞於後

際不可得，聲聞於現在不可得，聲聞於三世平等中不可得。何以故？有情不可得故。 

〔F.277a1〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། 

རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས། རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

སེམས་ཅན་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現！復次！獨覺於前際不可得，獨覺於後際不可得，獨覺於現在不可得，獨覺於三

世平等中不可得，何以故？有情不可得故。 

〔F.277a2〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་

མཐར་མྱི་དམྱིགས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །། 

善現！復次！菩薩於前際不可得，菩薩於後際不可得，菩薩於現在不可得，菩薩於三

世平等中不可得。何以故？有情不可得故。」 

 

བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་གཉྱིས་པ།  

卷第二十二 

 

〔F.277a3〕རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་

མྱི་དམྱིགས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བར་མྱི་དམྱིགས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་

ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ཏེ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་བསབས་ཤྱིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལ་གནས་ཤྱིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལྷ་དང༌། མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་
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པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མཐའ་ལས་འདས་པར་

ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

「善現！復次，如來於前際不可得，如來於後際不可得，如來於現在不可得，如來於

三世平等中不可得。何以故？有情不可得故。善現！是故菩薩摩訶薩當於般若波羅蜜

多中住，於三世平等中學，而圓滿一切相智。善現！此為菩薩摩訶薩之大乘，稱為三

世平等之大乘，菩薩摩訶薩住此乘中，勝伏天、人、非天世間，定生一切相智。」 

      此為定出離邊。 

 

1.10.6 證得定出
20

 

1.10.6.1 正說證得定出 

〔F.277a6〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཅེས་བགྱི་

བ་འདྱི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ནྱི་ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་བསབས་ཤྱིང་འདས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཐོབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འོངས་པའྱི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་བསབས་ཤྱིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉྱིད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་གཞལ་དུ་མ་མཆྱིས། གྲངས་མ་མཆྱིས། ཚད་མ་

མཆྱིས་པ་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་དག་མཆྱིས་པ་རྣམས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་བསབས་ཤྱིང་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཐབོ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའྱི་སད་དུ་འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལགས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཅེས་བྱའོ། །  

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！世尊如是善說諸菩薩摩訶薩之大乘三世平等性，善

哉！善哉！世尊！過去於此大乘中修學之諸菩薩摩訶薩悉得一切相智。世尊！未來諸

菩薩摩訶薩亦當學此般若波羅蜜多而得一切相智。世尊！不可稱、不可數、不可量十

方世界中，所有菩薩摩訶薩皆學此大乘，得一切相智。世尊！是故此為諸菩薩摩訶薩

之大乘，謂三世平等。」 

                                                      
20

 本節重點：永離一切所治，獲得三乘所證一切義理，為別述定出斷德之二。 



 48 

〔F.277b3〕 དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །རབ་འབྱོར་དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་བསབས་ཤྱིང་འདས་པ་དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་

བའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་བརེས་པར་གྱུར་ཏོ། །བརེས་

སོ། །བརེས་པར་འགྱུར་རོ། ། 

說是語已。世尊告具壽善現言：「善現！如是！如是！於此大乘中修學之過去、未來、

現在諸菩薩摩訶薩，已得、現得、將得一切相智。」 

〔F.277b5〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བྱམས་མའྱི་བུ་གང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གནས་བརན་རབ་འབྱོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའྱི་སད་དུ་བསྐོ་བ་མཛད་པས་འདྱི་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པར་སེམས་སོ། ། 

爾時，具壽滿慈子白世尊言：「世尊！想是如來應供正等覺為般若波羅蜜多，令長老

善現宣說此為大乘。」 

〔F.277b6〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་

གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འགལ་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པར་མ་གྱུར་པ་ལགས་གྲང༌།  

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我說大乘豈違般若波羅蜜多耶？」 

〔F.277b7〕 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་མེད་དེ། རབ་འབྱོར་ཁོད་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སོན་ཏོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་དགེ་བའྱི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

ཕོགས་གང་ཡང་རུང་སེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་སམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་སམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཤྱིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་དོ། ། 

世尊言：「善現！如是無違。善現！汝說大乘隨順般若波羅蜜多。何以故？善現！如

是任何善法菩提分，或聲聞法，或獨覺法，或菩薩法，或佛法，彼等一切皆攝於般若

波羅蜜多。」 

〔F.278a1〕རབ་འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་བའྱི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་གང་དག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཤྱིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་གང་ལགས།  

善現言：「世尊！任何善法菩提分皆攝於般若波羅蜜多，聲聞法、獨覺法、菩薩法、
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佛法，彼等為何？」 

〔F.278a2〕 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདྱི་ལྟ་སེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞྱི་

དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་དང༌། སོབས་ལྔ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང༌། 

ཚད་མེད་པ་བཞྱི་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང༌། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་

གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་

དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང༌། དགའ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། བཏང་སོམས་

ཆེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། མྱི་བརེད་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དང༌། རག་ཏུ་བཏང་སོམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་

སོད་པ་སེ། རབ་འབྱོར་དེ་དག་ནྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཤྱིང་ཁོངས་

སུ་ཆུད་པར་འདོད་པ་སེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་སོ། ། 

世尊言：「如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道支，空

性、無相、無願解脫門，四靜慮、四無量、四無色定，六神通，布施波羅蜜多、持戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多，如來十力、

四無畏、四無礙解，大慈、大悲、大喜、大捨，十八佛不共法，無忘失法性，恆行平

等捨。善現！彼等善法菩提分，皆許攝於般若波羅蜜多，謂聲聞法、獨覺法、菩薩法、

佛法。 

〔F.278a7〕རབ་འབྱོར་དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་

གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཟུགས་གང་ཡྱིན་

པ་དང༌། ཚོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། མྱིག་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སྒྲ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་གང་
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ཡྱིན་པ་དང༌། སྣ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དྲྱི་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་གང་ཡྱིན་

པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལེ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལུས་

གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རེག་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། 

ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌།  

善現！此中，凡大乘，凡般若波羅蜜多、禪定波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜

多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，凡色、受、想、諸行、識，凡眼、色、眼識、眼

觸、眼觸為緣所生受，凡耳、聲、耳識、耳觸、耳觸為緣所生受，凡鼻、香、鼻識、

鼻觸、鼻觸為緣所生受，凡舌、味、舌識、舌觸、舌觸為緣所生受，凡身、觸、身識、

身觸、身觸為緣所生受，凡意、法、意識、意觸、意觸為緣所生受， 

〔F.278b6〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

རྐང་པ་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོབས་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་

གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་

པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འགོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འདོད་པའྱི་ཁམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་

གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། 

དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་

གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་གང་ཡྱིན་

པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་བསན་པའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འདུལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། 

དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་

མེད་པ་བསན་དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ་མཚན་ཉྱིད་མེད་པར་རོ། ། 
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凡諸念住、正斷、神足、根、力、菩提分、八聖道支，凡空性、無相、無願解脫門，

凡苦、集、滅、道，欲界、色界、無色界，凡內空、外空、內外空性乃至無性自性空，

凡三摩地、陀羅尼門，凡如來十力、四無畏、四無礙解，凡大慈、大悲，凡十八佛不

共法，凡如來開示之法，凡律，凡法界、空性、實際、不思議界、涅槃界，彼等諸法，

非相應亦非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相。 

〔F.279a5〕རབ་འབྱོར་རྣམ་གྲངས་འདྱིས་ཀང་ཁོད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་མཐུན་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སོན་ཏོ། །དེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞན་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དོ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་

གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

善現！亦因此法數，汝隨順般若波羅蜜多宣說大乘。何以故？大乘不異般若波羅蜜

多，般若波羅蜜多不異大乘，是故大乘與般若波羅蜜多亦無二無別。大乘不異禪定波

羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多，禪定波羅蜜

多、精進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、持戒波羅蜜多、布施波羅蜜多不異大乘，是故大

乘與布施波羅蜜多亦無二無別。 

〔F.279b1〕ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞན་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀང་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་དང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀང་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞན་ལ་ཡང་དག་པར་

སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། 

འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡང་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡང་གཉྱིས་

སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

大乘不異諸念住，諸念住不異大乘，是故大乘與諸念住無二無別。大乘不異諸正斷、

神足、根、力、菩提分、八聖道支，諸正斷、神足、根、力、菩提分、八聖道支不異

大乘，是故大乘與正斷、神足、根、菩提分、八聖道支無二無別。 
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〔F.279b4〕ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞན་ལ་བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་གཞན་ཞེས་བྱ་བྱ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གཉྱིས་སུ་

མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞན་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་

ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་བར་ཡང་གཞན་

ཞེས་བྱ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་བར་

ཡང་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །རབ་འབྱོར་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐོབ་པའྱི་ངེས་

པར་འབྱུང་བའོ། ། 

大乘不異諸靜慮、諸無量、諸無色定，諸靜慮、諸無量、諸無色定不異大乘，是故大

乘與諸靜慮、無量、無色定無二無別。大乘不異如來十力、無畏、無礙解、十八佛不

共法、乃至涅槃界，如來十力、無畏、無礙解、十八佛不共法、乃至涅槃界不異大乘，

是故大乘與如來十力、無畏、無礙解、十八佛不共法、乃至涅槃界無二無別。善現！

因此法數，說大乘者即說般若波羅蜜多，說般若波羅蜜多者即說大乘。」 

      此為證得定出。 

 

1.10.6.2 遮所得事 

〔F.279b6〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་ལྟར་

ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནྱི་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། གཟུགས་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་སད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་

རྱིག་པར་བགྱིའོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་སད་དུ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་རྱིག་པར་བགྱི་སེ། གཟུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་མཆྱིས་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་

མ་མཆྱིས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་བདག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་སེ་མྱི་དམྱིགས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞྱིག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

གང་ལ་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པར་བགྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་དུ་བྱས་ཏེ། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇྱི་ལྟར་བདག་བདག་ཅེས་བགྱི་བ་ཡང་བདག་ཤྱིན་ཏུ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་མ་མཆྱིས་སོ། ། 

爾時，具壽善現白世尊言：「世尊！如是，菩薩亦前際不可得，菩薩後際不可得，菩

薩中際不可得。色遍無邊故，當知菩薩遍無邊。受、想、諸行、識遍無邊故，當知菩

薩遍無邊。色謂菩薩如是亦無有而不可得，受、想、諸行、識謂菩薩如是亦無有而不

可得。世尊！如是，若我於一切時一切處一切種不真隨見菩薩且無所得，當為何等菩

薩教授、開演何等般若波羅蜜多？世尊！所謂菩薩，此唯名爾。世尊！我名為我，但

我畢竟不成21。 

〔F.280a4〕བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། གང་མངོན་པར་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ལྟ་ཡང་

ག་ལ་མཆྱིས། གང་མངོན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་ཡང་ག་ལ་མཆྱིས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ལགས་སོ། །གང་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་ནྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་

དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་ལགས་ལ། མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པར་བགྱི་བའམ། མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལས་གུད་ན་ཡང་གང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སོད་པར་འགྱུར་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱི་བར་དམྱིགས་སུ་མ་མཆྱིས་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བསན་པའྱི་

ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་སེམས་མྱི་འཇུམ་ཡོངས་སུ་མྱི་འཇུམ། འགོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང༌། ཡྱིད་མྱི་འཇྱིགས། 

མྱི་དངང་སྐྲག་པར་མྱི་འགྱུར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་དོ། ། 

世尊！如是，菩薩名為菩薩，但菩薩畢竟不成。如是於無自性諸法，豈能觀見成立之

色？豈能觀見成立之受、想、諸行、識？世尊！凡不成立，彼即非色；凡不成立，彼

即非受、想、諸行、識。世尊！既然如此，我當為何等不成立者教授、開演般若波羅

蜜多耶？若離不成立，所謂將行菩提之菩薩摩訶薩亦不可得。若聞如是說時，菩薩摩

訶薩心不畏縮、全無退怯、不悔不懼、不驚不怖，彼菩薩摩訶薩是行般若波羅蜜多。」 

〔F.280b1〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སོན་གྱི་མཐར་དམྱིགས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན། ཕྱི་མའྱི་མཐར་དམྱིགས་སུ་མེད་པ་

                                                      
21
藏文：mngon par grub pa，義為成立、成就、生起、引發，對應漢譯經文，無羅叉、鳩摩羅什、玄奘

三家都譯為「生」，加否定詞後，無羅叉譯「無所生」，鳩摩羅什、玄奘都譯「不生」。今譯「不成立」

或「不成」。 
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ཡྱིན། དབུས་སུ་དམྱིགས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀུན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན།  

爾時，具壽舍利子告具壽善現言：「具壽善現！以何因緣，菩薩摩訶薩前際不可得，

後際不可得，中際不可得？具壽善現！何以故？色遍無邊故，當知菩薩遍無邊。受、

想、諸行、識遍無邊故，當知菩薩遍無邊。 

〔F.280b3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་གཟུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་པ་ཡྱིན། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། དེ་སྐད་དུ་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་མྱི་དམྱིགས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཞྱིག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པར་བགྱི་ཞེས་སྨྲ།  

具壽善現！以何因緣，色謂菩薩亦無有而不可得，受、想、諸行、識謂菩薩亦無有而

不可得？具壽善現！以何因緣，汝說『如是，若我於一切時一切處一切種不真隨見菩

薩且無所得，當為何等菩薩摩訶薩教授、開演般若波羅蜜多？』 

〔F.280b5〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། དེ་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཞེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་དུ་བས་སོ་ཞེས་སྨྲ།  

具壽善現！以何因緣，汝說『世尊！所謂菩薩摩訶薩，此唯名爾』？ 

〔F.280b6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་དུ་བདག་བདག་ཅེས་བགྱི་ཡང་བདག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་

མ་མཆྱིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགྱི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་

མངོན་པར་གྲུབ་པ་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མ་མཆྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གཟུགས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་ཡང་

ག་ལ་མཆྱིས། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་ཡང་ག་ལ་མཆྱིས། གང་

མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་གཟུགས་མ་ལགས་སོ། །གང་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས་སོ་ཞེས་སྨྲ།  

具壽善現！以何因緣，汝說『我名為我，但不成立有我。世尊！如是，菩薩名為菩薩，

但不成菩薩。如是，於一切法無實自性中，豈能觀見所成立之色？豈能觀見所立之受、
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想、諸行、識？凡不成立，彼即非色；凡不成立，彼即非受、想、諸行、識。』 

〔F.281a2〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་དུ་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པར་བགྱིའམ་ཞེས་སྨྲ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། དེ་སྐད་དུ་མངོན་

པར་མ་གྲུབ་པ་ལས་གུད་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱི་བ་དམྱིགས་སུ་མ་མཆྱིས་སོ་ཞེས་སྨྲ།  

具壽善現！以何因緣，汝又說『我當為何等不成立者教授、開演般若波羅蜜多耶？』

具壽善現！以何因緣，汝說『若離性不成立，所謂將行菩提之菩薩摩訶薩亦不可得』？ 

〔F.281a2〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། དེ་སྐད་དུ་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བསན་པའྱི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའྱི་སེམས་མྱི་འཇུམ། ཡོངས་སུ་མྱི་འཇུམ། འགོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང༌། ཡྱིད་མྱི་འཇྱིགས། མྱི་དངང༌། སྐྲག་པར་མྱི་འགྱུར་ན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་དོ་ཞེས་སྨྲ།  

具壽善現！以何因緣，汝說：『若聞如是說時，菩薩摩訶薩心不畏縮、全無退怯、不

悔不懼、不驚不怖，彼菩薩摩訶薩是為行般若波羅蜜多』？」 

〔F.281a4〕དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེམས་ཅན་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། 

སེམས་ཅན་དབེན་པ་22དང༌། སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེམས་ཅན་སོང་པ་དང༌། སེམས་

ཅན་དབེན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེམས་ཅན་སོང་པ་དང༌། སེམས་ཅན་དབེན་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

說是語已。具壽善現告具壽舍利子言：「具壽舍利子！有情無有故，菩薩前際不可得；

有情空性、有情離性、有情無自性故，菩薩前際不可得。具壽舍利子！有情無有故，

菩薩後際不可得；有情空性、有情離性、有情無自性故，菩薩後際不可得。具壽舍利

                                                      
22  དབེན་པ། 一般對應梵文為 virakta, vivikta 或 viveka。virakta 意為去執著、捨、離性、離性欲、離性染、

離性貪、從情感中解脫。vivikta，寂、寂寞、寂靜、性離性、斷、無、空性、遠、遠離性、離性相、

清淨，相關名相有 vivikta-dharma 寂靜法、vivikta-samatā 解脫平等性、viviktatā 如實解、寂、遠離性。

意為 viveka，意為分離性、厭、厭離性、遠離性、寂然不動、寂靜、斷除、毘吠伽、永離性、空性寂，

相關名相有 viveka-cārin 遠離性行、viveka-ja 離性生、viveka-kāma 樂寂靜。 
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子！有情無有故，菩薩中際不可得；有情空性、有情離性、有情無自性故，菩薩中際

不可得。 

〔F.281a7〕 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་སོང་པ་དང༌། སེམས་ཅན་

དབེན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །སེམས་ཅན་མེད་པ་ཡང་གཞན། སེམས་ཅན་སོང་པ་ཡང་གཞན། སེམས་ཅན་དབེན་པ་ཡང་གཞན། སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་

པ་ཡང་གཞན་ཞྱིག་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་ཞྱིག་སེ། སོན་གྱི་མཐའ་ཡང་གཞན། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཡང་གཞན། དབུས་

ཀང་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་སོང་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་དབེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཉྱིས་

སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！何以故？有情無有，有情空性，有情離性，有情無自性中，前際不可得，

後際不可得，中際不可得。有情無有、有情空性、有情離性、有情無自性不異菩薩，

菩薩不異有情無有、有情空性、有情離性、有情無自性。前際亦非異，後際亦非異，

中際亦非異。具壽舍利子，是故凡有情無有，凡有情空性，凡有情離性，凡有情無自

性，凡菩薩，凡前際，凡後際，凡中際，彼等一切皆無二無別。 

〔F.281b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་

དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། 

གཟུགས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་

དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！色無有故，菩薩前際不可得；受、想、諸行、識無有故，菩薩前際不可

得。色空性故，菩薩前際不可得；受、想、諸行、識空性故，菩薩前際不可得。色離
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性故，菩薩前際不可得；受、想、諸行、識離性故，菩薩前際不可得。色無體性故，

