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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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五戒功德經

題　解

佛陀駐錫於揭伽國期間，某日午前，他前去坡娜鳩羅長者與長者婦

摩娜鳩羅的家中化緣。在主人夫婦的諮問下，佛陀為這對感情深篤且彼

此忠貞的夫妻解釋了「希望生生世世相守，就應持守斷除殺、盜、淫、

妄、酒等五戒」的道理，並藉此因緣，回應同行比丘們對五戒利益的提

問，透過著重描述地獄異熟果，旁及等流果的方式，開示不守戒律、不

事修行所導致的嚴重果報，復以人間善果為例，說明持戒修行的功德利

益，彰顯持守五戒的重要性。

從內容看來，本經側重宣說人天乘的觀念。至於本經的藏譯本來源

方面，根據布頓．仁欽主（བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ 1290-1364）於《佛教史大

寶 藏 論 》（བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གསུང་རབ་རིན་པོ་

ཆེའི་མཛོད）中所載，本經是由來自錫蘭的大班智達阿難陀師利（Paṇḍita 
Ānandaśri, circa 13th）與布頓的上師尼瑪嘉參貝桑波（བླ་མ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པོ circa 13th）二人所合譯。據此，推測本經的翻譯時間應在 13
世紀下半葉，且可能係由巴利文譯為藏文。
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五戒功德經
藏漢對照本

{T037}༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤི    ་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར།     >ནུ་སྃ་ས་<གཡུང། པེ། -ས།>      ་

梵語：Pañcaśikşyānuśaṃsasūtra.

བོད་སྐད་དུ། བསླབ་པ་ལྔའི་ཕན་ཡོན་གིྱ་མདོ།

藏譯：bslab pa lnga'i phan yon gyi mdo/

漢譯：五戒功德 1 經

［271a.1］འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬禮聖三寶。

［271a.1］འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་<སྣར། པའི།>དུས་གཅིག་ན<གཡུང། པེ། ཏུ།>། བཅོམ་ལྡན་འདས་གརྒ་ར་དང་། ཆུ་

སིྲན་བིྱས་པ་གསོད་ཀིྱ་རི་དང་། སྨན་གིྱ་ནགས་རི་དགས་<གཡུང། པེ། བདགཞོལ། དྭགས།>རྒྱུ་བའི་གནས་ན་བཞུགས་<གཡུང། 

པེ། ཞུགས།>སོ། །དེ་ནས་<གཡུང། -ནས།>བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔ་དོྲའི་དུས་སུ་ཆོས་གོས་གོྱན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ། ཕ་ན་ཀུ་

ལའི་ཁིྱམ་བདག་གང་ན་<གཡུང། -ན།>ཡོད་པའི་གནས་དེར་གཤེགས་ཤིང་ཉེ་བར་གཤེགས་ཏེ། གདན་བཤམས་པ་ལ་

བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤི  ཀ ྵྱཱ་  <གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<
གཡུང། པེ། -ས།>   ས ཱུ་ཏྲ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀ ྵྱཱ་
<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<

གཡུང། པེ། -ས།>ས ཱུ་ཏྲ། 

〔271a.1〕༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀྵྱཱ་ གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀ། ནུ་སྃ་ས་ གཡུང། པེ། ས། སཱུ་ཏྲ།
梵語：Pañcaśikşyānuśaṃsasūtra. 
  

བོད་སྐད་དུ། བསླབ་པ་ལྔའི་ཕན་ཡོན་གྱི་མདོ། 
藏譯：bslab pa lnga'i phan yon gyi mdo/  
漢譯：五戒功德1經 
 

〔271a.1〕འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
敬禮聖三寶。 

〔271a.1〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ སྣར། པའི། དུས་གཅིག་ན གཡུང། པེ། ཏུ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གརྒ་ར་དང་།

ཆུ་སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རི་དང་། སྨན་གྱི་ནགས་རི་དགས་ གཡུང། པེ། བདགཞོལ། དྭགས། རྒྱུ་བའི་གནས་ན་བཞུགས་ གཡུང། པེ།

ཞུགས། སོ། །དེ་ནས་ གཡུང། ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཆོས་གོས་གྱོན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ། ཕ་ན་ཀུ་ལའི་ཁྱིམ་

བདག་གང་ན་ གཡུང། ན། ཡོད་པའི་གནས་དེར་གཤེགས་ཤིཤིང་་་བར་གཤེགས་ཏེ། གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །  

如是我聞：一時，世尊在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中2。爾時，世尊於晨朝時，

著衣持鉢，往坡娜鳩羅（Phanakula）長者家宅。至已，敷座而坐。 

                                                       
1 五戒功德：五戒一詞，原文寫做五學處（pañcaśikṣā/ བསླབ་པ་ལྔ），義淨三藏亦常將之譯為五學處，
但多數古譯皆寫做五戒，且經文最末處也寫做「五戒（ཚུལ་ཁྲིམས་ལྔ）」，因此統一譯為五戒。又，功
德一詞，係原文 ཕན་ཡོན 的對應譯詞，指修習該法的善果所獲利益，古譯常有將利益、功德、功
德利益三詞混用的情形，此處隨順一般用法，譯為功德。功德一詞與佛菩薩的功德（guṇa /ཡོན་ཏན）
雖然譯詞相同，但所指涉的內涵則有別。另，經末所註記的經題為《［佛］說五戒功德經》（ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྔའྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའྲི་མདོ）。特此說明。 
2 揭伽國膠魚山恐怖鹿林：原文寫做 ཆུ་སྲིན་བྲིས་པ་གསོད་ཀྲི་རྲི་དང་། སྨན་གྲི་ནགས་རྲི་དགས་རྒྱུ་བའྲི་གནས，地名。此地名若採直譯，
義為「揭伽羅、摩羯害童子山及野獸奔走之藥林」。其古代譯詞則可見於義淨譯《根本說一切
有部毘奈耶破僧事．卷第十三》（CBETA, T24, no.1450）。其中，揭伽國即揭伽羅（Gargara），膠
魚即鱷魚（也稱為摩羯魚［makaraḥ /ཆུ་སྲིན］，「害童子」［śiśumāraḥ /བིས་པ་གསོད］為鱷魚的一類[Mvyt: 

4832]），膠魚山恐怖鹿林：直譯為「鱷魚山、野獸奔走之藥林」。今從古譯，特此說明。 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤི  ཀ ྵྱཱ་  <གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<
གཡུང། པེ། -ས།>   ས ཱུ་ཏྲ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀ ྵྱཱ་
<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<

གཡུང། པེ། -ས།>ས ཱུ་ཏྲ། 

〔271a.1〕༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀྵྱཱ་ གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀ། ནུ་སྃ་ས་ གཡུང། པེ། ས། སཱུ་ཏྲ།
梵語：Pañcaśikşyānuśaṃsasūtra. 
  

