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菩提⼼释 
⼤阿阇黎圣龙树造论 

蒋扬仁钦博⼠译注与校对 

梵⽂：बोिधिचत्तिववरणनाम 
藏译： byང་uབ་སེམས་kyི་འgེrལ་པ་ཞེས་by་བ།  
汉译：菩提⼼释 

དཔལ་rd3་rj5་སེམས་དཔའ་ལ་yག་འཚལ་ལོ།། 
礼敬吉祥⾦刚萨埵 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་brལ་བ། །uང་པོ་ཁམས་དང་skyེ་མཆེད་kyི། །གzuང་དང་འཛCན་པ་rnམས་spངས་པ། །  

远离诸实物︔蕴界及处之，所能等皆灭︔  
ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་skyེས་པ། །sོtང་པ་ཉིད་kyི་རང་བཞིན་ནོ། ། 
法无我平等，故⼼本不⽣，是空之体性。  

ཞེས་by་བ་འbyuང་ངོ་། །སངས་rgyས་བཅོམ་ldན་འདས་rnམས་དང་། byང་uབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ3་ད5་rnམས་kyིས་ཇི་ltར་byང་uབ་ཆེན་པོར་uགས་བskyེད་པ་དེ་བཞིན་du། བདག་གིས་
kyང་སེམས་ཅན་མ་བsgrལ་བ་rnམས་བsgrལ་བ་དང་། མ་gོrལ་བ་rnམས་དgོrལ་བ་དང་། །དbuགས་མ་yuང་བ་rnམས་དbuགས་དbyuང་བ་དང་། །ཡོངས་su་my་ངན་ལས་མ་འདས་པ་rnམས་
ཡོངས་su་my་ངན་ལས་བzl་བའི་yིར་duས་འདི་ནས་བzuང་sེt་sིང་པོ་byང་uབ་ལ་མཆིས་kyི་བར་du་byང་uབ་ཆེན་པོར་སེམས་བskyེད་པར་བgyིའོ། །byང་uབ་སེམས་དཔའ་གསང་
sŋགས་kyི་sgོར་spyད་པ་sོpyད་པ་rnམས་kyིས་དེ་ltར་kuན་rོǳབ་kyི་rnམ་པས་byང་uབ་kyི་སེམས་sོmན་པའི་རང་བཞིན་བskyེད་ནས། དོན་དམ་པ་byང་uབ་kyི་སེམས་བsgོམ་པའི་sོtབས་kyིས་
བskyེད་པར་by་བ་ཡིན་པས་དེའི་yིར་དེའི་རང་བཞིན་བཤད་པར་byའོ། ། 
经云，如佛薄伽梵及诸⼤菩萨等发⼤菩提⼼，我今亦为诸有情，未离令远离、
未脱令解脱、未息得歇息、未涅槃证涅槃故，从今起乃至无上菩提前，定发菩
提⼼！现⾏密咒门之诸菩萨众，依如是世俗相，发起菩提愿性之⼼后，以修习
之⼒发胜义菩提⼼故，今说彼⼆⼼之体性： 

byང་uབ་སེམས་kyི་བདག་ཉིད་དངོས། །དཔལ་ldན་rd3་rj5་rnམས་བtuད་དེ། །byང་uབ་སེམས་kyི་བsgོམ་པ་ནི། །srིད་པ་འཇིག་དེ་ བདག་གིས་བཤད། །  1

1. 敬菩提⼼性，吉祥⾦刚等︔观修菩提⼼，我说灭轮回。 

སངས་rgyས་rnམས་kyིས་ byང་uབ་སེམས། །བདག་དང་uང་སོགས་rnམ་རིག་གི །rོtག་པ་rnམས་kyིས་མ་བsིgrབས་པ། །rtག་tu་sོtང་ཉིད་མཚན་ཉིད་བཞེད། ། 2

2. 佛说我及蕴，诸识之妄念，不障菩提⼼，常许是空相。 

sིང་rེjས་བrlན་པའི་སེམས་kyིས་ནི། །འབད་པས་བsgོམ་པར་by་བ་ཡིན། །uགས་rེjའི་བདག་ཉིད་སངས་rgyས་kyིས། །byང་uབ་སེམས་འདི་rtག་tu་བsgོམ། ། 

3. 以悲滋润⼼，精进勤修⾏。⼤悲诸佛说，常修菩提⼼。 

破非佛外道宗義 
mu་sེtགས་ཅན་gyིས་གང་བrtག་པ། །བདག་དེ་རིགས་པས་rnམ་དpyད་ན། །uང་པོ་kuན་gyི་ནང་rnམས་ནི། །གང་ཞིག་གནས་kyང་rེད་མ་ཡིན། ། 
4. 外道所设我，依理观其性，遍蕴中有我，然彼不可得。 

uང་rnམས་ཡོད་kyི་དེ་rtག་མིན། །དེ་ཡང་བདག་གི་ང3་བ3་མhན། །གང་ཡང་rtག་དང་མི་rtག་གཉིས། །rེtན་དང་བrེtན་པའི་དངོས་པ3་མ5ད། ། 
5. 有蕴蕴非常，蕴亦非我性︔常与无常⼆，所能依皆无。  3
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བདག་ཅེས་by་sེt་ཡོད་མིན་ན། །bེyད་པ3་ཞ5ས་by་ག་ལ་rtག །ཆོས་ཅན་ཡོད་ན་ཆོས་rnམས་ལ། །འཇིག་rེtན་ན་ནི་sོpyད་པ་འjuག ། 
6. 若我是非有，作者岂是常︖有法故诸法，趋入世间⾏。  4

གང་yིར་rtག་པ་དོན་bེyད་པ། །རིམ་དང་ཅིག་ཅར་gyིས་མིན་པ། །དེ་yིར་yི་རོལ་ནང་du་ནི། །rtག་པའི་དངོས་དེ་མེད་པ་ཉིད། ། 
7. 常故无次序，同具之造作，故常之事物，外内皆非有。  5

གལ་ཏེ་nuས་ན་ཅི་sེt་lོtས། །དེ་ནི་ཅིག་ཅར་དངོས་འbིyན་འgyuར། །གང་ཞིག་དངོས་གཞན་ལ་lོtས་ལ། །དེ་ནི་rtག་དང་nuས་ldན་མིན། ། 
8. 若能何须待︖ 事物应同具︔ 何待余事物，非常且无能。  6 7 8

གལ་ཏེ་དངོས་ན་rtག་མིན་ཏེ། དངོས་rnམས་rtག་tu་skད་ཅིག་yིར། །གང་yིར་མི་rtག་དངོས་པོ་ལ། །bེyད་པ་པ3་ཉhད་བཀག་པ་མེད། ། 
9. 是事物非常，事物恒刹那，故于无常物，不破作者性。  9

破聲聞部 
བདག་སོགས་brལ་བའི་འཇིག་rེtན་འདི། །uང་པོ་ཁམས་དང་skyེ་མཆེད་དང་། །གzuང་འཛCན་bl3་ཡhས་འཇོམས་པར་འgyuར། །bl3་ཡhས་rnམ་པར་འཇོམས་པར་འgyuར། །  10

