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全文分四：甲一、题义；甲二、译敬；甲三、具量论义；甲四、结义。 

甲一、题义：                   

རྒྱ་གར་སྐད་དུ།    བྷཱ་བ་ན་ཀྲ་མ། 

བོད་སྐད་དུ།    བསོམ་པའི་རིམ་པ། 

梵语曰：跋瓦纳乍玛。 

藏语曰：谷贝忍巴（修习次第）。 

 
甲二、译敬： 

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

敬礼孺童妙吉祥！  

 
甲三､具量论义，分三：乙一、入讲之撰着立誓；乙二、安立正讲；乙三、讲毕轨理。 

乙一、入讲之撰着立誓： 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སེའི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་བསོམ་པའི་རིམ་པ་མདོར་བཤད་
དོ། །     འདི་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རོགས་པ་དང་ལྡན་
པས་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་རྣམས་དང་རེན་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་བའོ། ། 

兹当略微解说，诸位随行大乘经藏轨理者的修行次第。在此，欲最极速疾证得

一切智的聪睿之士，应当精进于能令证得彼智的诸种因缘。 
 
乙二、安立正讲，分三：丙一、宣说欲得遍智，需学悲心菩提心和方便等三；丙二、宣说应学彼等三；丙

三、如是学习之果。 

丙一、欲得遍智，需学悲心菩提心和方便等三，分三：丁一、欲得故应勤于彼因缘；丁二、彼亦需依于一

无谬齐全者；丁三、彼亦是主要悲心菩提心和方便等三，必需学习彼等。 

丁一、欲得故应勤于彼因缘： 

འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་འདི་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་མི་རུང་སེ།    ཐམས་ཅད་
ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །     

ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་ན་ནི་གང་དུ་ཡང་ཐོགས་པར་མི་རུང་སེ།    གང་གིས་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །     

此一切智不可无因而生，否则，一切时中，一切皆应成为一切智故。如果不观
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待而生，则任何法不可从中作碍，那么，何故不令一切成为一切智呢？ 

དེ་ལྟ་བས་ན་ལ་ལར་བརྒྱ་ལམ་ན་འགའ་ཞིག་འབྱུང་དུ་ཟད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་ལ་
ལྟོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །      ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དུ་ཡང་ལ་ལར་བརྒྱ་ལམ་ན་འགའ་ཞིག་
འགྱུར་ཏེ།    དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མ་ཡིན།    གནས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན།    ཐམས་ཅད་
ཀང་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ལྟོས་པར་ངེས་སོ། །     

以彼之故，只是某时某处某些偶尔出生而已，一切事物，唯待于因。一切智亦

是某时某处由某些偶尔转成，既非于一切时，亦非于一切处，复非从一切出生。

是故，彼智定当观待因缘。 

 

丁二、彼亦需依于一无误完整者： 

རྒྱུ་དང་རེན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀང་མ་ནོར་ཅིང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྣམས་བསེན་པར་བའོ། །    

རྒྱུ་ནོར་བ་ལ་ནན་ཏན་བས་ན་ནི་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་
པ་མེད་དོ།    དཔེར་ན་རྭ་ལས་འོ་མ་བཞོ་བ་བཞིན་ནོ།  

彼等因缘之中，亦当依赖无谬、全圆的因缘。若殷重修习错乱之因，纵经久远，

亦终得不到所欲之果。譬如牛角挤奶。 

རྒྱུ་མཐའ་དག་མ་སྤྱད་པ་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ།    ས་བོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་
རུང་བ་ཞིག་མེད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།    དེ་ལྟ་བས་ན་འབྲས་བུ་
དེ་འདོད་པས་རྒྱུ་དང་རེན་མ་ནོར་བ་དང་མཐའ་དག་ལ་བསེན་པར་བའོ། ། 

若不行持一切因，亦不生果，以若缺少任何一样的种子等，就不会出生苗芽等

果故。是故，欲得彼果，当依赖一切无谬因缘。 

 

丁三、彼亦即主要悲心菩提心和方便等三，需学彼等： 

འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན།     

若问：一切智果的那些因缘为何？ 

སྨྲས་པ།    བདག་ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འདྲ་བས་དེ་དག་བསེན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི།    འོན་ཀང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཇི་སྐད་
བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདག་ིད་ཀིས་བཤད་དོ། ། 

答曰：似我这般生盲，虽不能开示彼等因缘，然如世尊现证圆满大觉后向诸化

机开演的那样，我当凭世尊之语而解说。 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེར་བཀའ་སྩལ་པ།    གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་
ཤེས་དེ་ནི་སིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།    བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།    
ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །    དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་
ཐོབ་པར་འདོད་པས་སིང་རེ་དང་།    བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་།    ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་དག་
ལ་བསླབ་པར་བའོ། ། 

世尊告彼曰：“秘密主！一切智智，从悲根生，从菩提心因生，以方便而至究竟！”

是故，欲证一切智，当学悲心、菩提心、方便此等三法。 

 

丙二、宣说应学彼等三，分三：丁一、宣说应学悲心；丁二、宣说应学菩提心；丁三、宣说具足方便分或

一切相殊胜之空性。 

丁一、宣说应学悲心： 

戊一、需先修彼悲心之因： 

སིང་རེས་བསོད་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་གདོན་པའི་
ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །    དེ་ནས་བདག་ིད་ལ་ལྟ་བ་བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བ་
དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་
གུས་པར་འཇུག་གོ །    དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། ། 

若由悲心激励，诸位菩萨为救拔一切有情，定当立誓。其后，除我见已，恭敬

趣入最极难行且须无间、旷劫修持的福德与智慧资粮。既趣入已，必当圆满成

就福慧二资。 

ཚོགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་
རོ། །    དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་ར་བ་ནི་སིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་
ནར་གོམས་པར་བའོ། ། 

若圆满诸种资粮，则一切智，如掌中物。是故，一切智的根本，唯是悲心。故

而最初唯应修彼。 

ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏེ།    བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསླབ་པར་མི་བགིའོ། །    བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་
གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི་ལག་
མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །    ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན།    འདི་ལྟ་སེ་སིང་རེ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་
འབྱུང་ངོ་། ། 
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《佛说法集经》亦云：“世尊！菩萨不须修学多法。世尊！菩萨若受持一法、善

知一法，余一切佛法，自然如在掌中。世尊！何者是一法？所谓大悲。” 

སིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརེས་ཀང་སེམས་ཅན་ཀི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་
པར་མཛད་དོ། ། 

由大悲普遍摄持故，诸佛世尊虽证得一切圆满自利，然仍于有情界未尽之期，

常住世间。 

ན་ཐོས་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་
དེ།    སེམས་ཅན་ལ་གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལྕགས་ཀི་ཁང་པ་
འབར་བ་བཞིན་དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་རྒྱུ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ིད་ཡིན་ནོ། ། 

亦未如声闻般，趣入最极寂静涅槃城，由于垂视有情，远离彼寂静涅槃城，犹

似炽燃铁屋。故诸世尊无住涅槃之因，即彼大悲心。 

 

戊二、修习悲心轨理，分三：己一、首先修习等舍轨理； 己二、修习慈心轨理；己三、修习悲心轨理。 

དེ་ལ་སིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ་དང་པོ་འཇུག་པ་ནས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་བའོ། ། 

其中，当诠说最初趣入的修习悲心次第： 

 

己一、首先修习等舍轨理： 

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་།    
ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སོམས་པའི་སེམས་ིད་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །     

首先，暂且修习等舍，对于一切有情，祛除贪嗔，以修成平等之心。 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི་མི་འདོད་ལ།    ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གི་
འཁོར་བ་ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང་མེད་དོ་སམ་
དུ་ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང་།     

审细思惟：“一切有情皆欣乐厌苦，无始轮回之中，无任何一位有情，未曾成百

次地成为我的亲人！” 

འདི་ལ་བེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་ཆགས།    ལ་ལ་ལ་ནི་ཁོང་ཁོ་བར་གྱུར་པས་དེ་
ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པ་ིད་དུ་བའོ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་
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ཡིད་ལ་བ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ནས་བརམས་ཏེ།    མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སོམས་
པ་ིད་དུ་བསོམ་མོ། །     

“此中有何差别，令我对某些生贪，而对另一些生嗔呢？是故，我当于一切有

情，生平等心。”如是作意。先从中庸者开始，次于亲友、仇怨，亦修平等心。 

 

己二、修习慈心轨理： 

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་བམས་པ་བསོམ་ནོ། །     

བམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་གསེར་ཡོད་པའི་ས་གཞི་བཞིན་དུ་བས་ལ་སིང་རེའི་ས་
བོན་བཏབ་ན་བདེ་བླག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། ། 

然后，于一切有情，修成平等心已，再修慈心。慈水滋润心续，整治犹如有金

沃野，再播下悲种，就会顺利地茁壮生长。 

 

己三、修习悲心轨理： 

དེ་ནས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བམས་པས་བསོས་ནས་སིང་རེ་བསོམ་པར་བའོ། ། 

其后，以慈心熏染心续后，当修悲心。 

སིང་རེ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་
པ་ཡིན་ནོ། །    ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་ིད་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་
ཅི་རིགས་པར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བསོམ་
པར་བ་སེ། 

悲心是欲一切苦恼有情远离痛苦的行相。三界之中，一切有情，随其所应，三

苦恒侵，苦恼不堪，是故，应于一切有情，修习悲心。 

འདི་ལྟར་རེ་ཞིག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱུན་མི་
འཆད་ཅིང་ཡུན་རིང་ལ་ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཆུ་བོར་བིང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་
ནོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །     

如是且思：世尊曾告曰：“有情地狱，凡诸有情，无间长时，唯溺于炎热等众苦

瀑流。” 

དེ་བཞིན་དུ་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་
བསྔལ་གིས།    སེམས་བསྐམས་པའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །     
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如是复告曰：“诸饿鬼众，亦多遭受极惨饥渴苦火，身躯枯槁，众苦煎熬。” 

དུད་འགོ་རྣམས་ཀང་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་དང་།    ཁོ་བ་དང་།    གསོད་པ་དང་།    རྣམ་པར་
འཚེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་མང་པོ་མྱོང་བ་ཁོ་ནར་སྣང་ངོ་། །     

诸旁生类，亦唯受相互吞噬、忿怒、残杀、伤害等众多苦恼。 

མི་རྣམས་ཀང་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བས་ཕོངས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཁུ་བ་དང་།    གནོད་
པ་བེད་པ་དང་།    སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་།    མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་།    དབུལ་ཕོངས་
ལས་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མས་སུ་མྱོང་བར་སྣང་ངོ་། ། 

虽诸人类，亦感受着遍求不得，不能遂欲，从而导致相互仇恨、伤害；爱别离、

怨憎会、贫贱困顿等无量痛苦。 

གང་དག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སེམས་
དཀྲིས་པ་དག་དང་།    གང་དག་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གཟིང་གཟིང་བར་གྱུར་པ་དེ་
ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གད་ཀ་ན་འདུག་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་
ན་ཡིན་ནོ། ། 

或由贪欲等烦恼，种种缠结，缠缚其心；或由种种恶见，扰乱不堪，彼一切皆

是苦因，故而，如处悬崖，纯是极苦。 

ལྷ་རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་སེ།    འདོད་པ་
ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རག་ཏུ་འཆི་འཕོ་བ་དང་ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་
འཇིགས་པའི་མྱ་ངན་གིས་སེམས་ལ་གནོད་ན་ཇི་ལྟར་བདེ། 

诸天亦皆受坏苦所恼，享欲天众，其心恒常受死殁、下堕等怖畏忧恼所害，如

何得乐？ 

འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ིད་ནི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་རྒྱུའི་གཞན་གི་དབང་
གི་ངོ་བོ་ིད་དང་།    སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་གི་མཚན་ིད་དེ།    འགོ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

行苦以惑业相为因，体性随他自在，刹那刹那坏灭之相，遍及一切众生。 

དེ་བས་ན་འགོ་བ་མཐའ་དག་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་
བལྟས་ལ།    ཇི་ལྟར་བདག་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ལྟར་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ་
སམ་དུ་བསམ་ཞིང་།     

是故，观见一切众生趣入炽燃苦焰之中，当思：“如我厌苦般，其他一切众生，
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悉皆相同！” 

ཀེ་མ་ཀི་ཧུད་བདག་ལ་སྡུག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་
ཐར་བར་བ་ཞེས་བདག་ིད་སྡུག་བསྔལ་བ་བཞིན་དུ་བེད་ཅིང་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་
པའི་སིང་རེ་དེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འདུག་ཀང་རུང་།    སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རུང་སེ།    
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ལ་བསོམ་པར་བ་སེ། 