བོད་སྐད་དུ། བསླབ་པ་ལྔའི་ཕན་ཡོན་གྱི་མདོ། 
藏譯：bslab pa lnga'i phan yon gyi mdo/  
漢譯：五戒功德1經 
 

〔271a.1〕འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
敬禮聖三寶。 

〔271a.1〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ སྣར། པའི། དུས་གཅིག་ན གཡུང། པེ། ཏུ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གརྒ་ར་དང་།

ཆུ་སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རི་དང་། སྨན་གྱི་ནགས་རི་དགས་ གཡུང། པེ། བདགཞོལ། དྭགས། རྒྱུ་བའི་གནས་ན་བཞུགས་ གཡུང། པེ།

ཞུགས། སོ། །དེ་ནས་ གཡུང། ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཆོས་གོས་གྱོན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ། ཕ་ན་ཀུ་ལའི་ཁྱིམ་

བདག་གང་ན་ གཡུང། ན། ཡོད་པའི་གནས་དེར་གཤེགས་ཤིཤིང་་་བར་གཤེགས་ཏེ། གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །  

如是我聞：一時，世尊在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中2。爾時，世尊於晨朝時，

著衣持鉢，往坡娜鳩羅（Phanakula）長者家宅。至已，敷座而坐。 

                                                       
1 五戒功德：五戒一詞，原文寫做五學處（pañcaśikṣā/ བསླབ་པ་ལྔ），義淨三藏亦常將之譯為五學處，
但多數古譯皆寫做五戒，且經文最末處也寫做「五戒（ཚུལ་ཁྲིམས་ལྔ）」，因此統一譯為五戒。又，功
德一詞，係原文 ཕན་ཡོན 的對應譯詞，指修習該法的善果所獲利益，古譯常有將利益、功德、功
德利益三詞混用的情形，此處隨順一般用法，譯為功德。功德一詞與佛菩薩的功德（guṇa /ཡོན་ཏན）
雖然譯詞相同，但所指涉的內涵則有別。另，經末所註記的經題為《［佛］說五戒功德經》（ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྔའྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའྲི་མདོ）。特此說明。 
2 揭伽國膠魚山恐怖鹿林：原文寫做 ཆུ་སྲིན་བྲིས་པ་གསོད་ཀྲི་རྲི་དང་། སྨན་གྲི་ནགས་རྲི་དགས་རྒྱུ་བའྲི་གནས，地名。此地名若採直譯，
義為「揭伽羅、摩羯害童子山及野獸奔走之藥林」。其古代譯詞則可見於義淨譯《根本說一切
有部毘奈耶破僧事．卷第十三》（CBETA, T24, no.1450）。其中，揭伽國即揭伽羅（Gargara），膠
魚即鱷魚（也稱為摩羯魚［makaraḥ /ཆུ་སྲིན］，「害童子」［śiśumāraḥ /བིས་པ་གསོད］為鱷魚的一類[Mvyt: 

4832]），膠魚山恐怖鹿林：直譯為「鱷魚山、野獸奔走之藥林」。今從古譯，特此說明。 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤི  ཀ ྵྱཱ་  <གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<
གཡུང། པེ། -ས།>   ས ཱུ་ཏྲ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀ ྵྱཱ་
<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<

གཡུང། པེ། -ས།>ས ཱུ་ཏྲ། 

〔271a.1〕༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀྵྱཱ་ གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀ། ནུ་སྃ་ས་ གཡུང། པེ། ས། སཱུ་ཏྲ།
梵語：Pañcaśikşyānuśaṃsasūtra. 
  

བོད་སྐད་དུ། བསླབ་པ་ལྔའི་ཕན་ཡོན་གྱི་མདོ། 
藏譯：bslab pa lnga'i phan yon gyi mdo/  
漢譯：五戒功德1經 
 

〔271a.1〕འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
敬禮聖三寶。 

〔271a.1〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ སྣར། པའི། དུས་གཅིག་ན གཡུང། པེ། ཏུ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གརྒ་ར་དང་།

ཆུ་སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རི་དང་། སྨན་གྱི་ནགས་རི་དགས་ གཡུང། པེ། བདགཞོལ། དྭགས། རྒྱུ་བའི་གནས་ན་བཞུགས་ གཡུང། པེ།

ཞུགས། སོ། །དེ་ནས་ གཡུང། ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཆོས་གོས་གྱོན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ། ཕ་ན་ཀུ་ལའི་ཁྱིམ་

བདག་གང་ན་ གཡུང། ན། ཡོད་པའི་གནས་དེར་གཤེགས་ཤིཤིང་་་བར་གཤེགས་ཏེ། གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །  

