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【爐香讚】

爐香乍爇　法界蒙薰

諸佛海會　悉遙聞　隨處結祥雲

誠意方殷　諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩（三稱）

【三皈依】

南無皈依佛　皈依法　皈依僧（三稱）

【發菩提心】

我今發心　不為自求　人天福報　聲聞緣覺　乃至權乘　

諸位菩薩　唯依最上乘　發菩提心　願與法界眾生　

一時同得  阿耨多羅三藐三菩提

【四弘誓願】

眾生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學　佛道無上誓願成

【歸命本師】

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

【開經偈】

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持　願解如來真實義
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「圓滿法藏．佛典漢譯」

現行譯文凡例

v1.1

2020 年 10 月 22 日

壹、通則

一、讀者與譯文類型界定

本翻譯計畫所設定的目標讀者為一般信眾，而非學術界。在考證與

文字的運用方面，固然會盡力參考文獻學、佛學研究等相關學科的研究

取徑與成果，但因本計畫所著眼者，在於盡可能的正確傳達佛法義理，

促進經文的可流通性，因此容有未能兼顧前述學科研究目的與學科規範

之處，箇中有所取捨，在所難免。望識者諒察。

二、關於譯文品質

1.「信達雅兼備」是人們對於各領域翻譯成果的理想期待，但在實

務上，本計畫所公告的譯文是以「信實」和「通達」為務，至於「典雅」

的目標，則有待譯文公告後，廣徵諸家見解，再逐漸修潤，方能更趨近

理想。

2. 線上版公告後，僅以「暫行電子版」的形式流通，仍非定稿。

三、關於格式

1. 譯文標有 [sic.] 註記處，表示該處存疑、待考，或有訛誤，但仍

依原文錄入。

2. 凡遇有［］符號處，表示在［］內的文字乃原文所無，但為便利

讀者理解與行文流暢，由譯者或編輯部補上。至於轉寫為現代書面語的

版本當中，則不另行標註。

四、藏文原典選用與版本校勘

1. 本計畫選用原典為德格木刻版的《甘珠爾》與《丹珠爾》，漢藏

對照本的藏文版本來源，係根據德格木刻版的圖檔，經電腦運算，進行
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文字辨識 (OCR) 後所輸出的藏文文字檔。電腦檔案來源為 https://github.

com/Esukhia/derge-kangyur。

2. 版本校勘方面，漢藏對照本的藏文部分，遇有 <> 符號並以上標

方式註記處，表示該處在不同刻版間存在著差異。校勘對照本的依據，

是以中國藏學中心出版的《中華大藏經》校勘本為主。校勘仍容有未盡

理想之處，凡遇未及校勘之處，則由譯者或編輯部另於腳註中附帶說明。

3. 為避免造成在腳註中存在過多的版本校勘說明，因此讀者若欲詳

知版本間的差異，請逕行參考 <>內的校勘文字，擬不於經文中另行說明。

貳、關於翻譯《甘珠爾》（佛說部）

一、《甘珠爾》的譯文，以傳統佛經語文體呈現，並另行製作現代

語文體版本，俾令不同閱讀偏好的讀者自行擇其所好。

二、《甘珠爾》的名相、一般詞彙使用與表述形式方面，以盡可能

承繼、沿用漢文大藏經中既有的古譯為原則，亦即：譯詞以正確表達藏

文原意為前提，但在譯詞的選用方面，則對照藏文原典文本與既有漢譯

古本，盡可能準用或參考古代漢譯本的表述方式。

叁、關於將佛經語文體改寫為現代語文體

一、關於既有語彙的使用，採用保留原譯的原則。

1. 凡遇慣用語、成語或類似成語的陳述句處，在保留原狀不至於造

成讀者閱讀障礙的前提下，不硬性改寫為現代語體文，以免反而造成文

句生澀拗口。

2. 凡遇境界名稱、非專有名詞的術語等缺乏具體文獻佐證者，或為

孤例者，則保留原譯，不進行改寫。

二、為令行文暢達，若遇同段文字的主詞重複時，將酌情刪除重複處；

若遇文句順序需更動，以令文義表述符合漢文使用習慣者，或者需添加

主詞以凸顯文義時亦同。
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聖三昧最上妙經

題　解

本經透過層遞比較，說明禪定三昧，是為最上，應當受持、修習。

一開始，佛在王舍城於三萬比丘、五千菩薩及人天眷屬大眾之中，默然

入定，引發眾人疑惑，後來文殊師利法王子請求佛陀出定，阿難遂向佛

陀請教「多聞智敏卻仍難成菩提」的原因，以及為何佛於一切契經中，

皆盛讚三昧與最上智。應阿難所請，佛陀以引導問答的方式，開示了相

關的法義。

在漢傳佛教中，本經曾有古譯，名為《最妙勝定經》，但在唐代之

後即未再收載於大藏經中，故而較少受到漢地佛教徒所關注。雖然如此，

漢傳佛教天台宗祖師慧思禪師（515-577）早年曾受此經啟發，深入聞思

修行。其弟子智顗的《修習止觀坐禪法要》、《法華玄義》、《釋禪波

羅蜜次第法門》等著作中，亦有援引本經之例。故知本經在漢傳佛教中

曾發揮重大影響。

至於藏傳佛教方面，敦煌版寫本應係本經最早的藏文譯本，其用詞、

內文與其他刻版皆有著較大的差異，但與漢譯《最妙勝定經》則相當接近。

在敦煌版中，出現了後弘期第三度釐訂譯詞期間（約在 11 世紀上半葉）

所採用的罕見拼寫方式，但該拼寫方式已不見於後期木刻本之中，因此

推估本經譯成藏文的時間應係後弘期早期。

至於本經在藏地的流傳方面，岡波巴大師（1079-1153）、龍欽巴尊

者（1308-1364）等人的著作中，也常引用本經。可見其受重視的情形。

為了更加確定本經的內容，在翻譯過程中，我們交叉比對敦煌寫
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本以及《最妙勝定經》的經文，並在少數文義費解處，適度採用了這兩

個較早版本的內容，對譯文做了調整。這些調整的依據，都可見於註

釋。必須特別說明的是，由於此處所進行的版本比對的目的，在於更

清晰地呈現經文的內容，而不是整理出一個完整無誤的校勘本 (critical 

edition)，所以凡是「拼寫有異或不符文法，但意義並無出入」的版本間

差異，皆不在我們勘核的範圍之列。
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聖三昧最上妙經
藏漢對照本

{T137}༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ས་མཱ་དིྷ་ཨ་གྲ་ཨུཏྟ་མ།* བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་

པ།** བམ་པོ་གཅིག་གོ། །

梵語：Āryasamādhiagrottama.

藏譯： ’phags-pa ting-gne-‘dzin mchog-dam-pa/

漢譯：聖三昧最上妙 *** 經 **** 一卷

[179a.5]འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་དགེ་སོླང་ཆེན་པོའི་དགེ་

འདུན་སུམ་ཁིྲ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེྐྱས་བུ་ཆེན་པོ་ལྔ་སོྟང་ཙམ་དང་། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་སེྡ་བརྒྱད་

དང་། ལྷ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་འཁོར་མང་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །

如是我聞：一時，世尊在王舍城，與大比丘僧三萬人、菩薩大

士五千 1 人、天龍八部 2、人天等諸多眷屬俱。

[179a.6]དེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཡང་ཕོྱགས་བཞིའི་མགོན་པོ་བཞི་དང་། སིྲན་པོ་དང་། ཡི་དགས་ལ་སོགས་པ་སེྡ་བཞི་

ཡང་འཁོར་དེར་འདུས་པར་གྱུར་ཏོ། །

復有四方四護世者 3、羅剎、餓鬼等四部，亦皆來集，在眷屬中。
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[179a.6]དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་ཟེར་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བཞུགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་ཞིང་བཞུགས་པ་

ལས་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཐེ་ཙོམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །

爾時，世尊入光明三昧，默然而住。眾多眷屬，以是生疑。

[179a.7]དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་ཀིྱ་རྒྱལ་བུ་4འདུག་པ་ལས་ལངས་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ལ་ལན་གསུམ་བསོྐར་བ་བྱས་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་པར་བསོྟད་དོ། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཆོས་ཀིྱ་རེྗ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞི་བར་བཞུགས། །

འཁོར་གིྱ་དཀིྱལ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཐེ་ཙོམ་སེྐྱས་པར་གྱུར། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཉི་ཟླའི་འོད། །ཅང་མི་གསུང་བར་སྣང་མི་མཛད། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་རིན་ཆེན་གཏེར། །དབུལ་ཕོངས་རྣམས་ལ་སིྦྱན་མི་མཛད། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་མི་ཡི་རྒྱལ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་སུ་གསོལ། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ། །བདུད་རིྩའི་ཆར་པ་དབབ་ཏུ་གསོལ། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ལྷ་ཡི་མཆོག །མྱུར་དུ་ཆོས་རྣམས་བསྟན་དུ་གསོལ། །

ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་སེམས་ཅན་ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་དོན་བསྟན་དུ་གསོལ། །

爾時，法王子文殊師利童子菩薩從座中起，遶佛三匝，復以偈頌，

讚歎於佛：

「法主 5 甚善哉！寂然住三昧；

周圍眷屬眾，由是皆生疑。

甚善日月光，歛照默然住；

甚善珍寶藏，不施貧乏眾；
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甚善人中王，請從三昧出。

甚善龍王者，請降甘露雨。

甚善天中尊，請速演諸法。

甚善為有情，請演一乘義 6。」

[179b.3]དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ནས་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ང་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མང་དུ་ཡོད་པ་ཁོྱད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་མཛད་ཅིང་

དབུལ་ཕོངས་པ་དང་བྲལ་བར་བྱ་བ་ཡོད་ཀིྱས་ཐེ་ཙོམ་མ་བེྱད་པར་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དིྲས་ཤིག །

爾時，世尊即從三昧起，告眾眷屬言：「我有諸多無上寶智，

能令汝等 7 利益安樂 8，遠離貧乏，是故勿疑，欲問便問。」

[179b.4]དེ་ནས་དགའ་བོ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་

གིས་ནི་མང་དུ་ཐོས་པས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་སྙམ་ན་མདོ་སེྡ་དག་ལས་བཤད་པ་ཐོས་པ་ལྟར་

ན་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་ཤེས་རབ་རོྣ་བའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སེྟ་བགེགས་བརྒྱད་

དུ་9 ཞེས་འབྱུང་ན། བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། 

爾時，阿難 10 從座而起，即白佛言：「世尊！我自思忖：多聞者，

即能速證無上菩提。然依昔聞諸經所說 11，多聞復具利慧根者，

彼於菩提，甚難證得，謂當有八魔 12。若爾，我當云何得證無

上菩提？」

[179b.5]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགའ་བོ་13མང་དུ་ཐོས་པ་ལ་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་
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ཏེ། གང་ཞེ་ན14། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱ་སེམས་དང་། འཁྲུལ་པའི་སེམས་སོ། །སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ན་ནི་མང་དུ་

ཐོས་པས་ཀྱང་གནོད་པ་མེད་དོ། །སེམས་འཁྲུལ་པ་ལ་གནས་ན་ནི་མང་དུ་ཐོས་པས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་དེ། གང་གིས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་ཤིན་ཏུ་ལྡན་ན་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

世尊告阿難曰：「阿難！多聞之人，乃有二心。云何二心？謂：

三昧心、亂心 15。心住三昧，則雖多聞，亦無妨礙；心住亂中，

雖復多聞，亦無益處。凡彼備具三昧、智慧者，即當速證無上

菩提。」

[179b.7]དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་མདོ་ཀུན་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ནི་

མཆོག་དམ་པའོ་ཞེས་བསོྟད། 

阿難白言：「世尊！何以故，於一切經中，咸皆讚歎三昧、智慧，

名最上妙？」

[179b.7]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་ དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགའ་བོ་16 ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་17

ནི་དཔེར་ན་རི་དགས་ཀིྱ་ནང་ན་སེང་གེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་ནང་ན་ཉི་མ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་དང་། རིའི་ནང་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་ཅིའི་ཕིྱར་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་

རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ཤུགས་ནི་མཆོག་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །

世尊告阿難曰：「阿難！具足三昧、智慧者，譬如獅子，獸中

第一；亦如日光，光中最勝；亦如須彌，群山之最。何以故？

具足三昧、智慧力者，為最上妙故。」
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[180a.2]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགའ་བོ་18གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཤིང་ཙན་དན་ལས་

སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིྩགས་པ་དང་། མི་གཞན་ཞིག་གིས་

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱས་ན། མི་

དེ་གཉིས་ཀིྱ་བསོད་ནམས་མཉམ་པ་ཡིན་ནམ། 

世尊告阿難曰：「阿難！假使有人，以栴檀木，修造精舍，遍

滿三千大千世界；又復有人，以七珍寶，修造精舍，遍滿三千

大千世界。如是二人，得福等不？」

[180a.3]དགའ་བོས་གསོལ་པ། མི་དེ་གཉིས་ཀིྱ་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བགིྱས་པའི་བསོད་ནམས་མཆོག་གོ། །

阿難白言：「是二人中，以七寶修造者，得福最上。」

[180a.4]སངས་རྒྱས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གཞན་ཡང་མི་ཞིག་གིས་གསེར་ཐ་མལ་པ་ལས་སོྟང་གསུམ་

གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱས་པ་དང་། མི་གཞན་ཞིག་གིས་གསེར་བཙོ་

མ་ལས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱས་ན། དེ་གཉིས་ཀིྱ་བསོད་

ནམས་མཉམ་པ་ཡིན་ནམ། 

佛告阿難：「復次有人，乃以凡金 19，修造精舍，遍滿三千大

千世界；又復有人 20，則以真金，修造精舍，遍滿三千大千世界。

如是二人，得福等不？」

[180a.5]དགའ་བོས་གསོལ་པ། གསེར་བཙོ་མ་ལས་བགིྱས་པའི་བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་ཆེའོ། །
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阿難白言：「是二人中，以真金修造者，得福最上。 21」

[180a.5]སངས་རྒྱས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཤིང་ཙན་དན་དང་། སོྤས་ཀིྱ་ཤིང་གཞན་

དག་ལས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་སྐུ་གཟུགས་བྱས་ཏེ་མཆོད་པ་བེྱད་ཅིང་ཕྱག་

འཚལ་བ་དང་། མི་གཞན་ཞིག་གིས་གསེར་བཙོ་མ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་

འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་སྐུ་གཟུགས་བྱས་ཏེ་མཆོད་པ་བེྱད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་ན་མི་དེ་གཉིས་ཀིྱ་བསོད་ནམས་

ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ། 

佛告阿難：「假使有人，以栴檀木，并餘香木，修造佛像 22，

遍滿三千大千世界，供養禮拜；又復有人，則以真金，并諸七寶，

修造佛像，遍滿三千大千世界，供養禮拜。如是二人，福有異

不？」

[180a.7]དགའ་བོས་གསོལ་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། གསེར་བཙོ་མ་ལས་སྐུ་གཟུགས་བགིྱས་པའི་བསོད་ནམས་

ཆེའོ། །

阿難白言：「以七寶真金，造佛像者，所得福大。」

[180a.7]སངས་རྒྱས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་སིྦྱན་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་བསེྐྱད་དེ། རིན་

པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གིྱ་བང་མཛོད་དང་། ཆུང་མ་དང་། བུ་སིྦྱན་པ་བིྱན་པ་དང་། མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཡན་ལག་གི་དམ་

པ་མགོ་དང་། མིག་དང་། ལུས་དང་། རེྙད་དཀའ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གིྱ་བང་མཛོད་ཀིྱ་སིྦྱན་པ་བིྱན་ན་མི་དེ་

གཉིས་ཀིྱ་བསོད་ནམས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད། 
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佛告阿難曰：「假使有人，其能發心，作大布施，七寶庫藏、

妻妾子息 23，皆悉能施；又復有人 24，頭 25 目身體，并諸難得七

寶庫藏，皆悉能施。如是二人，福有異不？」

[180b.2]དགའ་བོས་གསོལ་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། ལུས་དང་། ཆུང་མ་དང་། བུར་བཅས་པའི་སིྦྱན་པའི་

བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ལགས་སོ། །

阿難白言：「以七寶、身體、妻妾、子息，作供養者，所得福大。」

[180b.2]སངས་རྒྱས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་

ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་མི་རྣམས་ལ་འཇིག་རེྟན་དུ་སེྤལ་ཏེ་ཀོླག་ཅིང་ཁ་ཏོན་བེྱད་དུ་འཇུག་པ་

དང་། དེ་ལ་མི་ཞིག་གིས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བའི་མི་རྣམས་ཡི་གེ་བཞིན་དུ་

འདོན་ཅིང་ཡི་གེ་ཡང་དོན་སོྟན་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་མི་དེ་གཉིས་ཀིྱ་བསོད་ནམས་གང་ཆེ། 

佛告阿難：「假使有人，能為遍滿三千大千世界眾人，宣揚

十二部經 26，廣弘於世，所謂：若自讀誦、教他念誦；又復有

人 27，能為遍滿三千大千世界眾人 28，依文念誦，復於文義，解

了 29 通達。如是二人，何者福大？」

[180b.4]དགའ་བོས་གསོལ་པ། ཡི་གེ་བཞིན་དུ་འདོན་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་བསོད་ནམས་ཆེའོ། །

阿難白言：「依文念誦、了達其義者，所得福大。」
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[180b.4]སངས་རྒྱས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་30བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་ཐོགས་པ་མེད་

པར་ཁ་ཏོན་དུ་ཤེས་ལ་དོན་ཟབ་མོ་མི་ཤེས་པར་མདོ་སེྡ་གེླགས་བམ་ཡང་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་

གིྱ་ཁམས་གང་བ་ཙམ་འཆང་བ་དང་། དེ་ལ་མི་ཞིག་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་བྱང་བར་ཁ་ཏོན་ཤེས་ལ་དོན་ཟབ་མོ་

ཡང་རོྟགས་ཏེ། མདོ་སེྡའི་གེླགས་བམ་ཡང་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བ་ཙམ་འཆང་

ན་མི་དེ་གཉིས་ཀིྱ་བསོད་ནམས་གང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། 

佛告阿難：「假使有人，能無礙念誦十二部經，然不解深義，

亦能奉持經籍，其數遍滿三千大千世界。復又有人，於十二部

經，能熟諳誦，了達深義，亦能奉持遍滿三千大千世界經典。

如是二人得福，何者為上？」 31

[180b.6]དགའ་བོས་གསོལ་པ། ཁ་ཏོན་བགིྱས་ལ་དོན་ཡང་རོྟགས་ཏེ། གཞན་ལ་ཡང་སོྟན་ཅིང་འཆད་པའི་བསོད་

ནམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །

阿難白言：「念誦復能了達其義，為他人說 32，得福最上 33。」

[180b.6]སངས་རྒྱས་ཀིྱས་དགའ་བོ་34ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་མི་[180b.7]ཞིག་གིས་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་འགེྲལ་

ཅིང་འཆད་ལ། སིྦྱན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིྲམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བྱམས་པ་དང་། སིྙང་རེྗ་དང་། དགའ་བ་དང་། 

བཏང་སོྙམས་མི་སོྤྱད་པ་དང་། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་འགེྲལ་ཅིང་འཆད་ལ། སིྦྱན་པ་དང་། 

ཚུལ་ཁིྲམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བྱམས་པ་དང་། སིྙང་རེྗ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སོྙམས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་སོྤྱད། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་སེམས་སོྙམས་ན། མི་དེ་གཉིས་བསོད་ནམས་གང་ཆེ་བ་ཡིན། 

佛告阿難：「假使有人，於十二部經，能解能說，然於布施、
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持戒、安忍、慈悲喜捨，皆不奉行；又復有人，於十二部經，

能解能說，復於布施、持戒、安忍、慈悲喜捨，皆能廣行，於

諸有情，具平等心，等如一子 35。如是二人，何者福大？」

[181a.1]དགའ་བོས་གསོལ་པ། བྱམས་པ་དང་།36 སིྙང་རེྗ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སོྙམས་དང་། ཚུལ་ཁིྲམས་

དང་། བཟོད་པ་སོྤྱད་ཅིང་སེམས་ཅན་ལ་སིྦྱན་པ་བིྱན་པའི་བསོད་ནམས་ཆེ་ཞིང་མང་བ་ལགས་སོ། །

阿難白言：「能行慈悲喜捨，持戒、安忍，布施有情，所得福大，

所得福多。」

[181a.2]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་འགེྲལ་

ཅིང་འཆད་ཤེས་ལ་བསྟན་བཅོས་འུ་ཏ་བཅྭ་ལྔ་ཡང་བྱང་བར་འཆད་ཤེས་ཏེ་འཇིག་རེྟན་དུ་སེྤལ་བ་དང་། དེ་ལ་མི་

ཞིག་གིས་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་འགེྲལ་ཅིང་འཆད་ཤེས་ལ། བཀིྲ་བའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ངེས་པའི་བསྟན་བཅོས་

དང་། ཕུང་པོ་ལྔའི་བསྟན་བཅོས་དང་། རེྟན་ཅིང་འབེྲལ་པར་འབྱུང་བ་བཅུ་གཉིས་ཀིྱ་བསྟན་[181a.4]བཅོས་དང་། 

ཁམས་བཅྭ་བརྒྱད་ཀིྱ་བསྟན་བཅོས་དང་། སོྟང་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཉི་ཟླའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཉི་

ཟླ་སིྤྲན་གིྱ་བསྟན་བཅོས་དང་། མདོ་སེྡ་རྒྱན་གིྱ་བསྟན་བཅོས་དང་། དོན་དམ་པ་ཉིད་ཀིྱ་བསྟན་བཅོས་དང་། རོྡ་རེྗ་

སིྙང་པོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོྒ་གསུམ་གིྱ་

བསྟན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་བསྟན་བཅོས་འུ་ཏ་བཅྭ་ལྔ་ཡང་ཤེས་ལ་སིྦྱན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིྲམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། 

བྱམས་པ་དང་། སིྙང་རེྗ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སོྙམས་ཀྱང་སོྤྱད་དེ། ཚུལ་ཁིྲམས་འཆལ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིྲམས་

སྲུང་བ་དང་། སེམས་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གིྱ་སོྐྱན་ཐམས་ཅད་མི་མཐོང་

ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་སོྙམས་ཏེ། དགྲ་སྡང་བ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་

དང་། དེ་ལ་མི་ཞིག་གིས་ཕོྱགས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྐུར་པ་མི་འདེབས་ན་མི་དེ་གཉིས་ཀིྱ་བསོད་

ནམས་གང་ཆེ་བ་ཡིན། 
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世尊告阿難曰：「假使有人，於十二部經，能解能說，復於

十五韋陀 37 論 38，純熟能說，弘揚於世。又復有人，亦於十二部

經，能解能說，復能通曉十五韋陀論，所謂：生論 39、決定論、

五蘊論、十二緣起論、十八界論、大空論、日月論、日月雲 40 論、

莊嚴經論、勝義性論、金剛藏論、一切相智論、三解脫門論等是；

亦行布施、持戒、安忍，慈悲喜捨，其於壞戒、護戒，無有二心，

等如虛空；不見有情一切過，於諸眾生，具平等心，等如一子；

於瞋怨者，心亦平等，猶如虛空。更復有人，於方廣十二部經，

不加毀謗。如是二人 41，何者福大？」

[181a.7]དགའ་བོས་གསོལ་པ། ཕོྱགས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྐུར་པ་མ་བཏབ་ན་མི་དེའི་བསོད་ནམས་

ཚད་མ་མཆིས་གྲངས་མ་མཆིས་ཏེ། བསམ་གིྱས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས་སོ། །

阿難白言：「於方廣十二部經，不加毀謗，是人福德，無數無量，

不可思議。 42」

[181b.1]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། གཞན་ཡང་མི་ཞིག་གི་གོང་དུ་སོྨས་པའི་བསོད་ནམས་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་བར་བེྱད་ནུས་ལ་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་དང་། 

བསྟན་བཅོས་འུ་ཏ་བཅྭ་ལྔ་སེྙད་ཀྱང་ཁ་ཏོན་དང་འབེྲལ་ཅིང་འཆད་ནུས་ཏེ། ཚུལ་ཁིྲམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། 

བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སོྤྱད། སིྦྱན་པ་ཡང་བེྱད་དེ། མང་དུ་ཐོས་པའི་མཆོག་ཏུ་ཡང་གྱུར་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སོྟང་ཞིང་ཞི་བའི་དོན་ཡང་སོྟན་ཏེ། ཉན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པར་བེྱད་དེ། དེ་ལྟར་ཕན་པ་དང་བདེ་

བའི་དོན་བྱས་ཀྱང་དེས་ནི་མི་ཞིག་ཉིན་གཅིག་གམ། མཚན་གཅིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་པ་ཙམ་དུ་མི་ཕོད་དོ། །

དེ་ཅིའི་ཕིྱར་ཞེ་ན། མང་དུ་ཐོས་པའི་གང་ཟག་ནི་རིའམ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ང་རྒྱལ་གིྱ་སེམས་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ནི་
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ངན་སོང་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཀིྱ་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་མོྱང་བར་འགྱུར་རོ། །དམྱལ་བ་དེ་ལས་ཐར་ན་ཡང་འདབ་

ཆགས་ཀིྱ་བྱར་སེྐྱ་བར་འགྱུར་ན་མང་དུ་ཐོས་པ་ལ་ཕན་པ་ཅི་ཡོད། 

世尊告阿難曰：「復次，假使有人，能令我前所說一切福德，

遍滿三千大千世界，於十二部經、十五部論，亦能念誦、解說，

且能持戒、安忍、奉行慈心等，並行布施，多聞已達第一，能

說諸法空寂義，能令聞者得五通 43，如是亦能作利益安樂事。

然而是人，乃不能於一日一夜，住於三昧。何以故？補特伽羅

具多聞者，我慢心盛，如山如海。如是我慢心盛，當於惡趣 44

受苦，經無量劫。從彼地獄出已，復生禽鳥中。多聞若爾，究

有何益？

[181b.4]གང་ལ་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་པ་ནི་སེྐྱ་ཤིའི་འཁོར་བའི་སིྡག་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་ལིྕ་བ་བྱང་

བར་ནུས་སོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནི་རྩྭ་དང་འདྲའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མེ་དང་འདྲའོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནི་ལྕགས་དང་

འདྲའོ། །བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་གསེར་དང་འདྲའོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནི་རིྩ་བདུག་པ་དང་འདྲའོ། །བསམ་

གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རིྩའི་སོྡང་པོ་དང་འདྲའོ། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནི་གཙང་པོ་དང་འདྲའོ། །བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ནི་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་སེྟ། ངས་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱ་བསོད་ནམས་དང་། ཡོན་ཏན་བཤད་ན་

ཟད་པའི་མཐའ་མེད་དེ་བསྐལ་པར་ཡང་མི་རོྫགས་སོ། །

「凡具禪定三昧者，生死輪迴，罪惡重業，當能淨除。多聞如草，

三昧如火；多聞如鐵，禪定三昧如金；多聞猶如藥末 45，禪定

三昧則如藥樹 46；多聞如江，禪定三昧如海。是故我說禪定三

昧福聚功德，經劫不可盡述 47。」
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[181b.6]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ང་མངོན་སུམ་དུ་དྲན་པ་སོྔན་འདས་པའི་ས་ན་ང་

མང་དུ་ཐོས་པའི་སེྐྱ་བོར་གྱུར་པའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་དང་ང་གཉིས་ཡོད་མེད་གཉིས་ལ་རོྩད་པར་གྱུར་ཏེ། འཇམ་

དཔལ་ནི་ཡོད་ཅེས་སྨྲ། ངས་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀིྱ་བདེན་པ་ལ་རོྩད་པར་གྱུར་ཏེ་གཅིག་ཏུ་མ་

ཆད་དོ། །མཐའ་མ་ཚེ་འཕོས་ནས་ངན་སོང་དུ་སེྐྱས་པར་གྱུར་ཏེ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཀིྱ་བར་དུ་ལྕགས་ཀིྱ་ཐུ་ལུམ་

ཟ་བར་གྱུར་ཏོ། །དམྱལ་བ་དེ་ལས་ཐར་ཏེ་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་དང་ཕྲད་ནས་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་བདེན་པ་

གཉིས་འོད་སྲུང་གིས་འདི་སྐད་དུ་བཤད་དོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་རང་བཞིན་ནི་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཤིང་ཆད་པ་མེད་དེ། ཁེྱད་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་དོན་དེ་

ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕིྱར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སོྟང་པ་ཉིད་ཀིྱས་ཞི་བ་སེྟ། བདེན་པ་འདི་གཉིས་ནི་ཡོད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཁེྱད་ཤེས་པ་ནི་ཡི་གེའི་དོན་ཤེས་པར་ཟད་ཀིྱ་དོན་ཟབ་མོ་མི་ཤེས་པས་

དོན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཁེྱད་དམུས་ལོང་ངམ་འོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། དོན་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤིང་རོྟགས་པར་

གྱུར་ཞེས་བཤད་པ་ཐོས་ནས་རི་དབེན་པར་སོང་སེྟ། བདག་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱས་ནས་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་ཞུགས་སོ། །ཞག་བདུན་ལོན་པ་དང་བསམ་གཏན་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་གསུམ་དང་། 

ཡེ་ཤེས་རྣམ་གསུམ་དང་། ཆེན་པོ་སོྟང་པ་ཉིད་དང་། དོན་དམ་པ་སོྟང་པ་ཉིད་དང་། སོྟང་པ་ཉིད་སོྟང་པ་ཉིད་འདི་

དག་རོྟགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོྟང་པ་ཉིད་ཀིྱས་ཞི་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་རོྟགས་སོ། །དེ་

ཅིའི་ཕིྱར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིྱས་སོྟང་པའི་ཕིྱར་རོ། །

世尊告阿難曰：「我念往昔，嘗為多聞士夫，彼時文殊師利與

我 48 諍論有無 49。文殊言有，我則言無，乃於有諦無諦起諍，莫

能決定 50。末後命終，轉生 51 惡趣，吞熱鐵丸，經無數劫。從地

獄出，遇迦葉佛。

「迦葉佛乃為說有諦無諦：『諸法自性，不得定執，不落一
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向，如汝或言於有，又或言無，勝義則非是也。何以故？以諸