叹曰：“呜呼哀哉！此等爱我之有情，苦恼不堪，如何才能脱苦呢？”如己受苦

般，欲离彼苦，当以如是行相之悲心，或住三摩地，或一切威仪，一切时中，

于诸有情修习。 

ཐོག་མ་ཁོ་ནར་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ཇི་སྐད་སོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མས་སུ་
མྱོང་བར་མཐོང་བས་བསོམ་པར་བའོ། ། 

最初唯应于诸亲友，由见感受种种所说之苦，而修习之。   

དེ་ནས་སེམས་ཅན་མམ་པ་ིད་ཀིས་བེ་བྲག་མེད་པར་མཐོང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་
བདག་གི་གེན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནའོ་སམ་དུ་ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་བསོམ་
པར་བའོ། །     

然后，等观有情，无有差别，审思：“一切有情，唯我亲友！”缘诸中庸，而修

习之。 

གང་གི་ཚེ་དེ་ལ་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་བཞིན་དུ་སིང་རེ་མམ་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་
ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོམ་པར་བའོ། ། 

若某时，于彼中庸，悲心平等普运，如亲友般，彼时，当于十方一切有情而修

悲。 

 

戊三、生起悲心之量，分二：己一、正说；己二、附述彼和慈心之差别。 

己一、正说： 

གང་གི་ཚེ་བུ་ཆུང་ངུ་སིང་དུ་སྡུག་པ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་མ་བཞིན་དུ་བདག་ིད་ཀིས་ཤིན་
ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལས་འདོན་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སིང་རེ་དེ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མམ་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་རོགས་པ་ཞེས་བ་སེ།    སིང་རེ་
ཆེན་པོའི་མིང་ཡང་འཐོབ་པོ། ། 

若某时，如可爱幼子受苦的慈母般，自己急欲救拔，令脱极苦，如是心态自然

流露的悲心，能平等普惠一切有情，彼时方称圆满，也获得大悲者之名。 
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己二、附述彼和慈心之差别： 

བམས་པ་བསོམ་པ་ནི་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་ལ་ཐོག་མར་བས་ནས་བདེ་བ་དང་ཕྲད་པར་འདོད་
པའི་རྣམ་པ་སེ།    རིམ་གིས་ཐ་མལ་པ་དང་དག་ལ་ཡང་བསོམ་པར་བའོ། ། 

修习慈心，首先于亲友方修习，欲其得乐之行相，如是亦当渐次于中庸、怨敌

而修。 

 

丁二、宣说应学菩提心，分二：戊一、悲心先行已，应修增上意乐和菩提心；戊二、宣说修习菩提心轨理。 

戊一、悲心先行已，应修增上意乐和菩提心： 

དེ་ལྟར་དེ་སིང་རེ་གོམས་པར་བས་ནས།    རིམ་གིས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་མངོན་པར་འདོན་
པར་འདོད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། ། 

如是，彼串修悲心，渐次修习，将会自然而然出生希望现前救拔一切有情之心。 

དེས་ན་ར་བའི་སིང་རེ་གོམས་པར་བས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་པར་བའོ། ། 

以彼之故，串修根本悲心后，当修菩提心。 

 

戊二、宣说修习菩提心轨理，分二：己一、略示；己二、广说。 

己一、略示： 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ།    ཀུན་རོབ་དང་།    དོན་དམ་པའོ། ། 

菩提心有二种：世俗与胜义。 

 

己二、广说： 

庚一、宣说世俗菩提心： 

དེ་ལ་ཀུན་རོབ་པ་ནི་སིང་རེས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་མངོན་པར་འདོན་པར་དམ་བཅས་ནས་
འགོ་བ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་བང་ཆུབ་འདོད་པའི་རྣམ་པས་སེམས་དང་པོ་བསེད་པའོ། ། 

世俗，谓悲心誓愿现前救拔一切有情后，以欲求无上正等菩提的行相，发起初

心：“为利众生，当愿成佛！” 

དེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ལས་བསན་པའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་ལ་
གནས་པ་མཁས་པ་ཕ་རོལ་པོ་ལས་སེམས་བསེད་པར་བའོ། ། 
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彼复当依《戒品》中所说仪轨，从住菩萨戒的彼智者处，发起觉心。 

 

庚二、宣说胜义菩提心，分三：辛一、世俗菩提心先行已，应生起胜义菩提心；辛二、宣说胜义菩提心彼

从止观双运产生，故应先修彼；辛三、修习止观双运轨理。 

辛一、生起胜义菩提心，必需先修世俗菩提心： 

དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསེད་ནས་དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསེད་
པའི་ཕྱིར་འབད་པར་བའོ། ། 

如是发起世俗菩提心后，应励力发起胜义菩提心！ 

 

辛二、宣说胜义菩提心彼从止观双运产生故应先修彼，分四：壬一、彼是止观双运果，止观二者是一切三

摩地之能摄；壬二、不可单有奢摩它；壬三、不可单有毗钵舍那；壬四、需双运修。 

壬一、彼是止观双运果，止观二者是一切三摩地之能摄： 

དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་
བ།    ཤིན་ཏུ་གསལ་བ།    དོན་དམ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ།    དིྲ་མ་མེད་པ།    མི་གཡོ་བ།    རླུང་མེད་
པའི་མར་མེའི་རྒྱུན་ལྟར་མི་གཡོ་བའོ། །    དེ་འགྲུབ་པ་ནི་རག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་ཞི་གནས་
དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བས་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ། 

胜义菩提心，超出世间，离诸戏论，最极光明，胜义行境，无垢不动，犹如无

风之灯焰，不动不摇。恒常恭敬长期地串修止观瑜伽，乃能成就彼。 

འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    བམས་པ་གང་ཡང་ན་ཐོས་
རྣམས་ཀིའམ།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིའམ།    དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དགེ་
བའི་ཆོས་འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
མཐོང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

如《圣解深密经》中说：“慈氏！若诸声闻，或诸菩萨，或诸如来，所有世间及

出世间一切善法，应知皆是此奢摩他、毗钵舍那所得之果。” 

དེ་གིས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དུས་
ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསེན་པར་བ་སེ།     

由于彼二者含摄一切三摩地，诸瑜伽师定应一切时中修习奢摩他、毗钵舍那。 

འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་དེ་ིད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཇི་སྐད་དུ་ངས་
ན་ཐོས་རྣམས་དང་།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་།    དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་དུ་མ་བསན་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
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མཐོང་གིས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

如《圣解深密经》中说：“世尊告曰：如我所说，诸声闻菩萨如来无量种三摩地，

当知彼等一切皆为奢摩他、毗钵舍那所摄。” 

 

壬二、不可单有奢摩它： 

ཞི་གནས་ཙམ་འབའ་ཞིག་གོམས་པར་བས་པས་ནི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་སིབ་པ་མི་སོང་གི །     

རེ་ཞིག་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ།    ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་བྱུང་བ་མེད་
པར་བག་ལ་ལ་ལེགས་པར་ཆོམས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་བག་ལ་ལ་ལེགས་པར་ཆོམས་པར་མི་
འགྱུར་རོ། ། 

诸瑜伽师唯修奢摩他不能断障，仅暂时压伏烦恼而已。由于不发智慧光明，则

不可能永害随眠，故终不会永害随眠。 

དེ་བས་ན་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་དེ་ིད་ལས་བསམ་གཏན་གིས་ནི་ོན་
མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གནོན་ཏོ། །    ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་བག་ལ་ལ་ལེགས་པར་འཇོམས་པར་
བེད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

是故，《圣解深密经》中说：“由静虑故，压伏烦恼；由般若故，永害随眠。” 

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་།    ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སོམ་པར་བེད་མོད་ཀི། །    དེ་
ནི་རག་ཏུ་འདུ་ཤེས་འཇིག་མི་བེད། །    དེ་ནི་ོན་མོངས་ཕྱིར་ཞིང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། །    ལྷག་
སྤྱོད་འདི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་བཞིན། །    གལ་ཏེ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་སོ་སོར་རོག །    སོ་
སོར་དེ་བརགས་གལ་ཏེ་བསོམ་པ་ནི། །    དེ་ིད་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་འབྲས་བུའི་རྒྱུ། །    རྒྱུ་
གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞི་མི་འགྱུར། །    ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

《圣三摩地王经》中说：“世人虽修三摩地，然彼不能坏我想，其后仍为烦恼恼，

如增上行修此定。设若于法观无我，既观察已若修习，此因能得涅槃果，由诸

余因不能静。” 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་ལས་ཀང་།    གང་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་ཀི་ཆོས་ཀི་
རྣམ་གངས་འདི་མ་ཐོས།    འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་མ་ཐོས་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གིས་
ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནི་ང་རྒྱལ་གི་དབང་གིས་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་ལྟུང་ཞིང་།    སེ་བ་དང་།    
རྒ་བ་དང་།    ན་བ་དང་།    འཆི་བ་དང་།    མྱ་ངན་དང་།    སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་།    སྡུག་
བསྔལ་བ་དང་།    ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་།    འཁྲུག་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་གོལ།    འགོ་བ་དྲུག་གི་
འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་གོལ།    སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་མི་གོལ་ཏེ།    དེ་ལ་
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དགོངས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་སྐད་ཅེས།    གཞན་ལ་རེས་སུ་མཐུ ན་པ་ཐོས་པ་ནི་རྒ་
ཤི་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

《菩萨藏经》亦云：“未曾闻此菩萨藏法门，亦未听闻圣法律教，但以三摩地而

生喜足，由我慢之力，堕入增上慢，悉不能解脱生老病死、愁叹苦忧恼，悉不

能解脱六道众生轮回，亦悉不能解脱苦蕴。故我于此密意说云：‘从他听闻，解

脱老死。’” 

དེ་ལྟ་བས་ན་སིབ་པ་མཐའ་དག་སངས་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་འདོད་པས་
ཞི་གནས་ལ་གནས་ཤིང་ཤེས་རབ་བསོམ་པར་བའོ། །     

是故，欲断一切障，发生净智，当住奢摩他，而修胜慧。 

དེ་སྐད་དུ།    འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏེ།    ཚུལ་ཁིམས་ལ་ནི་
གནས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་སེ། །    ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་ཀང་ཤེས་རབ་སོམ་པར་བེད། །    
ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་འཐོབ། །    ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་ཁྲུམས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས། །    ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ། 

《圣宝积经》亦云：“住戒能得定，得定复修慧，由慧得净智，智净戒圆满。” 

འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་བསོམ་པའི་མདོ་ལས་ཀང་།    རིགས་ཀི་བུ་ཤེས་རབ་ལ་ེ་
བར་མི་གནས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་
ཇི་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བར་ང་མི་སྨྲའོ། །    རིགས་ཀི་བུ་རྣམ་གངས་འདིས་ཀང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འབྱུང་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་།    
དེ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་མ་གཡེངས་པའི་སེམས་ཀིས་དོན་དང་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་
ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

《圣修信大乘经》亦云：“善男子！若诸菩萨不住于慧，我不说彼能信大乘，能

生大乘；善男子！由此异门，说诸菩萨，随其所有信解大乘，出生大乘，当知

一切皆是由其不散乱心，正思法义之所出生。” 

 

壬三、不可单有毗钵舍那： 

ཞི་གནས་དང་བྲལ་བའི་ལྷག་མཐོང་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་རྣལ་འབོར་པའི་སེམས་ཡུལ་རྣམས་ལ་
རྣམ་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་གི།    རླུང་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་མར་མེ་བཞིན་དུ་བརན་པར་མི་
འགྱུར་རོ། །    དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་འབྱུང་སེ།    དེ་ལྟ་བས་ན་
གིས་ཀ་དང་འདྲ་བར་བསེན་པར་བའོ། ། 
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若离奢摩他，唯以毗钵舍那，将令瑜伽师之心散乱于诸境，犹如风中之烛，动

摇不稳。是故，不会发生智慧光明。故当平等修习二者。 

དེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀང་།    ན་ཐོས་
རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་མི་མཐོང་སེ།    ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་
དང་།    ཤེས་རབ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི་མཐོང་མོད་ཀི་མི་
གསལ་ཏེ།    ཤེས་རབ་ཀི་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང་།    ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །    དེ་
བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཏེ།    ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ། 

因此，《圣大般涅槃经》亦云：“诸声闻众，不见如来种性，定力强而慧力弱故；

诸菩萨众，虽见不明，慧力强而定力弱故。如来观见一切，平等具有止观故。” 

 

壬四、需双运修： 

ཞི་གནས་ཀི་སོབས་ཀིས་ནི་མར་མེ་རླུང་གིས་མི་བསོད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་རླུང་
རྣམས་ཀིས་སེམས་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །    ལྷག་མཐོང་གིས་ནི་ལྟ་བ་ངན་པའི་དྲི་མ་མཐའ་
དག་སངས་པས་གཞན་དག་གིས་མི་ཕྱེད་དེ།     