菩薩前際不可得；受、想、諸行、識無體性故，菩薩前際不可得。 

〔F.281b7〕གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ ཤེས་དང༌། འདུ་

བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་

མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་

ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

色無有故，菩薩後際不可得；受、想、諸行、識無有故，菩薩後際不可得。色空性故，

菩薩後際不可得；受、想、諸行、識空性故，菩薩後際不可得。色離性故，菩薩後際

不可得；受、想、諸行、識離性故，菩薩後際不可得。色無體性故，菩薩後際不可得；

受、想、諸行、識無體性故，菩薩後際不可得。 

〔F.282a4〕གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་

རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་

དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །གཟུགས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་

རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

色無有故，菩薩中際不可得；受、想、諸行、識無有故，菩薩中際不可得。色空性故，

菩薩中際不可得；受、想、諸行、識空性故，菩薩中際不可得。色離性故，菩薩中際

不可得；受、想、諸行、識離性故，菩薩中際不可得。色無體性故，菩薩中際不可得；

受、想、諸行、識無體性故，菩薩中際不可得。 

〔F.282a7〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 



 58 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་

དང༌། གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབེན་པ་དང༌། གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་

དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་

དམྱིགས། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པ་དང༌། 

སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་ཉྱིད་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་

མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

何以故？具壽舍利子！於色、受、想、諸行、識無有，色、受、想、諸行、識空性，

色、受、想、諸行、識離性，色、受、想、諸行、識無體性中，前際不可得、後際不

可得、中際不可得。色、受、想、諸行、識無有、空性、離性、無體性不異菩薩，菩

薩不異色、受、想、諸行、識無有、空性、離性、無體性。前際亦非異，後際亦非異，

中際亦非異。 

〔F.282b3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་

གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！是故凡色、受、想、諸行、識無有、空性、離性、無體性諸法，凡菩薩，

凡前際，凡後際，凡中際，彼等一切皆無二無別。 

〔F.282b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དབེན་

པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་
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ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་

བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོང་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དབེན་

པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！處、界、緣起無有故，菩薩前際不可得；處、界、緣起空性故，菩薩前

際不可得；處、界、緣起離性故，菩薩前際不可得；處、界、緣起無體性故，菩薩前

際不可得。處、界、緣起無有故，菩薩後際不可得；處、界、緣起空性故，菩薩後際

不可得；處、界、緣起離性故，菩薩後際不可得；處、界、緣起無體性故，菩薩後際

不可得。處、界、緣起無有故，菩薩中際不可得；處、界、緣起空性故，菩薩中際不

可得；處、界、緣起離性故，菩薩中際不可得；處、界、緣起無體性故，菩薩中際不

可得。 

〔F.283a4〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མེད་པ་

དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། དབུས་མྱི་

དམྱིགས་ཏེ། སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་

མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཡང་

གཞན་མ་ཡྱིན། དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་

བར་འབྱུང་བ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཉྱིས་

སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

何以故？具壽舍利子！於處、界、緣起無有、空性、離性、無體性中，前際不可得，

後際不可得，中際不可得。處、界、緣起無有、空性、離性、無體性亦非異，菩薩亦

非異，前際亦非異，後際亦非異，中際亦非異。具壽舍利子！是故凡處、界、緣起無

有、空性、離性、無體性諸法，凡菩薩，凡前際，凡後際，凡中際，彼等一切皆無二

無別。 
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〔F.283a7〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！布施波羅蜜多無有故，菩薩前際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無有故，菩薩前際不可得。布施波羅蜜

多空性故，菩薩前際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波

羅蜜多、般若波羅蜜多空性故，菩薩前際不可得。布施波羅蜜多離性故，菩薩前際不

可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多

離性故，菩薩前際不可得。布施波羅蜜多無體性故，菩薩前際不可得；持戒波羅蜜多、

安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無體性故，菩薩前際不

可得。 

〔F.283b5〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱིན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་

འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་

མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་

མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

布施波羅蜜多無有故，菩薩後際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜

多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無有故，菩薩後際不可得。布施波羅蜜多空性故，

菩薩後際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般

若波羅密多空性故，菩薩後際不可得。布施波羅蜜多離性故，菩薩後際不可得；持戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多離性故，菩

薩後際不可得。布施波羅蜜多無體性故，菩薩後際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無體性故，菩薩後際不可得。 

〔F.284a4〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་

སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 
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布施波羅蜜多無有故，菩薩中際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜

多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無有故，菩薩中際不可得。布施波羅蜜多空性故，

菩薩中際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般

若波羅蜜多空性故，菩薩中際不可得。布施波羅蜜多離性故，菩薩中際不可得；持戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多離性故，菩

薩中際不可得。布施波羅蜜多無體性故，菩薩中際不可得；持戒波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無體性故，菩薩中際不可得。 

〔F.284b1〕 དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཕྱི་

མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་

མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

何以故？舍利子！是故於布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜

多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無有、空性、離性、無體性中，前際不可得，後際

不可得，中際不可得。布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、

禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無有、空性、離性、無體性不異菩薩，菩薩不異布施波

羅蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜

多無有、空性、離性、無體性。前際亦非異，後際亦非異，中際亦非異。 

〔F.284b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཉྱིས་

སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 
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具壽舍利子！是故凡布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、

禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無有、空性、離性、無體性，凡菩薩，凡前際，凡後際，

凡中際，彼等一切皆無二無別。 

〔F.284b6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་

སོང་པ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

བར་དུ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། ། 

具壽舍利子！內空無有故，菩薩前際不可得，乃至無性自性空無有故，菩薩前際不可

得。內空空性故，菩薩前際不可得，乃至無性自性空空性故，菩薩前際不可得。內空

離性故，菩薩前際不可得，乃至無性自性空離性故，菩薩前際不可得。內空無體性故，

菩薩前際不可得，乃至無性自性空無體性故，菩薩前際不可得。 

〔F.285a2〕ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་

སོང་པ་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！內空無有故，菩薩後際不可得，乃至無性自性空無有故，菩薩後際不可

得。內空空性故，菩薩後際不可得，乃至無性自性空空性故，菩薩後際不可得。內空

離性故，菩薩後際不可得，乃至無性自性空離性故，菩薩後際不可得。內空無體性故，
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菩薩後際不可得，乃至無性自性空無體性故，菩薩後際不可得。 

〔F.285a5〕ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་

པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་

པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！內空無有故，菩薩中際不可得，乃至無性自性空無有故，菩薩中際不可

得。內空空性故，菩薩中際不可得，乃至無性自性空空性故，菩薩中際不可得。內空

離性故，菩薩中際不可得，乃至無性自性空離性故，菩薩中際不可得。內空無體性故，

菩薩中際不可得，乃至無性自性空無體性故，菩薩中際不可得。 

〔F.285b1〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

བར་དུ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། 

དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། 

དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། 

ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དངོས་

པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

何以故？舍利子！是故於內空乃至無性自性空無有、空性、離性、無體性中，前際不

可得，後際不可得，中際不可得。內空乃至無性自性空無有、空性、離性、無體性不

異菩薩，菩薩不異內空乃至無性自性空無有、空性、離性、無體性。前際亦非異，後

際亦非異，中際亦非異。具壽舍利子！是故凡內空乃至無性自性空無有、空性、離性、

無體性，凡菩薩，凡前際，凡後際，凡中際，彼等一切皆無二無別。 
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〔F.285b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། 

འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པ་

དང༌། མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་དང༌། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་

པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། 

དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

念住無有故，菩薩前際不可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、

無量、無色定、解脫、次第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、

無畏、無礙解、十八佛不共法無有故，菩薩前際不可得。念住空性故，菩薩前際不可

得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、無量、無色定、解脫、次第

定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、無畏、無礙解、十八佛不共

法空性故，菩薩前際不可得。 

〔F.286a2〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་

བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་

མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ངོ་

བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། 

དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

念住離性故，菩薩前際不可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、
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無量、無色定、解脫、次第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、

無畏、無礙解、十八佛不共法離性故，菩薩前際不可得。念住無體性故，菩薩前際不

可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、無量、無色定、解脫、次

第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、無畏、無礙解、十八佛不

共法無體性故，菩薩前際不可得。 

〔F.286a5〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་

དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་

པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་

དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

念住無有故，菩薩後際不可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道，聖諦、靜慮、

無量，無色定、解脫、次第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、

無畏、無礙解、十八佛不共法無有故，菩薩後際不可得。念住空性故，菩薩後際不可

得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、無量、無色定、解脫、次第

定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、無畏、無礙解、十八佛不共

法空性故，菩薩後際不可得。 

〔F.286b2〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་

པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་

མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ངོ་བོ་

ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། 

དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་
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སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

念住離性故，菩薩後際不可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、

無量、無色定、解脫、次第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、

無畏、無礙解、十八佛不共法離性故，菩薩後際不可得。念住無體性故，菩薩後際不

可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、無量、無色定、解脫、次

第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、無畏、無礙解、十八佛不

共法無體性故，菩薩後際不可得。 

〔F.286b5〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་

དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་

པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། 

སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་

དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། 

འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། 

སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

念住無有故，菩薩中際不可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、

無量、無色定、解脫、次第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、

無畏、無礙解、十八佛不共法無有故，菩薩中際不可得。念住空性故，菩薩中際不可

得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、無量、無色定、解脫、次第

定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、無畏、無礙解、十八佛不共
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法空性故，菩薩中際不可得。 

〔F.287a4〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་

སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་

པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་

སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

念住離性故，菩薩中際不可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、

無量、無色定、解脫、次第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門、十力、

無畏、無礙解、十八佛不共法離性故，菩薩中際不可得。念住無體性故，菩薩中際不

可得；正斷、神足、根、力，菩提分法、道、聖諦，靜慮、無量、無色定、解脫、次

第定，空、無相、無願，神通、三摩地、陀羅尼門，十力、無畏、無礙解、十八佛不

共法無體性故，菩薩中際不可得。 

〔F.287a6〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་

གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། བསམ་

གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་གྱི་

མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། 

བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་

ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡང་

གཞན་མ་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། 

དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

何以故？具壽舍利子！於念住、正斷、神足、根、力、菩提分法、道、聖諦、靜慮、

無量、無色定、十力、無畏、無礙解、十八佛不共法無有、空性、離性、無體性中，

前際不可得，後際不可得，中際不可得。念住、正斷、神足、根、力、菩提分法、道、
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聖諦、靜慮、無量、無色定、十力、無畏、無礙解、十八佛不共法無有、空性、離性、

無體性不異菩薩，菩薩不異念住、正斷、神足、根、力、菩提分法、道、聖諦、靜慮、

無量、無色定、十力、無畏、無礙解、十八佛不共法無有、空性、離性、無體性。前

際亦非異，後際亦非異，中際亦非異。 

〔F.287b3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པའྱི་བར་དུ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། 

དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་

མའྱི་མཐའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་འདྱིས་ཀང་སོན་གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！是故乃至凡十八佛不共法無有、空性、離性、無體性，凡菩薩，凡前際，

凡後際，凡中際，彼等一切皆無二無別。具壽舍利子！因此法數，菩薩前際、後際、

中際究竟不可得。 

〔F.287b5〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་

དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མེད་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མེད་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་སོང་པ་

ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དབེན་པ་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོན་གྱི་

མཐའ་དང་ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང་དབུས་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！復次，一切三摩地無有，一切陀羅尼門無有，法界無有，真如無有，實

際無有，實際空性，實際離性，實際無體性故，菩薩之前際、後際、中際不可得。 

〔F.287b6〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མེད་པ་ནས། ཡང་དག་པའྱི་མཐའྱི་བར་དུ་མེད་པ་དང༌། 

ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དབེན་པ་ཉྱིད་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་

གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་

གཞན་མ་ཡྱིན། དབེན་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀང་གཞན་མ་

ཡྱིན། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང་དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་ནས། ཡང་དག་པའྱི་མཐའྱི་བར་དུ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་

པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་གང་
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ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སོན་གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་རྣམས་དམྱིགས་སུ་མེད་དོ། ། 

何以故？具壽舍利子！於三摩地無有，乃至實際無有，實際空性，實際離性，實際無

體性中，前際、後際、中際不可得。具壽舍利子！無有亦非異，空性亦非異，離性亦

非異，無體性亦非異，菩薩亦非異，三摩地亦非異，陀羅尼門亦非異，法界亦非異，

真如亦非異，實際亦非異，前際、後際、中際亦非異。具壽舍利子！是故凡從三摩地

無有，乃至實際無有、空性、離性、無體性，凡菩薩，凡前際，凡後際，凡中際，彼

等一切皆無二無別。舍利子！因此法數，菩薩前際、後際、中際不可得。 

〔F.288a4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་ཉན་ཐོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །ཉན་ཐོས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཉན་

ཐོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཉན་ཐོས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཉན་ཐོས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཉན་ཐོས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！復次，聲聞無有故，菩薩前際不可得；聲聞空性、離性、無體性故，菩

薩前際不可得。聲聞無有故，菩薩後際不可得；聲聞空性、離性、無體性故，菩薩後

際不可得。聲聞無有故，菩薩中際不可得；聲聞空性、離性、無體性故，菩薩中際不

可得。 

〔F.288a6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། 

དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ།། །། 

具壽舍利子！復次，獨覺無有故，菩薩前際不可得。獨覺空性、離性、無體性故，菩

薩前際不可得。獨覺無有故，菩薩後際不可得；獨覺空性、離性、無體性故，菩薩後
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際不可得。獨覺無有故，菩薩中際不可得；獨覺空性、離性、無體性故，菩薩中際不

可得。」 

 

བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་གསུམ་པ།  

卷第二十三 

 

〔F.288b1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་

མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་

མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་

དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

「具壽舍利子！復次，菩薩無有故，菩薩前際不可得；菩薩空性、離性、無體性故，

菩薩前際不可得。菩薩無有故，菩薩後際不可得；菩薩空性、離性、無體性故，菩薩

後際不可得。菩薩無有故，菩薩中際不可得；菩薩空性、離性、無體性故，菩薩中際

不可得。 

〔F.288b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །སངས་རྒྱས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། 

ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱི་མའྱི་མཐར་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དབུས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུས་སུ་

མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཉན་ཐོས་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་

མེད་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ལ་སོན་

གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོང་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། དབེན་

པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། ཉན་ཐོས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། རང་སངས་རྒྱས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། 
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། སོན་གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་

མཐའ་དང༌། དབུས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！復次，佛無有故，菩薩前際不可得；佛空性、離性、無體性故，菩薩前

際不可得。佛無有故，菩薩後際不可得；佛空性、離性、無體性故，菩薩後際不可得。

佛無有故，菩薩中際不可得；佛空性、離性、無體性故，菩薩中際不可得。何以故？

舍利子！從聲聞無有、空性、離性、無體性，乃至一切相智無有、空性、離性、無體

性中，前際、後際、中際不可得。舍利子！無有亦非異，空性亦非異，離性亦非異，

無體性亦非異，聲聞亦非異，獨覺亦非異，菩薩亦非異，一切相智亦非異，前際亦非

異，後際亦非異，中際亦非異。 

〔F.289a2〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་གང་

ཡྱིན་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་མེད་པ་དང༌། སོང་པ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པའྱི་བར་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོན་གྱི་མཐའ་དང༌། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོན་གྱི་མཐར་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང་དབུས་རྣམས་སུ་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！是故從凡聲聞無有、空性、離性、無體性，乃至凡一切相智無有、空性、

離性、無體性，凡菩薩，凡前際、後際、中際，彼等一切皆無二無別。具壽舍利子！

因此法數，菩薩前際不可得，後際不可得，中際不可得。」 

      此為遮所得事。 

 

1.10.6.3 遮證得者 

〔F.289a4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་གཟུགས་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་དུ་

མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་རྱིག་པར་བྱ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་

ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སེ། 

དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྱི་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། 
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དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། མཐའ་ཡས་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་ཞེས་མྱིང་དུ་བརོད་དོ། ། 

「具壽舍利子！復如汝所說：『云何色遍無邊故，當知菩薩摩訶薩遍無邊？受、想、

諸行、識遍無邊故，當知菩薩摩訶薩遍無邊？』具壽舍利子！色等同虛空，受、想、

諸行、識等同虛空。何以故？具壽舍利子！譬如虛空前際不可得，後際不可得，中際

不可得，無邊遍無邊故，名為虛空。 

〔F.289a6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གཟུགས་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་

མཐའ་དང༌། དབུས་མྱི་དམྱིགས། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མཐའ་འམ་དབུས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་གཟུགས་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་

སེ་མཆེད་རྣམས་དང༌། ཁམས་རྣམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

རྣམས་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སེ།  

具壽舍利子！如是，色空故，色前際不可得，後際不可得，中際不可得；受、想、諸

行、識空故，識前際不可得，後際不可得，中際不可得。空性邊中際或中際不可得故。

具壽舍利子！因此法數，色遍無邊，受、想、諸行、識遍無邊故，當知菩薩摩訶薩遍

無邊。具壽舍利子！諸處、諸界、緣起、波羅蜜多、一切空性、菩提分法、聖諦、靜

慮、無量、無色定、十力、無畏、無礙解、佛不共法等同虛空。 

〔F.289b3〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་

མཐའ་དང༌། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། མཐའ་ཡས་ཀུན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་ཞེས་མྱིང་དུ་བརོད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་དེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་

དམྱིགས། ཕྱི་མའྱི་མཐའ་དང༌། དབུས་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མཐའ་འམ་དབུས་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་

རྣམ་གྲངས་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་

རྱིག་པར་བྱའོ། ། 
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何以故？具壽舍利子！譬如虛空前際不可得，後際不可得，中際不可得，無邊遍無邊

故，名為虛空。具壽舍利子！如是，佛不共法空故，佛不共法前際不可得，後際不可

得，中際不可得，空性中邊際或中際不可得故。具壽舍利子！因此法數，佛不共法遍

無邊故，當知菩薩遍無邊。 

〔F.289b6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་གཟུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་

བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོང་ངོ༌། །ཚོར་བ་དང༌། 

འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་གཟུགས་

མེད། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མེད། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་གཟུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！復有此說：『云何色名菩薩如是亦無有且不可得？受、想、諸行、識名

菩薩如是亦無有且不可得？』具壽舍利子！色以色空，受、想、諸行、識以識空。何

以故？空性中無色，空性中無菩薩；空性中無受、想、諸行、識，空性中無菩薩。具

壽舍利子！因此法數，色名菩薩如是亦無有且不可得。受、想、諸行、識名菩薩如是

亦無有且不可得。  

〔F.290a2〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！復次，布施波羅蜜多以布施波羅蜜多空。何以故？空性中無布施波羅蜜