法空故，而為寂靜，故此二真諦者，既非為有，亦非為無。汝

所知解，唯曉字義，於甚深義，猶不能達。是故汝於此義，有

如盲聾 52，豈能解悟如是甚深義諦？』我既聞是語已，乃入山

中阿蘭若處，作意思惟，入禪定三昧。經七日已，於四禪之三

昧 53、三三昧、智三昧、大空、勝義空、空空等，了悟通達。

亦能了悟：以諸法空故，而為寂靜，畢竟無有。何以故？以諸

法體性空故。

[182a.5]དེ་བས་ན་བསམ་གཏན་བསོྒམ་པ་ནི་མཆོག་དམ་པར་རིག་པར་བྱ་སེྟ། གང་ཞིག་ཉིན་གཅིག་གམ། མཚན་

གཅིག་གམ། ཉིན་ཞག་བདུན་གིྱ་བར་དུ་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོྒམས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་ཚུན་

ཆད་ཀིྱ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སིྡག་ལིྕ་བ་ཡང་ཁད་ཀིྱས་ཞི་ཞིང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སིྡག་ལིྕ་

བ་ཡང་འབྱང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

「是故當知：修習禪定，為最上妙。假使有人，修習禪定三

昧，若一日夜，若修七日，雖無量劫，所造重罪，亦當漸次滅

息 54。其餘 55 重罪，亦當淨除。 56

[182a.6]དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཕ་མ་བསད་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་བསད་པ་དང་། མཆོད་རེྟན་དང་། གཙུག་ལག་

ཁང་བཤིག་པ་དང་། དགེ་འདུན་གིྱ་གནས་ཁང་མེས་བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། ཕས་ཕམ་པ་བཞི་དང་། ཕས་ཕམ་པ་བརྒྱད་

དང་། ལིྕ་བ་ལྔ་དང་། རང་བཞིན་གིྱ་ལིྕ་བ་དྲུག་ཉམས་པ་ཡིན། ཕོྱགས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ་སེྡ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཡིན། 

ཕ་རོལ་པོའི་ཉེས་པའི་སོྐྱན་སྨྲ་ཞིང་བཀུར་སིྟ་མི་བེྱད་པ་ཡིན། གང་དུ་སེྐྱས་པར་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིྱས་

སིྡག་ལིྕ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོྒམས་ན་རང་ཞི་ཞིང་འབྱང་བར་འགྱུར། དེ་ཡང་



14

བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱ་མཐུས་འབྱང་གི་གཞན་གིྱས་འབྱང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

「復次，若問：『云何？』或殺父母，或殺阿羅漢，或毀佛塔，

或毀精舍，或焚僧房，或犯四波羅夷，或犯八波羅夷，或犯五重，

或犯自性六重，或謗方廣經典，或說他過，不行奉事；隨所生

處 57，我慢熾盛，自然造作重罪。若能修習禪定三昧，罪自滅淨。

此亦因禪定三昧力而淨，非餘力也。

[182b.2]ཉིན་ཞག་བདུན་ཙམ་གིྱས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་དང་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཐོབ་ན་ཚེ་གཅིག་

ཏུ་དབེན་སར་རི་དང་ཤིང་དྲུང་དུ་འདུག་སེྟ། རོྟག་པ་བསལ་བ་དང་། འཇུག་པ་དང་། སོྤང་བ་ཡིད་ལ་བེྱད་པ་ལྟ་

སོྨས་ཀྱང་ཅི་དགོས། 

「若於七日，能得如是無量功德福聚 58，何況盡其一生，住阿

蘭若，山間樹下，作意尋 59、除、入、斷 60 ？

[182b.3]དེ་ཅིའི་ཕིྱར་ཞེ་ན། སེམས་ནི་འབབ་ཆུ་དང་འདྲ་སེྟ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་སོྡད། སེམས་ནི་སེྤྲའུ་དང་མཚུངས་ཏེ་

གཅིག་བཏང་ཡང་གཅིག་ལ་འཛིན་ཏོ། །མདོར་ན་སེམས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱ་དབང་གིས་མི་གཡོའོ། །

「何以故？心如江河，剎那不住；心如獼猴，一取一捨 61。以

要言之，心者，以三昧故而不動。

[182b.3]གལ་ཏེ་སེམས་གཡོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྲུལ་པའི་འདུ་ཤེས་སེྐྱའོ། །གལ་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ན་

ནི་འཇིག་རེྟན་ན་སེྐྱ་བ་དང་། གནས་པ་དང་འགོག་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིང་རོྟགས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོྟང་པ་ཉིད་ཀིྱས་
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ཞི་བ། མི་རྟག་པར་འགྱུར་ཞིང་འཕོ་བ། སོྟང་ཞིང་བདག་མེད་པ། སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བ། སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ། གོླག་དང་། རླུང་

དང་། དིྲ་ཟའི་གོྲང་ཁེྱར་ལྟ་བུ། ཆུའི་དབུ་བ་དང་། སིྨག་རྒྱུ་དང་། བྲག་ཅ་དང་། བར་སྣང་གི་བྱའི་རེྗས་ལྟ་བུར་རོྟགས་

སོ། །

「設若心動，於一切法，便生亂想。若住三昧，於世間中，生

住滅行，知解了悟 62，亦即能悟：諸法以性空故，而為寂靜；

無常流轉，空而無我；如幻，如化，如電，如風，如尋香城，

如泡，如陽焰，如響，如空中鳥跡。

[182b.5]འཇིག་རེྟན་ན་སིྲད་པ་རི་དང་། ཚལ་དང་། གཙང་པོ་དང་། འབབ་ཆུ་དང་། མཚེའུ་དང་། ལེྟང་ཀ་དང་། རྒྱ་

མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མེའི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ཚེ། ཐམས་ཅད་ཚིག་ཅིང་ཟད་པར་འགྱུར་

ཡང་། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་མ་གཏོགས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོྟང་པ་ཉིད་

དུ་ཤེས་ན་བསམ་གཏན་གིྱ་མཐུ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསམ་གིྱས་མི་ཁྱབ་པར་རིག་པར་བྱའོ། །

「若知世間所有，於山林、江河、池 63 沼、大海等處，凡一切水，

大火劫起，皆當焚盡，除四禪及四無色定，其餘諸法，皆歸為空。

以是當知，禪定威力甚難思議。

[182b.6]སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ན་ཕོྱགས་བཅུའི་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་ཀིྱ་ཉི་

མ་དང་། ཟླ་བ་དང་། སྐར་མ་དང་། འབབ་ཆུ་དང་། གཙང་པོ་དང་། རྒྱ་མཚོ་དང་། རི་དང་། ཚལ་དང་། ཀླུང་དང་། 

ལུང་པ་སྐྱུ་རུ་རའི་འབྲས་བུ་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

「心若住於三昧，則見十方三千大千世界日月、星辰、江河、
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大海、山林、谿谷，如觀掌中菴摩勒果。

[183a][183a.1]བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གིྱས་ཕོྱགས་བཅུའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་གང་

གཱའི་ཀླུང་གི་བེྱ་མ་སེྙད་དུ་ཡང་ཕིྱན་ཅིང་ཕོྱགས་བཅུའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་ཁམས་ཀིྱ་རླུང་དང་། མེ་དང་། ས་དང་། ཆུ་

དང་། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ་དང་། [183a.2]སྐར་མ་དང་། གཟའ་དང་། རི་དང་། ཚལ་དང་། ཆུ་དང་། ཤིང་དང་། ལྷའི་ཕོ་

བྲང་དང་། ཀླུའི་ཕོ་བྲང་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གིྱས་སྤྲུལ་ནུས་ཏེ། དེ་བས་ན་བསམ་གཏན་གིྱ་མཐུ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསམ་གིྱས་མི་

ཁྱབ་པར་རིག་པར་བྱའོ། །

「若住禪定三昧，能以神變，去至十方恆河沙界，復能以神變力，

變化十方世界地水火風 64、日月、星宿、山林、流水、樹木、天宮、

龍宮。是故當知，禪定威力甚難思議。

[183a.2]བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱ་ཤུགས་ཀིྱས་སོྟང་གསུམ་གིྱ་སོྟང་ཆེན་པོའི་ཕོྱགས་བཅུའི་འཇིག་རེྟན་གིྱ་

ཁམས་ཀྱང་སྤྲུལ་ནུས་སོ། །དགའ་བོ་མཽད་གལ་གིྱ་བུ་ཆེན་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱས་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིྱས་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་མགལ་མེ་བསོྐར་བ་བཞིན་དུ་བསོྐྱད་ནུས་ཏེ། མང་དུ་

ཐོས་པས་ནི་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །

「縱使十方三千大千世界，以禪定三昧力故，亦能變化 65。阿

難！大目犍連以入三昧故，能以三昧起種種變化，乃至以三昧

故，如旋火輪，行 66 於此大地。當知多聞，不能如是。」

[183a.4]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་ཁོྱད་ས་ཆེན་པོ་སྒུལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། 
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世尊命阿難曰：「汝且振動大地。」

[183a.4]དགའ་བོས་གསོལ་པ། བདག་ལ་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་མཆིས་པས་སྒུལ་རོྔ་མི་ཐོགས་སོ། །

阿難白言：「我無禪定三昧，莫能振動也。」

[183a.4]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོྒམ་པ་དགེ་སོྦྱང་

གིས་འབྲས་བུ་བཞི་མ་ཐོབ་ཀྱང་མང་དུ་ཐོས་པ་ལས་ཁིྲ་ཕྲག་བརྒྱ་སོྟང་གིས་འཕགས་སོ། །

世尊告阿難曰：「修習禪定三昧，雖不得沙門 67 四果，亦踰多

聞百千萬倍。」

[183a.5]དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་འོད་མའི་ཚལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སོླང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཐམས་ཅད་མང་དུ་ཐོས་པ་

རོླམ་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་མཽད་གལ་གིྱ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་གོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ཐོས་ནས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་ལྷགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱ་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་

ནས་སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་མང་དུ་ཐོས་པ་བསླབས་ཏེ། མདོ་སེྡ་

བཅུ་གཉིས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་སེྙད་ཀྱང་བདག་ཅག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་

གུས་ཤིང་བཀུར་སིྟ་བགིྱ་ན། ཅིའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་མང་དུ་ཐོས་པ་ནི་ནམ་ཡང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། 

爾時，住於竹林比丘，有五百餘人，自恃多聞，既聞佛告阿難

之語，謂目犍連神通三昧第一，即詣佛所，頭面禮世尊足，而

白佛言：「世尊！我等修學多聞，十二部經，皆通達故，凡
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十六大國者，悉皆恭敬承事我等，猶如敬佛。世尊云何言多聞

終不能得無上菩提？」

[183b.1]བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དགེ་སོླང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་འཐུན་པར་དུས་གཅིག་ཏུ་བདག་ཅག་ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་སྤང་

ཞིང་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོླབ་པོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

如是白已，五百比丘一時俱白世尊言：「我等當捨多聞，修學

禪定三昧。」

[183b.1]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགེ་སོླང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སོླང་ཁེྱད་མང་དུ་ཐོས་པ་སྤངས་ཏེ། བསམ་

གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་མ་སྨྲ་ཤིག །ངས་བལྟས་ན་ཁེྱད་ཀིྱ་ཤེས་རབ་ནི་སྦྲང་བུའི་འདབ་མས་ཉི་

ཟླ་སིྒྲབ་པར་འདོད་པ་དང་། དམུས་ལོང་གིས་རི་རབ་ལྷུན་པོ་ལ་འཛེག་པར་འདོད་པ་དང་། གྲུ་གཟིངས་མེད་པར་

རྒྱ་མཚོ་ལ་རྒལ་བར་འདོད་པ་དང་། བྱ་འདབ་མ་ཆག་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་འདོད་པ་བཞིན་ཁེྱད་ཀྱང་དེ་དང་

འདྲའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། 

世尊告諸比丘曰：「比丘！汝等 68 莫作是說，言應捨多聞，而

學禪定三昧。我觀汝慧，猶如蚊翅，欲遮日月之光，如盲瞽人，

欲登須彌，如無船人，欲渡 69 大海，如折翅鳥，欲飛騰虛空，70

汝等亦復如是。」

[183b.3]དགེ་སོླང་རྣམས་ཤི་བ་ཙམ་དུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་སེམས་སེྐྱས་སོ། །

諸比丘乃心生恐怖，若死近死。
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[183b.3]དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགེ་སོླང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སོླང་ཁོྱད་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར་

སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞོག་ཤིག །

世尊復告諸比丘曰：「比丘！汝等莫驚怖 71，心且入三昧。」

[183b.4]དགེ་སོླང་རྣམས་ཀིྱས་གསོལ་པ། བདག་ཅག་ལ་བསམ་གཏན་གིྱ་མཐུ་ཡང་མ་མཆིས་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་

ག་ལ་འགྱུར། 

諸比丘白言：「我等尚且無禪定力，何況三昧 72 ？」

[183b.4]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། ང་ལ་སྨན་དམ་པ་ཡོད་དེ་ཁོྱད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱའོ་ཞེས་

བཀའ་སྩལ་པ་དང་། 

世尊告曰：「我有妙藥，汝等當得三昧。」

[183b.5]དགེ་སོླང་རྣམས་ཀིྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྟན་དུ་གསོལ། བདག་ཅག་གིས་དེ་བཞིན་དུ་སོྤྱད་པར་འཚལ་

ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

諸比丘白言：「願世尊說，我等當如是行。」

[183b.5]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། སྨན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེྟ། རོྟག་པ་དང་། བསལ་[183b.6]

བ་དང་། འཇུག་པ་དང་། སོྤང་བའོ། །
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世尊告曰：「云妙藥者，謂：尋、除 73、入、斷。」

[183b.6]དགེ་སོླང་རྣམས་ཀིྱས་གསོལ་པ། རོྟག་པ་དང་། བསལ་བ་དང་། འཇུག་པ་དང་། སོྤང་བ་ཅི་ལགས། བདག་

ཅག་གིས་མ་འཚལ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བསྟན་དུ་གསོལ། 

諸比丘白言：「云何尋、除、入、斷？我等未能知解。惟願世尊［，

為我］宣說。」

[183b.6]དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀིྱས་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དང་[183b.7]པོའི་སེམས་ནི་རོྟག་པ་ཞེས་བྱ། 

སེམས་གཉིས་བྱུང་བ་ནི་བསལ་བ་ཞེས་བྱ། སེམས་གསུམ་བྱུང་བ་ནི་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ། སེམས་བཞི་བྱུང་བ་ནི་སོྤང་བ་

ཞེས་བྱའོ། །

爾時，佛復告曰：「［起］初心曰尋，生二心曰除，生三心曰入，

生四心 74 曰斷。

[183b.7]གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་སེྟ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་རོྟག་པ་ཞེས་བྱ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་བསལ་བ་ཞེས་

བྱ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སོྤང་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་སེྟ། 

བསམ་གཏན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཆོས་དྲན་པ་

ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་ཤེས་པ་བཞི་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནི་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོྤང་བ་བཞི་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གིྱ་རྐང་པ་བཞི་དང་། བདེན་པ་བཞི་དང་། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་བཞི་དང་། བྱང་ཆུབ་བཞི་ཡིན་ན། དགེ་སོླང་ཁེྱད་བསམ་གཏན་དང་པོ་