犹如烛火不为风动，由奢摩他之力，诸分别之风不能动摇内心。由毗钵舍那，

断尽一切恶见垢，不为他扰。 

ཟླ་བ་སོན་མའི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    ཞི་གནས་སོབས་ཀིས་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར། །     ལྷག་
མཐོང་གིས་ནི་རི་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །    ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །    དེ་ལྟ་བས་ན་གིས་ཀ་
ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བས་པར་གནས་སོ། ། 

如《月灯经》中说：“奢摩他力无动摇，毗钵舍那如山岳。”故当住彼二者，修

习瑜伽。 

 

辛三、修习止观双运轨理，分二：壬一、宣说彼二之资粮；壬二、宣说集资粮已，如何实修彼二。 

壬一、宣说彼二之资粮分二：癸一、宣说最初即依资粮极为重要；癸二、宣说彼二资粮。 

癸一、宣说最初即依资粮极为重要： 

དེ་ལ་ཐོག་མར་རེ་ཞིག་རྣལ་འབོར་པས་གང་གིས་བདེ་བར་མྱུར་དུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་ལ་ཇེ་བསེན་པར་བའོ། ། 

首先，瑜伽师应暂且依止奢摩他及毗钵舍那资粮，以便迅速顺利地成就奢摩他

及毗钵舍那。 
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癸二、说彼二资粮，分二：子一、依奢摩它资粮；子二、依毗钵舍那资粮。 

子一、依止奢摩它资粮： 

དེ་ལ་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། 

问：“何谓奢摩他资粮？” 

མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་།    འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་།    ཆོག་ཤེས་པ་དང་།    བ་བ་མང་
པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་དང་།    ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།    འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་
རྣམ་པར་རོག་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པའོ། ། 

谓住随顺处、少欲、知足、断诸杂务、戒律清净、断除贪欲等寻思。 

དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྔ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སེ།    གོས་དང་
ཟས་ལ་སོགས་པ་ཚེགས་མེད་པར་རེད་པའི་ཕྱིར་རེད་སླ་བ་དང་།    སེ་བོ་མི་སྲུན་པ་དང་དག་ལ་
སོགས་པ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་གནས་བཟང་བ་དང་།    ནད་མེད་པའི་ས་ཡིན་པས་ས་བཟང་བ་
དང་།    གོགས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་གོགས་བཟང་བ་དང་།    ིན་
མོ་སེ་བོ་མང་པོ་དག་གིས་མ་གང་བའི་ཕྱིར་དང་།    མཚན་མོ་ས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་ལྡན་
པའོ། །     

其中，当知具五功德者是随顺处：1、易得，谓不费辛劳地获得衣食等；2、处

所贤善，谓无凶恶众生及怨敌等居住；3、土地贤善，谓无病之地；4、友伴贤

善，谓道友戒净见同；5、具善妙相，谓昼无多人、夜静声寂。 

འདོད་པ་ཆུང་བ་གང་ཞེ་ན།    ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོའམ་མང་པོ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་
མེད་པའོ། ། 

何谓少欲？谓不过分贪恋众多上妙法衣等。 

ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན།    ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ངན་ངོན་ཙམ་རེད་པས་རག་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པ་
གང་ཡིན་པའོ། ། 

何谓知足？谓虽仅得粗弊法衣等，而常能知足。 

བ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་གང་ཞེ་ན།    ོ་ཚོང་ལ་སོགས་པ་ལས་ངན་པ་ཡོངས་སུ་སང་བ་
དང་།    ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་དག་ཧ་ཅང་སོས་འདྲིན་བེད་པ་ཡོངས་སུ་སང་བ་དང་།    
སན་བེད་པ་སྐར་མ་རི་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། ། 

何谓断诸杂务？谓尽断贸易等恶事，或太亲近在家出家众，或行医、星算等。 
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ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཞེ་ན། 

何谓戒律清净？ 

སོམ་པ་གིས་ཀ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་བསླབ་པའི་
གཞི་མི་འདྲལ་བ་དང་།    བག་མེད་པར་རལ་ན་ཡང་སེན་པ་སེན་པ་འགོད་པས་ཆོས་བཞིན་དུ་
བེད་པ་དང་།    ན་ཐོས་ཀི་སོམ་པ་ལ་ཕམ་པ་བཅོས་སུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ལ་ཡང་འགོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་།    ཕྱིས་མི་བ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་།    སེམས་གང་
གིས་ལས་དེ་བས་པའི་སེམས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་སོ་སོར་རོག་པའི་ཕྱིར་རམ། །    ཆོས་
ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་གོམས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་
པར་བརོད་པར་བའོ། ། 

谓不毁犯二戒的性罪遮罪学处，设放逸违犯，亦速速追悔，如法而行。有说声

闻戒他胜罪不容不净，然若心生追悔，复有后不再犯之心，分别观察造业之心

全无自体故，或串修一切法无自体故，当说其戒定得清净。 

དེ་ནི་འཕགས་པ་མ་སེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་བ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་རིག་པར་བའོ། །    དེ་
བས་ན་དེ་འགོད་པ་མེད་པར་བས་ལ་སོམ་པ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་བའོ། །     

此当从圣者阿阇世王除忧悔典故中，了然于心。是故，应无忧悔，精进修习。 

འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ེས་དམིགས་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་བར་ཡིད་
ལ་བས་ལ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་སང་བར་བའོ། ། 

作意思惟诸欲导致今生后世的多种过患，断除彼等寻思。 

རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་འཁོར་བ་པའི་དངོས་པོ་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པ་ཡང་རུང་སེ།    དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ནི་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་མི་བརན་པ་སེ།     གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
དང་བདག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འབྲལ་བར་གྱུར་ན།    བདག་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ལྷག་པར་ཆགས་
པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་སམ་དུ་བསོམས་པས་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བའོ། ། 

或者，不管轮回之中爱非爱何种事，彼等一切皆是坏灭法，危脆不坚，不待久

远，彼等定与我分离，何故贪恋等呢？如是观修，断一切寻思。 

 

子二、依止毗钵舍那资粮： 

ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན།    སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང་།    མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་
བཙལ་བ་དང་།    ཚུལ་བཞིན་སེམས་པའོ། །     
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何谓毗钵舍那资粮？谓亲近善士、遍求多闻、如理思惟。 

དེ་ལ་སེས་བུ་དམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་བརེན་པར་བ་ཞེ་ན།    གང་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་།    ཚིག་གསལ་
བ་དང་།     སིང་རེ་དང་ལྡན་པ་དང་།    སོ་བ་བཟོད་པའོ། ། 

亲近何等善士？谓多闻、词明、具悲、堪忍不厌者。 

དེ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་གང་ཞེ་ན།    གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་རབ་ཡན་
ལག་བཅུ་གིས་པོ་ངེས་པའི་དོན་དང་དྲང་བའི་དོན་ལ་གུས་པར་བས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ན་པ་སེ། 

何谓遍求多闻？谓恭敬、谛听了义不了义世尊十二分教。 

འདི་ལྟར་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས།    འཕགས་པའི་གཏམ་འདོད་པ་
བཞིན་དུ་མ་ཐོས་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་གེགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

如是《圣解深密经》中说：“未随欲听闻圣者之语，是毗钵舍那障。” 

དེ་ིད་ལས་ལྷག་མཐོང་ནི་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །    འཕགས་པ་སེད་མེད་ཀི་བུས་ཞུས་པ་ལས་ཀང་།    ཐོས་
པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཤེས་རབ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །    ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ནི་ོན་མོངས་པ་
རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

彼经云：“毗钵舍那，从闻思所成清净正见因中出生。”《圣无爱经请问经》亦云：

“闻发智慧，慧息烦恼。” 

ཚུལ་བཞིན་བསམ་པ་གང་ཞེ་ན།    གང་ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སེ་དང་དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སེ་
ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སེ།    དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེ་ཚོམ་མེད་
ན་བསོམ་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །    དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཐེ་ཚོམ་གི་འཕྱང་མོ་ཉུག་པའི་
ཐག་པ་ལ་འདུག་པ་ནི་ལམ་ཁ་བྲག་གི་མདོར་ཕྱིན་པའི་མི་ལྟར་གང་དུ་ཡང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་
མི་འགྱུར་རོ། ། 

何谓如理思惟？谓善加抉择了义经与不了义经等，如是菩萨无疑，决定专一修

习。否则，犹豫不决，就如乘车抵达岔路之人，不能断定何去何从。 

རྣལ་འབོར་པས་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་་དང་ཤ་ལ་སོགས་པ་སང་ཞིང་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་
དང་།     ཟས་ཚོད་ཟིན་པར་བཟའ་བར་བའོ། ། 

瑜伽师一切时中断鱼肉等，非不适宜，知量而食。 

 

壬二、宣说集聚资粮已，如何实修彼二，分三：癸一、正座时如何作；癸二﹑座间时如何作；癸三、如是
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正座座间之利益。 

癸一、正座时如何作：  

子一、彼二座之加行： 

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་མཐའ་དག་བསགས་པ་དེས་
བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། ། 

如是，菩萨积集奢摩他与毗钵舍那的一切资粮，当趣入修习。 

དེ་ལ་རྣལ་འབོར་པས་བསོམ་པའི་དུས་ན་ཐོག་མར་བ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རགས་
པར་བས་ལ།    བཤང་གཅི་བས་ནས་སའི་ཚེར་མ་མེད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཕྱོགས་སུ་བདག་གིས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་ལ་དགོད་པར་བའོ་སམ་དུ་བསམ་ཞིང་། 

瑜伽师正修时，最初圆满完成所有事，次大小便已，在寂无声刺、悦意舒适之

处，如是思惟：“我当安置一切有情于菩提藏！” 

འགོ་བ་མཐའ་དག་མངོན་པར་གདོན་པའི་བསམ་པ་ཅན་གིས་སིང་རེ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བས་ལ།    
ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡན་ལག་
ལྔས་ཕྱག་བས་ནས།    སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་
མདུན་དུ་གཞག་གམ་གཞན་དུ་ཡང་རུང་སེ།    དེ་དག་ལ་ཅི་ནུས་ཀིས་མཆོད་པ་དང་བསོད་པ་
བས་ལ་རང་གི་སིག་པ་བཤགས་ནས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་
བས་ལ། 

以欲救拔一切众生之意乐，现起大悲心，五体投地，顶礼十方诸佛菩萨，面前

陈设诸佛菩萨画像等，或余亦可。竭尽己能，于彼等像前，供养赞颂，忏悔己

罪，随喜一切众生福德。 

སན་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པོ་བདེ་བ་ལ་རེ་བཙུན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སིལ་མོ་ཀྲུང་ལྟ་བུའམ།    སིལ་
མོ་ཀྲུང་ཕྱེད་དུ་ཡང་རུང་སེ།    མིག་ཧ་ཅང་ཡང་མི་དབེ།    ཧ་ཅང་ཡང་མི་གཟུམ་པར་སྣའི་རེ་
མོར་གཏད་ཅིང་།    ལུས་ཧ་ཅང་ཡང་མི་སྒུ།    ཧ་ཅང་ཡང་མི་དགེ་བར་དྲང་བོར་བསངས་ལ་
དྲན་པ་ནང་དུ་གཞག་སེ་འདུག་པར་བའོ། ། 

在极柔软舒适的座垫上，或如至尊毗卢全跏趺，或半跏趺皆可；眼睛既不大张，

亦不紧闭，垂视鼻端；身体不倾不仰，端身正直，敛念而坐。 

དེ་ནས་ཕྲག་པ་མམ་པར་གཞག་ལ་མགོ་མི་མཐོ་མི་དམའ་ཞིང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མ་ཡོ་བར་
གཞག་སེ་སྣ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དྲང་པོར་གཞག་གོ །    སོ་དང་མཆུ་ཡང་ཐ་མལ་པར་གཞག་གོ །    
ལྕེ་ཡང་ཡ་སོའི་དྲུང་དུ་གཞར་རོ། །    དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཡང་ས་ཅན་དང་།    རྔམས་པ་
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ཅན་དང་།    དབུགས་རྒོད་པ་ཅན་དུ་མི་བཏང་གི །    ཅི་ནས་ཀང་མི་ཚོར་བར་དལ་བུ་དལ་བུས་
ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་བའོ། ། 

其后，双肩平舒，头不仰不低，不偏一方，从鼻至脐，端正不斜；齿唇自然而

放；舌抵上腭；气息内外流动，莫令有声，或粗猛、急促，应当无所觉察，出

息入息，徐徐自然。 

 