10. 离我 此世间，蕴与界及处，所能由觉灭，由觉灭诸相。  11 12

ཕན་པར་བཞེད་ པ་rnམས་kyིས་ནི། །གzuགས་དང་ཚqར་བ་འdu་ཤེས་དང་། །འdu་bེyད་rnམ་ཤེས་uང་པོ་lŋ། དེ་ltར་ཉན་ཐོས་rnམས་ལ་གsuངས། ། 13

11. 承许利众者，为诸声闻众，⾊受想⾏识，如是说五蕴。  14

 rkང་གཉིས་མཆོག་གིས་rtག་tu་ཡང་། །གzuགས་ནི་དbu་བ་rོdས་འdrར་snང་། །ཚqར་བ་u་ཡི་u་buར་འdr། །འdu་ཤེས་sིmག་rgyu་དང་མuངས་ཤིང་། ། 
12. ⼆⾜尊常⽰，⾊蕴如泡沫，受蕴似⽔泡，想蕴同眼翳， 

འdu་bེyད་u་ཤིང་དང་འdr་ལ། །rnམ་ཤེས་sgyu་མ་lt་bu་ཞེས། །uང་པོ་བstན་པ་འདི་lt་bu། །byང་uབ་སེམས་དཔའ་rnམས་ལ་གsuངས། ། 
13. ⾏蕴似芭蕉，识蕴如幻化，如是为菩萨，开⽰诸蕴体。 

 འbyuང་ཆེན་བཞི་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །གzuགས་kyི་uང་པོར་རབ་tu་བཤད། །lhག་མ་གzuགས་མེད་ཉིད་du་ནི། །མེད་ན་མི་འbyuང་yིར་ན་འgruབ། ། 
14. 广说⾊蕴之，四⼤之体性，无故非有故，余皆非⾊蕴。  15

དེ་དག་rnམས་kyི་མིག་གzuགས་སོགས། ཁམས་rnམས་བཤད་པ་དེ་དག་ཉིད། །skyེ་མཆེད་དང་ནི་གzuང་བ་དང་། །འཛCན་པར་ཡང་ནི་ཤེས་པར་by། ། 

15. 依彼理应知，所说诸眼等，诸⾊与诸界，所执及能执。 
 
གzuགས་rduལ་མེད་གཞན་དབང་པ3་མ5ད། །bེyད་པ3འh་དབང་པ3་ཤhན་tu་མེད། །skyེད་པ་པོ་དང་skyེད་པ་དག །ཡང་དག་skyེད་པར་རིགས་མ་ཡིན། །  16

16. 无⾊尘无根，绝无作者根︔⽣者及所⽣，真实⽣非理。  17

གzuགས་rduལ་དབང་ཤེས་skyེད་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་དབང་པོ་ལ་འདས་ཡིན། །འduས་པས་དེ་rnམས་skyེད་bེyད་ན། །ཚqགས་པ་དེ་ཡང་མི་འདོད་དོ། ། 
17. ⾊尘远离根，彼不⽣根识，聚故⽣彼等。聚体亦不许。  18

  
yོགས་kyི་དbེy་བས་yེ་བ་ཡིས། །rduལ་rན་ལ་ཡང་དbེy་བ་མཐོང་། །གང་ལ་ཆ་ཤས་kyིས་བrtགས་པ། །དེར་ནི་rduལ་rན་ཇི་ltར་འཐད། ། 
18. 由向 分解故，可见尘亦解，以⽀分⽽观，微尘岂合理︖ 19

Page !2



बोिधिचत्तिववरणनाम			-			byང་uབ་སེམས་kyི་འgེrལ་པ།			-			对勘版菩提心释汉译	2022年

yི་རོལ་དོན་ནི་rnམ་གཅིག་ལ། །ཐ་དད་ཤེས་པ་འjuག་པར་འgyuར། །ཡིད་འོང་གzuགས་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་གཞན་ལ་གཞན་du་འgyuར། ། 
19. 外境单⼀相，可由异识入，如诸悦意⾊，彼彼皆成异。 

buད་མེད་གzuགས་ནི་གཅིག་pu་ལ། །རོ་དང་འདོད་by་བཟའ་བ་ལ། །kuན་rgyu་ཆགས་ཅན་yི་rnམས་བཞིན། །rnམ་པར་rོtག་པ་གsuམ་ཡིན་ནོ། ། 
20. 于同⼀女身，有三分别执：⼫所欲所食，梵⾏痴男⽝。 

དོན་མuངས་པ་ཡིས་དོན་bེyད་པ། །rmི་ལམ་གནོད་པ་བཞིན་མིན་ནམ། །rmི་ལམ་སད་པའི་གནས་skབས་ལ། །དོན་bེyད་པ་ལ་yད་པར་མེད། ། 
21. 同境起作⽤，梦岂能同害︖ 离梦⽽醒时，作⽤无区别。  20 21

破唯识宗 
གzuང་དང་འཛCན་པའི་ང3་བ3་ཡhས། །rnམ་ཤེས་snང་བ་གང་ཡིན་པ། །rnམ་ཤེས་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །yི་རོལ་དོན་ནི་འགའ་ཡང་མེད། ། 
22. 识所见⼀切，所能之体性，不与识体异，外境皆非有。  22

དེ་yིར་དངོས་པ3འh་ང3་བ�ར་ནི། །yི་དོན་rnམ་པ་kuན་tu་མེད། །rnམ་ཤེས་ས3་ས�ར་snང་བ་འདི། །གzuགས་kyི་rnམ་པར་snང་བར་འgyuར། ། 
23. 故遍实物之，性相无外境︔ 识见⼀⼀⾊，此为见⾊相。  23 24

ཇི་ltར་skyེ་བ3་ས5མས་rmོངས་པས། །sgyu་མ་sིmག་rgyu་dིr་ཟ་ཡི། །gོrང་yེར་ལ་སོགས་མཐོང་བ་ltར། །དེ་བཞིན་གzuགས་སོགས་snང་བ་ཡིན། ། 
24. 凡夫⼼愚故，见幻及阳焰，与⼲闼婆城，如是见⾊等。  25

བདག་tu་འཛCན་པ་བzོlག་པའི་yིར། །uང་པོ་ཁམས་སོགས་བstན་པ་ཡིན། །སེམས་ཙམ་པོ་ལ་གནས་ནས་ནི། །skལ་ཆེན་rnམས་kyིས་དེ་ཡང་spངས། ། 
25. 为除我执故，宣说蕴界等。 凡持唯识论，⼤⼠亦破彼。  26 27

rnམ་པར་ཤེས་པར་smr་བ་ལ། །sn་ཚqགས་འདི་ནི་སེམས་su་gruབ། །rnམ་ཤེས་རང་བཞིན་གང་ཞེ་ན། །ད་ནི་དེ་ཉིད་བཤད་by་sེt། ། 
26. 宣说唯识宗，诸相由⼼⽣。谓⼼性为何︖今解说彼义：  28

建⽴中观宗 
འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །uབ་པས་བstན་པ་གང་མཛད་དེ། །bིyས་པ་rnམས་kyིས་skrག་པ་ནི། །spང་བའི་yིར་ཡིན་དེ་ཉིད་མིན། ། 
27. 能仁所宣⽰，诸法唯⼼造，是为断愚惧，然非佛本意。 