如是我聞：一時，世尊在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中2。爾時，世尊於晨朝時，

著衣持鉢，往坡娜鳩羅（Phanakula）長者家宅。至已，敷座而坐。 

                                                       
1 五戒功德：五戒一詞，原文寫做五學處（pañcaśikṣā/ བསླབ་པ་ལྔ），義淨三藏亦常將之譯為五學處，
但多數古譯皆寫做五戒，且經文最末處也寫做「五戒（ཚུལ་ཁྲིམས་ལྔ）」，因此統一譯為五戒。又，功
德一詞，係原文 ཕན་ཡོན 的對應譯詞，指修習該法的善果所獲利益，古譯常有將利益、功德、功
德利益三詞混用的情形，此處隨順一般用法，譯為功德。功德一詞與佛菩薩的功德（guṇa /ཡོན་ཏན）
雖然譯詞相同，但所指涉的內涵則有別。另，經末所註記的經題為《［佛］說五戒功德經》（ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྔའྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའྲི་མདོ）。特此說明。 
2 揭伽國膠魚山恐怖鹿林：原文寫做 ཆུ་སྲིན་བྲིས་པ་གསོད་ཀྲི་རྲི་དང་། སྨན་གྲི་ནགས་རྲི་དགས་རྒྱུ་བའྲི་གནས，地名。此地名若採直譯，
義為「揭伽羅、摩羯害童子山及野獸奔走之藥林」。其古代譯詞則可見於義淨譯《根本說一切
有部毘奈耶破僧事．卷第十三》（CBETA, T24, no.1450）。其中，揭伽國即揭伽羅（Gargara），膠
魚即鱷魚（也稱為摩羯魚［makaraḥ /ཆུ་སྲིན］，「害童子」［śiśumāraḥ /བིས་པ་གསོད］為鱷魚的一類[Mvyt: 

4832]），膠魚山恐怖鹿林：直譯為「鱷魚山、野獸奔走之藥林」。今從古譯，特此說明。 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤི  ཀ ྵྱཱ་  <གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<
གཡུང། པེ། -ས།>   ས ཱུ་ཏྲ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀ ྵྱཱ་
<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀྵྱ།>ནུ་སྃ་ས་<

གཡུང། པེ། -ས།>ས ཱུ་ཏྲ། 

〔271a.1〕༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་ཤིཀྵྱཱ་ གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཀ། ནུ་སྃ་ས་ གཡུང། པེ། ས། སཱུ་ཏྲ།
梵語：Pañcaśikşyānuśaṃsasūtra. 
  

བོད་སྐད་དུ། བསླབ་པ་ལྔའི་ཕན་ཡོན་གྱི་མདོ། 
藏譯：bslab pa lnga'i phan yon gyi mdo/  
漢譯：五戒功德1經 
 

〔271a.1〕འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
敬禮聖三寶。 

〔271a.1〕འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ སྣར། པའི། དུས་གཅིག་ན གཡུང། པེ། ཏུ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གརྒ་ར་དང་།

ཆུ་སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རི་དང་། སྨན་གྱི་ནགས་རི་དགས་ གཡུང། པེ། བདགཞོལ། དྭགས། རྒྱུ་བའི་གནས་ན་བཞུགས་ གཡུང། པེ།

ཞུགས། སོ། །དེ་ནས་ གཡུང། ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཆོས་གོས་གྱོན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཏེ། ཕ་ན་ཀུ་ལའི་ཁྱིམ་

བདག་གང་ན་ གཡུང། ན། ཡོད་པའི་གནས་དེར་གཤེགས་ཤིཤིང་་་བར་གཤེགས་ཏེ། གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །  

如是我聞：一時，世尊在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中2。爾時，世尊於晨朝時，

著衣持鉢，往坡娜鳩羅（Phanakula）長者家宅。至已，敷座而坐。 

                                                       
1 五戒功德：五戒一詞，原文寫做五學處（pañcaśikṣā/ བསླབ་པ་ལྔ），義淨三藏亦常將之譯為五學處，
但多數古譯皆寫做五戒，且經文最末處也寫做「五戒（ཚུལ་ཁྲིམས་ལྔ）」，因此統一譯為五戒。又，功
德一詞，係原文 ཕན་ཡོན 的對應譯詞，指修習該法的善果所獲利益，古譯常有將利益、功德、功
德利益三詞混用的情形，此處隨順一般用法，譯為功德。功德一詞與佛菩薩的功德（guṇa /ཡོན་ཏན）
雖然譯詞相同，但所指涉的內涵則有別。另，經末所註記的經題為《［佛］說五戒功德經》（ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྔའྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའྲི་མདོ）。特此說明。 
2 揭伽國膠魚山恐怖鹿林：原文寫做 ཆུ་སྲིན་བྲིས་པ་གསོད་ཀྲི་རྲི་དང་། སྨན་གྲི་ནགས་རྲི་དགས་རྒྱུ་བའྲི་གནས，地名。此地名若採直譯，
義為「揭伽羅、摩羯害童子山及野獸奔走之藥林」。其古代譯詞則可見於義淨譯《根本說一切
有部毘奈耶破僧事．卷第十三》（CBETA, T24, no.1450）。其中，揭伽國即揭伽羅（Gargara），膠
魚即鱷魚（也稱為摩羯魚［makaraḥ /ཆུ་སྲིན］，「害童子」［śiśumāraḥ /བིས་པ་གསོད］為鱷魚的一類[Mvyt: 

4832]），膠魚山恐怖鹿林：直譯為「鱷魚山、野獸奔走之藥林」。今從古譯，特此說明。 
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如是我聞：一時，世尊在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中 2。爾時，世

尊於晨朝時，著衣持鉢，往坡娜鳩羅（Phanakula）長者家宅。

至已，敷座而坐。

［271a.3］དེ་ནས་ཡང་ཕ་ན་ཀུ་ལའི་<གཡུང། ཀུའི།>ཁིྱམ་བདག་དང་། མ་ན་ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་མོས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་ཞིང་ཉེ་བར་སོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་བྱས་<གཡུང། པེ། འཚལ།>ཏེ། ཕོྱགས་གཅིག་

ཏུ་འཁོད་དོ<གཡུང། འཚལ་ཏེ།>། །ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་ནས། ཕ་ན་ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གང་གི་ཚེ་བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མ་ན་ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་མོ་བདག་ཁེྱའུའི་<སྣར། ཞོལ། ཁེྱའུ་

ཡི།>དུས་སུ་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་བླངས་ཏེ། མ་ན་ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་མོ་ལས་ལོག་པར་<གཡུང། པེ། པ། ཅོ། བཞིན།>གཡེམ་པའི་