子二、正行，分四：丑一、正行修持奢摩它轨理；丑二、正行修持毗钵舍那轨理；丑三、修持止观双运轨

理；丑四、于彼等时如何修持轨理。 

丑一、正行修持奢摩它轨理，分三：寅一、最初应修奢摩它之因，宣说彼二体性；寅二、宣说修持奢摩它

轨理；寅三、修已成办奢摩它之量。 

寅一、最初应修奢摩它之因，宣说彼二体性： 

དེ་ལ་ཐོག་མར་རེ་ཞིག་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ།    ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞི་
གནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་ལ་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་
དང་ལྡན་པའི་སེམས་ིད་ལ་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་བའོ། །    ཞི་གནས་དེ་ིད་ལ་དམིགས་
པའི་ཚེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། 

其中，最初当暂且修习奢摩他：止息散乱外境后，持续自然趣入内所缘，安住

于喜悦、轻安之心，即名奢摩他。缘彼奢摩他时，所有观择真如，即是毗钵舍

那。 

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སིན་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    ཞི་གནས་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ིད་དོ། །    
ལྷག་མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

如《圣宝云经》中说：“奢摩他谓心一境性，毗钵舍那谓正观察。” 

འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང་།    བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཞི་གནས་
ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བགིད་པ་དང་།    ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ལགས།    བཀའ་སྩལ་པ།    བམས་
པ་ངས་ཆོས་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ལྟ་སེ། 

《圣解深密经》亦云：“世尊！云何能求奢摩他？能善毗钵舍那？佛告慈氏菩萨

曰：善男子！如我为诸菩萨所说法假安立。 

མདོའི་སེ་དང་།    དབངས་ཀིས་བསད་པའི་སེ་དང་།    ལུང་དུ་བསན་པའི་སེ་དང་།    ཚིགས་སུ་
བཅད་པའི་སེ་དང་།    ཆེད་དུ་བརོད་པའི་སེ་དང་།    གེང་གཞིའི་སེ་དང་།    རོགས་པ་བརོད་
པའི་སེ་དང་།    དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་པའི་སེ་དང་།    སེས་པ་རབས་ཀི་སེ་དང་།    ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་
དང་།    རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་སེ་དང་།     གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསན་པའི་སེ་གང་དག་བང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལེགས་པར་ཐོས།    ལེགས་
པར་གཟུང་།    ཁོ་ཏོན་བང་བར་བས།    ཡིད་ཀིས་ལེགས་པར་བརགས། མཐོང་བས་ཤིན་ཏུ་
རོགས་པར་བས་ནས། ། 

所谓契经、应诵、记别、讽诵、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、希法、

论议。菩萨于此善听善受，言善通利，意善寻思，见善通达。 

དེ་གཅིག་པུ་དབེན་པར་འདུག་སེ་ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་ནས་ཇི་ལྟར་ལེགས་པར་བསམས་པའི་
ཆོས་དེ་དག་ིད་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་སེམས་གང་གིས་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སེམས་དེ་ནང་དུ་རྒྱུན་
ཆགས་སུ་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཡིད་ལ་བེད་དོ། ། 

即于如所善思惟法，独处空闲作意思惟。复即于此能思惟心，内心相续，作意

思惟。 

དེ་ལྟར་ཞུགས་ཤིང་དེ་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་
སྦྱངས་པ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་བ་སེ།    དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །     

如是正行多安住故，起身轻安及心轻安，是名奢摩他。如是菩萨能求奢摩他。 

དེས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་།    སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དེ་ཐོབ་ནས་དེ་ིད་ལ་གནས་ཏེ།    
སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སངས་ནས་ཇི་ལྟར་བསམས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ིད་ནང་དུ་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གི་སྤྱོད་ཡུལ་གཟུགས་བརན་དུ་སོ་སོར་རོག་པར་བེད།    མོས་པར་བེད་དོ། །   དེ་ལྟར་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གི་སྤྱོད་ཡུལ་གཟུགས་བརན་དེ་དག་ལ་ཤེས་བའི་དོན་དེ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་།    
རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་།    ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང་།    ཡོངས་སུ་དཔོད་པ་དང་།    བཟོད་
པ་དང་།    འདོད་པ་དང་།    བེ་བྲག་འབེད་པ་དང་།    ལྟ་བ་དང་།    རོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
ལྷག་མཐོང་ཞེས་བ་སེ།    དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་སོ། ། 

彼由获得身心轻安为所依故，即于如所善思惟法。内三摩地所行影像，观察胜

解舍离心相，即于如是三摩地影像所知义中，能正思择，最极思择，周遍寻思，

周遍伺察，若忍若乐若慧若见若观，是名毗钵舍那。如是菩萨能善毗钵舍那。” 

 

寅二、宣说修持奢摩它轨理： 

དེ་ལ་རྣལ་འབོར་པ་ཞི་གནས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་ཐོག་མར་རེ་ཞིག་མདོའི་སེ་
དང་།    དབངས་ཀིས་བསད་པའི་སེ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ནི་དེ་བཞིན་ིད་ལ་



 

 20 

གཞོལ་པ།    དེ་བཞིན་ིད་ལ་བབ་པ།    དེ་བཞིན་ིད་ལ་འབབ་པའོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་
དེ་ལ་སེམས་ེ་བར་གཞག་པར་བའོ། ། 

其中，瑜伽师欲修成奢摩他，首先且如所说“契经、应颂等一切经教皆趣向真

如、已至真如、将至真如（随顺、趣向、临入真如）”，其中含摄一切，令心住

彼。 

རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་
དེ་ལ་སེམས་ེ་བར་གཞག་པར་བའོ། ། 

或者，以几许行相总摄一切法，于彼蕴等之上，令心安住。 

རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་དང་།    ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལ་
སེམས་གཞག་པར་བ་སེ།    འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    གསེར་གི་ཁ་
དོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་ཀིས། །    འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པ་སེ། །    དམིགས་པ་དེ་ལ་
གང་གིས་སེམས་འཇུག་པ། །    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་མམ་གཞག་ཅེས་བ། །    ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟ་བུའོ། ། 

或者，令心安住如所见、所闻的佛像，如《三摩地王经》云：“金色佛身像，庄

严世间怙，菩萨应缘彼，心转修正定。” 

དེ་ལྟར་གང་ལ་འདོད་པའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་བཞག་ནས་དེ་ིད་ལ་ཕྱིར་ཞིང་རྒྱུན་དུ་
སེམས་གཞག་པར་བའོ། །     

   

如是，心安住随乐所缘已，后复持续地住心于彼。 

དེ་ལ་ེ་བར་གཞག་ནས་སེམས་ལ་འདི་ལྟར་དཔད་པར་བ་སེ།    ཅི་དམིགས་པ་ལེགས་པར་
འཛིན་ཏམ།   འོན་ཏེ་བིང་ངམ།     འོན་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕྱར་བས་རྣམ་པར་
གཡེངས་སམ་སམ་དུ་བརག་པར་བའོ། ། 

安住彼已，当如是观心：观察心是善持所缘呢？抑或沉没？抑或散乱外境呢？ 

དེ་ལ་གལ་ཏེ་རྨུགས་པ་དང་གིད་ཀིས་ནོན་ནས་སེམས་བིང་ངམ།    བིང་དུ་དོགས་པ་མཐོང་བ་
དེའི་ཚེ།    མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའམ།    སྣང་
བའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བའོ། །    དེ་ནས་བིང་བ་ཞི་བར་བས་ནས་ཅི་ནས་ཀང་དམིགས་པ་དེ་ིད་
ལ་སེམས་ཀིས་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་བའོ། ། 

如果观见心被昏睡所蔽，心已沉没，或恐其没没之时，当作意极其欢喜之事佛
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像等，或者光明相。其后，止息沉没已，务令心极明显地观见所缘。 

གང་གི་ཚེ་དམུས་ལོང་ལྟ་བུའམ།    མི་མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའམ་མིག་བཙུམས་པ་ལྟ་བུར་
སེམས་ཀིས་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་བིང་བར་གྱུར་པར་རིག་པར་
བའོ། ། 

若时，或如生盲，或如人入暗室，或如闭目，心未极明显地观见所缘，尔时，

当知已成沉没。 

གང་གི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་རོག་པས་རྒྱུག་པའི་ཕྱིར་རམ།    
གཞན་ཡིད་ལ་བེད་པས་སམ།    སྔོན་མྱོང་བའི་ཡུལ་ལ་འདོད་པས་སེམས་རྒོད་པའམ་རྒོད་དུ་
དོགས་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དང་།    སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་པའི་དངོས་པོ་ིད་ལ་བའོ། ། 

若时，由于寻思色等功德，而驰驱外境，或作意余事，或因贪求昔曾经历之境，

令心掉举，或恐掉举，如是见时，则当作意诸行无常、苦等令心厌离之事。 

དེ་ནས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞི་བར་བས་ནས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་ཐག་པས་ཡིད་ཀི་གང་པོ་
ཆེ་དམིགས་པའི་སོང་བོ་དེ་ིད་ལ་གདགས་པར་བའོ། ། 

然后，灭息散乱已，当以正念正知索，牢系意象于所缘树上。 

གང་གི་ཚེ་བིང་བ་དང་རྒོད་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ།    དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་རྣལ་དུ་འཇུག་པར་
མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ནི་རོལ་བ་གོད་ལ་བཏང་སོམས་སུ་བ་ཞིང་།    དེའི་ཚེ་ཇི་སིད་འདོད་ཀི་བར་དུ་
འདུག་པར་བའོ། ། 

若时，观见无沉无掉，心安然住彼所缘，尔时放缓功用，修习等舍，乃至随己

所欲期间而住。 

 

寅三、修已成办奢摩它之量： 

དེ་ལྟར་ཞི་གནས་གོམས་པར་བས་པ་དེའི་ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་གྱུར་པ་དང་།    ཇི་ལྟར་
འདོད་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་
ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། ། 

如是串修奢摩他，其身发起轻安，随心所欲，心于所缘获得自在，尔时，当知

彼已成就奢摩他。 

 

丑二、正行修持毗钵舍那轨理，分二：寅一、需修毗钵舍那；寅二、如何修持轨理。 
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寅一、需修毗钵舍那： 

དེ་ནས་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པར་བ་སེ་འདི་སམ་དུ་བསམ་པར་བའོ། ། 

其次，成就奢摩他已，应当修习毗钵舍那。 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་སེ།    མངོན་སུམ་མམ་བརྒྱུད་
པས་དེ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་དང་།    དེ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་ིད་དོ། །    དེ་ཁོ་
ན་ཤེས་ན་སྣང་བ་བྱུང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་བའི་དྲ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་
འགྱུར་རོ། ། 

当如是思：世尊所有一切言教，皆是善说，或有现前显示真如，或有间接趣向

真如。若知真如，便能永离一切见网，如发光明，便除黑暗。 

ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཡེ་ཤེས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་སིབ་པའི་མུན་པ་ཡང་སེལ་བར་མི་འགྱུར་
གི།    ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ལེགས་པར་བསོམས་ན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར།    ཤེས་
རབ་ཁོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པར་འགྱུར།    ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་སིབ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བར་
འགྱུར་ཏེ། ། 

唯奢摩他，智不能净，亦不能遣诸障黑暗。若以智慧善修真如，即能净智。唯

以智慧，能证真如；唯以智慧，正断诸障。 

དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་ཞི་གནས་ལ་གནས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བའི།    
ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཆོག་པར་འཛིན་པར་མི་བའོ་སམ་དུ་བསམ་མོ། ། 

是故，我当住奢摩他，而以智慧，遍求真实，不应唯由奢摩他便生喜足。 

དེ་ཁོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།    གང་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་
ིད་ཀིས་སོང་པ་ིད་དེ།  དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་རོགས་པར་འགྱུར་གི།    
གཞན་གི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

何谓真如？谓胜义之中，一切事物，由补特伽罗及法二我空性。彼复是般若波

罗蜜多所证，而非余者。 

འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས།    བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མ་མཆིས་པ་ིད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་གིས་འཛིན་པ་ལགས།    སྤྱན་
རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་འཛིན་ཏོ་ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །    དེ་ལྟ་བས་ན་ཞི་གནས་ལ་གནས་ཏེ་ཤེས་རབ་བསོམ་པར་བའོ། ། 

如《圣解深密经》云：“世尊！菩萨以何等波罗蜜多，取一切法无自性性？佛告

观自在菩萨曰：善男子！以般若波罗蜜多，能取诸法无自性性。”是故，住奢摩
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他已，当修智慧！ 

 