ཡང་གསལ་བར་མ་རོྟགས་ན་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཅི་སོྨས། དགེ་སོླང་དག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་

ཀིྱས་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །
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「又：初禪曰尋，二禪曰除，三禪曰入，四禪曰斷。又：雲禪定者，

謂：身念住、心念住、法念住、受念住 75，乃至［得］四通 76；

及如是一切法，謂：四正斷、四神足、四諦、四三摩地 77、四無相、

四菩提。比丘！汝於初禪，猶未明了，何況四禪乃至一切法？

諸比丘！當以種種方便，入禪定三昧。

[184a.3]གལ་ཏེ་མི་གཙང་བ་ལ་རོྟག་ན་ལུས་ཀིྱ་ཆེན་པོ་བཞི་པགས་པ་དང་། རུས་པ་དང་། ཚིགས་པ་དང་། རྣག་

ཁྲག་ཟགས་པ་དང་། སོྣད་བུ་ག་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ན་ཟགས་པ་བཞིན་དུ་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་

བཤང་གཅི་ཆེ་ཆུང་དང་། བཙོག་པ་ཤིན་ཏུ་སོྐྱར་རུང་བ་ཟགས་པ་མཐོང་ངོ་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ཀྱང་དངོས་པོ་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བ་ནི་འདི་ལྟར་གཡོ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་སོྡས་པ་དང་། རྣམ་པར་སེར་བ་

དང་། རྣམ་པར་དཀར་བ་དང་། རྣམ་པར་གནག་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བས། སེམས་མ་འཁྲུལ་བར་གྱུར་

ན་དངོས་པོ་དེ་དག་མཐོང་བའི་ཚེ་ཕིྱར་བཟོླག་པར་བྱའོ། །རུས་པ་དཀར་པོ་དང་། དབུགས་ཕིྱ་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་བགྲང་

བའི་རོྟག་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །

「若念不淨，當見身之四大，所謂：皮膚、骨鎖、肢節；膿血流溢，

猶如九孔漏器，注水其中，便即漏泄；諸不淨物，屎尿污穢，數

數漏泄。從彼三昧，則能見諸般物，如是乃能各各觀見：動靜、

青 78 黃白黑等相，是故心不錯亂 79，見彼等物，當即遮轉 80。起

白骨觀，了出入息 81，亦同於彼。

[184a.6]གལ་ཏེ་ཚུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བ་བཞི་ཉམས་པ་དང་། དགེ་སོླང་མས་རྩ་བ་བརྒྱད་ཉམས་པ་དང་། དགེ་བསེྙན་

མས་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བ་ལྔ་ཉམས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གིྱས་ཁིྲམས་བཅུ་ཉམས་པ་དང་། དགེ་སོླབ་མས་ལིྕ་བ་དྲུག་ཉམས་

པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གིྱ་སིྤྱའི་དཀོར་བརྐུས་པ་དང་། མཁན་པོ་དང་། སོླབ་དཔོན་དང་། 
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བླ་མ་དང་། ཕ་མ་དང་། དགེ་འདུན་གིྱ་དཀོར་བརྐུས་པ་དང་། ཕོྱགས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ་སེྡ་ལ་སྐུར་པའི་གང་ཟག་དེ་

ལྟ་བུ་ནི་བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་བདག་གིས་ལུས་དང་། ངག་རླུང་ནག་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྲག་

ནི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་དང་འདྲ་བ་དང་། རུས་པ་ནི་རི་དང་བྲག་ལྟ་བུ་དང་། རྩ་ནི་ཤིང་ལྟ་བུ་དང་། ནང་གོྲལ་ལྔ་

ནི་སྦྲུལ་ལམ་རྩངས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་དང་། ལག་ན་མེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་ཏེ་རླུང་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུག་པ་དང་། མགོ་ལ་

རི་ཆེན་པོ་ཁེྱར་ཞིང་ལངས་ཀྱང་རྡབ་འཆོས་པ་དང་། ཁ་ནས་སེང་གེ་འབྱུང་བ་དང་། མིག་ནས་འབར་བ་མོ་འབྱུང་

བ་དང་། སྣ་ནས་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་། རྣ་བ་ནས་འཕར་སྤྱང་འབྱུང་བ་དང་། བཤང་གཅི་ཆེ་ཆུང་ཆུ་ལྟ་བུར་

འབབ་ཅིང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཕོྱགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་

སོྟན་པ་མཐོང་ན་མཚན་མ་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་ཚེ་བསམ་གཏན་ལས་ལངས་ཏེ། ཚལ་ལམ་རི་དགོན་པར་སོང་སེྟ། 

ཕོྱགས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ་སེྡ་འདོན་ཅིང་འགོྱད་ཚངས་བྱའོ། །

「若［比丘］ 82 犯四根本戒，比丘尼犯八根本罪，優婆夷犯

五根本戒 83，沙彌犯十戒，式叉摩尼犯六重罪 84，若盜佛法僧

財 85，若盜和尚、阿闍梨、尊重、父母、僧財，毀謗方廣經典，

如是補特伽羅，其入禪定三昧時，見自身口，猶如疾風；亦見

身血，如火熾然；骨如山巖，脈如樹木，見其五臟，則如蚖 86 蛇。

又見手持大火，疾馳風中；頭頂大山，起身腳跌 87；口出獅子，

眼出毘舍闍 88，鼻出大蛇，耳出豺狼；屎尿下墜，猶如降雨，

多如大海；或見十方諸佛示現諸多神變 89。見如是相時，當從

禪定起，詣山園林，阿蘭若處，誦方廣經，並作懺悔。

[184b.4]དེ་ལྟར་སོྔན་གིྱ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སིྡག་འགོྱད་ཚངས་བྱ་བ་ཡང་ཞག་བདུན་ནམ། བདུན་གཉིས་སམ། བདུན་

གསུམ་མམ། བདུན་བཞིའམ། བདུན་ལྔའམ། བདུན་དྲུག་གམ། བདུན་བདུན་གིྱ་བར་དུ་འཐོལ་ཚངས་བྱའོ། །
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「如是悔除前罪，當於七日，或二七日，或三七日，或四七日，

或五七日，或六七日，或七七日，發露懺悔。

[184b.4]དེ་ལྟར་སིྡག་སྦྱངས་ནས་བསམ་གཏན་བསོྒམ་པར་བྱ་སེྟ། དེ་ལ་སིྡག་ཆུང་བ་ནི་བགས་ཀིྱས་བདག་གི་ལུས་

བཻ་ད ུརྱའི་རི་ལྟ་བུར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

「當如是清淨罪業，復修禪定。其中罪輕者，漸次當見身如琉

璃山。

[184b.5]གང་རྩ་བ་བཞི་མ་ཉམས་པ་ནས། རང་བཞིན་གིྱ་ཁིྲམས་ལིྕ་བ་ལྔའི་བར་དུ་མ་ཉམས་པ་ཡིན་ན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཕོྱགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཆོས་སོྟན་པ་དང་། དེ་ཡང་བདེན་པ་བཞིའམ། 

ཡང་དག་པའི་སོྤང་བ་བཞིའམ། རྫུ་འཕྲུལ་གིྱ་རྐང་པ་བཞིའམ། སྡུག་བསྔལ་བའམ། བཟོད་པའམ། སིྤྱ་བོ་དང་། འཇིག་

རེྟན་ཆོས་ཀིྱ་མཆོག་གི་ཆོས་སོྟན་པ་དང་ཡང་ན་བྱང་ཆུབ་ཀིྱ་ཡན་ལག་བདུན་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། སེྐྱས་

བུ་ཡ་བརྒྱད་ཀིྱ་ཆོས་དང་། སོྟང་པ་ཉིད་བཞི་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་སོྟན་པར་

མཐོང་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མུན་ནག་མཐོང་བ་དང་། སྣང་བ་མཐོང་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ཏེ། 

ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་བསེྐྱད་པར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། 

「若人未犯四根本罪，乃至未犯自性五重，其人入三昧時，當

見十方諸佛俱時說法，所謂宣說：四諦、四正斷、四神足、苦法、

忍法、頂法 90、世第一法；或說七覺支、四禪、八大人覺 91、四空、

三三昧、八解脫 92。於三昧中，或見昏闇，或見光明，即從是

三昧起，當生妙喜之心。」
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[183b.7]དགེ་སོླང་དག་ཕིྱར་གནས་པའི་ཚལ་དུ་དོང་སེྟ། བསམ་གཏན་གིྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉིན་ཞག་བདུན་བསོྒམས་

པས་ཐམས་ཅད་ཀིྱས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་ལྷགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིྱས་བསྟན་པ་བཞིན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་

ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །

〔世尊如是〕告已，諸比丘乃返 93 所居園林，於七日中，修習三昧，

於是悉皆證阿羅漢。證已，往詣佛所，而白佛言：「世尊！我等

依佛所說，今已解脫輪迴，證無上果。」

[185a.2]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ལྟར་ཐོབ་ན་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་བཀའ་

སྩལ་པ་དང་། དགེ་སོླང་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་སེྟང་གི་བར་སྣང་ལ་འཕགས་ཏེ། ཉལ་བ་དང་། འདུག་པ་དང་། འགོྲ་བ་དང་། 

སོྡད་པ་དང་། ལུས་ལ་མེ་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཅྭ་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྟན་ཏེ། དེའི་

ཚེ་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སོླང་རྣམས་བསམ་གཏན་བསོྒམས་པས་མཽད་གལ་གིྱ་བུ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བར་རྫུ་འཕྲུལ་

ཐ་མི་དད་པར་གྱུར་ཏོ། །

世尊告曰：「［汝等］既如是證，示現神變，今時已至。」［佛］

既如是告已，五百比丘乃飛騰虛空，或臥或坐，或行或住，或

身出火，或出水等 94，大顯神變，凡十八種。95 爾時，多聞比丘眾，

以修習禪定故，具諸般變化，如大目犍連。

[185a.4]དེ་ནས་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་པའི་ཆོས་འདི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཇི་སིྲད་དུ་གནས་ཤིང་དུས་ངན་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཇི་སེྙད་ཅིག་ཆོས་

འདི་བསོྒམས་པས། དགེ་སོྦྱང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པར་འགྱུར། 
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復次，阿難乃白佛言：「世尊！如來入涅槃後，此正法當住世

幾許？於惡世時，有情修習此法，證沙門四果者，當有幾何？」

[185a.5]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེང་96 ཕིྱན་ཆད་དཔིྱད་ཟླ97་འབིྲང་པོ་ལ་རྩ་མཆོག་གི་

གོྲང་ཁེྱར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །

世尊告阿難曰：「此後仲春之月 98，我當於拘尸那城涅槃。

[185a.5]ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུའི99་བར་དུ་ཆོས་100ལ་སོྤྱད་པའི་སེམས་ཅན་མང་དུ་འབྱུང་སེྟ། དུར་

ཁོྲད་དང་ཤིང་དྲུང་ན་གནས་ཤིང་འདི101་ཡིད་ལ་བེྱད་དེ། རོྟག་པ་དང་། བསལ་བ་དང་། འཇུག་པ་དང་། སོྤང་བའི་

ཆོས་སོྤྱད་པ་102སོྟང་ཕྲག་བཅུ་ལ་སོྟང་ཕྲག་དགུས་དགེ་སོྦྱང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལོ་སུམ་བརྒྱའི་

བར་དུ་ནི་སེམས་ཅན་སོྟང་སོྟང103་ཕྲག་བཅུས་དགེ་སོྦྱང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །104

「我涅槃後八十年間，有諸眾生，依法而行，或住塚間，或住

樹下，作意是法，所謂：尋、除、入、斷。如是修法行者，

十千人中，有九千人，當證沙門四果 105。後三百年，有十千人，

當證沙門四果。 106

[185a.7]ལོ་སུམ་བརྒྱ་ཕན་ཆད། ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ནི་ངའི་ཉེ་གནས་རྣམས་བགས་ཀིྱས་མི་དགེ་བའི་ཆོས་སོྤྱད་དོ། །

ཕྲག་དོག་གི་སེམས་ཀིྱས་ལོག་པའི་འཚོ་བས་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །སོྟང་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱ་ལ་སོྟང་ཕྲག་བཅུས་དགེ་སོྦྱང་གི་

འབྲས་བུ་ཐོབ་པོ། །

「後三百年，至五百年間，我之近住弟子，漸行不善法，以嫉
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妬心故，邪命自活。五百千人中，有十千人，當證沙門果。

[185b.1]ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཕན་ཆད་བརྒྱད་བརྒྱ107་ཚུན་ཆད་ངའི་ཉེ་གནས་རྣམས་ཁིྱམ་པའི་གོས་གོྱན་ནས་བ་ལང་དང་། 

ལུག་དང་། བིྱ་ལ་དང་། བོང་བུ་དང་། རྟ་གསོ་ཞིང་འབྲུ་མང་པོ་བསོག108་སེྟ། རང་གིས་ལག་དར109་ཞིང་རང་ཟ་བ་

དང་། བྲན་ཕོ་དང་། བྲན་མོ་ཡང་གསོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་སོྟང110་ཕྲག་སོྟང་ལ་སོྟང་ཕྲག་གཅིག་གིས་དགེ་སོྦྱང་

གི་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

「後五百年，至八百年 111 間，我之近住弟子有著俗服者，畜養牛、

羊、貓 112、驢、馬等，儲積穀米，自耕自食，蓄男女僕。彼時

千千 113 人中，有一千人，當證四沙門果。

[185b.2]ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཕན་ཆད་ནས་ལོ་སོྟང་ཚུན་ཆད་ནི་ངའི་ཉེ་གནས་རྣམས་སིྡག་པའི་ཆོས་བསླབ་སེྟ། རྒྱལ་

པོ་དང་། རྒྱལ་བུ་དང་། བོླན་པོ་ཆེན་པོ་དང་། ཁིྱམ་བདག་ལ114་གོྲགས་པོར་བསེྟན་ཅིང་ཕན་ཚུན་ཐ་ན་ཕིྲན་གིྱས་

འདྲུལ115་ཞིང་། ཞིང་རོྨ་བརོྐ་བེྱད་དེ། འབྲུ་གཟན་མང་པོ་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་

སོག116་ཅིང་ཤ་ཟ་ཞིང་ཆང་འཐུང་སེྟ། ཆེན་པོ་བཞི་གསོ་ཞིང་རྟས་པར་བེྱད་པ་དང་། སྨད་འཚོང་མ་ལྟར་གོས་སྦུ་

གུ117་གོྱན་ཞིང་འདིྲད་པ་དང་། སླུ་བའི་ལས་བེྱད་དེ། དེ་ལ་འབུམ་ཕྲག་ཁིྲ་ལ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་གིས་དགེ་སོྦྱང་གི་འབྲས་

བུ་བཞི་ཐོབ་བོ། །

「後八百年，至千年間，我之近住弟子有學罪法者，親近王者、

王子、大臣、長者，共為朋友 118，下至書信往返，而作戲言，

耕田掘地，富有麨麵，儲蓄金銀，乃至七寶，啖肉飲酒，資養

四大 119；猶如妓女，著新色衣 120，行欺惑事。萬十萬人，約僅

百人，當得沙門四果。
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[185b.4]ལོ་སོྟང་ཕན་ཆད་སུམ་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ནི་ཆེ་ཐང་དུ་འཁྲུགས་ཏེ། ངའི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལུས་ཆོས་གོས་གོྱན་