སེམས་མ་སེྐྱས་སོ། །ལུས་ཀིྱ་སོྐྱན་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལས་བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་བའི་ཆོས་འདི་ལ་ཕན་

ཚུན་དུ་མཐོང་ངོ་། །སེྐྱ་བ་གཞན་<གཡུང། -ཕན་ཚུན་དུ།>དུ་ཕན་ཚུན་དུ་<སྣར། ནུ།>མཐོང་བར་བདག་འདོད་དོ། །

爾時，坡娜鳩羅長者與長者婦摩娜鳩羅俱詣世尊所，頂禮世尊，

卻坐一面。坐一面已，坡娜鳩羅長者白世尊言：「大德世尊！

長者婦摩娜鳩羅，乃我於孩提時所迎娶。從彼時起，我唯有長

者婦摩娜鳩羅，不於餘者生邪淫心，身不起少過。大德世尊！

是以此生，更相顧視。我欲於他世中，仍相顧視。」

［271a.5］མ་ན་ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་མོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གང་གི་ཚེ་བཙུན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕ་ན་ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་གཞོན་ནུའི་<སྣར། ཞོལ། པ།>དུས་སུ་བདག་གཞོན་ནུ་མ་བླངས་སོ། །ཕ་ན་

ཀུ་ལའི་ཁིྱམ་བདག་ལས། འདོད་པས་<གཡུང། -མ།>ལོག་པར་གཡེམ་པའི་སེམས་མ་<གཡུང། བརོྩན།>སེྐྱས་སོ། །ལུས་ཀིྱ་སོྐྱན་

མ་བྱུང་བ་གང་ལས་བཙུན་<གཡུང། +སེྐྱ་བ་གཞན་དུ་མཐོང་ངོ༌།།>པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་བའི་ཆོས་འདི་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་

མཐོང་ངོ་། །<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། -བདག>སེྐྱ་བ་གཞན་དུ་ཕན་ཚུན་དུ་མཐོང་བར་བདག་<གཡུང། པེ། འགྱུར།>འདོད་དོ། །
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長者婦摩娜鳩羅白世尊言：「大德世尊！坡娜鳩羅長者於孩提

時，娶我為新婦，從彼時起，我唯有坡娜鳩羅長者，不於餘者

生邪淫心，身不起少過。尊者世尊！是以此生，更相顧視。我

欲於他世中，仍相顧視。

［271a.7］དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁིྱམ་བདག་དང་ཁིྱམ་བདག་མོ་གཉིས་པོ་ལ་འདོད་

པ་ཡོད་པར་གྱུར་པས་མཐོང་བའི་ཆོས་འདི་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་<ཞོལ། མ་ལུས།>ཏོ། །སེྐྱ་བ་གཞན་དུ་མཐོང་

བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པོ་དག་དད་པ་མཉམ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིྲམས་མཉམ་པ་དང་། གཏོང་བ་མཉམ་པ་དང་། ཤེས་

རབ་མཉམ་<ལི། ཅོ། གཉི་ག>པ་རྣམས་ཀིྱས་མཐོང་བའི་ཆོས་འདི་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །སེྐྱ་བ་གཞན་དུ་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

爾時世尊告曰：「長者及長者婦二人，皆以欲故，於此生中，

更相顧視，於他生中，復當相見。汝等二人信平等、戒平等、

捨平等、慧平等，以諸平等，故於此生，更相顧視，於他生中，

復當相見。」

［271b.1］ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་བཀའ་སྩལ་ཏེ། གཉིས་ཀ་<གཡུང། པེ། ཚིགས།>དད་དང་ཆོས་ཚིག་<གཡུང། པེ། སྣར། 

ཞོལ། ཀིྱ།>དང་། །མཉམ་དང་ཆོས་ཀིྱས་<གཡུང། པེ། གྱུར།>འཚོ་བ་དང་། །ཕན་ཚུན་དུ་ནི་དགའ་བའི་ཚིག །དེ་ལྟར་སེྐྱས་པ་

བུད་མེད་གཅིག །ནོར་མང་དང་ནི་ལྡན་པ་དང་། །གནས་ནི་བཟང་པོར་སེྐྱ་བར་འགྱུར<ཁུ། རངས་པས།>། །དགྲ་ནི་དེ་ལ་

དགའ་བ་དང་། །གཉིས་ཀ་མཉམ་པའི་ཚུལ་ཁིྲམས་ཀིྱས། །འདི་ལྟར་ཆོས་ནི་སོྤྱད་པ་དང་། །གཉིས་ཀ་ཚུལ་ཁིྲམས་

ལྡན་པ་དང་། །འདོད་ཅིང་འདོད་ལ་ཡི་རང་བས<གཡུང། པེ། བརླབ།>། །ལྷ་ཡི་གནས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར། །

［世尊］復說偈言： 
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「二人信平等，法語亦平等，

依法而營生，互說歡喜語。

如是之男女，當生賢妙處，

多財富饒家，怨敵亦生喜。

二人同戒故，如是行法行，

二皆具戒者，數起欲歡喜，生天亦悅樂。

［271b.3］དེའི་ཕིྱར་བསླབ་པ་རྣམ་<གཡུང། ལྟར།>པ་ལྔ་པོ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟ་<ཁུ། པར།>སེྟ། སོྲག་གཅོད་པ་སོྤང་བ་

དང་། མ་བིྱན་པར་ལེན་པ་<གཡུང། ལི། པེ། པ་ལོག་པར། ཅོ། པར་ལོག་པ།>སོྤང་བ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་<སྣར། -པོ། ཞོལ། པ།>གཡེམ་

པ་སོྤང་བ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སོྤང་བ་དང་། མོྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཆང་གི་བཏུང་བ་སོྤང་བའོ། །བསླབ་པ་ལྔ་པོ་<ཁུ། 