多，無菩薩。持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、般若波羅蜜多以般若波

羅蜜多空。何以故？空性中無般若波羅蜜多，無菩薩。 
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〔F.290a4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་

ཉྱིད་ལ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། །ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་

ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་དངོས་པོ་

མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！復次，內空以內空空。何以故？空性中無內空，無菩薩。外空、內外空、

乃至無性自性空以無性自性空空。何以故？空性中無無性自性空，無菩薩。 

〔F.290a6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་

ངོ༌། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

སོང་པ་ཉྱིད་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་མེད། ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་དང༌། 

སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！復次，諸念住以諸念住空，諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸菩提分，

八聖道支以八聖道支空。何以故，空性中無念住，正斷、神足、根、力、菩提分、八

聖道支，亦無菩薩摩訶薩。 

〔F.290b1〕བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། ། 

諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸如來力、諸無畏、諸無礙解，諸佛不共法以諸佛不共

法空。何以故？空性中無聖諦乃至諸佛不共法，無菩薩。 

〔F.290b2〕ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱིས་སོང༌། དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ནྱི་

ཡང་དག་པའྱི་མཐས་སོང༌། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་ཀྱིས་སོང༌། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྱིད་

ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང༌། ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉྱིད་ནྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་དང༌། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། ། 
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法界以法界空，真如以真如空，實際以實際空，不思議界以不思議界空，一切智以一

切智空，道相智以道相智空，一切相智以一切相智空。何以故？空性中無法界乃至一

切相智，無菩薩。 

〔F.290b4〕ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པས་སོང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པས་སོང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པས་སོང༌། ཉན་ཐོས་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སོང༌། རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

སོང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་སོང་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་མེད། རང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་བར་དུ་མེད། ཉན་ཐོས་མེད། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་བར་དུ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་གཟུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་དང༌། 

འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

聲聞乘以聲聞乘空，獨覺乘以獨覺乘空，佛乘以佛乘空。聲聞以聲聞空，獨覺以獨覺

空，如來以如來空。何以故？空性中無聲聞乘乃至無獨覺乘，無聲聞乃至無如來，無

菩薩。具壽舍利子！因此法數，如是色名菩薩亦無有且不可得，受、想、諸行、識名

菩薩亦無有且不可得。 

〔F.290b7〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་བདག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ལ་གདམས་ཤྱིང་

རེས་སུ་བསན་པར་བྱ་ཞེས་ཟེར་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ལ་མེད་ཅྱིང་

མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་ནྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་ནྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚོར་བ་ནྱི་གཟུགས་ལ་

མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ནྱི་འདུ་ཤེས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི་འདུ་ཤེས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནྱི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ནྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་

ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྱི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྱི་གཟུགས་དང་ཚོར་

བ་དང་འདུ་ཤེས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་གཟུགས་དང༌། ཚོར་

བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！復如汝所說：『云何汝言：若我於一切時一切處一切種不真隨見菩薩且

無所得，當為何等菩薩教授、開演何等般若波羅蜜多？』具壽舍利子！色中無色且不
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可得，受中無色且不可得，受中無受且不可得，色中無受且不可得；想中無色、受且

不可得，想中無想且不可得，色、受中無想且不可得；諸行中無色、受、想且不可得，

諸行中無諸行且不可得，色、受、想中無諸行且不可得；識中無色、受、想、諸行且

不可得，識中無識且不可得，色、受、想諸行中無識且不可得。 

〔F.291a5〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་ནྱི་མྱིག་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་ནྱི་རྣ་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣ་བ་

ནྱི་རྣ་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣ་བ་ནྱི་མྱིག་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་དང་རྣ་བ་ནྱི་སྣ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྣ་

ནྱི་སྣ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྣ་ནྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་ནྱི་ལེ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ལེ་ནྱི་ལེ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལེ་ནྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། 

སྣ་དང་ལེ་ནྱི་ལུས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་ནྱི་ལུས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་ནྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་ལ་

མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང༌། ལེ་དང་ལུས་ནྱི་ཡྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ནྱི་ཡྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ནྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！眼中無眼且不可得，耳中無眼且不可得，耳中無耳且不可得，眼中無耳

且不可得；鼻中無眼、耳且不可得，鼻中無鼻且不可得，眼、耳中無鼻且不可得；舌

中無眼、耳、鼻且不可得，舌中無舌且不可得，眼、耳、鼻中無舌且不可得；身中無

眼、耳、鼻、舌且不可得，身中無身且不可得，眼、耳、鼻、舌中無身且不可得；意

中無眼、耳、鼻、舌、身且不可得，意中無意且不可得，眼、耳、鼻、舌、身中無意

且不可得。 

〔F.291b1〕གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་ནྱི་སྒྲ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྒྲ་ནྱི་སྒྲ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །སྒྲ་ནྱི་གཟུགས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དང་སྒྲ་ནྱི་དྲྱི་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲྱི་ནྱི་དྲྱི་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །དྲྱི་ནྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲྱི་ནྱི་རོ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རོ་ནྱི་རོ་

ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རོ་ནྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲྱི་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུགས་དང༌སྒྲ་དང་དྲྱི་དང་རོ་ནྱི་རེག་ལ་

མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རེག་ནྱི་རེག་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རེག་ནྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲྱི་དང་རོ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་ནྱི་ཆོས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཆོས་ནྱི་ཆོས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཆོས་ནྱི་

གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲྱི་དང་རོ་དང་རེག་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

色中無色且不可得，聲中無色且不可得，聲中無聲且不可得，色中無聲且不可得； 
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香中無色、聲且不可得，香中無香且不可得，色、聲中無香且不可得；味中無色、聲、

香且不可得，味中無味且不可得，色、聲、香中無味且不可得；觸中無色、聲、香、

味且不可得，觸中無觸且不可得，色、聲、香、味中無觸且不可得；法中無色、聲、

香、味、觸且不可得，法中無法且不可得，色、聲、香、味、觸中無法且不可得。 

〔F.291b4〕མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རྣ་

བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནྱི། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དང༌། རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་

ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དང༌། རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

眼識中無眼識且不可得，耳識中無眼識且不可得，耳識中無耳識且不可得，眼識中無

耳識且不可得；鼻識中無眼識、耳識且不可得，鼻識中無鼻識且不可得，眼識、耳識

中無鼻識且不可得；舌識中無眼識、耳識、鼻識且不可得，舌識中無舌識且不可得，

眼識、耳識、鼻識中無舌識且不可得；身識中無眼識、耳識、鼻識、舌識且不可得，

身識中無身識且不可得，眼識、耳識、鼻識、舌識中無身識且不可得；意識中無眼識、

耳識、鼻識、舌識、身識且不可得，意識中無意識且不可得，眼識、耳識、鼻識、舌
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識、身識中無意識且不可得。 

〔F.292a4〕མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་རྣ་

བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་

ཏེ་རེག་པ་ནྱི་སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་

དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། 

ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

眼觸中無眼觸且不可得，耳觸中無眼觸且不可得，耳觸中無耳觸且不可得，眼觸中無

耳觸且不可得；鼻觸中無眼觸、耳觸且不可得，鼻觸中無鼻觸且不可得，眼觸、耳觸

中無鼻觸且不可得；舌觸中無眼觸、耳觸、鼻觸且不可得，舌觸中無舌觸且不可得，

眼觸、耳觸、鼻觸中無舌觸且不可得；身觸中無眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸且不可得，

身觸中無身觸且不可得，眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸中無身觸且不可得；意觸中無眼觸、

耳觸、鼻觸、舌觸、身觸且不可得，意觸中無意觸且不可得，眼觸、耳觸、鼻觸、舌

觸、身觸中無意觸且不可得。 

〔F.292b3〕མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་
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དམྱིགས་སོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་སྣའྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་

ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

眼觸所生受中無眼觸所生受且不可得，耳觸所生受中無眼觸所生受且不可得，耳觸所

生受中無耳觸所生受且不可得，眼觸所生受中無耳觸所生受且不可得；鼻觸所生受中

無眼觸所生受、耳觸所生受且不可得，鼻觸所生受中無鼻觸所生受且不可得，眼觸所

生受、耳觸所生受中無鼻觸所生受且不可得；舌觸所生受中無眼觸所生受、耳觸所生

受、鼻觸所生受且不可得，舌觸所生受中無舌觸所生受且不可得，眼觸所生受、耳觸

所生受、鼻觸所生受中無舌觸所生受且不可得； 

〔F.293a1〕མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་

ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་

བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་

དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། 

ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་
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ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

身觸所生受中無眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受且不可得，身觸

所生受中無身觸所生受且不可得，眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生

受中無身觸所生受且不可得；意觸所生受中無眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、

舌觸所生受、身觸所生受且不可得，意觸所生受中無意觸所生受且不可得，眼觸所生

受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受中無意觸所生受且不可得。 

〔F.293a7〕ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

內空中無內空且不可得，乃至無性自性空中無內空且不可得，無性自性空中無無性自

性空且不可得，內空中無無性自性空且不可得。 

〔F.293b1〕ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་གཟུངས་ཀྱི་སོ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །གཟུངས་ཀྱི་སོ་ནྱི་གཟུངས་ཀྱི་སོ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གཟུངས་ཀྱི་སོ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། ། 

三摩地中無三摩地且不可得，陀羅尼門中無三摩地且不可得，陀羅尼門中無陀羅尼門

且不可得，三摩地中無陀羅尼門且不可得。 

〔F.293b2〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་

ནྱི་ཡང་དག་པར་སོང་བ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལམ་གྱི་བར་ནྱི་ལམ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ལམ་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་

པ་དང༌། ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། ། 

念住中無念住且不可得，正斷中無念住且不可得，乃至聖道中無聖道且不可得，念住、

正斷、神足、根、力、菩提分中無聖道且不可得。 
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〔F.293b3〕བསམ་གཏན་བཞྱི་དང༌། ཚད་མེད་པ་བཞྱི་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་དང༌། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱི་བར་རྣམས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་པ་དེ་དེ་དང་གཞན་རྣམས་

ལ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

乃至十八佛不共法中無四靜慮、四無量、四無色定、如來十力、四無畏、四無礙解、

十八佛不共法且不可得，彼及餘等中無彼且不可得。 

〔F.293b4〕དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་ནྱི་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པའྱི་སོབས་བཅུ་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

如來十力中無如來十力且不可得，四無畏中無如來十力且不可得，十八佛不共法中無

十八佛不共法且不可得，如來十力、四無畏、四無礙解中無十八佛不共法且不可得。 

〔F.293b6〕བསམ་གཏན་ནྱི་བསམ་གཏན་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བསམ་གཏན་ནྱི་ཚད་མེད་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བར་ནྱི་གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བར་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

靜慮中無靜慮且不可得，無量中無靜慮且不可得，乃至無色定中無無色定且不可得，

靜慮、無量中無無色定且不可得。 

〔F.293b7〕སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་ས་ནྱི་སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་ས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་ས་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་ལ་མེད་ཅྱིང་

མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ནྱི་སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་ས་དང༌། རྱིགས་ཀྱི་ས་དང༌། བརྒྱད་པའྱི་ས་དང༌། མཐོང་

བའྱི་ས་དང༌། བསྲབས་པའྱི་ས་དང༌། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་དང༌། བྱས་པ་རོགས་པའྱི་ས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྱིད་ནྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ནྱི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྱིད་

དང༌། ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉྱིད་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 
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異生地中無異生地且不可得，種姓地中無異生地且不可得，乃至正等覺地中無正等覺

地且不可得，異生地、種姓地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、聲聞地、獨

覺地、菩薩地中無正等覺地且不可得；道相智中無一切智且不可得，乃至一切相智中

無一切相智且不可得，一切智及一切道相智中無一切相智且不可得。 

〔F.294a3〕རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་ལ་

མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་བར་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་བར་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། རང་སངས་

རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

སོ། །གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པ་ནྱི་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པ་ནྱི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མེད་ཅྱིང་དམྱིགས་སུ་མདེ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐོབ་པའྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་

ལས་ཐོབ་བ་པོ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ། ། 

預流中無預流且不可得，一來中無預流且不可得，乃至如來中無如來且不可得，預流、

一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩中無如來且不可得，菩薩中無菩薩且不可得；般若

波羅蜜多中無菩薩且不可得，般若波羅蜜多中無般若波羅蜜多且不可得，菩薩中無般

若波羅蜜多且不可得；教授、隨示開演中無菩薩、般若波羅蜜多且不可得，教授、隨

示開演中無教授、隨示開演且不可得，菩薩、般若波羅蜜多中無教授、隨示開演且不

可得。具壽舍利子！是故，無一切法且不可得故，無菩薩且不可得。」 

以上為證得定出之遮得者。 

1.10.6.4 遮所得能得關係 

〔F.294b1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་

མྱིང་ཙམ་དུ་ཟད་ཅེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་
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མྱིང་དུ་བཏགས་པ་སེ། དེའྱི་ཕྱིར་ན་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་ཞེས་བྱའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

མྱིང་ནྱི་ཕོགས་བཅུ་པོ་རྣམས་གང་ནས་ཀང་མྱི་འོང༌། གང་དུ་ཡང་མྱི་འགྲོ། །གར་ཡང་མྱི་གནས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྱི་མྱིང་ཡང་གང་ནས་ཀང་མྱི་འོང༌། གང་དུ་ཡང་མྱི་འགྲོ། །གང་ཡང་མྱི་གནས་སོ། ། 

「具壽舍利子！如汝所說：『云何所謂菩薩此唯名爾？』。舍利子！所謂菩薩名忽爾

假立。故謂菩薩此唯名爾。一切法名非從十方來，亦無所去，亦無所住。如是菩薩名

既無所來，亦無所去，亦無所住。  

〔F.294b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

འདུ་བྱེད་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་སེ། འདྱི་ལྟར་མྱིང་ནྱི་གང་ནས་

ཀང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་མྱི་འགྲོ། གང་ན་ཡང་མྱི་གནས་སོ། །མྱིང་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན། ཚོར་བ་མ་

ཡྱིན། འདུ་ཤེས་མ་ཡྱིན། འདུ་བྱེད་རྣམས་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་ནྱི་མྱིང་གྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་ངོ༌། །སོང་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མྱིང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་

མྱིང་ཙམ་ཞེས་བྱའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། སེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་

འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་སེ། འདྱི་ལྟར་མྱིང་ནྱི་གང་ནས་ཀང་མྱི་འོང༌། གང་དུ་ཡང་མྱི་འགྲོ། །གང་ན་

ཡང་མྱི་གནས་སོ། །མྱིང་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེ་མཆེད་མ་ཡྱིན། ཁམས་མ་ཡྱིན། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་

ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་ནྱི་མྱིང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་ངོ༌། །སོང་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མྱིང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་

འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་ཞེས་བྱའོ། ། 

具壽舍利子！所謂色、受、想、諸行、識名忽爾假立，如是名既無所來，亦無所去，

亦無所住。凡唯名者，彼即非色、非受、非想、非諸行、非諸識。何以故？如是名以

名本性空，凡空者彼即非名，故所謂菩薩此唯名爾。具壽舍利子！所謂處、界、緣起

名忽爾假立，如是名既無所來，亦無所去，亦無所住。凡唯名者，彼即非處、界、緣

起。何以故？如是名以名本性空，凡空者彼即非名，故所謂菩薩此唯名爾。 

〔F.295a1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །མྱིང་

ལ་ཡང་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་

ཡྱིན་པ་དང༌། སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་
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འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་སེ། མྱིང་

ལ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་

གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། ། 

具壽舍利子！復次，此但唯名，謂布施波羅蜜多。名中亦無布施波羅蜜多，布施波羅

蜜多中亦無名。何以故？如是凡名與布施波羅蜜多，二者皆無有而不可得，故所謂菩

薩此唯名爾。持戒、安忍、精進、禪定、般若波羅蜜多此唯名爾，名中亦無般若波羅

蜜多，般若波羅蜜多中亦無名。何以故？如是凡名與般若波羅蜜多，二者皆無有而不

可得，故所謂菩薩此唯名爾。 

〔F.295a4〕འདྱི་ལྟ་སེ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་མྱིང་ཙམ་སེ། མྱིང་ལ་ཡང་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མེད། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་

དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། 

དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ནྱི་

མྱིང་ཙམ་སེ། མྱིང་ལ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མེད། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཡང་མྱིང་

མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་

ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་

རྣམ་གྲངས་དེས་ན་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ་ཞེས་བྱའོ། ། 

謂內空唯名，名中亦無內空，內空中亦無名。何以故？如是凡名與內空，二者皆無有

而不可得，故所謂菩薩此唯名爾。乃至無性自性空唯名，名中亦無無性自性空，無性

自性空中亦無名。何以故？如是凡名與無性自性空，二者皆無有而不可得，故所謂菩

薩此唯名爾。具壽舍利子！因此法數，所謂菩薩此唯名爾。」 

〔F.295a7〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱིང་དུ་བཏགས་

པ་སེ། མྱིང་ལ་ཡང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་མེད། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་

སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་
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ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་སེ། མྱིང་ལ་ཡང་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མེད། 

འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དང་འཕགས་པའྱི་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་

འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། ། 

具壽舍利子！所謂諸念住名忽爾假立，名中亦無諸念住，諸念住中亦無名。何以故？

如是凡名與諸念住，二者皆無有而不可得，故所謂菩薩此唯名爾。具壽舍利子！所謂

諸正斷、神足、根、力、覺支、八聖道支名忽爾假立，名中亦無八聖道支，八聖道支

中亦無名。何以故？如是凡名與八聖道支，二者皆無有而不可得，故所謂菩薩此唯名

爾。 

〔F.295b4〕བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་སེ། མྱིང་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་མེད། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

མ་འདྲེས་པ་རྣམས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་

འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། ། 

所謂諸靜慮、無量、無色定，如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法名忽爾假

立，名中亦無十八佛不共法，十八佛不共法中亦無名。何以故？如是凡名與諸佛不共

法，二者皆無有而不可得，故所謂菩薩此唯名爾。 

〔F.295b6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་གོ་བུར་དུ་མྱིང་དུ་

བཏགས་པ་སེ། མྱིང་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མེད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ལ་ཡང་མྱིང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་

ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། ། 

具壽舍利子！所謂一切相智名忽爾假立，名中亦無一切相智，一切相智中亦無名。何

以故？如是凡名與一切相智，二者皆無有而不可得，故所謂菩薩此唯名爾。 

〔F.296a1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་དཔེར་ན། བདག་བདག་ཅེས་བརོད་ཀང་བདག་ཤྱིན་ཏུ་མངོན་པར་
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མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེམས་ཅན་དང༌། སྲོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། སེས་བུ་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་སེས་