ཡང་ཤིང་གི་ཁ་ལ་འཕན་རིྙང་བཏགས་པ་འདྲ་སེྟ། གཟི་བིྱན་ཡང་མེད121། ཁིྱམ་པས་མཐོང་ན་ཡང་བཀུར་སིྟ་དང་122

མི་བེྱད་པས་ཤན་པ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ། །

「後一千年，至三百年間，動亂鉅矣。我之近住弟子，雖著法

衣，如於田邊，豎舊旛耳，無有威嚴。俗人見之，不行奉事，

如見屠者。

[185b.6]དེའི་དུས་ན་ཡུལ་ཁམས་ཀྱང་འཁྲུགས་ཏེ། གཅིག་ལ་གཅིག་དགྲ་བེྱད་ཅིང་གསོད་པས་རྒྱལ་པོ་དང་། བོླན་པོ་དང་། ཕ་

མ་123དང་། བུ་དང་། བུ་མོ124་ཡང་གཅིག་ལ་གཅིག་དགྲ་བེྱད་དེ། བྱམས་པ་དང་སིྙང་བརེྩ་བའི་125སེམས་ཀྱང་མེད་པས་བཟའ་

བ་དང་བཏུང་བས་ཉོན་མོངས་ཏེ། ཁིྱམ་ཐབ་མེད་པ་དང་། ཆུང་མ་མེད་པ་དང་། བུ་ཕོ་མེད་པ་དང་། བུ་མོ་མེད་པ་དང་། ལོང་

བ་དང་། འོན་པ་དང་། ལྐུགས་པ་དང་། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། བྲན་ཕོ་དང་། བྲན་མོ་ལས་བོྲས་པ་ཡུལ་ཁམས་ཕུང་བར་

བེྱད་པ། འཚོ་བས་རང་མི་སོས་པ་དག་ངའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་ནས་ཁིྱམ་པ་རྣམས་ཀིྱས་ཀྱང་རོྔན་པ་དང་འདྲ་བར་ལྟ་སེྟ། དཔེར་

ན་ལྷའི་གླང་དང་། རྟ་རོྒད་དམ། བལ་གླང126་མོྱས་པ་ལྟར་གདུལ་དཀའ་བ། རང་དགར་ཡང་འགོྲ་བ། སོླབ་དཔོན་དང་། སོླབ་

མ་127ཡང་མི་རོྒད་མ་རུངས་པ་དང་འདྲ་སེྟ། འདོད་ཆགས་ལ་བག་མེད་པར་སོྤྱད་ཅིང་བླ་མ་དང་འོག་མའི་རིམ་པ་ཡང་མེད་

པ་དང་། བཟང་ངན་གིྱ་རིམ་པ་ཡང་མེད་དེ། དུད་འགོྲ་ཕྱུགས་དང་འདྲ་བ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སིྡག་པ་མང་པོ་བེྱད་ཅིང་ངན་སོང་

གསུམ་གིྱས་མི་འཇིགས་པར་གར་སོང་བར128་གནས་ཀྱང་ཆང་འཚོང་བ་དང་། ཤན་པ་དང་། རོྔན་པ་དང་། སྨད་འཚོང་མ་དང་། 

སེྟན129་ཅིང་འགོྲགས་པ། ཁ་ནས་ཀྱང་ངག་སིྡག་པ་སྨྲ་ཞིང་སེམས་ལ་ཡང་སིྡག་པ་སེམས་པ་དང་། ཡང་ན་བོླན་པོ་

དང་སེྟན130་ཅིང་དགེ་བའི་མི་དག་ལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིྱས་བསིྡགས་ཤིང་ནོར་ཕོྲགས་ཏེ་བུ་སྨད་གསོའོ། །ཡང་ན་

རོྔན་པའི་ཡོ་བྱད་ཉ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་འཆང131་ཞིང་ཉ་ལ་སོགས་པ་བཅུས་ནས་རང་གི་ལག་བདར་ཏེ་གསོད་པ་དང་། 

སེྲག་པ་དང་། ཟླ་བ་ཉ་བ་དང་།132 ཤི་བའི་ཚེ་གསོ་སོྦྱང་མི་བེྱད་དེ་རང་ཉམས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ལས་

བེྱད་པ་རྣམས
133

་ཕན་ཚུན་རོྩད་ཅིང་བླ་མ་དང་། འོག་མ་དང་། གོྲགས་པོ་ལ་ཞེ་སྡང་བ་དང་། གདུག་པའི་སེམས་

བསེྐྱད་པ་དང་། སོླབ་དཔོན་དང་། སོླབ་མ་ཡང་གཅིག་ལ་གཅིག་སོྐྱན་འདྲུ་134ཞིང་། འཕྱ་བ་དང་སོྒྲགས་པའི་གཏམ་



28

སྨྲ་སེྟ། དཔེར་ན་རྩངས་པ་མང་པོ་ཀུན135་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་དཔུང་དང་། སེྡ་ཚན་136

གཅིག་ལ་གཅིག་ཚིག་ངན་གིྱས་སྨ་འབེབས་པ་དང་། བླ་འོག་གི་རིམ་པ་ཡང་མེད་པ་དང་། མི་རོྒད་མ་རུངས་པ་

ལྟར་དགེ་བ་བེྱད་པ་ལས་འཕོྲག་རོླམ་བེྱད་པ་དང་། ཁེ་དང་གྲགས་པ་ལ་ཆགས་ཏེ། ཆོས137་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེའི་

ཚེ། མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་ནུབ་པར་གྱུར138་ཏེ། ཀོླག་པ་དང་། འདོན་པ་ཡང་མེད་པ་139དང་། ངའི་སོླབ་མ་རྣམས་

ཀྱང་དགྲ་ཆོས་དང་། གཙུག་ལག་དང་། ཡི་གེ་དང་། རེྩ་བ་140དང་། བཞོན་པ་དང་། བོན་ཆོས་དང་། མིག་མངས་དང་། 

གླུ་གར་དང་། འདུ་བ་141དང་། སྤྱུགས་པ་142དང་། འཕོང་རྩལ་དང་། རྟ་རྒྱུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སོླབ་ཅིང་སོྤྱད་དེ། 

དེ་ལྟར་མ་ལེགས་པའི་143 ཆོས་སོྤྱད་པས། ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་སེྟ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་ངན་སོང་གི་སྡུག་

བསྔལ་མོྱང་ནས་དེ་ལས་ཐར་ནས་ཡང་བོྱལ་སོང་དུ་སེྐྱ་སེྟ། ལོྟགས་པ་དང་། སོྐམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གིྱས་ཉེན་པ་དང་། ཁལ་ལིྕ་

བ་འགེལ་ཞིང་འགོྲ་བར་འགྱུར་རོ། །

「彼時國中，亦當紛亂。互為怨讎，輾轉相殺，是以王臣、父子、

兄弟 144，亦皆互為怨讎；無慈無悲，乃為飲食，而起煩惱。無

家宅者、無妻妾者、無子女者、盲聾瘖啞、根不全者、男女僕役，

悉皆逃出，國破家亡。不能自養活者，乃入我之法中，俗家眾

人見之，如見獵者；猶如天牛、野馬、瘋象，難以調伏，隨心

所欲，師徒皆如殘戾野人，放縱受用貪欲，尊卑無序，不計優

劣，猶如傍生畜類，造作眾罪，不畏惡趣；隨至何處，皆近沽

酒屠肉者，與獵者、妓女為友，並造口業，心中所思，亦是罪惡；

或近 145 宰官；種種巧計，恐嚇善人，奪其財物，蓄養女人 146；

或持獵具魚筌等，捕捉魚等，親自烹殺 147。月半月盡，不行布

薩。自恣 148 或作戒羯磨事 149 時，尊卑友朋，起惡毒心，互爭互

瞋，師徒互揭陰私，罵詈揚惡，譬如多蚖，共集一穴 150，朋比

為黨，伐異黨同，惡口罵詈；尊卑次序，亦皆不存。猶如殘戾
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野人，不願行善，奪財自矜，貪著名利，無有饜足 151。當彼之時，

十二部經，皆當隱沒，無人讀誦 152；我諸弟子，乃好習學奉行

兵法，以及訓詁、文字 153、嬉遊 154、騎乘、禳祭 155、棋奕、歌舞、

集會 156、驅擯 157、射箭、賽馬等非法。

「以其如是行諸非善之法 158 故，死後即墮惡趣，無量劫中，受

惡趣苦；從彼解脫，復生傍生，飢渴受苦，負重而行。

[186a.7]ཕིྱ་ཞིག་159ན་སྦྱངས་160པའི་ཡོན་ཏན་སོླབ་པ་ཡང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་བེྱད་དེ། རི་དང་། ཚལ་དང་། 

དུར་ཁོྲད་དང་། ཤིང་དྲུང་ན་མི་གནས་ཤིང་རྟག་ཏུ་གོྲང་དུ་རྒྱུག་161སེྟ། སེམས་ལ་རོྟག་པ་མང་ཞིང་ཁེ་162དང་གྲགས་

པ་ཚོལ་ཏེ། ནོར་རྫས་དང་། ལོངས་སོྤྱད་ལ་ཆགས་ཤིང་། ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་སོྟན་པའི་བཤད་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་ཆོས་སོྟན་པ་ཡང་ཁིྲ་ཙམ་ལ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཐོག་ཏུ་མི་ཕེབས་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་དང་

འགོྲགས་ནས་གོྲང་རྒྱུ་ཞིང་ཁིྱམ་པའི་ཁིྱམ་དུ་ཞུགས་ནས་ཁིྱམ་པ་ལ་ཆོས་སོྟན་པ་ཡང་ཁེ་163དང་གྲགས་པའི་ཕིྱར་

ཏེ། ལོངས་སོྤྱད་མང་དུ་སོགས་ཤིང་ཤན་པ་དང་འདྲའོ། །ཤ་དང་ཆང་ལ་མི་སོྤྱད་པ་དག་གིས་དགེ་སོླང་དག་ཁེྱད་ནི་

བཙུན་པ་ཁིྱམ་ནས་ཁིྱམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།164 སིྙང་རེྗའི་སེམས་ཀྱང་མེད་དེ། འདི་ལྟར་ཆོས་མ་ཡིན་

པ་མང་དུ་སོྤྱད་པས་ཁེྱད་ནི་ཤན་པ་དང་འདྲའོ་ཞེས་སོྤྱ་ཞིང་བརྒྱད་165པར་འགྱུར་རོ། །

「此後，雖有修學杜多功德者，亦多行非法，不住山林，不住

塚間，不住樹下，常遊城中，心多妄念，好求名利，貪著財物

受用，心不知足；雖有說法者，然於佛所說法，能悟入者，萬

分當中，不及其一。又與諸多眷屬同遊城中，入於俗家，為牟

名利，而為俗人說法；蓄積諸多受用，有如屠者。諸不受享酒

肉者乃訶責言：『諸比丘！汝為尊者，既捨俗而出家，然無悲心，
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又復如是多行非法，汝若屠者矣！』 166。

[186b.3]དགེ་སོླང་དེ་དག་དེ་སྐད་ཅེས་གཤེ་བ་ཐོས་167ནས་ཀུན་ལོག་སེྟ། དེ་ལ་རེྡག་པ་དང་། གཤེ་བ་དང་། བརྒྱད་བཀག་

སེྟ། གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན་ནི་ངེད་ཤ་དང་ཆང་འཐུང་བ་མ་གནང་

སེྟ།168 ད་ངེད་169 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ད་ནི་170 ཅི་ཡང་གནང་བས་ངེད་ཤ་དང་171ཆང་འཐུང་བ་

ཡིན་ནོ། །ཁིྱམ་པ་དང་བྲལ་བའི་འོག་ཏུ་དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་བདག་ཅག་172གིས་ཤེས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་ཞལ་ནས་

གསུངས་པ་དང་འདྲའོ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་ལ་ལ་ནི་ཚིག་ཀྱལ་པ་དང་། དོན་མེད་པའི་ཚིག་དང་། འགྲན་དོར་གིྱ་ཚིག་དང་།173 

འཁྲུལ་པའི་ཚིག་ཏུ་གཏམ་སྨྲ་ཞིང་དཔེར་ན། དམུས་ལོང་ཞིག་མཛུབ་མོ་གཉིས་174ཉི་མ་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཉི་མ་ཡ་

གི་ནི་བིྱན175་ཆུང་ངོ་། །ཡངས་སོ། །དོག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བའམ། མི་འོན་པ་ཞིག་བདག་གིས་གནམ་གིྱ་སེྟང་ན་ཆོས་འཆད་

པའི་སྒྲ་ཐོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་འདྲ་བར་དམུས་ལོང་མང་པོ་ཚོགས་ཏེ།176 འཇིག་རེྟན་ན་འཇམ་དཔལ་དང་འོད་

སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་སྤྲུལ་ཏེ། དེའི་ནང་ན་བཞུགས་177ཀྱང་ཀུན་གིྱས་རེྡག་ཅིང་གཤེ་སེྟ། དེ་ནས་སོྐྲད་ཅིང་འདུག་

ཏུ་མི་སེྟར་རོ། །

「彼等比丘既聞罵詈 178，反皆於是人捶打、罵詈、呵叱，互作

是語：『如來在世時，［曾言：］我 179 未開許飲酒 180、食肉。

今如來入滅，悉皆開許。故我飲酒食肉也！ 181』既離俗眾，彼

等乃相與嬉笑道：『我等 182 所知，如佛親說。』如是口說無義語、

爭競語、亂語。猶如盲瞽，豎二指 183 向日，妄論上方日輪廣狹

大小；又如聾者，謂『我聞天上說法之聲』。眾盲集會 184。於

此世間，雖文殊師利與大迦葉等，應化住世，亦當受眾人捶打、

罵詈，復遭驅擯，不令安身。

[186b.6]གཞན་ཡང་དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་སོྤས་ཀིྱ་རི་ལ་གནས་ཏེ། རི་དགས་དང་། གཅན་གཟན་གང་ཡང་གནས་
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དེར་ཉེར་མི་བཟོད་དོ། །སེང་གེ་རི་དེ་ལས་བྱུང་སེྟ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་ནི་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཁོྲ་བོ་ལ་སོགས་པ་

གཅིག་གིས་གཅིག་བོས་ཏེ། སོྤས་ཀིྱ་རི་ལ་ལྷགས་ནས་འབྲས་བུ་ཞིམ་པོ་ཟ་ཞིང་ཆུ་མིག་ལ་འཐུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཟ་

ཞིང་འཐུང་བ་ལས་ཐམས་ཅད་སྐམས་ཤིང་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། སོྤས་ཀིྱ་རི་ལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་སོྐྱབ་པར་མི་

འགྱུར་བས་རྩྭ་གདུག་པ་སེྐྱས་ཏེ་ཟོས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་དུས་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །

「復次，譬如獅子住香山中，鹿等野獸 185，莫敢臨近彼處；迨

獅子從彼山出，野獸、毒惡猛獸等，乃相呼喚，入香山中，噉

食嘉果，啜飲清泉。以如是故，一切飲食，乃告枯竭，住於香

山諸天，亦不能救；於是毒草蔓生，若有食者，當即命終。

[187a.1]ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་དགེ་སོླང་ཐམས་ཅད་ཀིྱས་ངས་བསྟན་པའི་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་འདོན་

ཅིང་ཀོླག་པ་ཡང་གོང་མ་ནི་བར་དུ་བཅུག །བར་མ་ནི་འོག་ཏུ་བཅུག །འོག་མ་ནི་གོང་དུ་བཅུག །བར་མ་ནི་འོག་དང་། ཐ་

མར་བཅུག་སེྟ། དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་ཞེས་ཟེར། དོན་ལ་ནི་དོན་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཇི་ལྟར་མུ་སེྟགས་ཅན་དག་

སོ་སོ་ནས་ངའི་གཞུང་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་འདྲའོ། །

「我入涅槃後，一切比丘雖皆誦讀我所宣說十二部經，然於上

者，教令為中，教中為下，教下為上，教中為下、末者；亦即：

非真義者，謂為真義；於真義者，謂非真義。如諸外道，以己

經典，謂為真實。

[187a.3]དེའི་དུས་ན་མདོ་སེྡ་བཅུ་གཉིས་འཇིག་རེྟན་ན་སོྤྱད་ཀྱང་གཟི་བརིྗད་དང་མཐུ་མེད་དོ། །ལ་ལ་ཞིག་འདོན་

ཏམ་ཀོླག་ཀྱང་མི་གཅིག་འགའ་ཡང་དགེ་སོྦྱང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ངའི་སོླབ་མ་རྣམས་ཀྱང་

རྒྱལ་པོ་སིྲད་སོྟར་བའམ། བྱ་འདབ་མ་མེད་པ་དང་འདྲ་སེྟ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རེྟན་ཡང་སོྟངས་ཤིང་ཞིག་
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རལ་གསོ་བ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་གཟུགས་དང་བ་དན་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ཡོད་པ་ཡང་དགྲ་ཆ་ཞིག་

པ་འདྲ་སེྟ། ཕུག་རོན་དང་། བེྱའུ་དང་། ཕག་དང་། ཁིྱ་དང་། ལུག་ལ་སོགས་པའི་ཚང་དང་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་

སོླང་186སོ་སོ་ན་འདུག་པའི་187གནས་ནི་བིྱ་དོར་བཟང་དུ་བེྱད་དོ། །

「彼時，十二部經雖行於世，威嚴勢力，俱不存矣。或雖有

人，念誦披讀，不得一人，證沙門四果也。如是我之弟子，如

王失國 188，如鳥折翅。精舍佛塔，悉皆荒蕪，無人修整；如是

雖有佛像、旛旗、寶傘，然如兵甲遭毀，於是鴿雀豬犬 189 羊

等，作巢居焉。至於比丘，各各住處 190，則精心灑掃，務求莊

嚴 191。」

[187a.5]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ཡང་ཁེྱད་ལ་མདོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

世尊告阿難曰：「此亦略略示告汝耳。」

[187a.5]དགའ་བོས་སངས་རྒྱས་ཀིྱས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་མཆི་མ་བླགས་ཏེ་ངུས་སོ། །

阿難聞言 192，涕淚悲泣。

[187a.5]དེ་ལྟར་དགའ་བོས་ཡིད་གདུང་ཞིང་ངུ་བ་མ་བཏང་བ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་

སྩལ་པ། ཁོྱད་དེ་ལྟར་མ་ངུ་བར་མདོ་སེྡ་འདི་གཟུངས་སུ་ཟུང་ལ་འཇིག་རེྟན་དུ་རྒྱས་པར་སེྤལ་ཅིག །

如是，世尊為止阿難憂愁悲泣，193 乃告之 194 曰：「汝莫哭泣如斯，
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應當受持此經，廣弘於世。」

[187a.6]དེ་ནས་དགའ་བོས་གདོང་མཆི་མ་ཕིྱས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་195བདག་གིས་གཟུངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །

ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

爾時，阿難拭淚已，白世尊言：「我當受持。」

[187a.6]བརྒྱ་བིྱན་དང་། ལྷ་དང་། མི་རྣམས་ཀིྱས་ཀྱང་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བཙུན་པ་བདག་ཅག་

གིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བཟུང་སེྟ། གང་ཞིག་མདོ་སེྡ་འདི་རིའམ། ཚལ་ལམ། ཤིང་དྲུང་ངམ། བས་མཐའ་འམ། དུར་ཁོྲད་

ན་གནས་ཏེ་འདོན་ཏམ། ཀོླག་ན་བདག་ཅག་གིས་ལྷ་དང་། མིའི་འཁོར་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་ཏེ། གནས་

དེར་འགོྲ་ཞིང་ཆུང་ངུ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གམ་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བརེྗད་མི་ཉམས་པར་བཟུང196་

ངོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

釋提桓因、人天大眾，亦告阿難言：「尊者！我等亦當受持。

若人住於山林，或住樹下，或住曠野，或住塚間，誦讀此經，

我等將偕人天眷屬、非人眾俱，前往彼處，下至一偈，乃至一句，

皆當受持，不忘不失。 197」

[187b.1]མདོ་སེྡ་འདི་གསུངས་པའི་ཚེ་དགེ་སོླང་198སོྟང་སེྙད་ཀིྱས་དགེ་སོྦྱང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

དགེ་སོླང་མ་སོྟང་ལྔ་བརྒྱས་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་བསེྙན་ལྔ་བརྒྱ་ཡོངས་སུ་དག་199པར་

གྱུར་ཏེ། ལྷ་དང་།200
 མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པས་ཕྱག་བྱས་ནས་ཕིྱར་དོང་ངོ་། །

說是經時，一千 201 比丘即證沙門四果，一千五百比丘尼證須陀
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洹果，五百優婆塞得善清淨 202。於是天、人、阿修羅等，作禮

而去。

[187b.1]འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་པ་203 རོྫགས་སོ།།  །།

聖三昧最上妙經



35

註釋

* 　法藏敦煌版（Pel.tib.0102，以下簡稱《敦》或《敦》版）中，並無梵文經題。

**　《敦》寫做 ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་པའི་མདོ，義為《三昧最上妙經》（無「聖」字）。

***   最上妙：原文寫做 མཆོག་དམ་པ，義為「真正最上」。《月燈三昧經》、《大般涅槃經》

當中譯為「最上」，《妙法蓮華經》翻為「最上」與「上妙」，今參考諸家古譯，

譯為「最上妙」。

**** 德格版（以下簡稱《སྡེ》或《སྡེ》版）原文無「經」（sūtra/མད）ོ字。若依據藏

文語法，即便未言明此篇為經，亦不影響讀者理解，然而，由於本經收錄於《甘

珠爾》的諸經部，屬於經藏，因此在翻譯時，乃按漢文傳統，補譯「經」一字。

特此說明。又，《敦》原來即有「經」字。

1 五千：原文寫做 ལྔ་སྟོང་ཙམ，義為「約莫五千」，其中 ཙམ 字可能也以後位修飾的

 方式，用於形容前方的「三萬」，表示「約莫三萬」。考量到三萬、五千在此

應皆為概數，且漢譯經典多不將概數譯為定數，因而略譯為三萬、五千。特此

說明。

2 天龍八部，原文寫做 ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་སྡེ་བརྒྱད，直譯為「天及龍等八部」。《敦》

做 ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད，直譯即為「天龍八部」。

3 四護世者：原文寫做 མགོན་པོ་བཞི，直譯為「四怙主」，為守護佛法的四位世間神

祇，通常與大梵天王、帝釋天王並列，稱為「釋、梵、護世」。藏文顯宗經典

中，此詞彙僅見於本經及《大般涅槃經》，今依漢譯《大般涅槃經》譯文，譯

為「四護世者」。參見北涼天竺三藏曇無讖譯《大般涅槃經．卷第八．如來性

品第四之五》：「伊者，佛法微妙甚深難得，如自在天大梵天王，法名自在，

若能持者，則名護法。又自在者，名四護世。是四自在，則能攝護大涅槃經，

亦能自在敷揚宣說。又復伊者，能為眾生自在說法。」（དེ་ལ་ཨཱོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་

ཀིྱ་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ་བ།ཆུད་དཀའ་བ། ལྷ་དབང་སྒྱུར་ཆེན་པོའམ། ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ཆོས་ཀིྱས་དབང་སྒྱུར་བའོ། །

        གང་གཟུངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་ཆོས་བསྲུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དབང་སྒྱུར་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པོ་བཞི་སྟེ། 

དབང་སྒྱུར་བ་བཞི་པོས་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་འདི་སྲུང་ཞིང་འཛིན་ལ་རྒྱས་པར་སྟོན་

ཅིང་འཆད་པའི་དབང་བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་ཁྲིམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་དབང་བྱེད་པའོ། །）

（CBETA, T12, no. 374 藏文德格版 vol. 52, Toh 119, folio 129b.4-129b.6）又，《敦》

寫做 མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བཞ，ི義為「四大護世者」，《最妙勝定經》（下文簡稱《最》）

中譯做「四大天王」。

4 《敦》寫做 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོནུ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།།རྒྱལ་བུ，其中 རྗེ།། 應係誤植。
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5 法主：原文寫做 ཆོས་ཀྱི་རྗེ，梵文為 dharma-svāmin，亦可譯為「法尊」，為佛的

別號之一，其義為「佛法之主、說法者之主尊」（ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག）的意思。然

於漢譯大藏經中，多譯為「法主」，因此隨順漢譯通例，譯為「法主」。例如：

東晉三藏瞿曇僧伽提婆譯《中阿含經．卷一．七法品．水喻經第四》：「世尊

為法本，世尊為法主，法由世尊……」（CBETA, T01, no. 26）
6 原文寫做 ཐེག་པ་གཅིག་དོན་བསྟན་དུ་གསོལ，《敦》做 ཐེག་པ་ཅིག་གྱི་ཆོས་བསྟན་གསོལ，義為「請

演一乘法」。

7 汝等：原文僅做汝。由於聽眾為複數，若仍譯為汝，似專為某一聽眾所講，因

此添譯「等」，已表示向大眾說法之義。特此說明。

8 能令汝等利益安樂：原文寫做 ཕན་པ་དང་བདེ་བར་མཛད，《敦》做 ཕན་བ་དང།།བདེ་བ་

མང་དུ་མཛད，義為「能令汝等多所利益安樂」。

9 此處原文缺字，僅做 བགེགས་བརྒྱད་དུ，據《敦》、中華對勘版，應做 བགེགས་བརྒྱད་

དུ་སྐྱེས་པའོ。

10 阿難：原文做 དགའ་བོ，諸木刻版與《敦》亦同，義為「難陀」（Nanda，與佛陀

同父異母之弟）。本經藏文版中，出現了當機眾先是難陀、後為阿難（Ānanda/
ཀུན་དགའ་བོ，佛陀的堂弟）的情形，至於《最》中，則統一寫做阿難。由於許多

佛經皆為阿難所誦出，他做為當機眾的頻率遠遠高於難陀，因此研判本經的結

集者，較有可能是阿難，而非難陀。翻譯時，亦統一改譯為阿難。特此說明。

 關於本經所出現「當機眾為難陀抑或阿難」的問題，此情形疑因《敦》本漏抄了

ཀུན་དགའ་བ（ོ阿難）當中的ཀུན字所致。但由於難陀一詞的出現頻率極高，若係脫落，

未免錯誤過多，且「當機眾竟係難陀或阿難」為《敦》與《最》出入最多之處，

為「敦煌版並非譯自漢文」的可能證據之一，因此特別保留藏譯的原狀，留待

日後方家考證。又，各木刻版與《敦》本皆同將阿難拼寫為難陀，也是《敦》

本係目前所能找到的本經最早藏譯本的證據之一。

11 然依昔聞諸經所說：原文寫做 མདོ་སྡེ་དག་ལས་བཤད་པ་ཐོས་པ་ལྟར་ན，《敦》做 མདོ་སྡེ་

དག་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ན，義為「然依諸經所說」。

12 八魔：原文寫做 བགེགས་བརྒྱད，應係指蘊魔、煩惱魔、死魔、天子魔、無常、無樂、

無我、無淨。參見北涼天竺三藏曇無讖譯《大般涅槃經．卷第二十二．光明遍

照高貴德王菩薩品第十之二》：「八魔者，所謂四魔、無常、無樂、無我、無淨。」

（CBETA, T12, no. 374）
13 《敦》－ དགའ་བོ།

14 《敦》གཉིས་གང་ཞེ་ན།

15 亂心：原文寫做 འཁྲུལ་པའི་སེམས，亦為迷亂之心，不能專注一趣。參見三藏法師玄
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奘奉詔譯《大般若波羅蜜多經．卷第五百九十二．第十五靜慮波羅蜜多分之二》：

「安住如是初靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定

地心。」（CBETA, T07, no. 220）
16 《敦》－ དགའ་བོ།

17 此處一般應為 དང་ལྡན་པ，表示「具足……」之義。然各版及其餘經典，亦有多

處寫做 ཏུ་ལྡན་པ。箇中何以有別，尚待考證。依文法與句構判斷，ཏུ 應係訛字。

18 《敦》－ དགའ་བོ།

19 凡金：原文寫做 གསེར་ཐ་མལ་པ，意指一般的黃金。

20 又復有人：原文寫做 མི་གཞན་ཞིག，直譯為「另有一人」；《敦》做 དེ་ལས།མི་གཞན་

ཞིག，直譯義為「此外，另有一人」。

21 得福最上：原文寫做 བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་ཆེའོ，《敦》做 བསོད་ནམས་མཆོག་དུ་ཆེའ。ོ

22 修造佛像：原文寫做 སྐུ་གཟུགས་བྱས，《敦》做 སྐུ་གཟུགས་ཅིག་བྱས，義為「造一佛像」。

23 妻妾子息：原文寫做 མ་དང་། བུ，《敦》做 མ་དང་བུ་དང་བཅས་པ。

24 又復有人：原文寫做 མི་གཞན་ཞིག，直譯為「另有一人」；《敦》做 གཞན་ཡང་མྱི་

གཞན་ཞིག，直譯義為「復次，另有一人」。

25 頭：原文寫做 ཡན་ལག་གི་དམ་པ，義為「五體之最──頭」，為裨理解，此處從簡，

僅譯為「頭」。

26 十二部經：原文寫做 མདོ་སྡེ་བཅུ་གཉིས，即十二分教（གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས）。

27 又復有人：原文寫做 མི་ཞིག，直譯為「一人」；《敦》做 མི་གཞན་ཞིག，直譯義為「另

有一人」。

28 眾人：原文寫做 མི་རྣམས，義為「眾人」；《敦》僅做 རྣམས，義為「眾」。

29 解了：原文寫做 སྟོན，中華對勘版亦同此。《敦》做 རྟོགས，義為「知解、了悟」，

意義似更符合前後經義。

30 《敦》－ དགའ་བོ་ལ།

31 《敦》的此段經文較略，僅有：སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།།གལ་ཏེ་མྱི་ཞིག་གིས་མདོ་སྡེ་བཅུ་