寅二、如何修持轨理，分二：卯一、慎持之见；卯二、如何修彼轨理。 

卯一、慎持之见，分四：辰一、粗细补特伽罗无我之见；辰二、粗品法无我之见；辰三、细品法无我之见；

辰四、附带遮除毫不作意之见。 

辰一、粗细补特伽罗无我之见： 

དེ་ལ་རྣལ་འབོར་པས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་སྤྱད་པར་བ་སེ།    གང་ཟག་ནི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་
སེ་མཆེད་ལས་གུད་ན་མི་དམིགས་སོ། །    གང་ཟག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀང་མ་
ཡིན་ཏེ།    ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་མི་རག་པ་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།    
གང་ཟག་ནི་རག་པ་དང་།    གཅིག་པུའི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་གཞན་དག་གིས་བརགས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

其中，瑜伽师应作是观：补特伽罗，除蕴处界之外，别无可得；补特伽罗亦非

蕴等体性者，以彼蕴等是无常、众多性故；而且他人所计，补特伽罗是常一性

故。 

དེ་ིད་དམ་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མི་རུང་བའི་གང་ཟག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་མི་རུང་སེ།    དངོས་
པོ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །    དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ལྟ་སེ།    འཇིག་རེན་གི་ང་
དང་ངའི་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་འཁྲུལ་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དཔད་པར་བའོ། ། 

不容有若即若离不可言诠之补特伽罗事物者，以无其它事物之行相故。是故，

当观：世间所谓我及我所，唯是错乱！ 

 

辰二、粗品法无我之见： 

ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཡང་འདི་ལྟར་བསོམ་པར་བ་སེ།    ཆོས་ཞེས་བ་བ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་ཕུང་
པོ་ལྔ་དང་།    སེ་མཆེད་བཅུ་གིས་དང་།    ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དོ། ། 

复应如是修法无我：所谓法，略而言之，是指五蕴、十二处、十八界。 

དེ་ལ་ཕུང་པོ་དང་།    སེ་མཆེད་དང་།    ཁམས་དང་གཟུགས་ཅན་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་
དོན་དམ་པར་ན་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་མེད་དེ།    དེ་དག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བཤིག་ལ་རྡུལ་
ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀང་ཆ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་སོ་སོར་བརགས་ན་ངོ་བོ་ིད་ངེས་པར་གཟུང་དུ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

其中，所有蕴处界有色，彼等于胜义之中，除心相之外，旁处无者，以若碎彼

等为极微尘，复各各观察诸极微尘的支分体性，则定无体性可取故。 

དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མངོན་
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པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་རྨི་ལམ་ན་དམིགས་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་བཞིན་དུ་བིས་པ་
རྣམས་ལ་སེམས་ིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆད་པ་བཞིན་དུ་སྣང་གི །    དོན་དམ་པར་
ན་འདི་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་མེད་དོ་ཞེས་དཔད་པར་བའོ། ། 

是故，当如是审察：无始以来，由于贪着非真实的色等之力，犹如梦中显现所

缘之色等，诸愚者虽现似心体色等为外境，然于胜义之中，此中色等，除心相

外，旁处非有。 

དེ་འདི་སམ་དུ་ཁམས་གསུམ་པ་འདི་ན་སེམས་ཙམ་མོ་སམ་དུ་སེམས་ཤིང་།    དེས་དེ་ལྟར་ཆོས་
བརགས་པ་མཐའ་དག་ནི་སེམས་ཁོ་ན་ཡིན་པར་རོགས་ནས་དེ་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ལ་སོ་སོར་རོག་གོ །    
དེ་འདི་ལྟར་དཔོད་དོ། ། 

彼作是思：“三界唯心。”彼如是通达一切假法唯是心体后，当分别观察心之体

性：“若分别观察彼，即分别观察一切法的体性”。彼当如是审察。 

 

辰三、细品法无我之见：  

དོན་དམ་པར་ན་སེམས་ཀང་བདེན་པར་མི་རུང་སེ།    གང་གི་ཚེ་བརྫུན་པའི་ངོ་བོ་ིད་གཟུགས་
ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་པའི་སེམས་ིད་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དེའི་ཚེ་དེ་བདེན་པ་
ིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར།     ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀང་དེ་ལས་
གུད་ན་མེད་པས་བརྫུན་པ་ིད་དོ། ། 

胜义之中，心亦不可为谛实。若时执取虚假体性色等行相之心，显现种种行相

之时，彼岂能成为谛实？犹如色等虚假，心除彼之外，旁处非有，故亦是虚假。 

ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ིད་མ་ཡིན་
པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀང་དེ་ལས་གུད་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ིད་མ་ཡིན་
ནོ། །     

犹如色等是种种相，非一性，非多性，同样，心由于除彼之外，旁处无故，亦

非一性，非多性。 

དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ནི་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ། །     སེམས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་
བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དཔོད་དོ། ། 

是故，当观：心唯是如幻性。犹如心般，一切法亦唯如幻性。 

དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་དོན་དམ་པར་སེམས་ནི་
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ནང་དུ་ཡང་མི་དམིགས།    ཕྱི་རོལ་དུ་ཡང་མི་དམིགས།    གིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས།    
འདས་པའི་སེམས་ཀང་མི་དམིགས།    མ་འོངས་པ་ཡང་མི་དམིགས།    ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མི་
དམིགས་སོ། ། 

若彼如是以智慧观察心之体性，胜义之中，心既于内不可得，外亦不可得，俱

非亦不可得，过去心不可得，未来心不可得，现在心亦不可得。 

སེམས་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ཡང་གང་ནས་ཀང་མི་འོང་།    འགག་པའི་ཚེ་ཡང་གང་དུ་ཡང་མི་འགོ་སེ།    
སེམས་ནི་གཟུང་དུ་མེད་པ།    བརན་དུ་མེད་པ།    གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའོ། ། 

心生时既无所从来，灭时亦无所去，以心乃无取、无表，非有色也。 

བརན་དུ་མེད་ཅིང་གཟུང་དུ་མེད་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ངོ་བོ་ིད་ཅི་འདྲ་
ཞེ་ན།   

问：“无表、无取，非有色者，其体性如何？” 

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ།    འོད་སྲུངས་སེམས་ནི་
ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་མི་རེད་དོ། །    གང་མ་རེད་པ་དེ་མི་དམིགས་སོ། །    གང་མི་དམིགས་པ་དེ་
འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། །    མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། །    ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱ་
ཆེར་འབྱུང་ངོ་། །     

如《圣宝积经》中广为宣说：“迦叶！遍寻其心，而不可得，不可得者，则不可

缘。不可缘者，既非过去，亦非未来，复非现在。” 

དེས་དེ་ལྟར་བརགས་ན་སེམས་ཀི་དང་པོ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་།    ཐ་མ་ཡང་དག་
པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་།    བར་མ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །     

若彼如是观察，不见真实心之始际，不见真实终际，不见真实中际。 

ཇི་ལྟར་སེམས་ལ་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐའ་དང་དབུས་
མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །    དེས་དེ་ལྟར་སེམས་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་
སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ། ། 

如心无边际、中际，当知一切法亦无边际、中际。彼如是了悟心无边际、中际

已，心之任何体性，皆不可得。 

སེམས་གང་གི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་ཡང་སོང་པར་རོགས་སོ། །    དེ་རོགས་པས་སེམས་ཀིས་རྣམ་
པར་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་བོ་ིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་
མཐོང་ངོ་། །     
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亦达能观之心为空性。由达彼故，心所立相的体性——色等体性，亦不见为真

实。 

དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་
གཟུགས་རག་གོ་ཞེའམ།     མི་རག་གོ་ཞེའམ།   སོང་ངོ་ཞེའམ།    མི་སོང་ངོ་ཞེའམ།    ཟག་པ་
དང་བཅས་པའོ་ཞེའམ།    ཟག་པ་མེད་པོ་ཞེའམ།    བྱུང་བའོ་ཞེསམ།    མ་བྱུང་བའོ་ཞེའམ།    
ཡོད་པའོ་ཞེའམ།    མེད་པའོ་ཞེས་རོག་པར་མི་བེད་དོ། ། 

彼如是以智慧未见真实诸法体性，故不起分别，谓：“色常、无常、空、不空、

有漏、无漏、生、未生、有、无。” 

ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་རོག་པར་མི་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་།    འདུ་ཤེས་དང་།    འདུ་བེད་
དང་།    རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རོག་པར་མི་བེད་དེ།    ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་དེའི་བེ་བྲག་
རྣམས་ཀང་མི་འགྲུབ་པས་དེ་ལ་རོག་པར་ག་ལ་འགྱུར།    དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་
དཔད་དེ་དངོས་པོ་གང་གི་ཚེ་རྣལ་འབོར་པས་དངོས་པོ་གང་གི་ངོ་བོ་ིད་དོན་དམ་པར་ངེས་
པར་མི་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་གོ །    ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཀི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ིད་ཀང་རོགས་སོ། ། 

如同不分别色，亦不分别受、想、行、识者，以若有法不成立，其诸支分亦不

成立，岂会分别彼？彼如是以慧观察，若某时，瑜伽师于胜义之中决定不执任

何事物的体性，尔时，即趣入无分别三摩地，亦证诸法无性。 

 

辰四、附带遮除毫不作意之见： 

གང་ཤེས་རབ་ཀིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ིད་སོ་སོར་བརགས་ནས་མི་བསོམ་གི།    ཡིད་ལ་བེད་པ་
ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སོམ་པར་བེད་པ་དེའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནམ་ཡང་མི་ལྡོག་ཅིང་
ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ིད་རོགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ།    ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།  

若人未以智慧观察诸法自性而修，唯单纯修习断除作意，则永不能遮遣其分别，

亦终不会证悟无自性，以无智慧光明故。 

འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོག་པ་ིད་ལས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་མེ་
བྱུང་ན་གཙུབས་པའི་མེ་བཞིན་དུ་རོག་པའི་ཤིང་སེག་གོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་
ཏོ། ། 

如是如世尊告曰：“若从分别观察真实之中，发生如实了知真实之火，犹如燧木

之火，还烧分别之木。” 
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འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སིན་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏོ།     དེ་ལྟར་སོན་ལ་མཁས་པ་དེ་སོས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་སོང་པ་ིད་བསོམ་པ་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་དོ། །    དེ་
སོང་བ་ིད་ལ་བསོམ་པ་མང་བས་གནས་གང་དང་གང་དུ།    སེམས་འཕྲོ་ཞིང་སེམས་མངོན་
པར་དགའ་བའི་གནས་དེ་དང་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ིད་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་སོང་པར་རོགས་སོ། ། 

《圣宝云经》亦云：“如是善知诸过，为离一切戏论故，修习空性瑜伽。由彼多

修空性，随心流散、乐着何处，若寻求此处体性，当证空性。 

སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བརགས་ན་སོང་པར་རོགས་སོ། །    སེམས་གང་གིས་རོགས་པ་དེ་ཡང་
ངོ་བོ་ིད་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་སོང་པར་རོགས་ཏེ།    དེ་དེ་ལྟར་རོགས་པས་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་
འབོར་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། ། 

若复观察其心，当证空性。若亦遍寻能证之心体性，当证空性。彼由如是证悟，

入无相瑜伽。” 

འདིས་ནི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་ིད་མཚན་མ་མེད་པ་ིད་ལ་འཇུག་པར་བསན་
ཏོ། །    ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་དང་།    ཤེས་རབ་ཀི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ིད་མི་
དཔོད་པར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ིད་དུ་འཇུག་པ་མི་སིད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་པར་བསན་པ་ཡིན་
ནོ། ། 

此中开示，先周遍观察，后入无相。极其清楚开示，仅断作意、不以智慧审察

法性，则不能入无分别。 

དེ་ལྟར་དེ་ཤེས་རབ་ཀིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ིད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བརགས་ནས་བསམ་གཏན་བེད་ཀི།    གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་ནས་བསམ་
གཏན་མི་བེད་ཅིང་།    འཇིག་རེན་འདི་དང་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་གི་བར་ལ་གནས་ནས་བསམ་
གཏན་མི་བེད་དེ།    གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །    དེ་ལྟ་བས་ན་མི་
གནས་པའི་བསམ་གཏན་པ་ཞེས་བའོ། ། 

如是彼以智慧如实观察真实的色等法性后，而修静虑，而非住色等修静虑，亦

非住此世间与彼世间之间而修静虑，以色等不可得故。是故，称“无住静虑”。 

ཤེས་རབ་ཀི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་གི་ངོ་བོ་ིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་ནས་གང་གི་ཕྱིར་མི་དམིགས་
པར་བསམ་གཏན་བེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བསམ་གཏན་པ་ཞེས་བ་སེ།     འཕགས་
པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དང་།    འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་བསན་པ་བཞིན་
ནོ། ། 

以智慧观察诸法体性，由无所得，而修静虑，故称胜慧静虑。如《圣虚空藏经》、
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《圣宝髻经》等所说。 

 