唯识驳 
kuན་བཏགས་དང་ནི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་su་gruབ་པ་འདི་ཉིད་ནི། །sོtང་ཉིད་བདག་ཉིད་གཅིག་pu་ཡི། །ང3་བ3་ས5མས་ལ་བrtག་པ་ཡིན། ། 
28. 遍计依他起，以及圆成实，唯⼀空性义，彼性设为⼼。  29

建⽴中观宗 
ཐེག་ཆེན་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་ལ། །ཆོས་ལ་བདག་མེད་མཉམ་པ་ཉིད། །སེམས་ནི་གདོད་ནས་མ་skyེས་ཏེ། །སངས་rgyས་kyིས་ནི་མདོར་བsduས་གsuངས། ། 
29. 对喜⼤乘者，佛说诸法之，无我皆平等，⼼非原始⽣。 

唯识驳 
 rnལ་འbོyར་sོpyད་པ་པ་rnམས་kyིས། །རང་གི་སེམས་kyི་དབང་byས་ཏེ། །གནས་ཡོངས་gyuར་ནས་དག་པའི་སེམས། །ས3་ས�་རང་རིག་sོpyད་yuལ་བrོjད། ། 
30. 瑜伽⾏者说：掌控⾃⼼后，圆满得净⼼，⼀⼀⾃证境。  30
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建⽴中观宗 
འདས་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་མེད། །མ་འོངས་པ་ནི་ཐོབ་པ་མིན། །གནས་yིར་གནས་ནི་ཡོངས་gyuར་པ། ད་lt་བ་ལ་ག་ལ་ཡོད། ། 
31. 过去皆非有，未来不可得，住故成已住，云何有现在︖  31

དེ་ཇི་ltར་དེ་ltར་snང་མིན། །ཇི་ltར་snང་དེ་དེ་ltར་མིན། །rnམ་ཤེས་བདག་མེད་ང3་བ3་st5། །rེtན་གཞན་rnམ་པར་ཤེས་པ་མེད། ། 
32. 是有非所见，所见非所现，识乃无我性，异所依识无。  32

ཇི་ltར་ཁབ་ལེན་དང་ཉེ་བས། །lcགས་ནི་myuར་du་ཡོངས་su་འཁོར། །དེ་ལ་སེམས་ནི་ཡོད་མིན་ཏེ། །སེམས་དང་ldན་བཞིན་ snང་བར་འgyuར། ། 33

33. 如近磁⽯故，铁⽚速近住，磁铁中无识，见彼似有识。  34

དེ་བཞིན་kuན་གཞིའི་rnམ་ཤེས་ནི། །བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་du་ནི། །གང་ཚ�་འgr3་འ�ང་གཡོ་བར་འgyuར། །དེ་ཚ�་srིད་པ་འཛCན་པར་bེyད། ། 
34. 同理阿赖识，非实见似实，去来移动时，此时便轮回。  35

ཇི་ltར་rgy་མཚq་དང་ནི་ཤིང་། །སེམས་ནི་མེད་kyང་གཡོ་བར་འgyuར། །དེ་བཞིན་kuན་གཞིའི་rnམ་ཤེས་ནི། །luས་བrེtན་ནས་ནི་གཡོ་བ་ཡིན། ། 
35. 犹如海与⽊，无⼼仍动摇，同理推阿赖，依身⽽移动。  36

luས་མེད་ན་ནི་rnམ་པར་ཤེས། །ཡོད་པ་མིན་ཞེས་ཡོངས་rོtག་ན། །དེ་ཡི་ས3་ས�་རང་རིག་ཉིད། །ཅི་འdr་ཞེས་kyང་བrོjད་པར་gyིས། ། 
36. 周遍观察时，无身则无识。汝应释何谓，个别⾃证性。  37

ས3་ས�་རང་རིག་ཉིད་བrོjད་པས། །དེ་ནི་དངོས་པ3་ཉhད་du་བrོjད། །འདི་དེ་ཡིན་ཞེས་བrོjད་པར་ནི། །nuས་མིན་ཞེས་kyང་བrོjད་པ་ཡིན། ། 
37. 因说别⾃证，许彼是事物。释此是彼义，亦说为不能。  38

རང་ལ་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བskyེད་པར་by་བའི་yིར། །rtག་tu་འruལ་པ་མེད་པར་ནི། །མཁས་rnམས་རབ་tu་འjuག་པ་ཡིན། ། 
38. 依⾃所决定，为他⽣定解，故常离谬误，极趣博⼠位。  39

ཤེས་པས་ཤེས་by་rོtགས་པ་sེt། །ཤེས་by་མེད་པར་ཤེས་པ་མེད། །དེ་lt་ན་ནི་རིག་by་དང་། །རིག་bེyད་མེད་ཅེས་ཅིས་མི་འདོད། ། 
39. 识证所知故，无所知无识，如是何不许，无所知能知︖ 

སེམས་ནི་མིང་ཙམ་ཡིན་པ་sེt། །མིང་ལས་གཞན་du་འགའ་ཡང་མེད། །མིང་ཙམ་du་ནི་rnམ་རིག་བlt། །མིང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། ། 
40. 识乃唯名也，除名无余法︔识见皆唯名，名亦无⾃性。 

ནང་ངམ་དེ་བཞིན་yི་རོལ་ལམ། །ཡང་ན་གཉིས་ཀའི་བར་དག་tu། །rgyལ་བ་rnམས་kyིས་སེམས་མ་rེད། །དེ་yིར་sgyu་མའི་རང་བཞིན་སེམས། ། 
41. 内相或外相，或于内外间，诸佛不得⼼，故是幻性⼼。 

ཁ་དོག་དbིyབས་kyི་དbེy་བའམ། །གzuང་བ་དང་ནི་འཛCན་པའམ། །skyེས་པ་buད་མེད་མ་ནིང་སོགས། །ང3་བ3་ས5མས་ནི་གནས་པ་མིན། ། 
42. 形⾊之分类，所执与能执，男女阴阳等，⼼不住彼性。 

མདོར་ན་སངས་rgyས་rnམས་kyིས་ནི། །གཟིགས་པར་མ་gyuར་གཟིགས་མི་འgyuར། །རང་བཞིན་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཇི་lt་buར་ནི་གཟིགས་པར་འgyuར། ། 
43. 总⾔诸胜者，不曾见未见，无⾃性体性，如何能观见︖  40
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དངོས་པ3་ཞ5ས་by་rnམ་rོtག་ཡིན། །rnམ་rོtག་མེད་པ་sོtང་པ་ཡིན། །གང་du་rnམ་rོtག་snང་gyuར་པ། །དེར་ནི་sོtང་ཉིད་ག་ལ་ཡོད། ། 
44. 谓实乃妄念，无念即是空。妄念现何法，彼岂能有空︖ 

rོtག་by་rོtག་bེyད་rnམ་པའི་སེམས། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་rnམས་kyིས་མ་གཟིགས། །གང་ན་rོtག་by་rོtག་bེyད་ཡོད། །དེར་ནི་byང་uབ་ཡོད་མ་ཡིན། ། 
45. 诸如来不见，所知能知识。何处有所能，于彼无菩提。 