གཉིས་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་ཁ་ཏོན་ཤེས་ལ།།དོན་ཟབ་མོ་ཡང་རྟོགས་སྟེ།།མདོ་སྡེའི་གླེགས་བམ་ཡང་སྟོང་སུམ་གྱི་སྟོང་

ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་བ་ཙམ་འཆང་ན།།མྱི་དེ་གཉིས་ཀྱི་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན།།。

義為：「佛告阿難：『假使有人，其能無礙念誦十二部經，其於遍滿三千大千

世界之經籍，亦能奉持。是二人得福，何者為上？』」

32 佛陀於此問中，雖然並未舉例「為他人說」，但原文所載的阿難所答，確實有

 此句。

33 最上：原文寫做 མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ，《敦》做 མཆོག་ཏུ་ཆེ་བ，義為「乃為最大」。

34 《敦》做 ད་ཀུན་དགའ་བོ་ལ，應係誤植。
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35 等如一子：原文寫做 བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བ，義為「猶如看待獨子般」。

36 《敦》無此句。

37 韋陀：原文與諸木刻版皆做 འུ་ཏ，疑為 པུ་སྟི 之訛，其義待考。《敦》做 འུ་ད 及 འུ་

དེ，《最》譯做「違陀」，即「吠陀」（Veda），又作吠馱、違陀、圍陀、毘陀、

薜陀、鞞陀、比陀、皮陀，義為「明、明論」。

38 論：原文與諸木刻版皆做 བསྟན་བཅོས，係吐蕃時期第二度釐訂譯詞後一直沿用至

今的拼寫方式。而《敦》則一律寫做 བསྟན་ཆོས，為該字的異體字，字面意義為「所

說之法」，該種拼寫方式出現於第三度釐訂譯詞之後，較為罕見。可見現存《敦》

的寫本，應是第三度釐訂譯詞之後的產物。若將此字解做「所說之法」，則可

用來指代「經」，而不是「論」。此處依木刻版譯出。

39 生論：原文與諸木刻版皆做 བཀྲི་བའི་བསྟན་བཅོས，義為「引趣論」，《敦》做 སྐྱེ་བའི་

བསྟན་ཆོས，《最》譯為「生論」。今依《敦》與《最》譯。

40 日月雲：諸刻版皆做 ཉི་ཟླ་སྤྲིན。《敦》做 ཟླ་བ་སྦྱིན，直譯義為「月施」，《最》譯為「月

愛」。其義不詳，待考。

41 二人：原文雖寫做二人，但從文義觀之，應為三人；《最》本的行文，則將第二、

第三種人同列入第二種人。此處按原文譯出，望識者知之。

 此外，由於佛陀所舉例的三種人之中，第二種人顯然已經具足第一種人的功德，

二者可謂高下立判，所以佛陀所問「如是二人，何者福大」一語，顯然是在比

較第二與第三種人。若按此理解，則說為「二人」亦無不妥。

42 是人福德，無數無量，不可思議：原文寫做 མི་དེའི་བསོད་ནམས་ཚད་མ་མཆིས་གྲངས་མ་

མཆིས་ཏེ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས་ས，ོ《敦》做 མྱི་དེ་ལ་བསོད་ནམས་ནི།།ཚད་མྱི་གྲངས་མྱིད་དེ་བསམ་

ཀྱིས་མྱི་ཁྱབས་བ，ོ義為「是人福德，不可數計，是人不可思議」。

43 能得聞者五通：原文與諸木刻版皆做 ཉན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པར་བྱེད，其中，

「聞者」一詞，其義待考，五通則是五種神通之義。《敦》做 ཉན་པའི་རྣམས་མངོན་

པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པར་བྱེད，《最》譯為「令諸聽者，得五神通」。

44 惡趣：原文與諸木刻版皆做 ངན་སོང，《敦》做 ངན་ཚོང་སུམ，義為「三塗」。

45 藥末：原文與諸木刻版皆做 རྩི་བདུག་པ，義為草本植物的燻煙、香氣，故將之譯

為藥末；《敦》做 རྩྭ་གདུབ་པ，疑為 རྩྭ་གདུག་པ་ 之訛，義為「毒草」；《最》亦做「毒

草」。

46 藥樹：原文與諸木刻版皆做 རྩིའི་སྡོང་པོ。《敦》做 རྩྭའི་སྙིང་པོ，義為「草中最勝」；

《最》亦做「藥樹」。

47 不可盡述：原文寫做 མི་རྫོགས，義為「不盡」。《敦》做 བཤད་ཏེ་མྱི་བརྫོགས。此處按《敦》
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版譯，更顯明了。

48 文殊師利與我：原文寫做 འཇམ་དཔལ་དང་ང་གཉིས，義為「文殊師利與我二人」，為

顯簡明，略去「二人」一詞不譯。特此說明。另，《敦》做 འཇམ་དཔལ་དང་ང，其

義亦為「文殊師利與我」。

49 諍論有無：原文寫做 ཡོད་མེད་གཉིས་ཀྱི་བདེན་པ，直譯義為「有無二者之真諦」，《敦》

做 ཡོད་མེད་ཀྱི་བདེན་པ，直譯為「有無之真諦」，此即下文的 ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་བདེན་པ་

གཉིས（有諦無諦）。由於「諍論有無」即是「諍論究竟為有，或者為無」的意思，

已經隱含「真諦」之義，為顯簡明，故將 བདེན་པ（真諦）略去不譯。特此說明。

50 莫能決定：原文寫做 གཅིག་ཏུ་མ་ཆད་དོ，義為無法斷定。

51 轉生：原文與諸木刻版皆做 སྐྱེས་པ，《敦》做 ལྷུང，義為「墮於……」，《最》

亦譯做「墮」。

52 聾：原文與諸木刻版皆做 འོན་པ。《敦》做 ལོང་བ，義為「盲」而無「聾」之義，

但《最》則做「聾」。

53 四禪之三昧：原文寫做ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན，義為「寂靜三昧」，然而其他木刻版與《敦》

皆做 བསམ་གཏན་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན，義為「四禪之三昧」，《最》則做「四禪中三昧」，

由此推測德格版在此可能誤植，因此翻譯時不採德格版經文，而據其他諸版，

譯為四禪之三昧。特此說明。

54 漸次滅息：原文寫做 ཁད་ཀྱིས་ཞི་ཞིང་བྱང་བར་འགྱུར，義為「［以是］皆當漸次止息，

乃至淨除」，《最》則做「漸漸輕微」。其中 ཁད་ཀྱིས 一詞係古字，在釐訂譯詞

之後，其正式的書面用法為 དལ་བུ，義為「緩慢」「徐徐」。

55 其餘：原文寫做 གཞན་ཡང，義為「此外……」，通常為句首連詞，表接續前句之意。

在此乃指「往昔無量劫所造的重罪之外的重罪」（理論上即是今生所造重罪），

因此譯為「其餘」。

56 《敦》無「其餘重罪，亦當淨除」二句，《最》亦無對應文句。

57 隨所生處：原文寫做 གང་དུ་སྐྱེས་པར，其他木刻版亦同。《敦》則做 གོང་དུ་སྨོས་པའི，

義為「於前所說……」，《最》則做「於向所說……」。此處依原文而譯。

58 福聚功德：原文順序為功德、福德，但古譯中，多寫做「福德、功德」，今順

古而譯，並為避免「德」字重複，權將福德改譯為福聚。特此說明。

59 尋：原文寫做 རྟོག་པ་，義為分別、尋求推度，舊譯為覺，義為「對事物的粗略分

 別」。《最》本譯做「觀」。古譯的「觀」，往往是指「對事物的細微分別」，

唐譯為「伺」。從藏本與《最》的用詞比對可知，此處的「尋」或「觀」（伺）

係同義，泛指「對事物的分別」，既包括了尋，也包括了伺。

60 斷：原文寫做 སྤོང་བ。《最》譯做「捨」。
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61 原文語序為「一捨一取」，今考量漢文讀誦的流暢性，參考梁扶南三藏曼陀羅

仙共僧伽婆羅等譯《大乘寶雲經．寶積品第七》（CBETA, T16, no. 659）的譯法，

改譯為「一取一捨」。特此說明。,

62 生住滅行，知解了悟：原文寫做 སྐྱེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་འགོག་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས。其中，

འདུ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས 疑為 འདུ་བྱེད་ཤེས་ཤིང་རྟོགས，但各版皆寫做 འདུ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས，而 འདུ་ཤེས

（想）在此為名詞型態，其後缺乏動詞，無法直譯，且與動詞的 རྟོགས་པ 產生並

列關係，顯得句子結構十分特異，其義費解，待考。今將 འདུ 解釋為 འདུ་བྱེད，譯

為「行」，並將 ཤེས་ཤིང་རྟོགས 譯為「知解了悟」。特此說明。

63 池：原文寫做 མཚེའུ。《敦》做 ཚོ，應為 མཚ（ོ湖）字之訛。

64 風火地水：原文語序為風火地水。為顧及大多數讀者閱讀習慣，此處從古譯，

更動為地水火風。特此說明。

65 變化：原文寫做 སྤྲུལ་པ，各木刻版亦同。然而《敦》做 སྒུལ，義為撼動；《最》

 亦做「動」，也是撼動之義。《敦》與《最》的用詞一致，文義亦較符合一般

的佛經敘事，且能與下文呼應，推測應屬原義。然而，由於諸木刻版彼此並無

出入，此處仍依德格版譯出。特此說明。

66 行：原文寫做 སྐོར，義為繞行，各木刻版與《敦》亦同。然《最》則做「動」。

67 沙門：原文做 དགེ་སྦྱོང，各木刻版及《最》皆同。然《敦》做 དགེ་སློངས，義為比丘。

68 汝等：原文僅做汝。由於聽眾為複數，若仍譯為汝，似專為某一聽眾所講，因

此添譯「等」，已表示向大眾說法之義。以下於世尊與五百比丘的對話中，皆

同於此。特此說明。

69 渡：原文與諸木刻版皆寫做 རྒལ་བ，義為越過，而《敦》則做 རབ。

70 此處譬喻的譯文，參考自陳南嶽思大禪師撰《諸法無諍三昧法門．卷上》（CBETA, 
T46, no. 1923）。

71 汝莫驚怖：原文與諸木刻版皆寫做 ཁྱོད་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར，《敦》則做 ཁྱོད་ད་མ་

འཇིགས་མ་སྐྲགས་པར，義為「汝今莫驚怖」。

72 何況三昧：原文、諸木刻版與《敦》皆寫做 ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ག་ལ་འགྱུར，《最》則做「何

由得」。

73 除：《གཡུང》《敦》本皆寫做 གསལ་བ。

74 此段的二、三、四為量詞，諸木刻版皆同；然而，在《敦》與《最》中，則為序數，

即：第二、第三、第四。此處依木刻版譯出。

75 此處四念住的次第亦與一般經典不同，《最》本亦如此。

76 《最》本無。
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77 四三摩地：即四三昧。由於古譯漢傳顯宗經論多寫做四三摩地，今從之。

78 青：卓尼版寫做 རྣམ་པར་བསྡོས་པ 德格版與其餘版本皆寫做 རྣམ་པར་སྡོས་པ，若按此等

拼讀，則其義不明，尚待考證。唯有納塘版寫做 རྣམ་པར་སྔོས་པ，義為「略帶青色」，

即九種不淨觀當中的「青瘀」，且下文有黃、白、黑等相，此處理解為「青」，

較為合理。因此，逕採納塘版拼讀，譯為「青」。《最》亦譯做「青」。

79 是故心不錯亂：原文與各木刻版皆做 སེམས་མ་འཁྲུལ་བར་གྱུར，《敦》做 སེམས་མ་འཁྲུག་

པར་གྱུར，義為「心不紛亂」，《最》亦做「令心散亂」。

80 遮轉：原文寫做 ཕྱིར་བཟློག་པ，有「轉向、迴轉、反轉、回復、擊退、轉變」之義，

此處應指「所緣從貪著的對象之上轉開」，也就是不再貪著之義。

81 起白骨觀，了出入息：原文寫做 རུས་པ་དཀར་པོ་དང་། དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་བགྲང་བའི་རྟོག་

པ，直譯為「白骨與數出入息之分別」。其中，分別（རྟོག་པ），在此義為「以

心一一分別思惟」之義，也即「尋觀」。此解同於姚秦涼州沙門竺佛念譯《出

曜經．卷十四．利養品》：「十二年中坐禪入定心，不移易，十二頭陀初不缺減，

起不淨觀，了出入息，世間第一法乃至頂法，一一分別。」（CBETA, T04, no. 
212）從《出曜經》的這段經文可看出，「起……觀」、「了」、「分別」，皆

是「尋觀分別」之義。

82 比丘：於原文中，此句並無主詞，但從下文犯戒者的身分順序判斷，位列比丘

尼之前者，唯有比丘，且下文各句皆有主詞，此處很可能是因為傳鈔疏漏而缺

字，因此補譯比丘一詞。相似的經文也可見於：元魏天竺三藏菩提流支譯《佛

說佛名經．卷八》：「當先懺悔一切諸罪。若比丘犯四重罪，比丘尼犯八重罪，

式叉摩那、沙彌、沙彌尼犯出家根本罪，若優婆塞犯優婆塞重戒，優婆夷犯優

婆夷重戒，欲懺悔者……」（CBETA, T14, no. 440）
83 《敦》從本段「優婆夷犯五根本戒」至下文「或身出火」之間皆缺文。

84 六重罪：原文寫做 ལྕི་བ་དྲུག，當指式叉摩尼的六根本罪，根據《四分律》，式叉

摩那六法為：不得犯不淨行行婬欲法、不得偷盜乃至草葉、不得故斷眾生命乃

至蟻子、不得妄語乃至戲笑、不得非時食、不得飲酒。（佛陀耶舍共竺佛念等譯，

《四分律》卷四十八。CBETA, T22, no. 14）若根據阿里班智達．貝瑪旺嘉（མངའ་

རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ 1487-1542）所造《三律儀決定論》（སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས）所載，

六種學處是指在沙彌尼戒的基礎上，加上獨自路行、入水游泳、接觸男身、與

男同住、媒合婚姻等六戒。

85 財：原文寫為 སྤྱིའི་བཀོར，直譯為「全體的信財」。考量古譯經典多譯做「財」或

「信財」，此處從簡，略譯為「財」。特此說明。

86 蚖：發音同於原。原文寫做 རྩངས་པ，義為蜥蜴。
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87 腳跌：原文寫做 རྡབ་འཆོས་པ，其義費解，應係訛字。今依卓尼版，拼寫為 རྡེག་འཆོས་པ，

義為走路不穩、踉踉蹌蹌之貌。漢文古譯多譯為腳跌，今從古譯。

88 毘舍闍：原文寫做 འབར་བ་མ，梵文為 piśācā，為食肉、吸血的餓鬼道眾生，最早

的漢譯為意譯，譯為癲鬼；其他音譯尚有：臂奢柘、毘舍闍、毘舍遮、毘舍脂。

89 《最》譯做「若有十方一切諸佛，皆悉變黑」。

90 苦法、忍法、頂法：原文僅做苦、忍、頂。由於此處係指諸佛所宣說之法，因

此參考《大般涅槃經》的譯法，添譯「法」字。特此說明。

91 八大人覺：原文寫做 སྐྱེས་བུ་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས，直譯為「八大人法」。《最》則做「八