ཀིྱ།>འདི་ནི་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

「是故應護五戒。五戒者，謂：斷殺，斷不與取，斷除邪淫 3，

斷妄語，斷飲酒 4。應護此五戒。」

［271b.4］དེ་ནས་ཡང་དགེ་སོླང་རྣམས་ཀིྱས་<གཡུང། ཞེས།>ཚུལ་ཁིྲམས་ལྔའི་ཕན་ཡོན་ཞུས་<གཡུང། བརྩུན།>པ། གཞན་

ཡང་བཙུན་<གཡུང། པེ། པ།>པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོྲག་གཅོད་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བགིྱ། 

མ་བྱིན་པར་<ཅོ། པ།>ལེན་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བགྱི། འདོད་པས་ལོག་པར་<གཡུང། པེ། 

གིྱ།>གཡེམ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བགིྱ<གཡུང། -དག>། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པའི་རྣམ་པར་

སིྨན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བགིྱ། མོྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཆང་གི་བཏུང་བ་སྤངས་པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་

པར་བགིྱ།

復次，諸比丘乃問五戒利益：「大德世尊！應云何知斷殺果
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報 5 ？應云何知斷不與取果？應云何知斷邪淫果？應云何知斷妄

語果？應云何知斷飲酒果？」

［271b.6］དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དེ་རྣམས་ཀིྱས་དིྲས་པ་དེ་བསྟན་ཅིང་རོྟགས་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་བཀའ་

སྩལ་པ། དགེ་སོླང་དག་<གཡུང། བཅོད།>སོྲག་གཅོད་<གཡུང། པེ། ལྟ།>པ་ནི་སྦྲུལ་དུག་ཅན་དང་འདྲ་བར་བལྟ་<ཞོལ། དྭགས།>བར་

བྱའོ། །སིྡག་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡི་དགས་<གཡུང། པེ། +བ།>ཀིྱ་སེྐྱ་གནས་སུ་སེྐྱ་བ་<སྣར། ཞོལ། +སུ།>དང་། དུད་འགོྲའི་

སེྐྱ་གནས་སུ་སེྐྱ་བ་དང་། དམྱལ་བའི་སེྐྱ་གནས་སུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་དམྱལ་བ་

ཡང་སོས་སུ་སེྐྱའོ། །དེ་ནི་དམྱལ་བ་ཡང་སོས་<གཡུང། བསྲུངས། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། བའི་བསྲུངས།>དམྱལ་བའི་སྲུང་<སྣར། ཞོལ། བསེྲག>མས་

ཡང་དག་པར་སེྲག་<སྣར། ཞོལ། གཟུང་།>པ་དང་མཚོན་སྣ་ཚོགས་པ་བཟུང་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། -དང་།>ནས་དུམ་བུར་གཅོད་ཅིང་

ལུས་ལ་བུག་པ་འབུགས་པར་བེྱད་དོ། །རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་བཅིང་ངོ་ཞེས་པས་ལས་བེྱད་ཅིང་བེྱད་ལ། དམྱལ་བའི་སེམས་

ཅན་དེ་ཡང་དང་<སྣར། -ཤི་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ།>ཡང་དུ་ཤི་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་<གཡུང། འཇོགས།>འཚོ་བས་ན་ཡང་སོས་སུ་

སེྐྱའོ། །དེ་རྣམས་དེ་ལ་ཡང་སོས་ཀིྱ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་རྩུབ་པ་ཚ་བ་འཇོམས་ཤིང་འཇོམས་<གཡུང། པེ། གཅོད་པ།>ལ་གང་

ཞིག་ལ་ཐམས་ཅད་ལིྕ་ཞིང་སོྲག་བཅད་པའི་<སྣར། ཞོལ། -རོ།>རྣམ་པར་སིྨན་པ་དེའོ། །

爾時世尊為答其所問，令其解悟，因而告曰：「諸比丘！殺生者，

應視如毒蛇，具諸眾罪，生餓鬼趣，生傍生趣，生地獄趣。彼

身滅已，死後當生等活地獄，等活獄卒嚴加燒炙彼人，持諸兵器，

斷割支解，斫刺其身，施以所謂五種繫縛。彼地獄眾生數數死，

復數數生於等活地獄。彼等於此受猛烈等活劇苦，麁猛炙熱，

數遭摧壞，皆悉甚重，是為殺生異熟［果］。

［272a.2］དེ་མིར་སྐྱེས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ<གཡུང། པེ། བྲལ།>། །

གཟུགས་ངན་པ་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་དང་། རྟག་ཏུ་སྐྲག་པ་དང་། རྟག་ཏུ་ཁོྲ་བ་དང་། ནད་དང་བཅས་པ་
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དང་། མྱ་ངན་དང་བཅས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་འབྲལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དང་འབྲལ་<སྣར། རིངས།>བ་དང་། རྟག་

ཏུ་ཡུན་རིང་<གཡུང། པེ། གྱུར།>དུ་འབྲལ་བར་འགྱུར་<གཡུང། པེ། རྒྱར།>རོ། །

「彼雖得生為人，亦當短壽，諸根不具，醜陋，惡慧，心常驚恐，

常起忿恚，具諸疾病、憂苦，離喜，離於一切，於長時中遠離

一切。」

［272a.3］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་<ཞོལ། དྭགས།>ཡི་དགས་<གཡུང། བདག པེ། 

གདགས། ཞོལ། དྭགས།>དང་། །ཉ་སྦྲུལ་རི་དགས་<གཡུང། པེ། ལུག>འུག་པ་དང་། །མ་ཧེ་ཁིྱ་དང་ཝ་<ལི། པེ། ཅོ། གཅད།>རྣམས་ནི། །སོྲག་

བཅད་<པེ། གཅོད།>པ་ཡི་ཉེས་པའོ། །འདི་ནི་སོྲག་བཅད་<གཡུང། -ཉིང་ལག ལི། ཉིན་ལག>པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པའོ། །སོྲག་གཅོད་

པ་ནི་སྤངས་པ་ཡིས། །སེྐྱས་པའམ་ནི་བུད་མེད་ལུས། །ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕན་ཡོན་ནི། །ཡོན་ཏན་ཉི་ཤུ་མི་དམན་