མཚན་ཉིད་མེད་ཅིང་skyེ་བ་མེད། །ཡོད་gyuར་མ་ཡིན་ངག་ལམ་brལ། །མཁའ་དང་byང་uབ་སེམས་དང་ནི། །byང་uབ་གཉིས་མེད་མཚན་ཉིད་ཅན། ། 
46. 无性亦无⽣，非有离⾔喻，虚空菩提⼼，离⼆ 菩提性。 41

byང་uབ་sིང་པོ་ལ་བuགས་པའི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པ3འh་སངས་rgyས་དང་། །བrེʦ་ldན་kuན་gyིས་duས་kuན་du། །sོtང་པ་མཁའ་དང་མuངས་པར་མyེན། ། 
47. 觉悟胜⼤⼠，安住菩提藏，恒时怀⼤悲，证空同虚空。 

དེ་yིར་ཆོས་rnམས་kuན་gyི་གཞི། །ཞི་ཞིང་sgyu་མ་དང་མuངས་པར། །གཞི་མེད་srིད་པ་འཇིག་bེyད་པའི། །sོtང་པ་ཉིད་ནི་rtག་tu་བsgོམ། ། 
48. 故灭诸法之，基础皆如幻。无基能灭有 ，应恒观空性。 42

skyེ་མེད་དང་ནི་sོtང་ཉིད་དང་། །བདག་མེད་ཅེས་byར་sོtང་པ་ཉིད། །བདག་ཉིད་དམན་པ་གང་sgོམ་པ། །དེ་དེ་sgོམ་པར་bེyད་པ་མིན། ། 
49. 无⽣以及空，无我皆空性。若修劣空观，将离空性观。 

དགེ་དང་མི་དགེའི་rnམ་rོtག་གི །rgyuན་ཆད་པ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། །sོtང་ཉིད་སངས་rgyས་kyིས་གsuངས་གཞན། །དེ་དག་sོtང་པ་ཉིད་མི་བཞེད། ། 
50. 善恶之妄念，其续之断相，空性诸佛说，除此不许空。 

སེམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པ་ཡི། །གནས་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །དེ་དག་sོtང་ཉིད་བsgོམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའ་བsgོམ་པར་བཞེད་པ་ཡིན། ། 
51. ⼼离所缘境，安住虚空性，彼等空性观，许为虚空观。 

sོtང་ཉིད་སེང་གེའི་sgr་ཡིས་ནི། smr་བ་ཐམས་ཅད་skrག་པར་མཛད། །གང་དང་གང་du་དེ་དག་བuགས། །དེ་དང་དེར་ནི་sོtང་ཉིད་འgyuར། ། 
52. 空相狮⼦吼，震摄⼀切说。彼住于何处，⼀切皆空性。 

གང་གི་rnམ་ཤེས་skད་ཅིག་མ། །དེ་ཡི་དེ་ནི་rtག་མ་ཡིན། །སེམས་ནི་མི་rtག་ཉིད་ཡིན་ན། །sོtང་པ་ཉིད་དང་ཇི་ltར་འགལ། ། 
53. 何识刹那性，彼之性非常，若识是无常，与空性何违︖ 

མདོར་ན་སངས་rgyས་rnམས་kyིས་ནི། །སེམས་ནི་མི་rtག་ཉིད་བཞེད་ན། །དེ་དག་སེམས་ནི་sོtང་ཉིད་du། །ཅི་ཡི་yིར་ན་བཞེད་མི་འgyuར། ། 
54. 总⾔诸佛陀，既许⼼非常，彼等何不许，⼼识皆空性︖ 

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སེམས་kyི་ནི། །རང་བཞིན་rtག་tu་མེད་པར་འgyuར། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་gyིས་gruབ་པ། །རང་བཞིན་མེད་ཉིད་བrོjད་པ་མིན། ། 
55. ⼼识之⾃性，从始未曾有。不将有⾃性，说成无⾃性。 

དེ་skད་བrོjད་ན་སེམས་kyི་ནི། །བདག་གི་གནས་པ་spངས་པ་ཡིན། །རང་གི་རང་བཞིན་ལས་འདས་པ། །དེ་ནི་ཆོས་rnམས་ཆོས་མ་ཡིན། ། 
56. 此时⼼啊你，应断住于我，离⼰之⾃性，诸法即非法。 

ཇི་ltར་bu་རམ་མངར་བ་དང་། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བ་བཞིན། །དེ་བཞིན་ཆོས་rnམས་ཐམས་ཅད་kyི། །རང་བཞིན་sོtང་པ་ཉིད་du་འདོད། ། 
57. 如蔗是⽢甜，如⽕性是炙，如是⼀切法，应许无⾃性。 
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sོtང་ཉིད་རང་བཞིན་du་བrོjད་པས། །གང་ཞིག་ཆད་པར་smr་བ་མིན། །དེས་ནི་rtག་པ་ཉིད་du་ཡང་། །འགའ་ཞིག་smrས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
58. 何者说空性，此非断有说，空论亦不是，堕常边之说。 

མ་རིག་ནས་བrʦམས་rg་བ་ཡི། །མཐར་uག་ཡན་ལག་བcu་གཉིས་kyི། །བrེtན་ནས་byuང་བའི་by་བ་ནི། །ཁ3་བ3་rmh་ལམ་sgyu་འdrར་འདོད། ། 
59. 无明至⽼死，乃至⼗⼆⽀，依缘⽽起故，我许如梦幻。 

ཡན་ལག་བcu་གཉིས་འཁོར་ལོ་འདི། །srིད་པའི་ལམ་du་འཁོར་བ་sེt། །དེ་ལས་གཞན་du་སེམས་ཅན་གང་། །ལས་འbrས་sོpyད་པར་འདོད་པ་མེད། ། 
60. ⼗⼆缘起⽀，轮回于有道，离此不承许，众⽣业果⾏。 

ཇི་ltར་མེ་ལོང་ལ་བrེtན་ནས། །བཞིན་gyི་དkyིལ་འཁོར་snང་gyuར་པ། །དེ་ནི་དེར་འཕོ་མ་ཡིན་ཞིང་། །དེ་མེད་པར་ཡང་དེ་ཡོད་མིན། ། 
61. 如依明镜照，能现容貌影，影不移于镜，无镜亦无影。 
  
དེ་བཞིན་uང་པ3་ཉhང་མཚམས་sོbyར། །srིད་པ་གཞན་du་skyེ་བ་དང་། །འཕོ་བ་མེད་པར་མཁས་rnམས་kyིས། །rtག་tu་ངེས་པར་by་བ་ཡིན། ། 
62. 同理结⽣时，无⽣死移转， 诸学者应当，恒决定此义。 43

མདོར་ན་sོtང་པའི་ཆོས་rnམས་ལ། །ཆོས་rnམས་sོtང་པ་skyེ་བར་འgyuར། །bེyད་པོ་ལས་འbrས་ལོངས་sོpyད་པ། །kuན་rོǳབ་tu་ནི་rgyལ་བས་བstན། ། 
63. 总⾔⼀切法，皆由空法⽣。佛说业果报，作者皆世俗。 