卯二、如何修彼轨理： 

དེ་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་བརག་པར་
བ་བ་བལྟ་བར་བ་བ་གཞན་མེད་པས་རོག་པ་དང་དཔོད་པ་དང་བྲལ་བ།    བརོད་པ་མེད་པ་
དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་
པས་དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསོམ་ཞིང་འདུག་པར་བའོ། །    དེར་གནས་ནས་སེམས་
ཀི་རྒྱུན་རྣམ་པར་མི་གཡེང་བར་བའོ། ། 

如是，唯趣入人无我、法无我，无其余所观所察，远离寻伺，无所言诠，专一

作意，自然趣入，无需造作，极为明了地修习并安住真如。住彼之后，当令心

持续，勿使散乱。 

གང་གི་ཚེ་བར་སྐབས་སུ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་སེམས་ཕྱི་རོལ་དུ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེའི་
ཚེ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཚོར་བར་བས་ལ་མྱུར་དུ་མི་སྡུག་པ་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་
གཡེང་བ་ཞི་བར་བས་ནས་མྱུར་དུ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་སེམས་ཕྱིར་ཞིང་འཇུག་པར་བའོ། ། 

若此期间，由于贪欲等，心散外境之时，应觉察已散，速修不净观等，止息散

乱，速令心还复趣入真实义。 

གང་གི་ཚེ་དེ་ལ་སེམས་མངོན་པར་མི་དགའ་བར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་
མཐོང་བས་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་བསོམ་པར་བའོ། །    རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་ེས་པར་
མཐོང་བས་ཀང་མི་དགའ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བའོ། ། 

若某时，见心不乐彼，尔时，应由观三摩地功德，修习欣乐之心。亦当由观散

乱过患，止息不乐。 

ཇི་སེ་རྨུགས་པ་དང་གིད་ཀིས་ནོན་ཏེ་རྒྱུ་བ་མི་གསལ་བས་སེམས་བིང་ངམ་བིང་དུ་དོགས་པར་
མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་གོང་མ་བཞིན་དུ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བེད་པས་མྱུར་དུ་བིང་
བ་ཞི་བར་བས་ལ།    ཡང་དམིགས་པ་དེ་ཁོ་ན་དེ་ིད་ཤིན་ཏུ་དམ་པོར་གཟུང་བར་བའོ། ། 

假若为昏沉、睡眠所蔽，思路运行不清，见心沉没，或恐沉没，尔时，应如前

作意极喜之事，速息沉没。复当紧持所缘真如。 

ཇི་སེ་གང་གི་ཚེ་སྔོན་བགད་པ་དང་།    རེས་པ་རེས་སུ་དྲན་པས་བར་སྐབས་སུ་སེམས་འཕྱར་
བའམ་རྒོད་དུ་དོགས་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་གོང་མ་བཞིན་དུ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བས་ལ་གཡེང་བ་ཞི་བར་བ་ཞིང་།    དེ་ནས་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ིད་
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ལ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་འབད་པར་བའོ། ། 

若时追忆先前嬉笑、游戏，在此期间，见心高举或恐掉举，尔时，应当如前作

意无常等令心厌离之事，止息散乱，然后，精进令心无造作地趣入真如。 

ཇི་སེ་གང་གི་ཚེ་བིང་བ་དང་རྒོད་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ནས་མམ་པར་ཞུགས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ིད་
ལ་སེམས་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་རོལ་བ་གོད་དེ་བཏང་སོམས་སུ་བའོ། །     

若时，已离沉掉，平等而入，心自然趣入真如，尔时，当放松功用，等舍而修。 

གལ་ཏེ་སེམས་མམ་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརལ་བ་བས་ན་དེའི་ཚེ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བར་
འགྱུར་རོ། ། 

若心已平等而入，犹加功用，彼时，心将散乱。 

གལ་ཏེ་སེམས་བིང་བར་གྱུར་པ་ལ་བརལ་བར་མ་བས་ན་དེའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་བིང་བས་ལྷག་མཐོང་
མེད་དེ།     སེམས་དམུས་ལོང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །    དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བིང་བར་གྱུར་ན་
བརལ་བར་བའོ། །    མམ་པར་གྱུར་ན་བརལ་བར་མི་བའོ། ། 

假若心已沉没，而不加功用，彼时，由于极为沉没，无毗钵舍那者，以心如生

盲故。是故，若心沉没，当加功用；若心平等，勿加功用。 

 

丑三、修持止观双运轨理： 

གང་གི་ཚེ་ལྷག་མཐོང་བསོམས་པས་ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་ཆུང་
བས་མར་མེ་རླུང་ལ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་སེམས་གཡོ་བར་འགྱུར་ཏེ།    དེའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བར་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།    དེ་བས་ན་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་བསོམ་པར་བའོ། །    ཞི་
གནས་ཀི་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་ན་ཡང་ཤེས་རབ་བསོམ་པར་བའོ། ། 

若时，修习毗钵舍那，慧分极强，彼时奢摩他微弱，如风中烛，心动摇不定，

故而不能极其明显地观见真如，是故，尔时，当修奢摩他。若奢摩他分强，复

当修智慧。 

 

丑四、于彼等时如何修持轨理： 

གང་གི་ཚེ་གིས་ཀ་མམ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ལུས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་
མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་གནས་པར་བའོ། ། 

若时，二者平等趣入，尔时，乃至无损身心期间，当无造作而安住。 
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ལུས་ལ་སོགས་པ་གནོད་པར་གྱུར་ན་དེའི་བར་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་དང་།    
སིག་རྒྱུ་དང་།    རིྨ་ལམ་དང་།    ཆུ་ཟླ་དང་།    མིག་ཡོར་ལྟ་བུར་ལྟ་ཞིང་འདི་སམ་དུ་བསམ་པར་
བ་སེ། 

若损伤身等，于彼期间，当观一切世间，如幻如焰，如梦如水月，如光影。 

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་འཁོར་བ་ན་ཀུན་དུ་ོན་
མོངས་པར་གྱུར་གིས།    བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་དེ་དག་ཆོས་ིད་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་
དེ་ལྟར་བའོ་སམ་དུ་བསམ་ཞིང་།    སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མངོན་དུ་བའོ། ། 

并作是思：“此等有情未悟如是甚深妙法，致于轮回之中，烦恼不堪。我务必令

彼等悟彼法性！”现起大悲心、菩提心。 

དེ་ནས་ངལ་བསོ་ལ།    ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
འཇུག་པར་བའོ། །    ཡང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སོ་བར་གྱུར་ན་དེ་བཞིན་དུ་ངལ་གསོ་བར་བའོ། ། 

其后稍作休息，复当如前入诸法无相（不现）三摩地。又若心极厌倦，还当如

前休息。 

འདི་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་པར་འཇུག་པའི་ལམ་སེ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་
བཅས་པ་དང་།    རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་ལ་དམིགས་པའོ། ། 

此是止观双运之道，缘有分别影像或无分别影像。 

དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་པས་རིམ་པ་འདིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གམ།    མེལ་ཚེ་ཐུན་ཕྱེད་དམ།    ཐུན་
གཅིག་གམ།    ཇི་སིད་འདོད་ཀི་བར་དུ་དེ་ཁོ་ན་བསོམ་ཞིང་འདུག་པར་བའོ། །    འདི་ནི་དོན་
རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསམ་གཏན་ཏེ།     འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་བསན་
ཏོ། ། 

如是瑜伽师当以此次第，或一小时，或半座更，或一座间，随自所欲之期间，

修习真如而住。此乃善抉择义静虑，出自《入楞伽经》。 

 

子三、结行： 

དེ་ནས་འདོད་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ་སིལ་མོ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་འདི་སམ་དུ་ཆོས་འདི་
དག་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་།    ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་
པར་གནས་པ་ིད་དོ། །    དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་
པར་གནས་པར་འགྱུར།     བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཀང་།    དངོས་པོ་སེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །    དམ་
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པའི་དོན་ཏུ་རང་བཞིན་མེད། །    ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

然后，若欲起定，不解跏趺，作是思惟：此等一切法，虽皆胜义无自性，然确

实住于世俗。否则，业果系属如何安住？世尊亦曰：“世俗生事物，胜义无自性。” 

སེམས་ཅན་བིས་པའི་བློ་ཅན་འདི་དག་ནི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལ་
སོགས་པ་སོ་འདོགས་པས་བློ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ།    ཡུན་རིང་པོར་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ན་
ཡོངས་སུ་འཁམས་པས་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བླ་ན་མེད་པ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་སེ།    དེ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ་ལ།    དེ་དག་
ཆོས་ིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། 

此等愚心有情，于无性诸法，增益有等，心智颠倒，长久漂泊于生死之轮，故

我务必圆满无上福慧资粮，证得一切智位，令彼等悟入法性！ 

དེ་ནས་དལ་བུས་སིལ་མོ་ཀྲུང་བཤིག་སེ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་བས་ལ།    དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་བསོད་པ་བས་ནས།    
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གདབ་བོ། ། 

然后，缓慢解开跏趺，顶礼十方诸佛菩萨，并作供养赞叹后，发《普贤行愿》

等广大愿。 

 

癸二﹑座间时如何作： 

དེ་ནས་སོང་པ་ིད་དང་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་སིང་པོ་ཅན་སྦྱོན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་
ཤེས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་བའོ། ། 

然后，以空性、大悲为心要，精进成办布施等一切福慧资粮。 

 

癸三、如是正座座间之利益： 

དེ་ལྟར་གྱུར་ན་བསམ་གཏན་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སོང་པ་ིད་མངོན་
པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཏེ།    འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    དེ་བམས་པའི་གོ་
ཆ་བགོས་ཤིང་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་
པའི་སོང་པ་ིད་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་བེད་དོ། །    དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སོང་པ་ིད་གང་ཞེ་ན།    གང་སྦྱིན་པ་དང་མ་བྲལ་བ།    ཚུལ་ཁིམས་དང་
མ་བྲལ་བ།    བཟོད་པ་དང་མ་བྲལ་བ།    བརོན་འགྲུས་དང་མ་བྲལ་བ།    བསམ་གཏན་དང་མ་
བྲལ་བ།    ཤེས་རབ་དང་མ་བྲལ་བ།    ཐབས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་
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བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

若能如是，彼静虑即是成办具一切种最胜空性。如《圣宝髻经》中说：“应披慈

甲，住大悲处，引发具一切种最胜空性而修静虑。何等名为具一切种最胜空性

耶？谓不离布施，不离持戒，不离忍辱、不离精进，不离静虑，不离智慧，不

离方便。”如是广说。 

 

丁三、宣说具足方便分或一切相殊胜之空性，分三：戊一、需修具足方便分一切相之空性；戊二、修持具

足方便分一切相之空性轨理；戊三、如是修持之利益。 

戊一、需修具足方便分一切相之空性： 

己一、唯有智慧不能究竟： 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་དང་།    ཞིང་དང་།    
ལུས་དང་།    གཡོག་འཁོར་མང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པའི་ཐབས་སྦྱིན་པ་ལ་
སོགས་པའི་དགེ་བ་ངེས་པར་བསེན་པར་བ་དགོས་སོ། ། 

菩萨定须依于成熟一切有情、圆满净土、身体、众眷属等的方便——施等善行。 

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་
གང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར།    དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་
བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །    དེའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལ་ཡང་
བསེན་པར་བའི།    སོང་པ་ིད་འབའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

若非如是，所说诸佛国土等圆满，是何者之果呢？是故，具一切种最胜的一切

智智，由布施等方便而圆满。故而，世尊告曰：“一切智智，以方便而至究竟！”

因此，菩萨亦当依于布施等方便，非唯空性。 

དེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏེ།    
བམས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་འདི་
ནི་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱིར་ཡིན་ན།    དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་སྐད་དུ།    བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁོ་ན་ལ་བསླབ་པར་བའི།    ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྷག་
མ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་།    དེ་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་སུན་
འབིན་པར་སེམས་སོ། ། 

如《圣方广摄法经》亦云：“弥勒！若诸菩萨为欲成办正等菩提，修行六种波罗

蜜多。然诸愚人作如是说，菩萨唯应修学般若波罗蜜多，何须诸余波罗蜜多？
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此是思惟，破坏诸余波罗蜜多。 

མ་ཕམ་པ་འདི་ཇི་སམ་དུ་སེམས།    ཀ་ཤི་ཀའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཕུག་རོན་གི་
ཕྱིར་རང་གི་ཤ་ཁ་ལ་བིན་པ་དེ་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ཡིན་ནམ།    བམས་པས་གསོལ་པ།    བཅོམ་
ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། ། 