པར། །ཡན་ལག་ཉིང་ལག་<གཡུང། -དུ།>ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ལུས་ནི་ཤེད་དང་ལྡན་པ་དང་། །རིགས་བཟང་པོར་ནི་མྱུར་

དུ་<གཡུང། ལི། ཙང་།>སེྐྱ། །ཡན་ལག་གཙང་<གཡུང། པེ། ངམ།>ཞིང་འཇམ་པ་དང་། །ཚེ་རིང་བ་དང་བདེ་བ་དང་། །དཔའ་ཞིང་

སོྟབས་དང་ལྡན་པ་དང་། །ཚིག་ནི་མཆོག་ཏུ་བཟང་བ་དང་། །ལྷ་དང་བཅས་པ་དགའ་བ་དང་། །འཇིག་རེྟན་པ་ཡིས་

ངན་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། སེྟམ།>མི་བེྱད། །འཕགས་པས་ཚིག་ངན་མི་བརོྗད་དང་། །བྱད་སེྟམས་<ཅོ། ཡིས།>ངན་པས་མི་འཆི་ཞི

ང་། །མཐའ་ཡས་པ་ཡི་<གཡུང། པེ། གིྱ།>འཁོར་དང་ལྡན། །ཁ་དོག་གཟུགས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ནད་དང་མྱ་ངན་ཉུང་བ་

དང་། །ཁིྱམ་གིྱ་གནས་ནི་མི་སོྤང་དང་། །གཞན་གིྱས་<གཡུང། +མེད་པ།>མི་དགར་མི་འགྱུར་རོ། །སོྲག་གཅོད་པ་ནི་སྤངས་པ་

ཡིས། །སེྐྱས་པའམ་ནི་བུད་མེད་ཀིྱས། །ཕན་ཡོན་འདི་ནི་མོྱང་བར་འགྱུར། །ལྷ་རྣམས་དང་ནི་མི་རྣམས་སུའོ། །དེ་ལུས་

ཞིག་ཅིང་ཤི་ནས་བདེ་འགོྲ་མཐོ་རིས་ལྷའི་འཇིག་རེྟན་དུ་ཉེ་བར་སེྐྱའོ། །

是故世尊告曰：

「當於五百世，出生為餓鬼，

魚蛇鹿鴟鴞，水牛犬狐等，
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此乃殺生過，殺生異熟也。

斷除殺生者，當得男女身，

此中勝功德，利益有廿種：

肢節悉圓滿，身健具氣力，

速生善種中，手足潔且柔，

長壽而安樂，勇猛並具力；

文句臻至巧，天等所愛樂，

不為世間賤，聖者不加訶，

不因惡咒死，具足無邊眷，

色好而身妙，少病亦少憂，

不捨離家宅，他人無不喜。

凡有斷殺者，男子或女人，

皆當受此利，生於人天中。

彼身壞滅已，死後生善趣，增上天世間。

［272b.1］མ་བིྱན་པར་ལེན་པ་ནི་མ་བིྱན་པར་ཕ་རོལ་གིྱ་རྫས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མེད་པ་<གཡུང། +རུང་།>གང་རུང་ཁང་<གཡུང། -རིམ་པས། པེ། རིམ་པར།>པ་ཕུག་ནས་རྐུ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཕ་རོལ་བསླུས་

ནས་ལེན་པ་དང་། རང་འཚོ་བའི་ཕིྱར་དེ་རྣ་མས་[sic.]དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་<ལི། ཅོ། -པ། སྣར། ཞོལ། -དེ།>མ་བིྱན་པར་ལེན་པ་

དེ་<གཡུང། བོད།>དེའི་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་ངུ་འབོད་<གཡུང། པེ། -དོ།>དུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ངུ་འབོད་ཅེས་པའི་

མིང་ནི་ངུ་འབོད་གཉིས་ཏེ། འབར་བའི་ངུ་འབོད་དང་། དུ་བའི་ངུ་འབོད་དོ<སྣར། ཞོལ། བསེྲག>། །

「不與取者，於他人物，或為有情，或非有情，未經見許，入

室偷盜等是；欺誑他人而取；或為自活命故，如是漸次未經見
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許而取彼等者是。彼身壞已，死後當生號叫地獄。名號叫地獄

者，乃有二類，一曰燃號叫，一曰煙號叫。

［272b.2］འབར་བའི་ངུ་འབོད་ནི་ཚེ་བསྐལ་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་སོ། །བར་བར་དུ་མེ་འབར་བས་ཡོངས་སུ་གང་

བའོ། །དུ་བའི་ངུ་འབོད་ནི་དུ་བ་འཚུབ་ཅིང་དེ་གཉིས་ལ་མེ་འབར་བས་ངུ་འབོད་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་

འཚེད་དོ། །བུ་ག་དགུ་ནས་མེ་འབྱུང་ཞིང་ལུས་སེྲག་<གཡུང། -དོ། །དུ།>གོ། །འདི་ནི་དུ་བའི་ངུ་འབོད་དོ། །

「燃號叫者，壽住一劫，偶或火焰充遍；煙號叫者，煙霧瀰漫。

二獄皆燃故，地獄眾生，乃受燒煮，九竅出火，焚燒其身，是

名煙號叫 6。

［272b.3］དུ་<ཁུ། +རྣམས།>བའི་ངུ་འབོད་ནི་སེམས་ཅན་<ཅོ། -སུ།>དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་
7<གཡུང། འཆུང་། ཅོ། ཚུབ།>འཚེད་དོ། །བུ་

ག་དགུ་ནས་དུ་བ་འཚུབ་<གཡུང། -ངོ༌།>ཅིང་འབྱུང་ངོ་<གཡུང། -འཚེད་པ་ལྟར།>། །ཇི་ལྟར་ཟན་འཚེད་པ་ལྟར་<གཡུང། པེ། ག>ལུས་