 ཇི་ltར་rŋ་ཡི་sgr་དང་ནི། །དེ་བཞིན་myu་gu་ཚqགས་པས་བskyེད། །yི་ཡི་rེtན་ཅིང་འbེrལ་འbyuང་བ། །rmི་ལམ་sgyu་མ་དང་མuངས་འདོད། ། 
64. 如同钟⿎声，亦如聚⽣苗，外相之缘起，承许如梦幻。 

ཆོས་rnམས་rgyu་ལས་skyེས་པ་ནི། །ནམ་ཡང་འགལ་བར་མི་འgyuར་ཏེ། །rgyu་ནི་rgyu་ཉིད་kyིས་sོtངས་པས། །དེ་ནི་skyེ་བ་མེད་པར་rོtགས། ། 
65. 诸法由因⽣，终不有相违。因由因⽽空，知此即无⽣。 

ཆོས་rnམས་kyི་ནི་skyེ་མེད་པར། །sོtང་ཉིད་ཡིན་པར་རབ་tu་བཤད། །མདོར་ན་uང་པོ་lŋ་rnམས་ནི། །ཆོས་kuན་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། ། 
66. 诸法不⽣论，是空性胜说。总⾔诸五蕴，即诸法之义。 

དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་བཤད་པས་ནི། །kuན་rོǳབ་rgyuན་ནི་འཆད་མི་འgyuར། །kuན་rོǳབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །དེ་ཉིད་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ། 
67. 如法说空时，莫断世俗续！迥异世俗之，空性不可得。 

kuན་rོǳབ་sོtང་པ་ཉིད་du་བཤད། །sོtང་པ་ཁོ་ན་kuན་rོǳབ་ཡིན། །མེད་ན་མི་འbyuང་ངེས་པའི་yིར། །byས་དང་མི་rtག་ཇི་བཞིན་ནོ། ། 
68. 世俗是空性，空性仅世俗，无此定无彼，如有为无常。 

kuན་rོǳབ་ཉོན་མོངས་ལས་ལས་byuང་། །ལས་ནི་སེམས་ལས་byuང་བ་ཡིན། །སེམས་ནི་བག་ཆགས་rnམས་kyིས་བསགས། །བག་ཆགས་brལ་ན་བདེ་བ་sེt། ། 
69. 世俗惑⽣业，业由⼼所⽣。⼼聚诸熏习，离习⽓则安。 

བདེ་བའི་སེམས་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །སེམས་ཞི་བ་ནི་rmོངས་མི་འgyuར། །rmོངས་མེད་དེ་ཉིད་rོtགས་པ་sེt། །དེ་ཉིད་rོtགས་པས་gོrལ་ཐོབ་འgyuར། ། 
70. 安则⼼宁静，⼼静则不愚，不愚证空性，证空得解脱。 
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དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་ཉིད། །byང་uབ་སེམས་མཆོག་དེ་ཉིད་དང་། །sོtང་ཉིད་du་ཡང་བཤད་པ་ཡིན། ། 
71. 真如真实际、无相与胜义，殊胜菩提⼼，亦说为空性。 

གང་དག་sོtང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་པའི་rེtན་མ་ཡིན། །འgོr་druག་srིད་པའི་བཙqན་རར་ནི། །rmོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འgyuར། ། 
72. 未通达空性，彼非解脱器︔六道轮回狱，痴者堕轮回。 

以上为胜义菩提⼼，以下为世俗菩提⼼ 
དེ་ltར་sོtང་པ་ཉིད་འདི་ནི། །rnལ་འbོyར་པ་ཡིས་བsgོམ་byས་ནས། །གཞན་gyི་དོན་ལ་ཆགས་པའི་blོ། །འbyuང་བར་འgyuར་བར་ཐེ་ཚqམ་མེད། ། 
73. 瑜伽师观修，如是空性故，无疑决定⽣，利他之贪⼼。 

གང་དག་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །གཉེན་བ ཤེས་gyuར་པས་བདག་ལ་sོŋན། །ཕན་པ་byས་པར་gyuར་པ་ཡི།  
།སེམས་ཅན་དེ་དག་rnམས་ལ་ནི། །byས་པ་གཟོ་བར་འgyuར་བར་by། ། 
74. ⽗母与亲友，于我具昔恩，故于诸有情，今应报其恩。 

srིད་པའི་བཙqན་རར་སེམས་ཅན་ནི། །ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་གduངས་rnམས་ལ། །བདག་གིས་sduག་བsŋལ་bིyན་པ་ltར། །དེ་བཞིན་བདེ་བ་sིbyན་པར་རིགས། ། 
75. 有情住有狱，因惑⽕受苦，如我曾施苦，今施乐应理。 

འཇིག་rེtན་བདེ་འgོr་ངན་འgr3་ཡhས། །འདོད་དང་མི་འདོད་འbrས་bu་དེ། །སེམས་ཅན་rnམས་ལ་ཕན་པ་དང་། །གནོད་པ་ལས་ནི་འbyuང་བར་འgyuར། ། 
76. 世间善恶趣，悦与不悦果，皆由利有情，或害有情起。 

སེམས་ཅན་བsེtན་པས་སངས་rgyས་kyི། །གོ་འཕང་bl་མེད་ཉིད་gyuར་ན། །lh་དང་མི་ཡི་ལོངས་sོpyད་གང་། །ཚངས་དང་དབང་པོ་drག་པོ་དང་། ། 
77. 依众⽣可得，无上佛位果，天⼈之受⽤，成梵天权猛。  

འཇིག་rེtན་skyོང་བས་བsེtན་དེ་དག །སེམས་ཅན་ཕན་པ་ཙམ་ཞིག་གིས། །མ་drངས་པ་ནི་འgོr་གsuམ་འདིར། །འགའ་ཡང་མེད་ལ་མཚར་ཅི་ཡོད། ། 
78. 仅利有情⼼，引世间依怙，三界中无余，除此有何奇︖ 

སེམས་དmyལ་duད་འgr3་ཡh་dwགས་su། །sduག་བsŋལ་rnམ་པ་du་མའི་དངོས། །སེམས་ཅན་rnམས་kyིས་mོyང་བ་གང་། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་གནོད་ལས་byuང་། ། 
79. 诸有情所受，于三恶趣道，⼼受种种苦，源于害有情。 

བkེrས་sོkམ་ཕན་uན་rེdག་པ་དང་། །གཟིར་བ་ཡི་ནི་sduག་བsŋལ་ཉིད། །བzོlག་པར་དཀའ་ཞིང་ཟད་མེད་དེ། །སེམས་ཅན་གནོད་པའི་འbrས་bu་ཡིན། ། 
80. 无量难遮⽌，饥渴互⽃争，折磨等苦果，是害有情果。 

སངས་rgyས་byང་uབ་སེམས་ཉིད་དང་། །བདེ་འgོr་དང་ནི་ངན་འgོr་གང་། །སེམས་ཅན་དག་གི་rnམ་sིmན་kyང་། །ང3་བ�་གཉིས་su་ཤེས་པར་by། ། 
81. 诸佛与菩萨，善趣及恶趣，众⽣之异熟，应知有⼆性 。 44