无能胜！此作何思？前为迦希王时，为救鸽故，自肉施鹰，岂慧坏耶？弥勒白

言：不也！世尊！ 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ།    བམས་པ་ང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་གང་དག་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་
དག་གིས་གནོད་པར་གྱུར་ཏམ། །    བམས་པས་གསོལ་པ།    བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་
སོ། ། 

世尊告曰：弥勒！我昔修行菩萨行时，修集六种波罗蜜多相应善根，是诸善根

有损我耶？弥勒白言：不也！世尊！ 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ།    མ་ཕམ་པ་ཁོད་ཀིས་ཀང་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་སྦྱིན་པའི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས།    བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།    
བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།    བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བརོན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ།    བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།    བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཤེས་
རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ན།    དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་སྐད་དུ་ཚུལ་
གཅིག་ཁོ་ནས་བང་ཆུབ་སེ།    འདི་ལྟ་སེ།    སོང་པ་ིད་ཀི་ཚུལ་གིས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ།    དེ་དག་
ནི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། ། 

世尊告曰：无能胜！汝亦曾于六十劫中正修布施波罗蜜多，六十劫中正修尸罗

波罗蜜多，六十劫中正修忍辱波罗蜜多，六十劫中正修精进波罗蜜多，六十劫

中正修静虑波罗蜜多，六十劫中正修般若波罗蜜多。彼诸愚人作如是说，唯以

一法而证菩提，谓以空法，此等未能清净诸行„„。” 

ཐབས་དང་བྲལ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་ན་ཐོས་བཞིན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བེད་མི་ནུས་ཀི།    ཐབས་ཀིས་བསངས་ན་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ།     

若离方便，唯菩萨慧，则如声闻，不能成办佛事，但若济以方便，则能成办。 

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    འོད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་བློན་
པོས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བེད་དོ་
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

如《圣宝积经》说：“迦叶！譬如大臣所保国王，则能成办一切所作。如是菩萨

所有智慧，若由方便之所摄持，能作一切诸佛事业。” 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་ལྟ་བ་ཡང་གཞན།    མུ་སེགས་ཅན་དང་།    ན་ཐོས་
རྣནས་ཀི་ལམ་གི་ལྟ་བ་ཡང་གཞན་ཏེ།    འདི་ལྟར་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་ལྟ་བ་ནི་
བདག་ལ་སོགས་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་དང་
བྲལ་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ།    དེ་བས་ན་དེ་དག་ཐར་པ་མི་ཐོབ་བོ།     ན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་ནི་སིང་
རེ་ཆེན་པོ་དང་བྲལ་བས་ཐབས་དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ།    དེ་བས་ན་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། ། 

诸菩萨道之见是一类，外道、诸声闻道之见则是另外一类。诸外道道之见，由

于我等颠倒，全面地远离智慧之道，是故彼等不得解脱。诸声闻由于远离大悲，

不具方便，是故彼等一向趣入涅槃。 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པར་འདོད་དེ།    དེ་
བས་ན་དེ་དག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །    བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པར་འདོད་དེ།    དེས་ན་མི་
གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་སེ།    ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་ནི་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་ལ།    
ཐབས་ཀི་སོབས་ཀིས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། ། 

诸菩萨道，许具足智慧、方便，是故，彼等趣入无住涅槃。诸菩萨道许具足智

慧方便，故证无住涅槃者，以由智慧力不堕轮回、由方便力不堕涅槃故。 

དེ་བས་ན་འཕགས་པ་ག་ཡ་གོའི་རི་ལས།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་མདོར་བསྡུ་
ན་འདི་གིས་ཏེ།    གིས་གང་ཞེ་ན།    འདི་ལྟ་སེ།    ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་
ཏོ། ། 

是故，《伽耶山顶经》云：“诸菩萨道，略有二种。何等为二？谓方便、智慧。” 

འཕགས་པ་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས་ཀང་།    ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།    

ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་ཕ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །     

《祥胜初品》亦云：“般若波罗蜜多者是母，善巧方便者是父。” 

འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གགས་པས་བསན་པ་ལས་ཀང་།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
འཆིང་བ་ནི་གང་།    ཐར་པ་ནི་གང་ཞེ་ན།    ཐབས་མེད་པར་སིད་པར་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་
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པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །    ཐབས་ཀིས་སིད་པའི་འགོ་བར་འགོ་བ་ནི་ཐར་
པའོ། །     

《圣维摩诘所说经》亦云：“何为菩萨系缚、解脱？若无方便，摄取三有，是为

菩萨系缚。若以方便，趣向三有，是为解脱。 

ཤེས་རབ་མེད་པར་སིད་པར་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །    
ཤེས་རབ་ཀིས་སིད་པའི་འགོ་བར་འགོ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །    ཐབས་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་
འཆིང་པའོ། །    ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཐར་པའོ། །    ཤེས་རབ་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་
ཐབས་ནི་འཆིང་པའོ། །    ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་ཐར་པའོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་སྩལ་
ཏོ། ། 

若无智慧，摄取三有，是为菩萨系缚。若以智慧，趣向三有，是为解脱。方便

未摄慧为系缚，方便所摄慧为解脱。慧所未摄方便为缚，慧摄方便是为解脱。”

如是广说。 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤེས་རབ་ཙམ་བསེན་ན་ནི་ན་ཐོས་ཀིས་འདོད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པར་ལྟུང་བས་འཆིང་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏེ།    མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་གོལ་བར་
མི་འགྱུར་རོ། །   དེ་ལྟ་བས་ན་ཐབས་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་རབ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
འཆིང་བའོ་ཞེས་བའོ། ། 

若菩萨唯依智慧，将堕入声闻所求涅槃，如系缚般，不能以无住涅槃而得解脱。

故说：“离方便之智慧，是诸菩萨系缚。” 

དེ་ལྟ་བས་ན་ལྷགས་པས་ེན་པ་ལ་མེ་བསེན་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་
ལྷག་པ་ཙམ་སང་བའི་ཕྱིར་ཐབས་དང་བཅས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སོང་པ་ིད་བསེན་པར་བའི།    
ན་ཐོས་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་མི་བ་སེ། 

是故，如苦于寒风而近火般，菩萨唯为断颠倒风故，当以具方便之慧依于空性，

莫如声闻现证。 

འཕགས་པ་ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སེ།    དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་
ཞིག་མེ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཏོ། །    དེ་མེ་དེ་ལ་བསི་སང་བེད།    བླ་མར་བེད་ཀང་དེ་འདི་
སམ་དུ་བདག་གིས་མེ་དེ་ལ་བསི་སང་བས།    བླ་མར་བས།    རི་མོར་བས་ཀང་འདི་ལ་ལག་པ་
གིས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བའོ་སམ་དུ་མི་སེམས་སོ། །    དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།   གཞི་དེ་ལས་
བདག་ལ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བའམ།    སེམས་ཀི་ཡིད་མི་བདེ་བར་འགྱུར་དུ་འོང་སམ་པའི་ཕྱིར་
རོ། ། 
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如《圣十法经》云：“善男子！譬如有人奉事火。恭敬、尊重、侍奉于火，然生

是心：‘我虽恭敬、尊重、侍奉于火，却不愿以双手握之！何以故？彼事令我身

苦心恼故。’ 

དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་བེད་དོ། །    དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།    གཞི་དེ་ལས་བདག་
བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་འགྱུར་དུ་འོང་སམ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟ་བུའོ། ། 

如是，菩萨既思涅槃，亦不现证涅槃。何以故？以虑及彼事令我从菩提退转故。” 

 

己二、唯有方便分亦不究竟： 

ཐབས་ཙམ་འབའ་ཞིག་བསེན་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོ་སོའི་སེ་བོའི་ས་ལས་མི་འདའ་
བས་ཤིན་ཏུ་བཅིངས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །    དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པའི་ཐབས་
བསེན་པར་བ་སེ།    འདི་ལྟར་སྔགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་དུག་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀིས་ོན་མོངས་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་སོབས་ཀིས་བསོམས་ན་
བདུད་རིར་འགྱུར་ན།    རང་བཞིན་གིས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་འབྲས་བུ་ཅན་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་
གང་ཡིན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ།     

唯依方便，菩萨亦不能超越异生地，唯成极大系缚。是故，当依具有智慧之方

便，如咒所摄之毒般，诸菩萨以智慧摄持之力而修，若亦能将烦恼转成甘露，

具自性增上果的布施等，何需待言？ 

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    འོད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སེ།    དཔེར་ན་
སྔགས་དང་སན་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་དུག་གིས་ནི་འཆི་བར་བེད་མི་ནུས་སོ། །    དེ་བཞིན་དུ་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ོན་མོངས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཀང་ལོག་པར་
ལྟུང་བར་བེད་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

如《圣宝积经》云：“迦叶！譬如咒药所摄之毒，不能致死。如是，诸菩萨烦恼，

由智慧所摄，亦不能令颠倒堕落。”    
དེ་ལྟ་བས་ན་གང་གི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་ཀི་སོབས་ཀིས་འཁོར་བ་མི་འདོར་བ་
དེའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་ལྟུང་ངོ་། །    གང་གི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་དམིགས་
པ་མཐའ་དག་སོང་བ་དེའི་ཕྱིར་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་སེ།    དེ་བས་ན་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ིད་འཐོབ་བོ། །  

是故，由于菩萨以方便力不舍轮回，故不堕涅槃。由于智慧力断一切所缘，故

不堕轮回，故而成佛，证无住涅槃。 
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དེ་བས་ན་འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལས་ཀང་།    དེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་ནི་ོན་མོངས་པ་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདོར་རོ། །    ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་
གཏོང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

《圣虚空藏经》亦云：“菩萨以般若智舍一切烦恼；以方便智不舍一切有情。” 

འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང་།    སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་
པ་དང་།    འདུ་བེད་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་
ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངས་མ་བསན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

《圣解深密经》亦云：“我终不说一向弃背利益众生事者，一向弃背发起诸行所

作者，当坐道场能得阿耨多罗三藐三菩提。” 

 

己三、所修义： 

དེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་གིས་ཀ་བསེན་པར་
བའོ། ། 

是故，欲成佛者，当依智慧、方便二者。 

དེ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་བསོམ་པའི་གནས་སྐབས་སམ།    ཤིན་ཏུ་མམ་པར་
གཞག་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལ་བརེན་པ་མི་འབྱུང་དུ་ཟིན་ཀང་།    དེ་
ལ་སྦྱོར་བ་དང་དེའི་རེས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་གང་ཡང་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ཐབས་ལ་བརེན་པ་
འབྱུང་བ་ིད་དེ།    དེའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་གིས་ཅིག་ཅར་འཇུག་གོ ། 

其中，修出世慧时，或入根本定时，虽未发生依施等方便，然其加行及后得生

起智慧之时，皆依方便，故而，同时趣入智慧、方便二者。 

 

戊二、修持具足方便分一切相之空性轨理： 

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་པར་འཇུག་
པའི་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།    སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བའི་སིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་
པས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསེན་པ་དང་།    ལངས་པའི་ཐབས་ཀི་དུས་ན་ཡང་སྒྱུ་མ་
མཁན་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཁོ་ནའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་པ་སེ། 

复次，菩萨智慧、方便双运之道，即是此者，由垂视一切有情的大悲摄持，依

出世间道；起定后方便之时，复如幻师，唯依无倒施等。 
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འཕགས་པ་བློ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།    དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་
ནི་གང་།    ཤེས་རབ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་གང་ཞེ་ན།    གང་གི་ཕྱིར་མམ་པར་གཞག་པ་ན་
སེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བས་ན་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ེ་བར་འཇོག་པ་དེ་ནི་དེའི་
ཐབས་སོ། །    གང་གི་ཕྱིར་ཞི་བ་དང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་སོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ནི་དེའི་ཤེས་རབ་བོ་
ཞེས་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

如《圣无尽慧经》广为宣说：“何为菩萨方便？何为现证智慧？根本位时，观视

有情，心安住于大悲所缘，是彼方便。平等趣入寂静、最极寂静，是彼智慧。” 

བདུད་བཏུལ་བའི་ལེའུ་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏེ།     གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
སྦྱོར་བ་ཡང་དག་ཕུལ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་མངོན་པར་བརོན་པར་ཡང་མི་བེད་ལ།    ཐབས་
ཀི་ཤེས་པས་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་།    ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་
བདག་མེད་པ་དང་།    སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་།    སོག་མེད་པ་དང་།    གསོ་བ་མེད་པ་དང་།    
གང་ཟག་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ།    ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་
བེད་པ་ཡང་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་། ། 

《伏魔品》亦广云：“复次，诸菩萨殊胜正加行，既以般若智现前精进，亦以方

便智摄一切善法；既以般若智通达无我、无有情、无命者、无养者、无补特伽

罗，亦以方便智成熟一切有情。” 