背捨」（即八解脫）。

92 《最》譯做「八勝處」，義同「八解脫」。

93 返：原文寫做 དོང，在古藏文中，其動詞型態為 དོང་བ，常與帶餘詞 སྟེ 連用，形

成 དོང་སྟེ，意義等同於 སོང་སྟེ，解做「去、走、往、行、出走、啟行」等義。此處

是「前往原來所居住的園林」之義，因此譯為「返」。

94 或身出火，或出水等：原文與各木刻版皆做 ལུས་ལ་མེ་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པ，然於《敦》

及《最》中皆無此二句。

95 大顯神變，凡十八種：原文與各木刻版皆做 ལུས་ལ་མེ་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཆོ་

འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཅྭ་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྟན。《敦》做 འཕ ╳ པ་འབྱུང་བའི་ཆོམ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་

མངོན་པར་བསྟན་ཏོ，義為「大顯聖者神變，凡十八種」。

96 《གཡུང་》ང་དེ། 《ལི་》《པེ་》《སྣར་》ང་ད། 《敦》ད། 

97 《敦》སླ།

98 《最》做「吾卻後二月」。

99 《敦》བརྒྱ་བཅུའི།

100 《敦》ཆོས་འདི།

101 《敦》ཆོས་འདི།

102 《敦》＋ འི་སེམས་ཅན།

103 此處原文寫做 སྟོང་སྟོང，其餘版本皆做 སྟོང，顯為誤植。

104 《敦》無「ལོ་སུམ་བརྒྱའི་་་་་་་འགྱུར་རོ」一段。

105 十千人中，有九千人，當證沙門四果：諸版皆與《སྡེ》同，《最》則做「十億眾生，

九億得四沙門果」。

106 及三百年，有十千人，當證沙門四果：諸木刻版皆與《སྡེ》同，但《敦》無此段，

《最》做「三百年時，百億眾生，前十億得四沙門果」。

107 《敦》སུམ་རྒྱ།
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108 《敦》བརྩོགས།

109 此處各版皆做 ལག་དར，義為哈達、絲綢。研判此應係訛字，正確的拼法應當寫

為 ལག་བདར，義為「躬親從事」。

110 《敦》ཁྲི།

111 根據《敦》，則做「三百年」。

112 《最》做「貓、狸」。

113 根據《敦》，則做「千萬」。

114 《敦》མཛའ་བོ།

115 《敦》འཚལ།

116 《敦》ལས་བརྩོགས།

117 《敦》ཁ་དོག་སྡུག་གུ།

118 根據《敦》，則做「密友」。

119 四大：原文寫做 ཆེན་པོ་བཞི，應通於 འབྱུང་བ་བཞི，待考。本經許多用詞屬於古藏文，

推測可能是由於本經為釐訂譯詞以前的譯本，所以有許多詞彙與後來的固定譯

詞不盡相同。

120 著新色衣：《སྡེ》寫做 གོས་སྦུག་གུ，義為「空洞衣」，疑為抄寫錯誤所致。《敦》

做 ཁ་དོག་སྡུག་གུ，義為「顏色（顯色）美好」，與《最》所譯「著新色衣」意思

較近（「新色」義為鮮艷），與袈裟（壞色衣）相對，應較近原義，此處根據

 《敦》，沿用《最》，譯為「著新色衣」。

121 《敦》མེད་པས

122 《敦》＋ རིམ་འགྲོ།

123 《敦》ཕ།

124 《敦》ཕུ་ནུ་ཕོ།

125 《敦》སྙིང་རྗེ་བའི།

126 《敦》བན་གླང་།

127 《敦》སློབ་མར་གནས་པ།

128 《敦》གར།

129 《敦》རྟེན།

130 《敦》བརྟེན།

131 《敦》འཆའ།

132 《敦》བཟ་བ་དང་ཟླ་བ་ཉ་བ་དང་།

133 《敦》པའི་ཚེ།

134 《敦》སྨྲ།
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135 《敦》ཁུང་།

136 《敦》འཕན་ཚུན་དཔུང་སྡེར་འཆའ་ཞིང་།

137 《敦》ཆོག

138 《敦》འགྱུར།

139 《敦》མི་བྱེད་པ།

140 《敦》འཇི་བ་དང་ཤིང་།

141 《敦》無此字。

142 《敦》སྐྱུག་ཉ（?）།

143 《敦》ལོག་པའི།

144 父子、兄弟：《སྡེ》寫做 ཕ་མ་དང་། བུ་དང་། བུ་མ，ོ義為「父母、子女」。而《敦》做

ཕ་དང་བུ་དང་། ཕུ་ནུ་ཕོ་，義為「父子與兄弟」，《最》做「父子、兄弟」。此處根據

《敦》，沿用《最》，譯為「父子、兄弟」。

145 近：原文寫做 སྙེན，義為親近。《敦》寫做 བརྟེན，義為依止。若依據《敦》，則

應譯為「依」。

146 《最》做「供給生緣」。

147 若根據《敦》與《最》，則尚有「啖食」之義。

148 自恣：原文寫做 རང་ཉམས་སུ་གཏོང་བ，其義為「開放自己的過失」。《最》亦譯做「自

恣」（pravāranā），義為「任憑他人恣意揭發自己的過失」，與藏文意義相符，

因此，今從《最》而譯。

149 《最》做「說戒」。

150 一穴：原文寫做 གཅིག་ཏུ་，義為「……於一處」。《敦》做 ཁུང་ཅིག་ཀྱི་ནང་དུ，義為「於

一孔穴中」。此處根據《敦》、《最》，譯為「一穴」。

151 無有饜足：原文寫做 ཆོས་མི་ཤེས་པ，義為「不識佛法」，疑為抄寫之誤。《敦》做

ཆོག་མི་ཤེས་པ，義為「不知足」。此處根據《敦》、《最》，譯為「無有饜足」。

152 無人讀誦：原文寫做 ཀློག་པ་དང་། འདོན་པ་ཡང་མེད་པ，義為「無有披讀、念誦者」。《敦》

做 ཀློག་པ་དང་འདོན་པ་ཡང་མྱི་བྱེད་པ，義為「［佛弟子］不事披讀、念誦」。《最》則

譯為「不復讀誦」。

153 訓詁、文字：原文與《敦》皆寫做གཙུག་ལག་དང་། ཡི་གེ，義為「關於語言及文字的學問」，

因此做此譯。而《最》做「畫法」。

154 嬉遊：原文寫做 རྩེ་བ，義為「遊玩」。《敦》འཇི་བ་དང་ཤིང，義為「泥作與木作」，

《最》則做「泥法、木法」。

155 禳祭：原文與《敦》皆寫做 བོན་ཆོས་，義為「吟誦之類的信仰儀式」或「本波的
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信仰」。《最》則譯做「師法」，其義不詳，疑為「道士之法」，參見：《漢書．

卷八八．胡母生傳》：「唯嬴公守學不失師法。」

156 《最》譯做「笑法」。疑為「集會談笑」之義。

157 《最》譯做「稍法」，其義不詳。疑為「以禾末作法，行驅擯之事」。

158 非善之法：原文寫做 མ་ལེགས་པའི་ཆོས，義為「不善妙之法」、「不合宜之法」。

若依照《敦》、《最》，則應做「邪法」（ལོག་པའི་ཆོས，顛倒之法）。

159 《敦》འཇིག་རྟེན།

160 《敦》དབྱགས།

161 《敦》རྒྱུ།

162 《敦》ཁྲེ།

163 《敦》ཁྲེ།

164 《 敦》ཤན་པ་དང་འདྲ་བར་ཤ་དང་ཆང་བག་མྱེད་པར་སྤྱོད་དོ།། དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཕོ་མོ་ཡང་

རུང་།། ཚུལ་ཁྲིམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསྲུང་ཞིང་།། ཤ་ཆང་ལ་མྱི་སྤྱོད་པ་དག་།། དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ནི་བཙུན་པ་

ཁྱིམ་ན་ཁྱིམ་མྱེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡིན་ན་།། 《敦》本此段在各版藏本皆無，《最》中則有完

全一致的內容：「爾時多有白衣，若男若女，持戒淨行，不食酒肉，呵責比丘：

『汝大德出家之人……」。考察前後經文與《最》，此處經文應係於早期抄寫

時便已被遺漏，因此各刻版皆無此段，而原來應當是有此段經文的。

165 《敦》བརྒྱག

166 若將《敦》與《最》二版所具、《སྡེ》等諸木刻版所無的段落譯出，此段可譯為：

「彼時有在俗家者，或男或女，持清淨戒，不用酒肉，語彼等比丘言：『既從

俗家而出家，然無悲心，復又如是多行非法，汝若屠者矣！』」

167 《敦》དགེ་སློང་དེ་དག་དེ་སྐད་དུ་གཞི་ཞྀང་སྤྱོས་པ་ཐོས་ནས།

168 《敦》ངེད་ཤ་ཟ་བར་མྱི་གནང་སྟེ།

169 《敦》－ ངེད།

170 《敦》＋ ཐམས་ཅད།

171 《敦》བཟ།

172 《敦》－ ཅག

173 《敦》無此句。

174 《敦》－ གཉིས།

175 《敦》ཆེ་བོ།

176 《 敦》སོ་སོ་གནས་བདག་བདག་གྱི་ཉི་ཟླ་མཐོང་སྟེ། །འདི་ཙམ་དུ་ཆེའོ། འདུ་ཙམ་དུ་ཆུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་འདྲ་

བར། །དགེ་སློང་དེ་དག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ། 此段在各版藏本皆無，《最》中則有完全一致

的內容：「共住聚聽，各各唱言：『我見日月若大若小』此諸比丘，亦復如是。」



46

177 《敦》ཞུགས，義為「入」。《最》亦做「如」（入）。

178 罵詈：原文寫做 གཤེ་བ。若根據《敦》，則應譯做「呵責」。

179 我：各版藏經皆做 ངེད，義為「我」。疑為 ངེད་ལ（對我）之訛（闕漏表受詞的

格助詞 ལ），待考。

180 若依《敦》，則僅有食肉一詞，並未提到飲酒。《最》則有飲酒一詞。

181 如今如來入滅，悉皆開許，故我飲酒食肉也：原文寫做 ད་ངེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ད་ནི་ཅི་ཡང་གནང་བས་ངེད་ཤ་དང་ཆང་འཐུང་བ་ཡིན་ནོ།།。《敦》本亦有此段文

字，但《最》本則無。

182 我等：各版皆做 བདག་ཅག，表複數，然而《敦》和《最》則皆寫做單數的「我」。

從文義考察，《敦》和《最》版較為合理，但解做「我等」亦無不妥，因此仍

 依《སྡེ》刻版譯出。

183 二指：各版皆做 མཛུབ་མོ་གཉིས，《敦》和《最》僅做 མཛུབ་མ，ོ即「手指」。「二」

（གཉིས་）一字，疑係誤抄下文「日」（ཉི་མ་）一字而成的訛字。待考。今仍依《སྡེ》

刻版譯出。

184 若將《敦》與《最》二版所具、《སྡེ》等諸木刻版所無的段落譯出，此段可譯為：

「各言：『我見日月大小如許』。是等比丘，亦同於此。」

185 鹿等野獸：原文寫做 རི་དགས་དང་གཅན་གཟན，其中，རི་དགས 與 གཅན་གཟན 二詞，在

漢文古譯中，不論單獨出現或並列出現，均譯為「野獸」；在藏文文獻的語境

 下，རི་དགས 泛指所有動物，但通常泛指草食性獸類，或專指鹿科動物，而 གཅན་

གཟན 也泛指所有動物，或更小範圍的「草食性與肉食性獸類」，更常用於專指

肉食性動物，即「猛獸」。此處 རི་དགས 與 གཅན་གཟན 二詞並列，རི་དགས 專指草食

性獸類，གཅན་གཟན 則專指肉食性獸類，雖合稱「野獸」，但以「鹿等」標舉 རི་

དགས，而以「野獸」標舉此二詞的總合。《最》則譯做「蟲獸」。

186 《敦》＋ དེ་དགེ།

187 《敦》＋ ཁང་ཁྱིམ་དང་།

188 《最》譯做「如失國王」。

189 《最》無「犬」字。

190 《敦》與《最》皆有「屋舍」之意，但各刻版皆無。

191 《最》譯做「塗淨妙好，修行經說」。

192 原做「阿難聞世尊所言」。由於阿難所聞之言，顯然為世尊所說，因此即便刪

去「世尊所……」三字，亦不會導致誤解。為求文句流暢，乃略譯為「阿難聞言」。

特此說明。

193 《最》無此句。
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194 之：原做「阿難」。由於前文已有「為止阿難……」，清楚標明動詞「告」字

的受詞為阿難，因此，為避免受詞重複而造成文氣冗贅，特將阿難改譯為代名

詞「之」。特此說明。

195 《敦》－ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ།

196 《敦》སྟང་།

197 《最》譯做「不令妄失一句一偈」。

198 《敦》＋ ལྔ，《最》亦做「五」。但諸刻本皆無此字。

199 《敦》＋ པའི་དད་པ་ཐོབ，《最》亦做「得清淨信」。但諸刻本皆無此字串。

200 《敦》＋ ཀླུ་དང，義為龍。《最》亦做「龍」。但諸刻本皆無此字。

201 一千：原文寫做 སྟོང་སྙེད，即「千許」，義為「大約一千」。由於漢譯經典多不

將概數譯為定數，因而略譯為一千。特此說明。又，若根據《敦》與《最》，

則應譯做「五千」。

202 得善清淨：原文寫做 ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར。《敦》ཡོངས་སུ་དག་པའི་དད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ。

若根據《敦》與《最》而譯，則應譯做「得清淨信」。

203《敦》＋ ཞེས་བྱ་བའི།
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       【七佛滅罪真言】（三遍）

離婆離婆地　求訶求訶帝　陀羅尼帝　尼訶囉帝　毗黎你帝　

摩訶伽帝　真陵乾帝　娑婆訶

       【補闕真言】（三遍）

南無喝囉怛那哆囉夜耶　佉囉佉囉　俱住俱住　摩囉摩囉　

虎囉　吽　賀賀　蘇怛拏　吽　潑抹拏　娑婆訶

【三皈依】

自皈依佛　當願眾生　體解大道　發無上心（問訊）

自皈依法　當願眾生　深入經藏　智慧如海（問訊）

自皈依僧　當願眾生　統領大眾　一切無礙（問訊）

【迴向文】

（一）

願以此功德　普及於一切

我等與眾生　皆共成佛道

（二）

願以此功德　莊嚴佛淨土

上報四重恩　下濟三途苦

若有見聞者　悉發菩提心

盡此一報身　同生極樂國
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（三）

文殊師利勇猛智　普賢慧行亦復然

我今迴向諸善根　隨彼一切常修學

三世諸佛所稱歎　如是最勝諸大願

我今迴向諸善根　為得普賢殊勝行

我此普賢殊勝行　無邊勝福皆迴向

普願沉溺諸眾生　速往無量光佛剎



50

《聖三昧最上妙經》 編譯團隊 : 

講經法師：堪布確英多傑

譯者：圓滿法藏編譯委員會

審潤、編輯：圓滿法藏編譯委員會

設計排版：王紹宇、張春靜

插畫：Alicja Żmigrodzka