དངོས་པོ་kuན་gyི་བsེtན་by་ཞིང་། །རང་གི་luས་བཞིན་བsruང་བར་by། །སེམས་ཅན་rnམས་ལ་ཆགས་brལ་བ། །duག་བཞིན་འབད་པས་spང་བར་by། ། 
82. 犹如护⾃身，应守诸德 依。如毒应勤断，离贪于有情。 45

ཉན་ཐོས་rnམས་ནི་ཆགས་brལ་བས། །byང་uབ་དམན་པ་ཐོབ་མིན་ནམ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་su་མ་དོར་བས། །rོǳགས་སངས་rgyས་kyིས་byང་uབ་ཐོབ། ། 
83. 声闻断贪故，仅得劣菩提︔不舍有情故，⽅可得佛觉。 
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དེ་ltར་ཕན་དང་མི་ཕན་པའི། །འbrས་bu་འbyuང་བར་དpyད་པ་ན། །དེ་དག་skད་ཅིག་གཅིག་kyང་ནི། །རང་དོན་ཆགས་ཤིང་ཇི་ltར་གནས། ། 
84. 既已如是观，有无益之果，汝岂能每刻，贪⼰⾏⾃利︖ 

sིང་rེj་བrtན་པའི་rʦ་བ་ཅན། །byང་སེམས་myu་gu་ལས་byuང་བ། །གཞན་དོན་གཅིག་འbrས་byང་uབ་ནི། །rgyལ་བའི་srས་rnམས་sgོམ་པར་bེyད། ། 
85. 诸佛⼦应⾏，以坚悲为根，菩提⼼为苗，利他果菩提。 

གང་ཞིག་བsgོམས་པས་བrtན་པ་ནི། །གཞན་gyི་sduག་བsŋལ་gyིས་bེrད་ནས། །བསམ་གཏན་བདེ་བ་དོར་ནས་kyང་། །མནར་མེད་པ་ཡང་འjuག་པར་bེyད། ། 
86. 坚定其观故，畏他仍受苦，故舍静虑乐，亦进无间狱。 

འདི་ནི་ངོ་མཚར་འདི་བsŋགས་འོས། །འདི་ནི་དམ་པའི་uལ་luགས་མཆོག །དེ་དག་rnམས་kyི་རང་luས་དང་། །ནོར་rnམས་bིyན་པ་ངོ་མཚར་མིན། ། 
87. 赞此妙奇有，此乃尊圣道。彼等舍⾃身，施财等无奇，  46

ཆོས་rnམས་sོtང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འbrས་bu་sེtན་པ་གང་། །དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་མཚར། །rmད་du་byuང་བས་rmད་du་byuང་། ། 
88. 已知诸法空，后观业果故，稀奇妙稀奇，奇有胜奇有！ 

སེམས་ཅན་བskyབ་པའི་བསམ་པ་ཅན། །དེ་དག་srིད་པའི་འདམ་skyེས་kyང་། །དེ་byuང་ཉེས་པས་མ་གོས་པ། །u་ཡི་པdmའི་འདབ་མ་བཞིན། ། 
89. 具救有情⼼，菩萨⽣于泥，却不染诸秽，宛如莲花瓣。 

kuན་བཟང་ལ་སོགས་rgyལ་བའི་srས། །sོtང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་ནི།  །ཉོན་མོངས་buད་ཤིང་བsrེགས་མོད་kyི། །དེ་ltའང་sིང་rེjས་བrlན་gyuར་ཅིང་། ། 47

90. 普贤等佛⼦，依空智慧⽕，燃烧烦恼⽊，却以悲滋润。 

sིང་rེjའི་དབང་du་gyuར་པ་rnམས། །ག ཤེགས་དང་བltམས་དང་རོལ་པ་དང་། །ཁབ་ནས་འbyuང་དང་དཀའ་བ་sོpyད། །byང་uབ་ཆེ་དང་བduད་sེd་འཇོམས། ། 
91. 随悲所转故，来去 ⽣与戏、王室及苦⾏、驱魔⼤菩提、 48

ཆོས་kyི་འཁོར་ལོ་བsོkར་བ་དང་། །lh་rnམས་kuན་ལ་uགས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་du་ནི་my་ངན་ལས། །འདས་པ་sོtན་པར་མཛད་པ་ཡིན། ། 
92. 以及转法轮、说法于神众、安住涅槃相，彼皆佛⽰现。 

ཚངས་དང་དབང་པོ་yབ་འjuག་དང་། །drག་སོགས་གzuགས་su་spruལ་མཛད་ནས། །འgོr་བ་འduལ་བའི་sོbyར་བ་ཡིས། །uགས་rེjའི་རང་བཞིན་ཅན་གར་མཛད། ། 
93. 梵天遍⾏天，化身威猛⾊，调伏众⽣⾏，悲性作舞演。 

srིད་པའི་ལམ་ལ་skyོ་rnམས་ལ། །ངལ་ས3འh་དོན་du་ཐེག་པ་ཆེ། །འbyuང་བའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པོ་ཡང་། །གsuངས་པ་ཡིན་ཏེ་དོན་དམ་མིན། ། 
94. 厌离三界者，为彼之憩息，说⼆⼤乘慧，然彼非胜义。  49

ཇི་srིད་སངས་rgyས་kyིས་མ་བskuལ། །དེ་srིད་ཡེ་ཤེས་luས་དངོས་ཅན། །ཏིང་འཛCན་mོyས་པས་བrgyལ་ འgyuར་བ། །ཉན་ཐོས་དེ་དག་གནས་པར་འgyuར། ། 50

95. 乃至佛未请，彼具智慧身，迷定如 昏厥，声闻住其地。 51

བskuལ་ན་sn་ཚqགས་གzuགས་kyིས་ནི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་ཆགས་gyuར་ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚqགས་བསགས་ན། །སངས་rgyས་byང་uབ་ཐོབ་པར་འgyuར། ། 
96. 劝故于有情，起贪化诸身，集⼆资粮故，成就佛菩提。 

གཉིས་kyི་བག་ཆགས་ཡོད་པའི་yིར། །བག་ཆགས་ས་བོན་བrོjད་པ་ཡིན། །ས་བོན་དེ་དངོས་ཚqགས་པ་ནི། །srིད་པའི་myu་gu་skyེད་པར་bེyད། ། 
97. 具⼆习⽓故，习⽓谓种⼦，彼种与缘聚，⽣成轮回苗。 
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འཇིག་rེtན་མགོན་rnམས་kyིས་བstན་པ། །སེམས་ཅན་བསམ་དབང་rེjས་འgོr་བ། །འཇིག་rེtན་du་ནི་ཐབས་མང་པོ། །rnམ་པ་མང་པོ་ཐ་དད་འgyuར། ། 
98. 世间怙主说，随顺有情意，且依多⽅便，异相 于世间。 52

ཟབ་ཅིང་rgy་ཆེའི་དbེy་བ་དང་། །ལ་ལར་གཉིས་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཐ་དད་བstན་པ་ཡིན་ཡང་ནི། །sོtང་དང་གཉིས་མེད་ཐ་དད་མིན། ། 
99. 某说⼆性相，深广之类别，虽⽰相异性，空无⼆非异。  53