འཚེད་དོ། །སེམས་ཅན་གཉིས་ཀ་<གཡུང། པེ། གིྱས།>མྱ་ངན་གིྱ་<གཡུང། -པ།>སྒྲ་ཆེན་པོ་སོྒྲགས་སོ། །དེ་དག་ནི་དེར་སྡུག་བསྔལ་

དྲག་ཅིང་རྩུབ་པ་<ཅོ། པ།>དང་ཚ་བ་མོྱང་བར་འགྱུར་རོ། །

「煙號叫者，地獄眾生乃受燒煮，九竅出煙瀰漫；燒煮其身，

猶若蒸食。此二眾生，出大苦聲，而於是處備受劇苦 8，麁猛炙

熱。

［272b.4］མ་བིྱན་པར་<སྣར། ཞོལ། -དང་།>ལེན་པ་ནི་དགེ་སོླང་དག་སྦྲུལ་དུག་ཅན་དང་<གཡུང། པེ། ལྟ།>འདྲ་བར་བལྟ་<ཞོལ། 

དྭགས།>བར་བྱའོ། །དམྱལ་བར་འཇུག་པ་དང་། ཡི་དགས་<གཡུང། -སེྐྱ་གནས་སུ།>ཀིྱ་ཡུལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། དུད་འགོྲའི་སེྐྱ་

གནས་སུ་<ཅོ། པ།>སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་མ་བིྱན་པར་ལེན་པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའོ། །
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「諸比丘！不與取者，應視如毒蛇，能令入地獄，入餓鬼境，

生於傍生生處。凡有不與取者，果報極重。

［272b.5］མིར་སེྐྱས་ཀྱང་ལོངས་སོྤྱད་རྣམས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མ་བིྱན་པར་<གཡུང། +མི་འགྱུར་བར།>བླངས་

པའི་སེམས་ཅན་གིྱ་ལག་ཏུ་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འཆགས་པར་<གཡུང། ལྡན།>མི་འགྱུར་རོ། །བཟའ་བ་དང་། བཏུང་

བ་དང་། གོས་དང་། སྟན་<གཡུང། པེ། བཀའ།>ལ་སོགས་པ་རེྙད་དཀའ་<གཡུང། ཟུང་།>བར་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་

པར་ཟུག་<གཡུང། འབུལ།>རྔུ་ཅན་དང་། གཞན་སྡང་བ་དང་། འཚེ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དང་གང་རེྙད་པ་དེ་དང་དེ་

ནི་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་གིྱས་ལོངས་སོྤྱད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་འདོད་པའི་ལོངས་སོྤྱད་ནི་རེྙད་དཀའ་བར་

འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བདེ་བ་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །

「雖生為人，受用悉劣。不與取之眾生，雖少財物，亦不能留；

難得飲食、衣服、坐具等；常受苦痛，為他人所瞋恚、損惱，

相續不斷；凡有所得，畢竟減損，為他受用，所欲受用，皆難

獲得，所具資財，不得增長；亦離安樂。

［272b.7］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་གསུངས་པ། འདིར་ནི་དབུལ་<གཡུང། -ནི།>དང་བཀེྲན་པ་དང་། །གཟུགས་

ངན་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་། །རིགས་ངན་དུ་ནི་<གཡུང། -པར།>སེྐྱ་བ་ནི། །མ་བིྱན་ལེན་པའི་ཉེས་པའོ། །མ་བིྱན་པར་<གཡུང། ཉེས་

པའོ༑>ལེན་པའི་རྣམ་པར་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། ནོ།>སིྨན་པའོ། །མ་བིྱན་ལེན་པ་སྤངས་པ་ཡིས། །སེྐྱས་པ་འམ་ནི་བུད་མེད་ནི། 

།ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕན་ཡོན་ནི<སྣར། +ཆེན་པོ།>། །ཡོན་ཏན་ཉི་ཤུ་མི་དམན་པར། །རྟག་ཏུ་འབྲུ་ནི་མང་བ་དང་། །མཐའ་

ཡས་ལོངས་སོྤྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །སྔར་མེད་པ་ནི་རབ་ཏུ་འཕེལ། །འདོད་པ་རྣམས་ནི་བརྟན་པ་དང་། །གཟུགས་

སྒྲ་རོ་དང་དིྲ་དང་ནི། །རེག་བྱ་རྣམས་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །དོན་དུ་གཉེར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་མྱུར་

དུ་འགྲུབ། །དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་<གཡུང། པེ། སྣར། ཞོལ། ནི།>ཆོམ་རྐུན་དང་། །མི་མཛའ་བ་ཡིས་མི་འཕོྲགས་དང་། །མེ་འམ་ཡང་ན་

<ཅོ། འཚོ།>ཆུ་དང་ནི། །དེ་རྣམས་ཀིྱས་ནི་འཚེ་<སྣར། ཡིས།>མི་འགྱུར། །འདི་འདྲ་བ་ཡི་<གཡུང། +བ།>ལོངས་སོྤྱད་ལྡན། །གང་ཞིག་
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སེྟར་དང་ཟ་བ་ལ། །མེད་ཅེས་པ་ནི་འབྱུང<ཅོ། པར།>་མི་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། །མ་བིྱན་ལེན་པ་<སྣར། 

ཞོལ། སུ༑>སྤངས་པ་ཡིས། །སེྐྱས་པ་འམ་ནི་བུད་མེད་ལ། །ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕན་ཡོན་ནོ། །ལྷ་རྣམས་དང་ནི་མི་རྣམས་

སུའོ<གཡུང། ཞིན།།>། །དེ་ལུས་ཞིག་<ལི། ཅོ། ཤ སྣར། ཞོལ། ཤཱལ།>ཅིང་ཤི་ནས་བདེ་འགོྲ་མཐོ་རིས་དང་ལྷའི་འཇིག་རེྟན་དུ་ཉེ་བར་