དང༌། ཤེད་བུ་དང༌། བྱེད་པ་པོ་དང༌། ཚོར་བ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་པོ་དང༌། ལྟ་བ་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་དག་མངོན་པར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  

具壽舍利子！復如汝所說：『云何汝言：譬如雖說我為我，但我畢竟23不成？』具壽

舍利子！若我畢竟無有而不可得，彼豈能成立？具壽舍利子！若有情、命者、養者、

士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者畢竟無有而不可得，彼等豈

能成立？ 

〔F.296a3〕གཟུགས་ཤྱིན་ཏུ་མདེ་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་

དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། 

མྱིག་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རྣ་བ་དང་སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་

ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། གཟུགས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་

མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་

མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  

若色畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若受、想、諸行、識畢竟無有而不可得，彼豈

能成立？若眼畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若耳、鼻、舌、身、意畢竟無有而不

可得，彼豈能成立？若色畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若聲、香、味、觸、法畢

竟無有而不可得，彼豈能成立？ 

〔F.296a5〕མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རྣ་བའྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་

ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། 

ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་

                                                      
23
藏文：Shin tu, 義為極、很、十分、甚。對應漢譯經文，竺法護譯「推其本末，亦無所有無所成」，

無羅叉譯「至本無所生」，鳩摩羅什譯「畢竟不生」，玄奘譯「畢竟不生」，今參考漢譯與藏文原義而

譯。 
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འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་

བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  

若眼識畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若耳識、鼻識、舌識、身識、意識畢竟無有

而不可得，彼豈能成立？若眼觸畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若耳觸、鼻觸、舌

觸、身觸、意觸畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若眼觸所生受畢竟無有而不可得，

彼豈能成立？若耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受畢

竟無有而不可得，彼豈能成立？ 

〔F.296b2〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་

ཡོད། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། དྲན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་

དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  

若布施波羅蜜多畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若內

空畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若乃至無性自性空畢竟無有而不可得，彼豈能成

立？若諸念住畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若諸正斷、神足、根、力、覺支、八

聖道支畢竟無有而不可得，彼豈能成立？ 

〔F.296b6〕བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་བཅོ་བརྒྱད་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་
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རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཉན་ཐོས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། 

དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རང་སངས་རྒྱས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ཅྱིང་མྱི་

དམྱིགས་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། བདག་བདག་ཅེས་ཀང་

བྱ་སེ་བདག་ཤྱིན་ཏུ་མེད་ན། དེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་མེད་དོ། ། 

若諸靜慮、無量、無色定、如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法畢竟無有而

不可得，彼豈能成立？若諸三摩地、陀羅尼門畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若聲

聞畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若獨覺畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若聲

聞、獨覺、菩薩畢竟無有而不可得，彼豈能成立？若如來應供正等覺畢竟無有而不可

得，彼豈能成立？具壽舍利子！因此法數，雖謂我為我，若畢竟無我，則彼不成立。 

〔F.297a3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་

ནམ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སོར་བ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！復如汝所說：『一切法亦如是無性自性耶？』具壽舍利子！彼彼如是。

何以故？具壽舍利子！謂無和合所生自性。」 

〔F.297a4〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གང་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་ཡྱིན།  

舍利子言：「具壽善現！何者無和合所生自性？」 

〔F.297a4〕སྨྲས་པ། གཟུགས་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་

དོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །གཟུགས་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་

བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་

སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། 
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ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་བ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་

བ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། ། 

〔善現〕言：「色無和合所生自性。受、想、諸行、識無和合所生自性。具壽舍利子！

眼無和合所生自性。耳、鼻、舌、身、意無和合所生自性。色無和合所生自性。聲、

香、味、觸、法無和合所生自性。眼識無和合所生自性。耳識、鼻識、舌識、身識、

意識無和合所生自性。眼觸無和合所生自性。耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸無和合

所生自性。眼觸所生受無和合所生自性。耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身

觸所生受、意觸所生受無和合所生自性。 

〔F.297b2〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཕྱི་སོང་

པ་ཉྱིད་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །དངོས་པོ་མེད་

པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། ། 

布施波羅蜜多無和合所生自性。持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定

波羅蜜多、般若波羅蜜多無和合所生自性。內空無和合所生自性。外空無和合所生自

性。內外空無和合所生自性，乃至無性自性空無和合所生自性。 

〔F.297b4〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་

བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ལ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་

དེས་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དོ། ། 

諸念住無和合所生自性。諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道支無和合所
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生自性。諸靜慮、諸無量、諸無色定、如來十力、四無畏、四無礙解、諸佛不共法無

和合所生自性。具壽舍利子！因此法數，一切法無性自性。 

〔F.297b7〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་པ་སེ། གང་དང་ཡང་བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！復次，一切法無常，非因盡離24。」 

〔F.297b8〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་སེ། གང་དང་ཡང་བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གང་

ཡྱིན།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！一切法無常，非因盡離，彼等為何？」 

〔F.297b7〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་མྱི་རག་པ་སེ། གང་དང་ཡང་བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་

ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྱི་རག་པ་སེ། གང་དང་ཡང་བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱི་རག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་ཅྱིང་མྱི་ཟད་པ་ཡྱིན་ནོ། ། 

〔善現〕言：「具壽舍利子！色無常，非因盡離。受、想、諸行、識無常，非因盡離。

何以故？具壽舍利子！凡是無常，彼即無性且無盡。 

〔F.298a2〕དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྡུག་བསལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞྱི་བ་དང༌། སོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་

པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་སེ། གང་དང་ཡང་བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་སོན་པ་མེད་

པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་ཅྱིང་ཟད་པའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དགེ་བ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་

དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང༌། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང༌། འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། 

གང་དང་ཡང་བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་འདུས་མ་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་

དངོས་པོ་མེད་ཅྱིང་ཟད་པ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་སེ། གང་དང་ཡང་

བྲལ་བས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

如是，一切法苦、無我、寂靜、空、無相、無願，非因盡離。何以故？具壽舍利子！

凡是無願，彼即無性且有盡。具壽舍利子！一切法善、無罪、無漏、無染、出世間、

清淨、無為，非因盡離。何以故？具壽舍利子！凡是無為，彼即無性且有盡。具壽舍

利子！因此法數，一切法無體性，非因盡離。具壽舍利子！復次，一切法非常非壞。」 

                                                      
24
藏文：Chos thams cad mi rtag pa sde gang dang yang bral bas ma yin pa,對應漢譯經文，竺法護譯「一切

諸法亦無有常亦無所至。」無羅叉譯「一切諸法皆悉無常，無能壞者。」鳩摩羅什譯「一切法無常亦

不失。」玄奘譯「諸法非常亦無所去。」今依藏文譯「一切法無常，非因盡離」，指不是因為什麽都

消失。 
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〔F.298a5〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། འཇྱིག་པ་

མ་ཡྱིན།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！云何一切法非恆非壞？」 

〔F.298a5〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་

གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་བ་དང༌། མྱི་དགེ་བ་དང༌། 

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

བཅས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང༌། འཇྱིག་རེན་པ་དང༌། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང༌། འདུས་བྱས་དང༌། འདུས་མ་བྱས་

དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། འཁོར་བ་དང༑ མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཐེར་ཟུག་ཏུ་

གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །25ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་

རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ།། །། 

                                                      
25
此處北京版及那塘版另有增文，增文如下： 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ།།རྣ་བ་དང༌སྣ་
དང༌ལེ་དང༌ལུས་དང༌ཡྱིད་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏ།ེདེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ།ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་
རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ།སྒྲ་དང༌དྲྱི་དང༌རོ་དང༌རགེ་
དང༌ཆོས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་
ནོ།།རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་
པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ།ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་
རེག་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཚོར་བ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏ།ེདེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ།།རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་
རེག་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌ལའེྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་
རེག་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་
ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་
ཡྱིན་ནོ།།ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌བཟོད་པའྱི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནང་སངོ་པ་ཉྱིད་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ།ཕྱི་
ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ།།ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིདགཟུགས་ཐེར་
ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ།དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་
དུ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། 
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་
རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ།།སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་
ན།དའེྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དགེ་བའྱི་ཆོས་དང༌།མྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་དང་།འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་དང༌འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་
ཆོས་དང༌ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་དང༌ཟག་པ་མེད་པ་འྱི་ཆོས༌ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།དེའྱི་རང་
བཞྱིན་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ན།ོ 
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善現言：「具壽舍利子！色非恆非壞。何以故？彼自性即彼。受、想、諸行、識非恆

非壞。何以故？彼自性即彼。如是，善非善、性罪非性罪、有漏無漏、有煩惱無煩惱、

世間出世間、有為無為、諸染污法清淨法、輪迴涅槃，亦非恆非壞。何以故？彼自性

即彼故。26具壽舍利子！因此法數，一切法無性自性。」 

 

བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་བཞྱི་པ།  

卷第二十四 

 

〔F.298b2〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་མངོན་པར་མ་གྲུབ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་

ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་མ་གྲུབ་ཅེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ནྱི་དེ་

བཞྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་གཟུགས་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་

དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་

འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་ལ་མངོན་

པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ནྱི་མངོན་པར་

འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། ། 

                                                      
26
此處依北京版增文補入下列五段譯文。  

〔具壽舍利子！眼非常非壞。何以故？彼自性即彼。耳、鼻、舌、身、意非常非壞。何以故？彼自性

即彼。具壽舍利子！色非常非壞。何以故？彼自性即彼。聲、香、味、觸、法非常非壞。何以故？彼

自性即彼。〕 

〔具壽舍利子！眼識非常非壞。何以故？彼自性即彼。耳識、鼻識、舌識、身識、意識非常非壞。何

以故？彼自性即彼。具壽舍利子！眼觸非常非壞。何以故？彼自性即彼。具壽舍利子！眼觸為緣所生

受非常非壞。何以故？彼自性即彼。耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣

所生受、意觸為緣所生受非常非壞。何以故？彼自性即彼。〕 

〔具壽舍利子！布施波羅蜜多非常非壞。何以故？彼自性即彼。持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進

波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多非常非壞。何以故？彼自性即彼。〕 

〔具壽舍利子！內空非常非壞。何以故？彼自性即彼。外內空非常非壞。何以故？彼自性即彼。具壽

舍利子！外空非常非壞。何以故？彼自性即彼。乃至無性自性空非常非壞。何以故？彼自性，即彼。〕 

〔具壽舍利子！三十七菩提分法非常非壞。何以故？彼自性即彼。乃至佛十八不共法非常非壞。何以

故？彼自性即彼。具壽舍利子！善法非善法、有為法無為法、有漏法無漏法非常非壞。何以故？彼自

性即彼。〕 
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「具壽舍利子！如汝所說：『云何色不成立？云何受、想、諸行、識不成立？』具壽

舍利子！彼彼如是，何以故？具壽舍利子！謂色非所作。受、想、諸行、識非所作。

何以故？如是彼等無作行者。具壽舍利子！眼非所作，何以故？如是彼無作行者。耳、

鼻、舌、身、意非所作，何以故？如是彼等無作行者。具壽舍利子！色非所作，何以

故？如是彼等無作行者。聲、香、味、觸、法非所作，何以故？如是彼等無作行者。 

〔F.298b6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་

དེ་དག་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་

དག་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། དེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། གཟུགས་དང༌། 

ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པའོ། ། 

具壽舍利子！眼識非所作，何以故？如是彼等無作行者。耳識、鼻識、舌識、身識、

意識非所作，何以故？如是彼等無作行者。具壽舍利子！乃至一切法非所作，何以故？

如是彼等無作行者。具壽舍利子！因此法數，色、受、想、諸行、識不成立。 

〔F.299a1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གང་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ད་ེ

ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་པ་ནྱི། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། རང་

བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད་པ་སེ། གང་ལ་སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་གནས་པ་

ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད་དོ། །གང་ལ་སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་གནས་པ་

ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། གང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་དེ་

དག་ལ་ནྱི་སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད་དོ། ། 

具壽舍利子！如汝所說：『云何具壽善現！凡不成立者，謂彼非色，非受、非想、非

諸行、非識。』具壽舍利子！彼彼如是，何以故？具壽舍利子！色以本性空，凡本性

空者，彼無生無滅。凡無生無滅者，彼無住無異。受、想、諸行、識以本性空，凡本
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性空者，彼無生無滅。凡無生無滅者，彼無住無異。如是乃至一切法本性空，凡本性

空者，彼等無生無滅。 

〔F.299a5〕གང་ལ་སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཇྱིག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ནྱི་གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་

བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། གང་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན། ཚོར་བ་མ་ཡྱིན། འདུ་ཤེས་མ་ཡྱིན། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་27ཅྱི་ཞྱིག་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པར་བགྱི་ཞེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་མངོན་

པར་མ་གྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མངོན་པར་མ་གྲུབ་

པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་

བྱར་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། འདྱི་སྐད་དུ་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་28ཇྱི་

ལྟར་གདམས་ཤྱིང་རེས་སུ་བསན་པར་བགྱི་ཞེས་སྨྲས་སོ། ། 

凡無生無滅者，彼無住無異。具壽舍利子！因此法數，凡不成立者，彼即非色，非受、

非想、非諸行、非識。具壽舍利子！如汝所說：『云何汝說：當向何等不成立者，教

授、開演何種般若波羅蜜多？』具壽舍利子！如是，凡不成立者，彼即般若波羅蜜多，

凡般若波羅蜜多者，彼即不成立，如是所謂不成立與般若波羅蜜多二法，無二無別。

具壽舍利子！因此法數，故說：『當如何教授、開演不成立般若波羅蜜多？』 

〔F.299b1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་གང་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་གང་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་སོད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡང་གཞན་ལ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཡང་གཞན་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་

བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་ཡང་དག་པར་རེས་

སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་

དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་རེས་

སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་

མེད་དོ། ། 
                                                      
27
德格版有 ལ་，北京版及那塘版均無 ལ་，譯文依北京版。 

28
德格版有 ལ་，北京版及那塘版均無 ལ་，譯文依北京版。 
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具壽舍利子！如汝所說：『云何汝言：除不成立者外，如是行菩提之菩薩不可得。』

具壽舍利子！如是，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不真隨見菩薩異於不成立，不成

立異於菩薩，如是不成立與菩薩二法，無二無別。除不成立外不真隨見色，如是不成

立與色二法，無二無別。除不成立外不真隨見受、想、諸行、識，如是不成立與識二

法，無二無別。 

〔F.299b4〕མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་མྱིག་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་

དང་མྱིག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་རྣ་བ་དང༌། 

སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་ཡྱིད་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་

གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། 

དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཟུགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་

མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

除不成立外不真隨見眼，如是不成立與眼二法，無二無別。除不成立外不真隨見耳、

鼻、舌、身、意，如是不成立與意二法，無二無別。除不成立外不真隨見色，如是不

成立與色二法，無二無別。除不成立外不真隨見聲、香、味、觸、法，如是不成立與

法二法，無二無別。 

〔F.299b7〕མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་

མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་

པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་བྱར་མེད་དོ། ། 

除不成立外不真隨見眼識，如是不成立與眼識二法，無二無別。除不成立外不真隨見

耳識、鼻識、舌識、身識、意識，如是不成立與意識二法，無二無別。 

〔F.300a2〕མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་

མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་
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པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་མྱིག་

གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་

པར་རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་

གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་ཡང་དག་པར་

རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་

ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། ། 

除不成立外不真隨見眼觸，是故不成立與眼觸二法，無二無別。除不成立外不真隨見

耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸，是故不成立與意觸二法，無二無別。除不成立外不

真隨見眼觸為緣所生受，是故不成立與眼觸為緣所生受二法，無二無別。除不成立外

不真隨見耳觸為緣所生受、鼻觸為緣所生受、舌觸為緣所生受、身觸為緣所生受、意

觸為緣所生受，是故不成立與意觸為緣所生受二法，無二無別。 

〔F.300a7〕མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་

ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་

དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སོབས་དང༌། བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་

གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་

མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་

མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། 

དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་

དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་



 98 

སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་

བྱར་མེད་དོ། ། 

除不成立外不真隨見諸念住，是故不成立與諸念住二法，無二無別。除不成立外不真

隨見正斷、神足、根、力、覺支、八聖道支，是故不成立與八聖道支二法，無二無別。

除不成立外不真隨見靜慮、無量、無色定，是故不成立與無色定二法，無二無別。除

不成立外不真隨見布施波羅蜜多，是故不成立與布施波羅蜜多二法，無二無別。除不

成立外不真隨見持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若

波羅蜜多，是故不成立與般若波羅蜜多二法，無二無別。 

〔F.300b5〕མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་

མ་གཏོགས་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པར་གང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སོད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་

དམྱིགས་སོ། ། 

除不成立外不真隨見諸如來力、無畏、無礙解、佛不共法，是故不成立與諸佛不共法

二法，無二無別。乃至除不成立外不真隨見一切相智，是故不成立與一切相智二法，

無二無別。具壽舍利子！因此法數，除不成立外，是故行菩提之菩薩不可得。 

〔F.301a1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་ལྟར་བསན་པའྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་གལ་ཏེ་མྱི་འཇྱིགས་མྱི་དངང་སྐྲག་པར་མྱི་འགྱུར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྱི་ལམ་དང་འདྲ་བར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང༌། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བར། སྱིག་རྒྱུ་དང་འདྲ་བ། སྒྲ་བརན་དང་འདྲ་བ། མྱིག་ཡོར་དང་འདྲ་བ། སྤྲུལ་པ་དང་འདྲ་བར་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་བས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། བསན་པ་འདྱི་ཐོས་ནས་མྱི་འཇྱིགས་མྱི་དངང་སྐྲག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། ། 
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具壽舍利子！如汝所說：『何故汝言：若如是宣說時，菩薩摩訶薩不畏、不驚、不恐，

彼菩薩摩訶薩是行般若波羅蜜多？』具壽舍利子！如是菩薩摩訶薩真隨見一切法無

作，真隨見一切法如夢境，真隨見一切法如幻事、陽焰、回聲、光影、變化故，具壽

舍利子！因此法數，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，聞此教法不畏、不驚、不恐。」 

〔F.301a4〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གྱི་

ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་ཅྱིང་ཆོས་དེ་དག་ལ་འདྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་

པ་དེའྱི་ཚེ། འདྱི་ནྱི་གཟུགས་ཞེས་བགྱི་བར་གཟུགས་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་

པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཞེས་བགྱི་བར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་

འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་མྱིག་ཅེས་བགྱི་བར་མྱིག་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། 

མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཅེས་

བགྱི་བར་ཡྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་

བགྱིད་དོ། ། 

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，如是觀察彼等諸法時，

知此為色，於色無緣無取無住無著無施設29；此時知此為受、想、諸行、識，於識無

緣無取無住無著無施設。此時知此為眼，於眼無緣無取無住無著無施設；此時所謂耳、

鼻、舌、身、意中，意無緣無取無住無著，亦不施設。 

〔F.301b1〕བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་

ཅྱིང་ཆོས་དེ་དག་ལ་འདྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེའྱི་ཚེ། འདྱི་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བགྱི་བར་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་

ཚེ་འདྱི་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བགྱི་བར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མྱི་དམྱིགས་

                                                      
29
藏文：’di ni gzugs zhes bgyi bar gzugs la mi dmigs shing mi len te/ lhag par gnas par mi bgyid/ mngon par 

zhen par mi bgyid la ‘dogs par mi bgyid do// 對應漢譯經文，竺法護譯「亦不受、亦不捨、亦無住、亦無

著、無所分別。」無羅叉譯「亦不見、亦不入、亦不生、亦不住、亦不言是我。」鳩摩羅什譯「不受、

不示、不住、不著，亦不言是色。」玄奘譯「此者是色，無受無取無住無著，亦不施設為我。」今依

藏文譯。 
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ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་ནང་

སོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་བགྱི་བར་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་

བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ཞེས་བགྱི་བར་དངོས་པོ་མེད་

པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་

འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། ། 

世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，如是觀察諸法時，知此為布施波羅蜜多，於布

施波羅蜜多無緣無取無住無著無施設；此時知此為持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精

進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多，於般若波羅蜜多無緣無取無住無著無施

設。此時知此為內空，於內空無緣無取無住無著無施設；乃至此時知此為無性自性空，

於無性自性空無緣無取無住無著無施設。 

〔F.301b5〕བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་ཅྱིང་ཆོས་ 

དེ་དག་ལ་འདྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཞེས་བགྱི་བར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་

ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། ། 

ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ 

ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་བགྱི་བར་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་མྱི་དམྱིགས་ 

ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་བསམ་

གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཞེས་བགྱི་བར་གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་

པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་

མྱི་བགྱིད་དོ། །དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བགྱི་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་

ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། ། 

世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，如是觀察諸法時，知此為四念住，於四念住無緣

無取無住無著無施設；此為諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道支，於八

聖道支無緣無取無住無著無施設。此時知此為諸靜慮、諸無量、諸無色定，於無色定

無緣無取無住無著無施設。此時知此為如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法，
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於佛不共法無緣無取無住無著無施設。 

〔F.302a3〕བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་

ཅྱིང་ཆོས་འདྱི་དག་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེའྱི་ཚེ་འདྱི་དག་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཞེས་བགྱི་བར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། 

གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཐམས་ཅད་
30
ལ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་མྱི་ལེན་ཏེ། ལྷག་པར་གནས་པར་མྱི་བགྱིད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བགྱིད་ལ་

འདོགས་པར་མྱི་བགྱིད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། གཟུགས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པ་ཡང་དག་པར་

རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ༌། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ༌། ། 

世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，如是觀察諸法時，知此為三摩地、陀羅尼門，於

一切三摩地、陀羅尼門無緣無取無住無著無施設。何以故？如是菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜多時，不真隨見色，不真隨見受、想、諸行、識，不真隨見處、界、緣起之總別，

不真隨見一切菩提分法，不真隨見般若波羅蜜多，不真隨見靜慮、無量、無色定、如

來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法，乃至不真隨見一切相智。 

〔F.302a7〕བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་གཟུགས་མ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། ། 

世尊！何以故？如是凡色無生，彼即非色。世尊！凡受、想、諸行、識無生，彼即非

識，是故識與無生，無二無別。 

〔F.302b2〕བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱིག་གྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་མྱིག་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མྱིག་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་

མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡྱིད་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་

                                                      
30

 德格版原為 ཅོད་，依中華藏改正為 ཅད，50-740L14。 
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འདས་གཟུགས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་གཟུགས་མ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་ཀྱི་

མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ཆོས་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། ། 

世尊！凡眼無生，彼即非眼。是故眼與無生，無二無別。世尊！凡耳、鼻、舌、身、

意無生，彼即非意，是故意與無生，無二無別。世尊！凡色無生，彼即非色。世尊！

凡聲、香、味、觸、法無生，彼即非法，是故法與無生，無二無別。 

〔F.302b4〕བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་

སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་

མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། ། 

世尊！凡布施波羅蜜多無生，彼即非布施波羅蜜多。世尊！凡持戒波羅蜜多、安忍波

羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無生，彼即非般若波羅蜜多，

是故般若波羅蜜多與無生，無二無別。世尊！凡內空無生，彼即非內空。世尊！乃至

凡無性自性空無生，彼即非無性自性空，是故無性自性空與無生，無二無別。 

〔F.302b7〕བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་

མ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་

རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་འཕགས་པའྱི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་

གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་

དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མ་ལགས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། ། 

世尊！凡諸念住無生即非諸念住。世尊！凡諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、



 103 

八聖道支無生，彼即非八聖道支，是故八聖道支與無生，無二無別。世尊！凡諸靜慮、

無量、無色定、神通、如來十力、四無畏、四無礙解、十八佛不共法無生，彼即非十

八佛不共法。是故諸佛不共法與無生，無二無別。 

〔F.303a4〕བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞྱིན་

ཉྱིད་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ། གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་

ལགས་པ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་མ་ལགས། དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང༌། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དང༌། བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁབ་པའྱི་དབྱྱིངས་དང༌། བྱང་ཆུབ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དང་མ་སེས་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་

སོ། ། 

世尊！凡真如無生，彼即非真如。是故真如與無生，無二無別。世尊！凡法界無生，

彼即非法界。凡真如、虛空界、實際、不可思議界、菩提、一切相智無生，彼即非一

切相智，是故一切相智與無生，無二無別。 

〔F.303a6〕དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་མ་སེས་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་

ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་མ་སེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་གཟུགས་མ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚོར་

བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ལགས་སོ།། །། 

何以故？世尊！彼如是無生，非一、非二、非多、非異，是故乃至凡一切相智無生，

彼即非一切相智。世尊！凡色損減，彼即非色。世尊！凡受、想、諸行、識損減，彼

即非識，是故識與損減，無二無別。何以故？世尊！彼如是損減，非一、非二、非多、

非異，是故凡識損減，彼即非識。」 

 

བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་ལྔ་པ།  
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卷第二十五 

 

〔F.303b3〕བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་

ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་

མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། 

ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་སེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་

ལགས་སོ། ། 

「世尊！凡布施波羅蜜多損減彼即非布施波羅蜜多。世尊！凡持戒波羅蜜多、安忍波

羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多損減，彼即非般若波羅蜜多，

是故般若波羅蜜多與損減，無二無別。何以故？世尊！彼如是損減，非一、非二、非

多、非異，是故凡般若波羅蜜多損減，彼即非般若波羅蜜多。 

〔F.303b5〕བཅོམ་ལྡན་འདས་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ནང་

སོང་པ་ཉྱིད་དང་འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་

འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་

གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་

དང་འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་

པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！凡內空損減，彼即非內空。是故內空與損減，無二無別。何以故？世尊！彼如

是損減，非一、非二、非多、非異，是故凡內空損減，彼即非內空。世尊！凡無性自

性空損減，彼即非無性自性空。是故無性自性空與損減，無二無別。何以故？世尊！

彼如是損減，非一、非二、非多、非異，是故凡無性自性空之損減，彼即非無性自性
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空。 

〔F.304a2〕བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་

མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དང༌། འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་

ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་

ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་མ་ལགས་

སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་རྣམས་དང༌། འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་

གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། 

མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་འཕགས་

པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མ་ལགས་སོ། ། 

世尊！凡諸念住損減，彼即非諸念住。是故諸念住與損減，無二無別。何以故？世尊！

彼如是損減，非一、非二、非多、非異，是故凡諸念住損減，彼即非念住。世尊！凡

諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道支損減，彼即非八聖道支。是故八聖

道支與損減，無二無別。何以故？世尊！彼如是損減，非一、非二、非多、非異，是

故凡八聖道支損減，彼即非八聖道支。 

〔F.304a6〕བཅོམ་ལྡན་འདས་བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

རྣམས་དང༌། འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྱི་འདྱི་

ལྟར་འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་

འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དང་འགྲྱིབ་པ་དེ་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཉྱིས་སུ་བགྱིར་མ་མཆྱིས་སོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

ནྱི་འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ལགས། གཉྱིས་མ་ལགས། མང་བ་མ་ལགས། ཐ་དད་པ་མ་ལགས་ཏེ། དེའྱི་སད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་
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ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡང་

གཟུགས་ཞེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བགྱིས་པའོ། །གང་ཡང་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། 

འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བགྱིས་པའོ། །གང་ཡང་

མྱིག་ཅེས་བགྱི་བ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཅེས་བགྱི་བའྱི་བར་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་

བགྱིས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ཐོབ་པར་ངེས་པར་འབྱུང་པ་ལས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་འབྲེལ་པ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ། ། 

世尊！凡諸靜慮、無量、無色定、如來十力、無畏、無礙解、十八佛不共法損減，彼

即非十八佛不共法。是故諸佛不共法與損減，無二無別。何以故？世尊！彼如是損減，

非一、非二、非多、非異，是故凡諸佛不共法損減，彼即非諸佛不共法。世尊！乃至

凡一切相智損減，彼即非一切相智。是故一切相智與損減，彼無二無別。何以故？世

尊！彼如是損減，非一、非二、非多、非異，是故凡一切相智損減，彼即非一切相智。

世尊！凡所謂色，即入無二法數。凡所謂受、想、諸行、識，即入無二法數。凡所謂

眼乃至一切相智，即入無二法數。」 

以上為證得定出之遮所得能得關係。 

 

1.10.7 定出一切相智
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〔F.304b6〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་རབ་ལྡན་པ་རབ་

འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། ཆོས་འདྱི་དག་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོངས་

སུ་རོག། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་གང༌། ཡོངས་སུ་རོག་པ་ནྱི་གང༌།  

爾時，具壽舍利子問善現言：「具壽善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，如何觀察

此等諸法？具壽善現！何為菩薩摩訶薩？何為般若波羅蜜多？何為觀察？」 

〔F.304b7〕དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཉྱིད་བྱང་ཆུབ་ཡྱིན་

པ་དེའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་དེས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། ཆོས་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་

ཆགས་པ་མེད་དོ། །ཆོས་གང་དག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཤེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་དོ། །ཚོར་བ་

                                                      
31
本節重點：現證十法之究竟智謂一切相智，為別述定出大證之一。 
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དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་དོ། །སེ་མཆེད་དང༌། 

ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་

རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་

པར་ཞེན་པ་མེད་དོ། ། 

說是語已。具壽善現答具壽舍利子言：「具壽舍利子！如汝所說：『何為菩薩？』有

情即菩提，是故稱菩薩。32以此菩提知一切法行相，無著彼等法。知何等法行相？知

色行相，無著於彼；知受、想、諸行、識行相，無著於彼。知處、界、緣起總別行相，

無著於彼。知三十七菩提分法行相，無著於彼。知諸靜慮、無量、無色定、波羅蜜多，

如來十力、諸無畏、諸無礙解、十八佛不共法行相，無著於彼。」 

〔F.305a4〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡྱིན།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！何為一切法行相？」 

〔F.305a4〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་པ་གང་དག་དང༌། རགས་གང་དག་དང༌། མཚན་མ་གང་

དག་གྱིས་གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་རྣམས་སམ། ནང་གྱི་ཆོས་སམ། ཕྱིའྱི་ཆོས་སམ། འདུས་བྱས་སམ། 

འདུས་མ་བྱས་རྣམས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！以相、狀、貌執取諸色、聲、香、味、觸、法，或諸內法外

法，有為無為，彼等稱一切法行相。 

〔F.305a6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་གང་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་པ་སེ། དེས་ན་ཤེས་རབ་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

具壽舍利子！復如汝所說：『何為般若波羅蜜多？』者，具壽舍利子！何處稱般若波

羅蜜多，彼處遠離而超勝歡喜，故名般若波羅蜜多。 

〔F.305a7〕གང་ལ་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་ཤེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་རྱིང་དུ་སོང་

                                                      
32
此處玄奘譯「勤求無上正等菩提利樂有情故名菩薩，具如實覺能遍了知一切法相而無所執故復名摩

訶薩。」今譯依藏文。 
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ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་ཞེས་བྱའོ། །སེ་མཆེད་རྣམས་དང༌། ཁམས་རྣམས་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་

ཕྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཞསེ་བྱའ།ོ །རེན་ཅྱིང་འབེྲལ་བར་འབྱུང་བ་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། ལྟ་བའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། འགྲོ་བ་དུག་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

何處遠離而超勝歡喜？具壽舍利子！謂從諸蘊遠離而超勝歡喜，從諸處、界遠離而超

勝歡喜，是故謂波羅蜜多。從緣起遠離而超勝歡喜，是故謂波羅蜜多。 

〔F.305b1〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་

བྱའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་

གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་

སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཕྱི་སོང་པ་

ཉྱིད་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ལས་རྱིང་དུ་སོང་

ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ལས་རྱིང་དུ་

སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། ། 

從布施波羅蜜多遠離而超勝歡喜，是故謂遠離。從持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精

進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多遠離而超勝歡喜，是故謂遠離。從內空遠

離而超勝歡喜，是故謂遠離；從外空遠離而超勝歡喜，是故謂遠離；從內外空遠離而

超勝歡喜，是故謂遠離；乃至從無性自性空遠離而超勝歡喜，是故謂遠離。 

〔F.305b4〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་

བྱའོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་

སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལས་རྱིང་དུ་

སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། ། 

從諸念住遠離而超勝歡喜，是故謂遠離。從諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、

八聖道支遠離而超勝歡喜，是故謂遠離。從諸靜慮、諸無量、諸無色定遠離而超勝歡

喜，是故謂遠離。 
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〔F.305b6〕དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ལས་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་སོ། །དེས་ན་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་འཕགས་པ་གང་

ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་

དེས་ན་འདྱི་ནྱི་རྱིང་དུ་སོང་ཞྱིང་ཀུན་དགའ་བ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། ། 

從諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法遠離而超勝歡喜，故凡遠離而超勝，此

謂般若波羅蜜多，是故謂遠離。具壽舍利子！因此法數，此為遠離而超勝歡喜，此謂

般若波羅蜜多。 

〔F.306a1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་ནྱི་གང་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་

བུ་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། གཟུགས་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། 

མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྔུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། 

བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་

སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་

ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་

སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་

ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

具壽舍利子！復如汝所說：『何為觀察？』具壽舍利子！此中菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多時，不觀察所謂色常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察

所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無

願，不觀察所謂離或非離；不觀察所謂受、想、諸行、識常或無常，不觀察所謂樂或

苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂

有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.306a6〕མྱིག་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་
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ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་

ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་

ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་

ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་

བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་

ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། 

སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂眼常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或

非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀

察所謂離或非離；不觀察所謂耳、鼻、舌、身、意常或無常，不觀察所謂樂或苦，不

觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或

無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.306b3〕གཟུགས་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་

བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་

བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་

མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སྒྲ་དང༌། དྲྱི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་དང༌། ཆོས་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་

བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་

ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་

བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་

དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂色常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或

非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀

察所謂離或非離；不觀察所謂聲、香、味、觸、法常或無常，不觀察所謂樂或苦，不
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觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或

無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.306b7〕མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་

བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་

ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་

ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྣའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ལེའྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་

སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་

ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂眼識常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂

或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不

觀察所謂離或非離；不觀察所謂耳識、鼻識、舌識、身識、意識常或無常，不觀察所

謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀

察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.307a5〕མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་

བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་

ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་

ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་

ཏེ་རེག་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྔུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་
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གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་

བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂眼觸常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂

或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不

觀察所謂離或非離；不觀察所謂耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸常或無常，不觀察所

謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀

察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.307b2〕མྱིག་གྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་

ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་

བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །རྣ་བའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་

གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། སྣའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ལེའྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་

རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚོར་བ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་

སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་

རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་

ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་

ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་

ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂眼觸所生受常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察

所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無
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願，不觀察所謂離或非離；不觀察所謂耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸

所生受、意觸所生受常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所

謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，

不觀察所謂離或非離。 

〔F.307b7〕སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་

བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རག་

ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་

ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་

བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་

སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂布施波羅蜜多常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀

察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或

無願，不觀察所謂離或非離；不觀察所謂持戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜

多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無

我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所

謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.308a5〕ནང་སོང་པ་ཉྱིད་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་

ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་

ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་
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ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་རག་ཅེས་བྱ་བ་

དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་

དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་

ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། ། 

不觀察所謂內空常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂

或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不

觀察所謂離或非離；乃至不觀察所謂無性自性空常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀

察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無

相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。 

〔F.308b2〕དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང་མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་

བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་

རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་

རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་

ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་

ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂諸念住常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂

寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，

不觀察所謂離或非離；不觀察所謂諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道支
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常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察

所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂離或非

離。 

〔F.308b6〕བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། མངོན་

པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་རག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་

བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་རག་ཅེས་བྱ་བ་

དང༌། མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་

དང༌། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །ཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་ཞྱི་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རག་གོ། །སོང་ཞེས་བྱ་བ་དང་

མྱི་མྱི་སོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །མཚན་མ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། མཚན་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །སོན་པ་

ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོན་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མྱི་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་

གོ། །འདྱི་ལྟ་སེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། 

ཆོས་འདྱི་དག་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མྱི་རོག་གོ། ། 

不觀察所謂諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸神通、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸

佛不共法常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或無我，不觀察所謂寂或非寂，

不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察所謂有願或無願，不觀察所謂

離或非離。乃至不觀察所謂一切相智常或無常，不觀察所謂樂或苦，不觀察所謂我或

無我，不觀察所謂寂或非寂，不觀察所謂空或不空，不觀察所謂有相或無相，不觀察

所謂有願或無願，不觀察所謂離或非離。具壽舍利子！謂菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

時，以觀察方便不如是觀察此等諸法。」 

〔F.309a5〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན། 

ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་
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ཟེར། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་དུ་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་

རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་

དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་

སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！何故汝說：『凡色無生，彼即非色；凡受、想、諸行、

識無生，彼即非識。』具壽善現！何故汝說：『凡處、界、緣起、諸波羅蜜多、一切

空、諸菩提分法、諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛

不共法，一切相智無生，彼即非一切相智。』」 

〔F.309b1〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་

ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་གཟུགས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སོང་སེ། གང་

སོང་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མ་སེས་པ་

གང་ཡྱིན་པ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་

ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་

ཡྱིན་ནོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！色以色空，彼空非色而無生。具壽舍利子！因此法數，凡色

無生，彼即非色。具壽舍利子！受、想、諸行、識以識空，彼空非識而無生。具壽舍

利子！因此法數，凡識無生，彼即非識。具壽舍利子！處、界、緣起以緣起空，彼空

非緣起而無生。具壽舍利子！因此法數，凡緣起無生，即非緣起。 

〔F.309b4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་

སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མ་

སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་
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ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་

དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！布施波羅蜜多以布施波羅蜜多空，彼空即非布施波羅蜜多而無生。具壽

舍利子！因此法數，凡布施波羅蜜多無生，彼即非布施波羅蜜多。具壽舍利子！持戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多以般若波羅

蜜多空，彼空即非般若波羅蜜多而無生。具壽舍利子！因此法數，凡般若波羅蜜多無

生，彼即非般若波羅蜜多。 

〔F.309b7〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མ་

ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་

མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་

བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཕྱི་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་

ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་

ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཕྱི་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་

མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ང་ོབོ་ཉྱིད་སོང་

པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！內空以內空空，彼空非內空而無生。具壽舍利子！因此法數，凡內空無

生，彼即非內空。具壽舍利子！外空以外空空，彼空即非外空而無生。具壽舍利子！

因此法數，凡外空無生，彼即非外空。具壽舍利子！內外空以內外空空，彼空即非內

外空而無生。具壽舍利子！因此法數，凡內外空無生，彼即非內外空。具壽舍利子！

無性自性空以無性自性空空，彼空非無性自性空而無生。具壽舍利子！因此法數，凡

無性自性空無生，彼即非無性自性空。 

〔F.310a3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་
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པ་དེ་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཡང་དག་པར་

སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། 

འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་མ་སེས་

པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！諸念住以諸念住空，彼空即非諸念住而無生。具壽舍利子！因此法數，

凡諸念住無生，彼即非諸念住。具壽舍利子！諸正斷、諸神足、諸根、諸力、諸覺支、

八聖道支以八聖道支空，彼空即非八聖道支而無生。具壽舍利子！因此法數，凡八聖

道支無生，彼即非八聖道支。 

〔F.310a6〕བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ཏེ་

སེ་བ་མེད་དོ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ནྱི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་སེ། གང་སོང་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་ངེས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་

ཡྱིན་ནོ། ། 

諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸神足、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法以

諸佛不共法空，彼空非諸佛不共法而無生。具壽舍利子！因此法數，凡諸佛不共法無

生，彼即非諸佛不共法。具壽舍利子！乃至一切相智以一切相智空，彼空即非一切相

智而無生。具壽舍利子！因此法數，凡一切相智無生，彼即非一切相智。」 

〔F.310b3〕སྨྲས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན། 

ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན། སེ་

མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱང་
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ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲྱིབ་

པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་

པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར།  

舍利子言：「具壽善現！何故如汝所說：『凡色損減，彼即非色。凡受、想、諸行、

識損減，彼即非識。凡處、界、緣起、諸波羅蜜多、一切空、諸菩提分法、諸靜慮、

諸無量、諸無色定、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法損減，彼即非諸佛不

共法。乃至凡一切相智損減，彼即非一切相智。』」 

〔F.310b5〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་ལྡན་པ་

ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་པ། བལྟར་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་སེ། འདྱི་ལྟར་མཚན་ཉྱིད་མེད་པའོ། །འགྲྱིབ་

པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། གཉྱིས་སུ་བྱར་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་པ། བལྟར་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད་གཅྱིག་པ་སེ། འདྱི་ལྟར་མཚན་ཉྱིད་མེད་པའོ། །འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་

ཅད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་

པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་

རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། གཉྱིས་སུ་

བྱར་མེད་པའྱི་ཆོས33་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། གཟུགས་མེད་པ། 

བལྟར་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་སེ། འདྱི་ལྟར་མཚན་ཉྱིད་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！如是凡損減者，與色無二，凡損減者，與受、想、諸行、識

無二，彼等一切非相應亦非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相。如是凡損減

者，與處、界、緣起無二，彼等一切非相應亦非不相應，無色、無見、無對、一相，

謂無相。如是凡損減者，與波羅蜜多、一切空、諸菩提分法、諸靜慮、諸無量、諸無

                                                      
33

 德格版為 མེད་པའྱི་ཆོས，北京版及那塘版為 མེད་པ，譯文依北京版。 
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色定、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法，乃至一切相智無二，彼等一切非

相應亦非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相。 

〔F.311a4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་གཟུགས་ཀྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་མ་ཡྱིན། ཚོར་བ་

དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན། སེ་མཆེད་

དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན། ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་

པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་

རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་འགྲྱིབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！因此法數，凡色損減，彼亦非色；凡受、想、諸行、識損減，彼亦非識；

凡處、界、緣起損減，彼亦非緣起；凡波羅蜜多、一切空、諸菩提分法、諸靜慮、諸

無量、諸無色定、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法，乃至一切相智損減，

彼亦非一切相智。」 

〔F.311a7〕སྨྲས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། དེ་སྐད་དུ་གཟུགས་ཞེས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་

གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་

གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་དེ་ལྟར་བརོད་པ་གང་

ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ་ཞེས་ཟེར།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！何故汝說：『凡如是所說色，即入無二法數。凡如是所

說受、想、諸行、識，即入無二法數。乃至凡如是所說一切相智，即入無二法數。』」 

〔F.311b2〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་གཟུགས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། མ་སེས་པ་ཡང་གཞན་མ་

ཡྱིན་ཏེ། མ་སེས་པ་ཉྱིད་ཀང་གཟུགས། གཟུགས་ཉྱིད་ཀང་མ་སེས་པ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་གང་འདྱི་

གཟུགས་ཞེས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ། །འདྱི་ལྟར་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། 

འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། མ་སེས་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་སེས་པ་ཉྱིད་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྱིད་ཀང་མ་སེས་པ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། གང་འདྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་དེ་ལྟར་

བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ། ། 
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善現言：「具壽舍利子！如是色不異無生，無生不異色，無生即色，色即無生。具壽

舍利子！因此法數，凡如是所說色，即入無二法數。如是受、想、諸行、識不異無生，

無生不異識，無生即識，識即無生。具壽舍利子！因此法數，凡如是所說識，即入無

二法數。 

〔F.311b4〕འདྱི་ལྟ་སེ་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང༌། སོང་

པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་

པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་

རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀང་གཞན་མ་ཡྱིན། མ་སེས་པ་ཡང་

གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་སེས་པ་ཉྱིད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ཉྱིད་ཀང་མ་སེས་

པ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། གང་འདྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཞེས་འདྱི་ལྟར་བརོད་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ། །འདྱི་ལྟར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན། མ་སེས་པ་ཡང་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་སེས་པ་ཉྱིད་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀང་མ་སསེ་པ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། གང་འདྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྱིད་ཅེས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པའོ། ། 

如是處、界、緣起、諸波羅蜜多、一切空、諸菩提分法、諸靜慮、諸無量、諸無色定、

諸神通、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、諸佛不共法不異無生，無生不異諸佛不共法，

無生即諸佛不共法，諸佛不共法即無生。具壽舍利子！因此法數，凡此所說諸佛不共

法，即入無二法數。如是三摩地、陀羅尼門、乃至一切相智不異無生，無生不異一切

相智，無生即一切相智，一切相智即無生。具壽舍利子！因此法數，凡如是所說一切

相智，即入無二法數。」 

〔F.312a2〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གྱི་

ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་ཅྱིང༌། ཆོས་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་

དེའྱི་ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་ཚོར་བ་དང༌། 

འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་སེ་མཆེད་

རྣམས་དང༌། ཁམས་རྣམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་
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སད་དུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་

བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། 

ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་

དུ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་

ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར།  

爾時，具壽善現問世尊言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多如是觀察彼等法時，

畢竟淨故，見色無生；畢竟淨故，見受、想、諸行、識無生。畢竟淨故，見處、界、

緣起無生。畢竟淨故，見布施波羅蜜多無生；畢竟淨故，見持戒波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅蜜多無生。畢竟淨故，見內空無生；

畢竟淨故，乃至見無性自性空無生。畢竟淨故，見諸念住無生；畢竟淨故，見諸正斷、

諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道支無生。 

〔F.312a7〕ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་

པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་

དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་སེས་པ་

མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་གྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། 

ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་

ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཆོས་

རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའྱི་ཆོས་

རྣམས་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། རང་

སངས་རྒྱས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས34་མ་སེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མ་སེས་པ་མཐོང་

བར་འགྱུར་རོ། ། 

                                                      
34

 德格版為 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་，北京版及那塘版為 སངས་རྒྱས་ཀྱི་，譯文依北京版。 
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畢竟淨故，見諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸神通、諸如來力、諸無畏、諸無礙解、

十八佛不共法無生。畢竟淨故，乃至見一切相智無生。畢竟淨故，見凡夫無生；畢竟

淨故，見凡夫諸法無生。畢竟淨故，見諸預流及預流法無生；畢竟淨故，見諸一來及

一來法、諸不還及不還法、諸阿羅漢及阿羅漢法、諸獨覺及獨覺法、諸菩薩及菩薩法、

諸佛無生；畢竟淨故，見諸佛法無生。」 

〔F.312b5〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པའྱི་དོན་བདག་གྱིས་ཤེས་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཀང་མ་སེས་ལ། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མ་སེས། སེ་མཆེད་རྣམས་ཀང་མ་སེས། ཁམས་རྣམས་ཀང་མ་སེས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་མ་

སེས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀང་མ་སེས། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་སེས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡང་

མ་སེས། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་མ་སེས། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀང་མ་སེས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ཡང་མ་སེས་སོ་སོའྱི་སེ་བོ་ཡང་མ་སེས། སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་ཆོས་

རྣམས་ཀང་མ་སེས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་མ་སེས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཡང་མ་སེས། ལན་

ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས། ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་ཡང་མ་སེས། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་མ་སེས། 

དགྲ་བཅོམ་པའྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས། རང་སངས་རྒྱས་ཀང་མ་སེས། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་

མ་སེས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས། སངས་རྒྱས་ཀང་མ་སེས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀང་མ་སེས་པ་ཡྱིན་ནོ། ། 

爾時，具壽舍利子告具壽善現言：「具壽善現所言義，依我所知，色亦無生，受、想、

諸行、識亦無生，諸處亦無生，諸界亦無生，諸緣起亦無生，諸波羅蜜多亦無生，一

切空亦無生，三十七菩提分法亦無生，諸靜慮、諸無量、諸無色定亦無生，諸如來力、

諸無畏、諸無礙解、十八佛不共法亦無生，乃至一切相智亦無生。凡夫、凡夫法亦無

生，預流、預流法亦無生，一來、一來法亦無生，不還、不還法亦無生，阿羅漢、阿

羅漢法亦無生，獨覺、獨覺法亦無生，菩薩、菩薩法亦無生，佛、佛法亦無生。 

〔F.313a4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀང་སེ་བ་མེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱི་བར་ཡང་སེ་བ་མེད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ཡང་སེ་བ་མེད། སོ་སོའྱི་སེ་བོ་ཡང་སེ་བ་མེད། སོ་སོའྱི་སེ་བོའྱི་

ཆོས་ཀང་སེ་བ་མེད། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཆོས་ཀང་སེ་བ་མེད། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་
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འོང་བའྱི་ཆོས་ཀང་སེ་བ་མེད། ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་ཆོས་ཀང་སེ་བ་མེད། དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པའྱི་ཆོས་

ཀང་སེ་བ་མེད། རང་སངས་རྒྱས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སེ་བ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེ་བ་མེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྱི་ཆོས་ཀང་སེ་བ་མེད། སངས་རྒྱས་ཀང་སེ་བ་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀང་སེ་བ་མེད་ན་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་

ཉྱིད་ཐོབ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་

རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཐོབ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འགྲོ་བ་ལྔ་རྣམས་

ཀང་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ལྔ་ཐོབ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ། ། 

具壽善現！如是若色亦無生，乃至十八佛不共法亦無生，乃至一切相智亦無生，凡夫、

凡夫法亦無生，預流、預流法亦無生，一來、一來法亦無生，不還、不還法亦無生，

阿羅漢、阿羅漢法亦無生，獨覺、獨覺法亦無生，菩薩、菩薩法亦無生，佛、佛法亦

無生，則諸聲聞乘者亦得預流果、一來果、不還果、阿羅漢，諸獨覺乘者亦得獨覺菩

提，菩薩摩訶薩亦得一切相智，五趣眾生亦無相異，菩薩摩訶薩亦得五菩提耶？ 

〔F.313b1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་སེས་པ་མ་ཡྱིན་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཀུན་དུ་

སོར་བ་གསུམ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་ལམ་བསོམ་པར་བྱ། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌། གཏྱི་མུག་བསྲབས་

པའྱི་ཕྱིར་ལམ་བསོམ་པར་བྱ། ཕྱིར་མྱི་འོང་བས་ནྱི་འོག་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་ལྔ་སང་བའྱི་ཕྱིར་ལམ་བསོམ་པར་བྱ། 

དགྲ་བཅོམ་པས་ནྱི་གོང་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་ཀུན་དུ་སོར་བ་རྣམས་སང་བའྱི་ཕྱིར་ལམ་བསོམ་པར་བྱ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་

ལ་ཞུགས་པས་ནྱི་རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དོན་ལམ་བསོམ་པར་བྱ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནྱི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ད་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ཅྱིང་དཀའ་བའྱི་སད་པ་སོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ནྱི་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར།  

具壽善現！若一切法不生35，云何預流為斷三結應修道？一來為薄貪、瞋、癡應修道？

不還為斷五順下分結應修道？阿羅漢為斷五順上分結應修道？入獨覺乘者為獨覺菩

提應修道？云何菩薩摩訶薩為諸眾生現受痛苦、行艱難行？云何如來現證無上正等

覺？云何如來轉法輪？」 

                                                      
35

 此處德格版為 ma skyes pa ma yin na/，北京版及那塘版為 ma skyes pa yin na/，譯文依北京版。 
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〔F.313b4〕དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་ཆོས་མ་སེས་པ་ལ་ཐོབ་པའམ་མངོན་པར་རོགས་པར་མྱི་འདོད་དོ། །བདག་ནྱི་མ་སེས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པ་མྱི་འདོད་དོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འདོད་དོ། །མ་སེས་པ་ལ་ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་མྱི་འདོད་དོ། །ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་

འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འདོད་དོ། །མ་སེས་པ་ལ་ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་མྱི་འདོད་དོ། །ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འདོད་དོ། །མ་སེས་པ་ལ་

དགྲ་བཅོམ་པ་མྱི་འདོད་དོ། །དགྲ་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འདོད་དོ། །མ་སེས་པ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་མྱི་འདོད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་

ཉྱིད་མྱི་འདོད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་དཀའ་བ་སད་པ་སོད་པར་མྱི་

འདོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནྱི་དཀའ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

說是語已。具壽善現向具壽舍利子言：「具壽舍利子！我不許無生法有證得有現觀，

我不許無生有預流、預流果，不許無生有一來、一來果，不許無生有不還、不還果，

不許無生有阿羅漢、阿羅漢果，不許無生有獨覺、獨覺果。具壽舍利子！我不許菩薩

摩訶薩有行苦行。菩薩摩訶薩亦非以苦行想而行。 

〔F.314a1〕དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྡུག་བསལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་གནས་པས་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད། 

གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ཀྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འོན་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མར་འདུ་

ཤེས་བསེད་པ་དང༌། ཕར་འདུ་ཤེས་བསེད་པ་དང༌། བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་བསེད་པ་དང༌། བུར་འདུ་ཤེས་བསེད་པས་སེམས་ཅན་གཞལ་

དུ་མེད། གྲངས་མེད། ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱ་བར་ནུས་ཏེ། དེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་སེམས་བསེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བདག་བདག་ཅེས་བརོད་ཀང་དེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་འདུ་ཤེས་བསེད་དེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་བསེད་

ཀང་དཀའ་བའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་བསེད་དེ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་དེ་ནྱི་ཆོས་གང་ཡང་མྱི་ལེན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་མ་སེས་པ་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མྱི་འདོད་དོ། །བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀང་

མྱི་འདོད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཡང་མྱི་འདོད་དོ། །ཆོས་མ་སེས་པས་ཐོབ་པ་མ་སེས་པ་ཐོབ་པར་ཡང་མྱི་འདོད་དོ། ། 

何以故？具壽舍利子！住苦想不能利益不可稱、無數、無量有情，具壽舍利子！然而

於一切有情生起母想、父想、己想、子想，能利益不可稱、無數、無量有情，彼亦以

無所得方便故。菩薩摩訶薩如是發心，雖說我為我，然彼於一切時、一切處、一切種

無有且不可得，於諸內外法亦生如是想，雖生如是想但不生艱難想。何以故？如是於

任何法皆無取無所得故。具壽舍利子！我不許無生有如來，亦不許有無上正等覺，亦
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不許有轉法輪，亦不許以無生法證得無生得。」 

〔F.314a5〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱི་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་སེས་པ་ཐོབ་པའམ། འོན་ཏེ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་

ཐོབ་པ་མ་སེས་པ་ཐོབ།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！許以無生法證得生法得耶？或以生法證得無生法得耶？」 

〔F.314a6〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་སེས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་མ་སེས་པ་ཐོབ་པར་ཡང་མྱི་

འདོད་ལ། མ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་སེས་པ་ཐོབ་པར་ཡང་མྱི་འདོད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！我亦不許以生法證得無生得，亦不許以無生法證得生法得。」 

〔F.314a6〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱི་འོ་ན་ཐོབ་པ་མེད་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་མེད་དམ།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！然則豈無證得、無現觀耶？」 

〔F.314a7〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད། མངོན་པར་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གཉྱིས་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཐོབ་པའམ། མངོན་པར་རོགས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་གདགས་པའོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པའམ། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའམ། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའམ། དགྲ་བཅོམ་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་སམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའམ། སངས་

རྒྱས་ཀང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་གདགས་པ་སེ། དོན་དམ་པར་ནྱི་ཐོབ་པའམ། མངོན་པར་རོགས་པའམ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའམ། 

ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བའམ། ཕྱིར་མྱི་འོང་བའམ། དགྲ་བཅོམ་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་སམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའམ། སངས་རྒྱས་ཀང་

མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！亦有證得，亦有現觀，但非生無生二法。具壽舍利子！或證

得、或現觀，但以世間假名施設。或預流、或一來、或不還、或阿羅漢、或獨覺、或

菩薩、或佛，亦以世間假名施設；勝義中或證得、或現觀、或預流、或一來、或不還、

或阿羅漢、或獨覺、或菩薩、或佛，皆無所有。」 

〔F.314b2〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཞེས་སྨྲ་བར་ནུས་སམ།  

舍利子言：「具壽善現！能樂說無生法謂無生法否？」 

〔F.314b2〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཞེས་སྨྲ་བར་སོབས་སམ་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཁོ་བོ་ལ་ནྱི་ཆོས་མ་སེས་པ་ཡང་སྨྲ་བའྱི་སོབས་པ་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སོབས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་

ཆོས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་བསན་དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་
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མེད་པ། མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ་མཚན་ཉྱིད་མེད་པའོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！如汝所說：『能辯說無生法謂無生法否？』具壽舍利子！對

我而言無生法亦無所辯說。何以故？具壽舍利子！如是凡無生法、凡辯才、凡言說，

凡此等一切無生諸法，非相應亦非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相。」 

〔F.314b4〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་སྨྲ་བ་ཡང་སེ་བ་མེད་པ། སོབས་པ་ཡང་སེ་བ་མེད་པ། ཆོས་ཀང་སེ་

བ་མེད་པ་གང་ལས་བརམས་ཏེ་སོབས་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་སེ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ།  

舍利子言：「具壽善現！言說亦無生，辯才亦無生，法亦無生，任所發動辯說之法，

彼等亦無生耶？」 

〔F.314b5〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། སྨྲ་བ་ནྱི་སེ་བ་མེད་དོ། །སོབས་པ་ནྱི་སེ་བ་མེད་

དོ། །ཆོས་ནྱི་སེ་བ་མེད་དོ། །གང་ལས་བརམས་ནས་སྨྲ་བར་སོབས་པར་སེ་བ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་

བུ་འདྱི་ལྟར་གཟུགས་སེ་བ་མེད་དོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་སེ་བ་མེད་དོ། །དེ་

བཞྱིན་དུ་སོ་སོ་བ་དང༌། བསྡུས་པའྱི་སེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་རྣམས་དང༌། སོབས་

དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སེ་བ་མེད་དོ། །རྒྱུན་

དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་ཅྱིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀང་སེ་བ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！彼彼如是，言說無生，詰辯無生，法無生，任所發起說辯亦

皆無生。何以故？具壽舍利子！如是色無生，受、想、諸行、識無生。如是總別處、

界、緣起，諸波羅蜜多，三十七菩提分法、一切空，諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸

神通、諸三摩地、諸陀羅尼門，如來力、無畏、無礙解、十八佛不共法無生。預流、

一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、一切智、一切相智亦無生。」 

〔F.315a2〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཏེ། སྨྲ་བ་ནྱི་སེ་བ་མེད་དོ། །སོབས་པ་ནྱི་སེ་བ་མེད་

དོ། །ཆོས་ནྱི་སེ་བ་མེད་དོ། །གང་ལས་བརམས་ནས་སྨྲ་བར་སོབས་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་སེ་བ་མེད་དོ། །ཕུང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། སེ་

མཆེད་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་
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དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཐམས་ཅད་དང༌། སོབས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ནས་དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་སེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་

འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་དུ་འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་གྱི། དོན་དམ་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ། 

舍利子言：「具壽善現！彼彼如是，言說無生，詰辯無生，法無生。任所發起說辯之

法亦皆無生。蘊、界、處、緣起，波羅蜜多、菩提分法、一切空、三摩地、一切陀羅

尼門，力、無畏、無礙解、佛不共法如是結合，乃至一切相智無生。如是於世間假名

有五趣眾生相異，非於勝義。」 

〔F.315a4〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པར་བྱ་བ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྲོ་བ་ལྔ་དག་ཀང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་དུ་ཐ་དད་ཀྱི། དོན་དམ་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནམ།  

舍利子言：「具壽善現！所謂證得及現觀但於世間假名有，如是五趣眾生亦於世間假

名相異，非於勝義耶？」 

〔F.315a5〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ཐོབ་པ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་

དུ་ཡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྲོ་བ་ལྔ་དག་ཀང་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཐ་སད་དུ་ཐ་དད་ཀྱི། དོན་དམ་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དོན་དམ་པར་ནྱི་ལས་ཀང་མེད། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་མེད། སེ་བ་ཡང་མེད། འགག་པ་ཡང་མེད། ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་མེད། རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་མེད་དོ། ། 

〔善現〕言：「具壽舍利子！彼彼如是，一如得與現證但於世間假名有，如是五趣眾

生亦於世間假名相異，非於勝義。何以故？具壽舍利子！勝義中業亦無，業異熟亦無，

生亦無，滅亦無，染污亦無，清淨亦無。」 

〔F.315a7〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་སེ་བར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་སེས་པའྱི་ཆོས་སེ་བར་འགྱུར།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！許無生法生耶？或許生法生耶？」 

〔F.315a7〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་ཀང་སེ་བར་མྱི་འདོད་དོ། །སེས་པའྱི་

ཆོས་ཀང་སེ་བར་མྱི་འདོད་དོ།། །། 

善現言：「具壽舍利子！我亦不許無生法生，亦不許生法生。」 

 

བམ་པ་ོཉྱི་ཤུ་དྲུག་པ།  
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卷第二十六  

 

〔F.1b1〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་མ་སེས་པའྱི་ཆོས་སེ་བར་མྱི་འདོད་པ་གང་ཡྱིན།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！云何不許無生法生？」 

〔F.1b1〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་གཟུགས་མ་སེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ་བར་མྱི་

འདོད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་སེས་པ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ་བར་མྱི་འདོད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་སེ་མཆེད་རྣམས་དང༌། ཁམས་རྣམས་དང༌། རེན་

ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་

ཆོས་རྣམས་དང༌། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་
36
མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་

པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་མ་སེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ་བར་མྱི་འདོད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་བདག་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མ་སེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ་བར་མྱི་འདོད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！色無生本性空，吾意不許令生。具壽舍利子！受、想、諸行、

識無生本性空，吾意不許令生。具壽舍利子！諸處、諸界、諸緣起、一切波羅蜜多、

一切空、諸菩提分法、諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸神通、諸如來力、諸無畏、諸

無礙解、諸佛不共法無生本性空，吾意不許令生。具壽舍利子！乃至一切相智無生本

性空，吾意不許令生。」 

〔F.2a2〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཅྱི་སེས་པ་སེའམ། འོན་ཏེ་མ་སེས་པ་སེ།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！是許生生耶？或許無生生耶？」 

〔F.2a2〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སེས་པ་མྱི་སེ་སེ། མ་སེས་པ་ཡང་མྱི་སེའོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། མ་སེས་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་

ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་པ། བསན་དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། མཚན་
37
ཉྱིད་གཅྱིག་པ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ་

མཚན་
38
ཉྱིད་མེད་པའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་སེས་པ་ཡང་མྱི་སེ་སེ། མ་སེས་པ་ཡང་མྱི་སེའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་

                                                      
36

 德格版為 ཆད་，中華藏為 ཚད་，50-807L10，譯文依中華藏。 
37

 德格版為 མཆན་，中華藏為 མཚན་，50-808L10，譯文依中華藏。 
38
   德格版為 མཆན་，中華藏為 མཚན་，50-808L11，譯文依中華藏。 
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ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་སྨྲ་བ་སེ་བ་མེད་སོབས་པ་སེ་བ་མེད་དོ། །ཆོས་སེ་བ་མེད་དོ། །གང་ལས་བརམས་ནས་སྨྲ་བར་སོབས་པའྱི་

ཆོས་དེ་དག་ཀང་སེ་བ་མེད་དོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！不許生生，亦不許無生生。何以故？具壽舍利子！如是凡生

法及不生法，此二者非相應亦非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相。具壽舍

利子！因此法數，亦不許生生，亦不許無生生。具壽舍利子！因此法數，言說無生，

詰辯無生，法無生，任所發起說辯之法亦皆無生。」 

〔F.2a5〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ནྱི་ཆོས་སྨྲ་བའྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་བྱ་བར་འོས་པ་སེ། དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་

གནས་བརན་རབ་འབྱོར་ནྱི་གང་དང་གང་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་དོ། ། 

〔舍利子〕言：「具壽善現允為說法人中第一。何以故？尊者善現一一所問皆酬答無

礙。」 

〔F.2b1〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་

མེད་པ་དག་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དོ། །དེ་དག་ནྱི་གང་དང་གང་ལ་ཡོངས་སུ་དྲྱིས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་དོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་

ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！世尊說彼為無住一切法諸聲聞之法性。彼等凡所問詰皆酬答

無礙。何以故？如是一切法無所住故。」 

〔F.2b2〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཇྱི་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱི་གནས་པ་ཡྱིན།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！云何一切法無所住？」 

〔F.2b2〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། 

ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་

རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་

པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མྱིག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་

མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྱིད་ནྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

善現言：「具壽舍利子！色本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。具

壽舍利子！受、想、諸行、識本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。
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具壽舍利子！眼本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。具壽舍利子！

耳、鼻、舌、身、意本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。 

〔F.2b5〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་

རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། 

བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་

མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། 

དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！布施波羅蜜多本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。具

壽舍利子！持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、般若波羅

蜜多本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。具壽舍利子！內空本性空，

彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。乃至無性自性空本性空，彼既不住內，

亦不住外，住非內外亦不可得。 

〔F.3a1〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། 

ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་

དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྱི་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །བསམ་

གཏན་རྣམས་དང༌། ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང༌། 

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤགེས་པའྱི་སོབས་རྣམས་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་

སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྭ་བརྒྱད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་

གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་བར་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་སེ། །དེ་ནྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མྱི་གནས། གཉྱིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མྱི་

དམྱིགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་དམྱིགས་སོ། ། 

具壽舍利子！諸念住本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外亦不可得。諸正斷、
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諸神足、諸根、諸力、諸覺支、八聖道支本性空，彼既不住內，亦不住外，住非內外

亦不可得。具壽舍利子！諸靜慮、諸無量、諸無色定、諸神通、諸三摩地、諸陀羅尼

門、諸如來力、四無畏、四無礙解、佛十八不共法本性空，彼既不住內，亦不住外，

住非內外亦不可得。具壽舍利子！乃至一切相智本性空，彼既不住內，亦不住外，住

非內外亦不可得。具壽舍利子！因此法數，一切法本性空故不可得。 

〔F.3a6〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོད་པས་དེ་ལྟར་

གཟུགས་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱའོ། །ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱའོ། །དེ་

བཞྱིན་དུ་སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པའྱི་སེ་མཆདེ་དང༌། ཁམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱའོ། །ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང༌། བསམ་གཏན་རྣམས་དང༌། 

ཚད་
39
མེད་པ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང༌། མངོན་པར་ཤས་པ་རྣམས་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

རྣམས་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

བར་ཡོངས་སུ་སང་བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！菩薩摩訶薩行六波羅蜜多故，如是當修治色，當修治受、想、諸行、識。

如是。當修治總別處、界、緣起，當修治諸波羅蜜多、一切空、三十七菩提分法、諸

靜慮、諸無量、諸無色定、諸神通、諸三摩地、諸陀羅尼門、如來十力、四無畏、四

無礙解、十八佛不共法，乃至當修治一切相智。」 

      以上為定出一切相智。 

 

1.10.8 定出聖道
40 

〔F.3b3〕དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཇྱི་

ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོད་པའྱི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཡྱིན།  

                                                      
39

 德格版為 ཆད་，中華藏為 ཚད་，50-810L10，譯文依中華藏。 
40

 本節重點：能生一切相智之勝進道金剛喻定之有境出生，為別述定出大證之二。藏文：lam la nges par 

‘byung ba，譯為「定出於道」，此處所言「道」者，指「菩提道」，法尊《現觀莊嚴論略釋》譯為：「能

生一切相智之勝進道金剛喻定之有境出生」，此為別說定出證德之二。 
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爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「具壽善現！云何菩薩摩訶薩行六波羅密多時淨菩

提道？」  

〔F.3b3〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་ཡང་ཡོད། འཇྱིག་རེན་

ལས་འདས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་ཡང་ཡོད། འཇྱིག་རེན་ལས་

འདས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། ། 

善現答言：「具壽舍利子！布施波羅蜜多既有世間者、亦有出世間者；持戒波羅密多、

安忍波羅密多、精進波羅密多、禪定波羅密多、般若波羅蜜多既有世間者、亦有出世

間者。」 

〔F.3b5〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་གང༌། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ནྱི་

གང༌།  

〔舍利子〕言：「具壽善現！何為世間布施波羅密多？何為出世間布施波羅密多？」 

〔F.3b5〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྱིན་པ་བྱེད་

ཅྱིང་སྱིན་བདག་ཏུ་གྱུར་པ། དགེ་སོང་དང༌། བྲམ་ཟེ་དང༌། ཕོངས་པ་དང༌། ལྟོགས་པ་དང༌། འགྲོན་བ་དང༌། སོང་བ་ཟས་འདོད་པ་ལ་

ནྱི་ཟས་སྐོམ་དང༌། ཐེག་པ་དང༌། གོས་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། སོས་དང༌། བྱུག་པ་དང༌། གནས་དང༌། མལ་སན་དང༌། ཡོ་

བྱད་དང༌། སན་དང༌། མྱིའྱི་ཡོ་བྱད་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་བའྱི་བར་དུ་གཏོང་སེ། བུ་ཕོ་འདོད་པ་ལ་ནྱི་བུ་ཕོ་ཡོངས་སུ་གཏོང་ངོ༌། །བུ་མོ་

འདོད་པ་ལ་ནྱི་བུ་མོ། །ཆུང་མ་འདོད་པ་ལ་ནྱི་ཆུང་མ། རྒྱལ་སྲྱིད་འདོད་པ་ལ་ནྱི་རྒྱལ་སྲྱིད། མགོ་འདོད་པ་ལ་ནྱི་མགོ། ཡན་ལག་དང་

ཉྱིང་ལག་འདོད་པ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་དང་ཉྱིང་ལག། ཤ་དང་ཁག་དང༌། རྐང་འདོད་པ་ལ་ནྱི། ཤ་དང་ཁག་དང༌། རྐང་ཡོངས་སུ་གཏོང་

སེ། དེ་ཡང་གནས་ཤྱིང་ཡོངས་སུ་གཏོང་ལ་འདྱི་སམ་དུ་བདག་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའོ། ། 

善現答言：「具壽舍利子！此中菩薩摩訶薩行布施而成施主，於沙門、婆羅門、貧者、

飢者、旅者、乞者欲食等，捨飲食、車乘、衣物、花鬘、香塗、宅舍、臥具、資具、

藥物、乃至任何使用器具，欲男捨男、欲女捨女、欲妻捨妻、欲國政捨國政、欲頭捨

頭、欲肢節捨肢節、欲血肉骨髓捨血肉骨髓，彼皆住而施之，心存此念: 『我盡捨也， 

〔F.4a1〕འདྱི་ནྱི་ལེན་པའོ༑། འདྱི་ནྱི་སྱིན་པའྱི། །བདག་ནྱི་སེར་སྣ་མེད་པའོ། །བདག་ནྱི་སྱིན་པའྱི་བདག་པོའོ། །བདག་ནྱི་བདོག་པ་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་པའོ། །བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བཞྱིན་བྱེད་པའོ། །བདག་ནྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོད་

པའོ་ཞེས་ཏེ། སྱིན་པ་དེ་བྱྱིན་ནས་ཀང་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་
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དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་ཞྱིང་བདག་གྱི་སྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་འདྱིས་སེམས་ཅན་འདྱི་དག་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་བདེ་བ་དང་ཉེ་

བར་ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་ཡོངས་སུ་བསོ་སེ། དེ་ཆགས་པ་གསུམ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་སྱིན་པ་

དེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་ངོ༌། །གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། སྱིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་

འདྱི་གསུམ་ལ་ཆགས་ནས་སྱིན་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏོང་སེ༑འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

此為受者，此為所施，我無慳吝，我為施主，我捨一切財物，我遵行世尊教言，我行

布施波羅密多。』施彼所施後，亦以有所得方便，與一切有情共同迴向成就無上正等

菩提。並且以我布施果福，迴向彼等有情今生安樂，般無餘涅槃。彼為耽著三輪而行

布施。云何為三？謂耽著於我想、他想、施想三者，而捨諸布施，此為世間布施波羅

蜜多。 

〔F.4a5〕ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འཇྱིག་རེན་ལས་མྱི་གཡོ་མྱི་

འཕགས་མྱི་འདའ་བས་དེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

何故名為世間布施波羅密多？如是不移、不勝、不越世間故，名世間布施波羅蜜多。 

དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སེ། དེ་ལ་འཁོར་

གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྱིན་པ་གཏོང་

བའྱི་ཚེ་བདག་མྱི་དམྱིགས། ལེན་པ་མྱི་དམྱིགས། སྱིན་པ་མྱི་དམྱིགས། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལ་ཡང་དགའ་བར་མྱི་བྱེད་ཅྱིང༌། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། ། 

何為出世間布施波羅密多？謂三輪清淨。云何三輪清淨？具壽舍利子！菩薩摩訶薩行

布施時，我不可得、受者不可得、布施不可得，果報亦不欣樂。具壽舍利子！此為菩

薩摩訶薩之三輪清淨。 

〔F.4a7〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འདྱི་

ལྟར་འཇྱིག་རེན་ལས་གཡོ་ཞྱིང་འཕགས་ལ་འདའ་བས་དེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་

བྱའོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་དང༌། བསམ་གཏན་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། ། 

具壽舍利子！何故名為出世間布施波羅蜜多？如是彼因動移、勝出、超越世間故，名

出世間布施波羅蜜多。持戒、安忍、精進、禪定亦如是。」 

〔F.4b1〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འཇྱིག་རེན་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན། འཇྱིག་རེན་
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ལས་འདས་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན།  

舍利子言：「具壽善現！何為世間般若波羅蜜多？何為出世間般若波羅蜜多？」 

〔F.4b2〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བདག་གྱིས་སེར་སྣའྱི་སེམས་བསེད་པར་མྱི་བྱའོ་སམ་སེ། དམྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྱིན་པ་གཏོང་ཞྱིང་དེ་ཡང་