གzuངས་rnམས་དང་ནི་ས་rnམས་དང་། །སངས་rgyས་ཕ་རོལ་yིན་གང་དག །དེ་དག་byང་uབ་སེམས་kyི་ཆར། །kuན་མyེན་rnམས་kyིས་གsuངས་པ་ཡིན། ། 
100.⼀切遍智说：咒地等功德，彼岸觉皆是，菩提⼼所现。 

luས་ངག་ཡིད་kyིས་rtག་པར་ནི། །དེ་ltར་སེམས་ཅན་དོན་bེyད་པ། །sོtང་ཉིད་rོʦད་པར་smr་rnམས་ལ། །ཆད་པའི་rོʦད་པ་ཉིད་ཡོད་མིན། ། 
101.以三门恒观，如是利有情。空性之诤论，并非诤断论。 

འཁོར་བ་my་ངན་འདས་པ་ལ། །བདག་ཉིད་ཆེ་དེ་མི་གནས་པ། །དེ་yིར་སངས་rgyས་rnམས་kyིས་ནི། །མི་གནས་my་ངན་འདས་འདིར་བཤད། ། 
102.⼤⼠不住于，轮回或涅槃，此故佛称为，无住之涅槃。 

sིང་rེj་རོ་གཅིག་བསོད་ནམས་gyuར། །sོtང་ཉིད་ར3་ནh་མཆོག་gyuར་པ། །བདག་དང་གཞན་དོན་བsgruབ་དོན་du། །གང་འuང་དེ་དག་rgyལ་srས་ཡིན། ། 
103.悲味成福德，空味乃最胜，为求⾃他利，彼味佛⼦饮︔ 

དངོས་པོ་kuན་gyིས་དེ་ལ་འduད། །srིད་པ་གsuམ་ན་rtག་མཆོད་འོས། །སངས་rgyས་གduང་ནི་འཚqབ་དོན་du། །འཇིག་rེtན་འdེrན་པ་དེ་དག་བuགས། ། 
104.诸事皆敬彼，三有应恒供。为增佛法脉，愿怙 住世间。 54

 byང་uབ་སེམས་འདི་ཐེག་ཆེན་པོ། །མཆོག་ནི་ཡིན་པར་བཤད་པ་sེt། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་འབད་པ་ཡིས། །byང་uབ་སེམས་ནི་བskyེད་པར་gyིས། ། 
105.说此菩提⼼，⼤乘之最胜。以定勤精进，发起菩提⼼。 

རང་དང་གཞན་དོན་བsgruབ་དོན་du། །srིད་ན་ཐབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡིན། །byང་uབ་སེམས་ནི་མ་གཏོགས་པར། །སངས་rgyས་kyིས་sŋར་ཐབས་མ་གཟིགས།  
106.为求⾃他利，除此菩提⼼，三界无余法，诸佛昔未见。 

byང་uབ་སེམས་བskyེད་ཙམ་gyིས་ནི། །བསོད་ནམས་uང་པོ་གང་ཐོབ་པ། །གལ་ཏེ་གzuགས་ཅན་ཡིན་ན་ནི། །ནམ་མཁའ་གང་བ་ལས་ནི་lhག ། 
107.仅发菩提⼼，所得诸福蕴，其福若有形，更胜遍虚空。  

skyེས་bu་གང་ཞིག་skད་ཅིག་ཙམ། །byང་uབ་སེམས་ནི་sgོམ་bེyད་པ། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་uང་པ3་ནh། །rgyལ་བ་ཡིས་kyང་བgrང་མི་sོpyད། ། 
108.谁若仅观修，刹那菩提⼼，佛亦不能数，其⼈之福蕴。 

ཉོན་མོངས་མེད་པའི་རིན་ཆེན་སེམས། །འདི་ནི་ནོར་མཆོག་གཅིག་pu་sེt། །ཉོན་མོངས་བduད་སོགས་ཆོམ་rkuན་gyིས། །གནོད་མིན་འrོག་པར་by་བ་མིན། ། 
109.离惑珍宝⼼，唯⼀最胜财，烦恼魔等贼，不能损或盗。 

 ཇི་ltར་འཁོར་བར་སངས་rgyས་དང་། །byང་uབ་སེམས་དཔའི་sོmན་ལམ་ནི། །མི་གཡ3་ད5་ltར་bl3་ཉhད་ནི། །byང་uབ་སེམས་གཞོལ་rnམས་kyིས་by། ། 
110.住于轮回中，佛菩萨发愿，其⼼不动摇，勤持菩提⼼。 
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ངོ་མཚར་gyིས་kyང་yེད་ཅག་གིས། །ཇི་ltར་བཤད་པ་ལ་འབད་kyི། །དེ་rེjས་kuན་བཟང་sོpyད་པ་ནི། །རང་ཉིད་kyིས་ནི་rོtགས་པར་འgyuར། ། 
111.汝等应精进，前述之胜奇。此后普贤⾏，⾃身能证知。 

rgyལ་མཆོག་rnམས་kyིས་བsོtད་པའི་byང་uབ་སེམས་ནི་བsོtད་byས་པའི། །བསོད་ནམས་མuངས་མེད་དེང་du་བདག་གིས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ།  
།དེ་ཡིས་srིད་པའི་rgy་མཚ�འ�་དབའ་klོང་ནང་du་nuབ་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་rkང་གཉིས་དབང་པོས་བsེtན་པའི་ལམ་du་འgོr་བར་ཤོག ། 
112.诸佛称扬菩提胜⼼今赞故，无边福德今⽇⾃身所获得，愿此沉沦三界苦海

诸众⽣，能随⼆⾜尊圣所依道遵⾏。 

rgy་གར་gyི་མཁན་པོ་gu་ཎ་a་ཀ་ར་དང་། ལོ་ʦa་བ་རབ་ཞི་བ ཤེས་གཉེན་gyིས་བsgyuར་ཅིང་uས། slད་kyི་rgy་གར་gyི་མཁན་པོ་ཀནཀཝrm་དང་། བོད་kyི་ལོ་ʦa་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་grགས་
kyིས་བཅོས་པའོ།། །། 
由印度⽅丈古侞啊嘎⽇，以及⼤译师极息亲师译订此论。后由印度⽅丈嘎那嘎
哇⽇嘛，以及西藏⼤译师巴囃⽇称扬校订。 

于2022年10⽉16号 
北印度达兰萨拉圆满此论译注 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 德格版与卓尼版是(འཇིག་rེtན།：世间)︔⾦写版与纳唐版是(འཇིག་དེ།：彼坏灭)。1