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདོ་ལས་ཀང་།    དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་མཁན་
པོ་ཞིག །    སྤྲུལ་པ་ཐར་བར་བ་ཕྱིར་བརོན། །    དེས་ནི་སྔ་ནས་དེ་ཤེས་པས། །    སྤྲུལ་པ་དེ་ལ་
ཆགས་པ་མེད། །    སིད་གསུམ་སྤྲུལ་པ་འདྲ་བར་ནི། །    རོགས་པའི་བང་ཆུབ་མཁས་པས་ཤེས། །    
འགོ་བའི་ཆེད་དུ་གོ་བགོས་ཏེ། །    འགོ་བ་དེ་ལྟར་སྔ་ནས་ཤེས། །    ཞེས་འབྱུང་ངོ་། ། 

《佛说法集经》亦云：“譬如幻化师，精进度幻人，彼已先了知，不贪彼幻人；

三有如幻化，智者知圆觉，披甲为众生，先知如是众。” 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་།    ཐབས་ཀི་ཚུལ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་
མཛད་ནས།     དེའི་སྦྱོར་བ་འཁོར་བ་ན་གནས་པ་ཡང་ཡིན་པ་ལ།    བསམ་པ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ལ་གནས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

又云：“诸菩萨唯由成就智慧、方便之理增上，其加行住于轮回，而意乐住于涅

槃。” 

 

戊三、如是修持之利益： 
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དེ་ལྟར་སོང་པ་ིད་དང་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་སིང་པོ་ཅན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་
བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་གོམས་པར་བས་ལ།     དོན་དམ་
པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསེད་པའི་ཕྱིར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རག་པར་དུས་དུས་སུ་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་གི་སྦྱོར་བ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བསོམ་པར་བ་སེ། 

如是串习以空性、大悲为心要的施等方便，普皆回向无上正等正觉。为生起胜

义菩提心，如前时常竭尽所能地修习止观加行。 

འཕགས་པ་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་ལས།    གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གི་
དོན་བེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ེ་
བར་གནས་པའི་དྲན་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གོམས་པར་བའོ། ། 

如《圣清净所行境经》中所说，一切时处，饶益有情的诸菩萨功德，如是当以

正念住于一切时串习善巧方便。 

དེ་ལྟར་སིང་རེ་དང་།    ཐབས་དང་།    བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གོམས་པར་བས་པ་དེ་ཚེ་འདི་ལ་
གདོན་མི་ཟ་བར་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ཏེ།    དེས་ན་རྨི་ལམ་ན་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་མཐོང་བར་འགྱུར།     རྨི་ལམ་བཟང་པོ་གཞན་དག་ཀང་རྨི་བར་འགྱུར།  

如是串习悲心、方便、菩提心，彼即于此世无疑会有殊胜之处：彼人梦中常见

诸佛菩萨；亦梦其余吉梦； 

ལྷ་རྣམས་ཀང་ཡི་རངས་ནས་སྲུང་བ་བེད་པར་འགྱུར།     སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་པར་འགྱུར།     ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་།    གནས་
ངན་ལེན་ཀང་བང་བར་འགྱུར།     

诸天亦欢喜护佑；一一刹那亦积集广大福慧资粮；烦恼障及粗重亦能得以净化； 

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་འགྱུར།    སེ་བོ་མང་པོ་ལ་སྡུག་པར་
འགྱུར།    ལུས་ལ་ཡང་ནད་ཀིས་མི་ཐེབས་པར་འགྱུར།    སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ིད་ཀི་མཆོག་
ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།    དེས་ན་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་
བོ། ། 

一切时中多安乐及内心喜悦；众人所爱；身不罹病；亦得心有堪能的殊胜，彼

证得神通等胜德故。 

དེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་དག་ཏུ་སོང་ནས་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བེད་དོ། །    དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀང་ན་ཏོ། །    འཆི་བའི་
དུས་ཀི་ཚེ་ན་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མཐོང་བར་
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འགྱུར་རོ། ། 

其后，以神变力前往无边世界，供养诸佛世尊，听闻妙法，临命终时，亦将亲

见诸佛菩萨，无庸置疑。 

ཚེ་རབས་གཞན་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཡུལ་དང་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཁིམ་དུ་ཡང་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ།    དེས་ན་འབད་མི་དགོས་པར་བསོད་
ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་དོ། །     

其它生世，亦生于不离佛菩萨之境域，投生尊贵之家，是故，不需辛劳，而能

圆满福慧资粮。 

ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་།    གཡོག་འཁོར་མང་བར་འགྱུར་རོ། །    ཤེས་རབ་རྣོ་བས་སེ་བོ་མང་པོ་
ཡོངས་སུ་སིན་པར་ཡང་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །    ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་རབས་དྲན་པར་
འགྱུར་ཏེ།    དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་མདོ་གཞན་དག་ལས་བྱུང་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། ། 

受用富饶，仆从众多；智慧敏锐，亦能成熟众多人士。一切生中，能忆宿世。

如是无量利益功德，当如余经所出而了知！ 

 

丙三、如是学习之果，分二：丁一、正说利益；丁二、附带了知彼等利益，应努力全力成办。 

丁一、正说利益： 

དེས་དེ་ལྟར་སིང་རེ་དང་།    ཐབས་དང་།    བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་
བསོམས་ན་རིམ་གིས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྐད་ཅིག་འབྱུང་བས་ཡོངས་སུ་
སིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པའི་མེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བསོམ་པ་
རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ནས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་རོག་པའི་དྲ་བ་མཐའ་དག་
དང་བྲལ་བ།    ཆོས་ཀི་དབིངས་སོས་པ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་རོགས་པ།    དིྲ་མ་མེད་ཅིང་
མི་གཡོ་ལ་མར་མེ་རླུང་མེད་པར་བཞག་པ་བཞིན་དུ་མི་གཡོ་བ་ཚད་མར་གྱུར་པ།     

彼如是恒常殷重长久地修习悲心、方便、菩提心，渐次地发生极其清净的刹那，

心续悉皆成熟，故如钻燧取火，修习真实义，达到最极究竟，以出世间智，远

离一切分别网，极为清明地证悟法界无戏论，无染不动，如无风之烛而安住，

已成不动量。 

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་ངོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་མངོན་དུ་བེད་པ་མཐོང་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་
དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དབྱུང་ངོ་། །     

现证诸法无我的真如体性，由见道所摄，能生胜义菩提心体性。 
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དེ་བྱུང་ནས་དངོས་པོའི་མཐའ་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ།    དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
རིགས་སུ་སེས་པ་ཡིན།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན།    འཇིག་རེན་གི་
འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པ་ཡིན།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ིད་དང་ཆོས་ཀི་དབིངས་
རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན།    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕན་ཡོན་དེ་
རྒྱས་པར་ས་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། ། 

发生彼后，即已趣入事边际所缘，生于如来种族，入无过菩萨之列，从一切世

间众生中退出，住于通达菩萨法性法界，证得菩萨初地。如是广大功德，当从

《十地经》等中了知。 

འདི་ནི་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་དེ་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་
བསན་ཏེ།    འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སོས་པ་མེད་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ིད་ལ་
འཇུག་པའོ། །    མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ས་ལ་ནི་མོས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་རྣམ་པར་གཞག་
གི །    མངོན་པར་འདུ་བེད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །    ཡེ་ཤེས་དེ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་ནི་མངོན་དུ་
ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ།     

此是缘真如的静虑，出自《入楞伽经》。此即趣入菩萨无戏论无分别。由胜解力

趣入而安立为胜解地，非由现行。若生彼智，即已现前趣入。 

དེ་ལྟར་ས་དང་པོར་ཞུགས་པ་དེ་ཕྱིས་བསོམ་པའི་ལམ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང་།    དེའི་
རེས་ལ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་གིས་ཀིས་ཤེས་རབ་དང་།    ཐབས་བསོམས་པས་རིམ་གིས་བསོམ་པས་
སང་བར་བ་བའི་སིབ་པ་བསགས་པ་ཕྲ་བ་བས་ཀང་ཆེས་ཕྲ་བ་བང་བའི་ཕྱིར་དང་།    ཡོན་ཏན་
ཁད་པར་ཅན་གོང་མ་གོང་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ས་འོག་མ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བར་ལ་ཞུགས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་ཅིང་
དགོས་པ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ཡང་འཐོབ་སེ།     

如是彼入初地，尔后于修道之中，以出世间智与后得智二者，修习智慧、方便，

渐次进修，为净化细而又细昔所积集的所断之障，并且为证得上上殊胜功德，

净治诸下地，乃至证得如来妙智后，入一切智海，亦获得所求悉皆成就的目标。 

འདི་ལྟར་རིམ་པ་ཁོ་ནར་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པར་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་
ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །    འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང་།    རིམ་གིས་ས་
གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་སུ་གསེར་ལྟ་བུར་སེམས་རྣམ་པར་སྦྱོང་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

《入楞伽经》亦说，唯以如是次第净化心续。《圣解深密经》亦云：“渐次于彼

后后地中，如炼金法陶炼其心，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提。” 
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丁二、附带了知彼等利益，应努力全力成办： 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པ་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་སེམས་ཅན་
མཐའ་དག་ེ་བར་འཚོ་བའི་ཡོན་ཏན་གི་ཕུང་པོ་དང་ནི་ལྡན།    སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་འབྲས་བུ་
ཡོད་པར་ནི་མཛད།    ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ནི་འགྱུར། 

若已入一切智海，犹如如意宝，具有长养一切有情的功德聚；令有妙果以酬宿

愿；成大悲心自性； 

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་དག་དང་ལྡན།    སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གིས་འགོ་བ་
མ་ལུས་པའི་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཛད།    ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པ་རབ་ཀི་
མཐར་ཕྱིན་པར་ནི་གྱུར།     

具有任运成就的种种方便；以无量化身，一切种利益所有众生；功德圆满无余，

达到最极究竟； 

བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ེས་པའི་དྲི་མ་མཐའ་དག་བསལ་ནས།    སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཀི་
མཐས་གཏུགས་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་པར་རོགས་པ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གི་འབྱུང་གནས་ལ་དད་པ་བསེད་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་
ཕྱིར་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་འབད་པར་བའོ། ། 

尽除一切习气罪垢，乃至有情界未尽之期而安住。如是通达者，深信佛世尊是

一切功德的源泉，并且为圆满成就彼功德，自当竭尽一切地精进不息。 

དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ།    ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སིང་རེའི་
ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།    བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།    ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། 

是故，世尊说：“一切智智，从悲根生，从菩提心因生，以方便而至究竟！” 

 

乙三、讲毕轨理，分二：丙一、宣说即起如何修持次第；丙二、回向如是宣说所生之善。 

丙一、宣说即起如何修持次第： 

དམ་པ་ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་དྲི་མ་ཐག་བསིངས་པ། ། 

ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་མི་ངོམས་ཆུ་ཡི་མཚོ་འདྲ་དག ། 

རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་རྣམས་འཛིན་བེད་དེ། ། 
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ངང་པ་རབ་དགའ་ཆུ་ལས་འོ་མ་ལེན་པ་བཞིན། ། 

正士远离嫉等垢，如海不以众德满， 

分辨受持诸善说，似鹅喜取水中乳， 

དེ་ལྟ་བས་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །    ཕྱོགས་ལྷུང་དཀྲུགས་ཡིད་རིང་སོངས་ལ། ། 

བིས་པ་ལས་ཀང་ལེགས་བཤད་པ། །    ཐམས་ཅད་བླང་པ་ཁོ་ནར་བ། ། 

是故诸智者，远弃堕党扰， 

纵愚人嘉言，唯当全受持！ 

 

丙二、回向如是宣说所生之善： 

དེ་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་བཤད་པས། །    བདག་གིས་བསོད་རྣམས་གང་ཐོབ་པ། ། 

དེ་ཡིས་སེ་བོ་མ་ལུས་པ། །    དབུ་མའི་ལམ་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག ། 

如是说中道，我所得福德， 

愿众生无余，悉证中观道！ 

 

甲四、结义，分二：乙一、撰跋；乙二译跋。 

乙一、撰跋： 

བསོམ་པའི་རིམ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ས་བར་དུ་མཛད་པ་རོགས་སོ། །    ། ། 

阿杂雅莲花戒撰写《修行次第·中篇》圆满。 

 

乙二、译跋： 

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་པྲཛྙ་ཝརྨ་དང་།     ལོ་ཙཱ་བ་བན ེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་གཏན་ལ་
ཕབ་པའོ། །    ། ། 

天竺堪布般若瓦玛与僧智军译师共同翻译、校正、定文。 

 

 

癸巳年三月缘宗译于黄南。 

丙申年春节，制作汉藏对照于黄南,其中科判系后加。般若学会编译组制作。 