བདག་དང་སེམས་ཅན་དང་སྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ལ་གནས་ནས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་གཏོང་སེ། ཕྱི་འམ་ནང་གྱི་

དངོས་པོ་ཟྱིན་པའམ་མ་ཟྱིན་པ་ཡང་རུང་སེ། མྱི་གཏོང་བའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་ལ་དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མངོ་དུ་བྱས་ནས་དམྱིགས་པ་ལ་བརེན་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སོ་བར་བྱེད་པ་དང༌།  

善現答言：「舍利子！此中世間般若波羅蜜多者，菩薩摩訶薩心想：我當不生慳吝心。

依有所得而行布施，而且又住我、有情、布施想，盡捨一切擁有執受或非執受內外事

物，無有任何不捨之事物，並其善根亦依有所得與一切有情共同迴向菩提。」 

〔F.4b4〕དེ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་དམྱིགས་པ་ལ་བརེན་ཅྱིང་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་རེན་

པར་བྱེད་ལ། དགེ་བ་བཅུའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་དེ་ལ་བརེན་པ་ན་ཡང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང༌། དགེ་བར་ལྟ་བ་ལ་

བརེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་དམྱིགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མངོ་དུ་བྱས་ཤྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སོ་

བར་བྱེད་ལ༑ 

彼依有所得身語意，而依住杜多功德戒律，依彼十善業道時，亦依我見、有情見、善

見而緣菩提，亦以此戒律與一切有情共同迴向菩提。 

〔F.4b6〕དེ་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བདག་ལ་སོད་ཅྱིང་གཞན་ལ་སོད་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། 

བཟོད་པ་ལ་བརེན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཉེས་པར་བྱས་པ་བཟོད་ཅྱིང་དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མངོ་དུ་བྱས་ཤྱིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སོ་བར་བྱེད་པ་

དང༌།  

又以有所得方便而自讚毀他，以依我、有情、安忍故，安忍一切有情所作過失，而其

善根亦以有所得方便，與一切有情共同迴向無上正等菩提。 

〔F.4b7〕དེ་ལུས་དམྱིགས་བཞྱིན་པ་དང༌། སེམས་དམྱིགས་བཞྱིན་པ་དང༌། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དམྱིགས་

བཞྱིན་པ་དང༌། བདག་དམྱིགས་བཞྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་དམྱིགས་བཞྱིན་པས་བརོན་འགྲུས་རོམ་ཞྱིང་བརོན་འགྲུས་དེས་རོམ་སེམས་

སུ་བྱེད་ལ། བརོན་འགྲུས་དེ་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་དང༌།  
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彼以正緣身、正緣心、正緣福智資糧、正緣我、正緣菩提，而發精進，且以精進起慢

心，亦以精進有所得方便，迴向無上正等菩提。 

〔F.5a1〕དེ་བྱམས་པ་དང༌། སྱིང་རེ་དང༌། དགའ་བ་དང༌། བཏང་སོམས་སོམ་པར་བྱེད་ཅྱིང་བསམ་གཏན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་

པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་བཏང་ན་ཡང་དེའྱི་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་ཅྱིང་རོ་མྱང་བ་དེས་ཀང་རོམ་སེམས་སུ་བྱེད་པས་དམྱིགས་པའྱི་

ཚུལ་གྱིས་དགེ་བའྱི་ར་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སོ་

བར་བྱེད་པ་དང༌།  

彼修慈悲喜捨，而入於禪定，縱出禪定，仍著其味，因著其味而起慢心故，以有所得

方便，將此善根與一切有情共同迴向無上正等菩提。 

〔F.5a3〕དེ་གཟུགས་སོང་པའོ་སམ་དུ་དམྱིགས་པར་བྱེད། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

སོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་དམྱིགས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་དམྱིགས་པས། དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་

ཅད་སོམ་པར་བྱེད་ཅྱིང་དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས་བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སོ་བར་བྱེད་ལ།  

彼緣色空想，緣受、想、諸行、識空想已，乃至緣菩提、佛空想故，以有所得方便修

一切空性，且彼善根亦以有所得方便，與一切有情共同迴向無上正等菩提。 

〔F.5a4〕དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྡྱིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་འཆགས་པར་བྱེད་བདག་དང་གཞན་གྱི་དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་

བར་བེྱད། དམྱིགས་བཞྱིན་པས་བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་དུ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱེད། ཐབས་མྱི་མཁས་

པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས་དུས་གསུམ་དུ་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་

བསོ་བ་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

以有所得方便，別別懺悔一切罪、隨喜自他善，以正緣心為自他利益祈請諸佛。以非

方便善巧，將三世善根與一切有情共同迴向一切相智，此為世間般若波羅蜜多。」 

〔F.5a6〕དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། སྱིན་པར་

བྱ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་རབ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་སྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་པ་དང༌། བདག་དང་སེམས་ཅན་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བྱང་ཆུབ་མྱི་དམྱིགས་པས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་

དག་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་པ་དང༌། བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་མྱི་

དམྱིགས་པས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་བཟོད་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་པ་དང༌། 
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བདག་དང༌། ལུས་དང༌། སེམས་དང༌། བརོན་འགྲུས་དང༌། བསོད་ནམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང་བྱང་ཆུབ་མྱི་དམྱིགས་པས་འཁོར་གསུམ་

ཡོངས་སུ་དག་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་པ་དང༌། བདག་དང༌། སེམས་ཅན་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང༌། སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་མྱི་དམྱིགས་པས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་

པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་པ་དང༌། བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མྱི་དམྱིགས་པས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་

སོང་བར་བྱེད་པ་དང༌།  

此中何為出世間般若波羅蜜多？以我、有情、布施與菩提無所得慧三輪清淨故，為菩

提故淨治布施波羅蜜多；以我、有情、持戒與菩提無所得而三輪清淨故，為菩提故淨

治持戒波羅蜜多；以我、有情、安忍與菩提無所得而三輪清淨故；為菩提故淨治安忍

般若波羅蜜多；以我、身、心、精進、福德、智慧、菩提無所得而三輪清淨故，為菩

提故淨治精進波羅蜜多；以我、有情、靜慮、三摩地、等持、菩提無所得而三輪清淨

故，為菩提故淨治禪定般若波羅蜜多；以我、有情、一切法、菩提不可得而三輪清淨

故，為菩提故淨治般若波羅蜜多。 

〔F.5b4〕དགེ་བའྱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་དུག་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་བསོ་བ་དུག་མེད་པ་དང༌།
41
 ཡོངས་སུ་

བསོ་བ་བླ་ན་མདེ་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་བསོ་བ་མྱི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་བསོ་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དང༌། ཡོངས་

སུ་བསོ་བ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་བསོ་བ་གཞལ་དུ་མེད་པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་

སུ་སོ་བར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

一切善根皆以無煩惱廻向、無上廻向、無等等廻向者、不可思議廻向、無等廻向、不

可稱量廻向，廻向無上正等菩提。此為出世間般若波羅蜜多。 

〔F.5b5〕ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་རེན་པ་ཞེས་བྱ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན་དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་པ་ཞེས་བྱ་ནྱི་

གང་དག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་དང་མཉམ་པ་

དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཕྱིར་སྱིན་པ་དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་ལས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་གྱི་

ཡྱིན་པ་དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་དག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

何故名為世間？何故名為出世間？此中所謂世間者，凡將成世間，凡成就世間，凡等
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同世間，凡因世間布施，凡不離世間生，凡繫屬世間，凡世間所生，彼等名為世間。 

〔F.5b7〕དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་དག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་སྒྲོལ་བ་དང༌། གང་དག་འཇྱིག་རེན་སྒྲོལ་བ་ཡྱིན་

པའམ། གང་དག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་རྒལ་བར་བར་བྱེད་པའམ། གང་དག་འཇྱིག་རེན་གྱི་དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའམ། གང་དག་འཇྱིག་

རེན་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའམ། གང་དག་འཇྱིག་རེན་གྱི་སྒྲོལ་བྱེད་ཡྱིན་པའམ། གང་དག་འཇྱིག་རེན་ན་སྒྲལོ་བྱེད་ཡྱིན་པ་དེ་དག་

ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དྲུག་ལ་སོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་སོར་བར་བྱེད་དོ། ། 

此中何為出世間？凡誰解脫世間，凡世間解脫，凡誰超越世間，凡不為世間，凡離世

間生，凡世間救度者，凡於世間做救度，彼等名為出世間。」具壽舍利子！菩薩摩訶

薩行六波羅密多者，如是行菩提道。」 

〔F.6a2〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་གང་

ཡྱིན།  

舍利子言：「具壽善現！何為菩薩摩訶薩之菩提道？」 

〔F.6a3〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞྱི་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་དང༌། 

སོབས་ལྔ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོང་པ་ཉྱིད་

དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་དང༌། ནང་སོང་པ་ཉྱིད་ནས་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དང༌། 

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཐམས་ཅད་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོབས་བཅུ་དང༌། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། 

སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང༌། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྭ་བརྒྱད་དག་

སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་དག་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཞེས་བྱའོ། ། 

善現答言：「具壽舍利子！四念住是菩薩摩訶薩之菩提道。四正斷、四神足、五根、

五力、七菩提分、八聖道支，空、無相、無願解脫門，內空乃至無性自性空，一切三

摩地，一切總持門，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、十八佛不共法。具

壽舍利子！彼等是菩薩摩訶薩之菩提道。」 

〔F.6a6〕ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་གྱི་སེས་བུའྱི་རལ་ཡྱིན།  

舍利子言：「具壽善現！彼為何種波羅蜜多之士夫功德？」 
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〔F.6a6〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སེས་བུའྱི་རལ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འདྱི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། དགེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེད་པར་

བྱེད་པ་ཡྱིན་པ་སེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང༌། དགེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་

ཅྱིང་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སོན་གྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གྱིས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ལ་སད་དེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། ། 

善現答言：「具壽舍利子！彼為般若波羅蜜多之士夫功德。何以故？具壽舍利子！如

是般若波羅蜜多能生諸聲聞法、諸獨覺法、諸菩薩法、諸佛法與一切善法。具壽舍利

子！般若波羅蜜多能取正取諸聲聞法、諸獨覺法、諸菩薩法、諸佛法與一切善法。具

壽舍利子！往昔諸如來應供正等覺，彼等亦由行此般若波羅蜜多現證無上正等覺。 

〔F.6b3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་མ་བྱོན་པའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་བསབས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་

རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་གང་དག་ད་ལྟར་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་ན་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞྱིང་གཞེས་པ་དེ་དག་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་

ཉྱིད་ལ་བསབས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ།  

具壽舍利子！當來諸如來應供正等覺，亦學此般若波羅蜜多，將現證無上正等覺。具

壽舍利子！現今安住十方世間諸如來應供正等覺，彼等亦由學此般若波羅蜜現證無上

正等覺。」 

〔F.6b5〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་བཤད་པ་ན་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ནེམ་ནུར་མེད་ཅྱིང་རོངས་པར་མ་གྱུར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་གནས་པ་འདྱིས་གནས་ཤྱིང་

ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་འདྱི་དང་མ་བྲལ་བར་རྱིག་པར་བྱ་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསབ་པའྱི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌། སྱིང་རེ་ཆེན་པོའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་མ་བྲལ་བའོ། ། 

「具壽舍利子！說此般若波羅蜜多時，若菩薩摩訶薩不疑不惑，當知此菩薩摩訶薩住
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如是住，而不離此作意，為救護一切有情，不捨一切有情作意，不離大悲作意。」 

〔F.6b6〕སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་གནས་པ་འདྱིས་གནས་ཤྱིང་ཡྱིད་

ལ་བྱེད་པ་འདྱི་དང་མ་བྲལ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་སོད་པ་འདྱིས་རྣམ་པར་སོད་ཅྱིང་འདྱི་ལྟ་སེ། སྱིང་རེ་ཆེན་

པོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་དང་མ་བྲལ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་འདོད་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་ལྟ་ན་

ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀང་སྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་ནྱི་མ་བྲལ་ལོ། ། 

〔舍利子〕言：「具壽善現！汝說：『當知此菩薩摩訶薩住如是住，而不離此作意。』

若行如是行，謂不離此大悲作意故，許為菩薩摩訶薩。具壽善現！若爾一切有情皆將

為菩薩。何以故？具壽善現！一切有情皆不離大悲作意故。」 

〔F.7a1〕རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཡང་དག་པའྱི་ཚིག་

ཏུ་བརོད་པས་དོན་འདྱི་ཉྱིད་དུ་བཟུང་ན་ཁོད་ལ་ཡང་ཀླན་ཀར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་

སེམས་ཅན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་

རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་དབེན་པའྱི་

ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དབེན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མངོན་པར་

རོགས་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། ། 

善現答言：「具壽舍利子！善哉！善哉！若具壽舍利子說真實語故取此義，汝將成為

過失。何以故？如是，具壽舍利子！當知無有情故無作意。當知有情空故作意空。當

知有情無自性故作意無自性。當知離有情故離作意。當知有情非證正覺故作意非證正

覺。 

〔F.7a4〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིག་པར་

བྱའོ། །གཟུགས་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དབེན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ་བའྱི་ཕྱིར་

ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་རྣམས་

དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་

སོང་པ་ཉྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་
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པར་ཤེས་པ་དབེན་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དབེན་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ་བའྱི་

ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། ། 

具壽舍利子！當知色非有故無作意，當知色空故作意空，當知色無自性故作意無自

性，當知色遠離故作意遠離，當知色非證正等覺故作意非證正等覺。如是，當知受、

想、諸行、識非有故無作意，當知識空故作意空，當知識無自性故作意無自性，當知

識遠離故作意遠離，當知識非證正等覺故作意非證正等覺。 

〔F.7a7〕དེ་བཞྱིན་དུ་ཁམས་རྣམས་དང༌། སེ་མཆེད་རྣམས་དང༌། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་དང༌། བདེན་པ་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང༌། གཟུངས་ཀྱི་སོ་ཐམས་ཅད་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་

པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྱིད་དབེན་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་མངོན་པར་

རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མེད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ནྱི་གནས་པ་འདྱི་དང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་འདྱི་དང་མ་བྲལ་ལོ་ཞེས་ཁོ་བོ་སྨྲའོ། ། 

如是，當知諸界、諸處、諸緣起、諸諦、菩提分法、波羅蜜多、一切空、一切神通、

一切三摩地、一切陀羅尼門、乃至一切相智非有故無作意。如是當知一切智無體性，

一切智遠離，一切智非證正等覺故作意非證正等覺。具壽舍利子！因此法數，我說：

『菩薩摩訶薩不離此住及此作意。』」 

〔F.7b3〕དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གནང་སེ། རབ་འབྱོར་ལེགས་སོ་

ལེགས་ས།ོ །འདྱི་ལྟར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་མཐུས་རབ་འབྱོར་ཁོད་ཇྱི་ལྟར་སོན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསན་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་

ཁོད་ཀྱིས་བསན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། ། 

爾時，世尊讚具壽善現言：「善現！善哉！善哉！承如來大威神力，善現！應如汝所

說，如是向菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩亦當如汝所說，如是勤學般若

波羅密多。」 

〔F.7b5〕ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལེའུ་འདྱི་བཤད་པ་ན་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་རྣམ་
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པར་འགྱུར་བ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཏེ། གཡོས་རབ་ཏུ་གཡོས་ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་གཡོས་སོ། །འགུལ་རབ་ཏུ་འགུལ་ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་འགུལ་

ལོ། །ལྡེག་རབ་ཏུ་ལྡེག་ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་ལྡེག་གོ། །འཁྲུགས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་སོ། །འུར་འུར་རབ་ཏུ་འུར་ཀུན་དུ་

རབ་ཏུ་འུར་འུར་རོ། །ཤར་ཕོགས་དམའ་ན་ནུབ་ཕོགས་མཐོ། ནུབ་ཕོགས་དམའ་ན་ཤར་ཕོགས་མཐོ། ལྷོ་ཕོགས་དམའ་ན་བྱང་ཕོགས་

མཐོ། བྱང་ཕོགས་དམའ་ན་ལྷོ་ཕོགས་མཐོ། དབུས་དམའ་ན་མཐའ་མཐོ། མཐའ་དམའ་ན་དབུས་མཐོ་བར་གྱུར་ཏོ། ། 

說此般若波羅密多品時，此三千大千世界產生六種變動：搖動、極搖動、遍極搖動，

顫動、極顫動、遍極顫動，振動、極振動、遍極振動，湧動、極湧動、遍極湧動、攪

動，極攪動、遍極攪動，轟動、極轟動、遍極轟動。東沒西湧、西沒東湧、南沒北湧、

北沒南湧、中沒邊湧、邊沒中湧。 

〔F.7b7〕དེ་ནས་དེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཛུམ་པ་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛུམ་པ་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ལགས། རེན་གང་ལགས།  

此時世尊面露微笑。具壽善現白世尊言：「世尊！現此微笑是何因緣？」 

〔F.8a1〕བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་མྱི་མཇེད་འདྱི་ནང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་སོན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ན་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ཉྱིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སོན་པར་མཛད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕོགས་བཅུ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཀུན་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་

དག་ན་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་

ཉྱིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སོན་པར་མཛད་དོ། ། 

世尊言：「善現！正如於此娑婆世界宣說般若波羅蜜多，於東方無量無數世界，亦有

諸如來應供正等覺對諸菩薩摩訶薩宣說此般若波羅蜜多。如是於十方無量無數世界，

都有諸如來應供正等覺對諸菩薩摩訶薩宣說此般若波羅蜜多。」 

〔F.8a3〕ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསན་པ་འདྱི་བཤད་པའྱི་ཚེ་ལྷ་དང་མྱིའྱི་སེ་དགུ་རྣམས་

ལས་ཁག་ཁྱིག་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སེས་སོ། །ཕོགས་བཅུ་ཀུན་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་བསན་པའྱི་ཚེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་དག་གྱིས་བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལམ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་

ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་བསན་ཟྱིན་ཏོ། ། 
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具壽善現說此般若波羅蜜多教法時，從諸人天九生中有十二千億有情生無生法忍。於

諸十方世界，宣說此諸佛世尊之般若波羅蜜多教法時，都有無量無數有情發無上正等

菩提心。」 

以上為定出聖道。 

以此等宣說定出正行。 

宣說一切相智竟。 

འཕགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པར་དག་པར་གཏུགས་པ་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་རབ་འབྱོར་གྱི་ལེའུ་སེ་དང་པོའོ།། །། 

聖薄伽梵母般若波羅蜜多兩萬五千--隨順現觀莊嚴合論，依據一切相智善現品第一。 

 