 对勘版本是(kyི།)字，但根据前后⽂应理解为(kyིས།)字。2

 非佛外道所⾔的我，于常、无常、所依、能依中，皆不可得。3

 此处的“有法”是我。我是存在的缘故，“我”⾃然会随顺世间⾏为造作善恶的诸法。4

 常⼀⾃主之我不具造果作⽤的缘故，无论是依前后顺序或同时发起，都无造果之功能。因此，常事物或常⼀5

⾃主之我，不存在于外（根、根识，以及根识之境）与内（意识）⾥。

 问：即便是常⼀⾃主，也能具有其⽣果的功能，不是吗︖答：不应理，因为我若是常，我何须观待他法︖既6

然“我”已观待其他事物⽽有，不仅不是常法，且其⽣果的能⼒也要无⾃性。

 “事物”是指我与由我所⽣之果。如果这两者互不观待，这两者应该同时⽽有。7

 如果我是观待他法的话，就不可能你说的常⼀⾃主之我，其功能也不可能有⾃性。8

 此处的“事物”是我。我并非常⼀⾃主的体性，因为我是刹那性。我具有造作善恶之功能，故⽽不破善恶业的9

作者。

 对勘版中无这句“由识灭诸相”(bl3་ཡhས་rnམ་པར་འཇོམས་པར་འgyuར།)。10

 “离我”是指远离⾃性之我，或无⾃性之我。11

 执着蕴、界、处是⾃性有的所能⼆元，只能由通达无⾃性之觉⽽灭︔通达无⾃性之觉灭除常边与断边等相。12

 对勘版是(བཞེང་།)字。13

 佛为利益声闻部根器的众⽣们，对他们说五蕴是⾃性有。14

 问：佛陀如何对菩萨们诠释诸蕴体呢︖佛以四⼤诠释⾊蕴，且以“无故非有”之相属诠释⾊蕴的因果关系。佛15

也以相同道理诠释其余不属于⾊蕴的四蕴。注：“无故非有”如“无因故其果非有”。

 对勘版中并无这整句偈⽂，也是因为有无这个偈句⽽形成两个不同版本的菩提⼼释。16

 仔细寻找根为何时，除了⾊尘或极细微尘以外，并无他法。因此，绝无⾃性有的造果之作者（如眼根、⽿根17

等），因为彼等皆不可得。同理，⼀切能⽣之因与所⽣之果，也不成⽴其真实性，彼等的真实⽣性不应理。

 有⼈说：细微⾊尘不能由眼根、⽿根所见，仅凭细微⾊尘不能⽣起其果根与根识，但聚集细微⾊体的粗⾊⽅18

可⽣根与根识。⾃宗驳：即便是可⽣根与根识的和合体，仍不承许是⾃性有⽽⽣。

 不同东西南北的⽅向。19

 有⼈说，于同⼀境产⽣不同执着及其作⽤，故无有过。⾃宗驳：虽于同⼀境产⽣不同执着，但彼等及其作⽤20

皆无⾃性。像是⾯对相同的杀害之相，梦中的杀业岂能相同正杀业的作⽤︖

 他⽅驳：无过，梦非实有，醒却实有。⾃宗答：无论是梦时或是醒时，⼀切作⽤都是无⾃性，这点并无区21

别。

 唯识说：随⼀切所能⼆元之体性⽽现起，或识所见的⼀切，都不与该执之识的体性相异，故无丝毫外境。22

 唯识继续说：因此，事物的体性与其所呈现之相，皆无外境。23

 驳：如果没有外境，⼀切都是⼼识所现，为何⼼识会看到⼀⼀⾊法或各别⾊法的不同之相呢︖24

 这是唯识针对前题反驳的回覆。25

 佛为利益唯识宗根器的众⽣们，对他们说蕴界等是无外境之理。26

 即便持有唯识的观点，也仍被具有智慧的⼤⼠们所破。27

 中观师问：⼼性为何︖唯识说，三界是唯⼼所造，故⼼识是实有。中观师驳：从现在起，我将诠释相关内28

义。

 唯识驳：佛于解深密经中，完整诠释了遍计执、依他起、圆成实的三法性及三无性。所以，针对空性的唯⼀29

正确解读只能是“三界皆是唯⼼性”。
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 唯识驳：资粮道及加⾏道的⼤乘瑜伽⾏者们，依无外境、⼼为谛实有之观修⽽掌控⾃⼼，圆满现证空性之30

智，净化其⼼。还有，能在远离⼆相的同时，⼀⼀专注其⾃证之境。

 中观师：唯识所⾔“⼼为谛实有”不应理，因为谛实有的⼼识不可得。过去式的⼼识已经过去，故不存在。未31

来式的⼼识尚未形成，故不存在。至于正存在、现在式的⼼识，若是已圆满住的⾏为，将是过去︔若是尚未圆
满住的⾏为，等同尚未成形、还不存在，仍是未来。总之，不成⽴谛实有的⼼识，因为这⼀切皆不可得。

 真相并非阿赖耶识所见，六识所见⼀切也非阿赖耶识所现，因此，阿赖耶识并非真实性，是无“我”（独⽴、32

⾃主之义）性。总之，无关其余所依六识的阿赖耶识不应理。

 对勘版本于此处⽤(ཞིང་།)字。33

 为了让思、想等⼼所移至其境，无需阿赖耶识。像是磁⽯与铁的接触过程中，磁⽯与铁中虽无⼼识，却可因34

两者的结合，仿佛有意识地近距离接触彼此。

 同理，不成⽴唯识你所说的“因为阿赖耶识将非实的外境视为真实有，动摇⼼所⽽造业，故堕轮回。”35

 如同⼤海与⽊枝虽无⼼识，仍随风⼒等因缘⽽动摇般，同理，虽无阿赖耶识，六识仍可依赖身体等因缘⽽动36

摇。

 仔细观察时，没有所依之身便无依其身⽽有之识。那么，现在由你来解释何谓“个别⾃证”（个个根本定因证37

⾃⼰的究竟性）的意思。

 有⼈回：解释个别⾃证之境的缘故，应当承许其境是谛实有的事物。还有，依此解释个别⾃证之境为何时，38

也得承认个别⾃证之境是极为深奥内容，不能对他诠释。

 驳前题回覆：不成⽴“深义不能为他宣说”，因为远离⼀切谬论的学者，⾃然可为他⼈⽣起定解⽽诠释深奥法39

义。

 总⾔之，诸佛以无⾃性之体性的⼀切遍智，过去不曾见过⾃性，未来永远也不会见到⾃性时，遑论能够以现40

在式的遍智观见任何⼀法的⾃性。

 “离⼆”是指远离⼆相，即所能⼆元之相。41

 此处的“有”指的是轮回。42

 转⽣他处时，绝非是以⾃性⽽转至他世。43

 由爱他⼼⽣善趣、菩萨、佛果︔由爱我执⽣恶趣，以及无⽌尽的痛苦。44

 直译是“事物”意指功德。45

 光是为利有情舍弃⾃身并不稀奇，世俗菩提⼼与空正见的结合⽅为稀奇。46

 对勘版本中并无第⼆句(sོtང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་ནི།)。47

 从兜率天⽽来。48

 佛陀善巧为众⽣说“伟⼤且究竟的⼆乘”，但这并非佛陀的本意，因为佛陀的本意是“究竟⼀乘”。49

 对勘本及其他版本都写(rgyལ།：胜利)字，应是误写，应为(བrgyལ།：昏迷)字。50

 直译为“成”。根据前后⽂，此词应当理解为“过度迷恋禅定的缘故，仿佛昏厥，安住此状的声闻阿罗汉”。51

 为利益各类众⽣，于世间宣说各种别异之法相。52

 某些论师虽以深见⾏与广⼤⾏的两种类别⽽说彼⼆的相异性，事实上，针对彼⼆的修持并不⽭盾，况且诸佛53

之所以会宣说世俗菩提⼼，这都源于“空无⼆非异、空性及中道”的智慧。

 直译为“引世间”。意思是：引导世间成就果位的佛菩萨。54
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