སེྐྱའོ། །

是故世尊告曰：

「貧窮復困苦，醜陋招損惱，

生於劣種等，乃不與取過，

不與取果報。

斷不與取者，當得男女身，

此中勝功德，利益有廿種：

常得多稻穀，無量受用豐，

廣增昔所無，妙欲皆堅固，

色聲香味觸，盡皆悅人意，

一切諸希欲，心願速成就。

王盜匪怨賊，皆悉不能奪，

乃至火水等，亦不能惱害。

具如是受用，惠施與食物，

畢竟無所缺，常住安樂中。

斷不與取者，男子或女人，

皆當受此利，生於人天中。

彼身壞滅已，死後生善趣，增上天世間。
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［273a.4］འདོད་པ་རྣམས་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པས་ནི་འཚོ་བའི་འཇིག་རེྟན་འདིར་འདོད་པར་བེྱད་པ་ནི། དེའི་

ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་ངུ་འབོད་ཆེན་པོར་སེྐྱ་ཞིང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཕིྱ་རུ་ཆུ་བོ་རབ་མེད་ཀིྱ་

ངོགས་གཉིས་སུ། ཤལ་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། བཅུ།>མ་ལིའི་ནགས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། བཅུར།>གེྱན་དུ་མཉམ་ཞིང་

མཐོ་བ། ཚེར་མ་སོར་བཅུ་དྲུག་པ་ཡལ་ག་རྣམས་ཐུར་ལ་འཕྱང་བ། ལུས་པོ་རྒྱང་གྲགས་བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་ཞིང་

ལུས་ལ་མེ་གེྱན་དུ་འབར་བ། དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུར་<གཡུང། -ཤལ་མ་ལིའི། སྣར། ཞོལ། ཤཱལ་མ་ལིའི།>གེྱན་དུ་འགོྲ་ཞིང་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་

སྣ་ཚོགས་པའི་མཚོན་གིྱས་ཕན་ཚུན་དུ་གསོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཤལ་མ་ལིའི་<གཡུང། པེ། ལས།>ཤིང་གི་ནགས་ལ་ཤོན་ནོ། །ལོ་

སོྟང་ཕྲག་མང་པོར་ཤིང་གི་ཚེར་མ་ལ་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། བསྲུང་།>འཛེག་གོ། །གཞན་ཡང་དམྱལ་བའི་སྲུང་<སྣར། ཞོལ། རྒྱབ།>མ་

རྣམས་ཀིྱས་མཚོན་བླངས་ནས་བརྒྱབ་<གཡུང། མཐོ་གར།>པས་ངུ་ཞིང་མགོ་ཐུར་<གཡུང། -ངུ་།>ལ་བསྟན་ནས་ལྷུང་ངོ་། །ལྷུང་

བའི་དུས་སུ་ལྕགས་བསེྲགས་ཀིྱ་ས་གཞིར་གསལ་ཤིང་བཙུགས་པ་རྣམས་ལ་ལྷུང་ངོ་། །དེ་རྣམས་བཤང་ལམ་ནས་

འཐོན་པས། དེ་རྣམས་ཀིྱས་སྡུག་བསྔལ་མོྱང་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུན་དུ་ངུ་<གཡུང། -ཚད།>ཞིང་དཔག་ཚད་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། 

བཅུ།>དྲུག་ཅུ་<སྣར། ཞོལ། པ་ན།>པའི་ལྕགས་ཀིྱ་བུམ་པར་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། བསྲུངས།>བསྐལ་པ་གཅིག་ཏུ་སོྡད་དོ། །མེ་མདག་

གིས་ཡོངས་སུ་གང་བར་དམྱལ་བའི་སྲུང་<སྣར། ཁུ། ཀིྱས་ཁར་ལྡུགས། ཞོལ། ཀིྱས་ཁར་ལུགས༑>མ་རྣམས་ཀིྱ
9
་ཁར་ལྡུགས་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། 

ཅོ། ཞོལ། རེྩགས།>སོ། །

「因邪淫故，貪此活命世間者，彼身壞已，死後當墮生大號叫

地獄。其處外灰河兩岸鐵設拉末梨林 10，高八十由旬，峭峻 11

高聳，刺長十六指幅，枝條垂下；［地獄眾生］身高十二俱盧

舍，身有火上燃。［從岸］上行六十由旬，［眾生］各執種種

兵器，相互砍殺，彼［等更復］速往鐵設拉末梨林，手攀樹上

荊棘，經數千年。復有眾多獄卒，執械擊之，令頭向下，號哭

墜落。熾熱鐵地，遍樹鐵丳，下墜之際，墮於其上，丳乃從穀

道出。彼等當受如是苦痛，常出哭號，經於一劫，住鐵甕內，

甕達六十由旬，煻煨充塞，獄卒以之灌注其口。」
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［273b.2］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། རི་ནག་བརེྩགས་<གཡུང། ཚེ་མ། ཅོ། ཚེར་མར།>པ་མཉམ་ཞིང་

མཐོ། །ཤིང་ནི་ཚེར་མར་བཅས་པ་དང་། །ལྕགས་ཀིྱ་ཚེར་མ་<གཡུང། སྣར། ཡིས།>རོྣན་པོ་ཡིས། །འཇིག་རེྟན་མི་ལ་བདེ་བ་

མེད། །ཤིང་གི་རེྩ་མོར་གནས་པ་ཡི<གཡུང། -ལ།>། །དུས་ཀིྱ་ཆུང་མས་ཅི་ཞིག་བྱ། །

是故世尊告曰：

「黑山疊嶂起，高聳而峭峻，

樹具利鐵刺，世人遂無樂。

住彼樹梢時，家室 12 復何為？」

［273b.2］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སོླང་དག་འདོད་པ་རྣམས་ལ་<གཡུང། ལྟར། པེ། ལྟ།>ལོག་

པར་གཡེམ་པ་ནི། སྦྲུལ་དུག་ཅན་དང་འདྲ་བར་བལྟ་<ཞོལ། དྭགས།>བར་བྱའོ། །དམྱལ་བར་འཇུག་པ་དང་། ཡི་དགས་

<གཡུང། པེ། གྱུར།>ཀིྱ་ཡུལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། དུད་འགོྲའི་སེྐྱ་གནས་སུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་<ཅོ། པར། །>རོ། །གང་ཞིག་འདོད་པ་<གཡུང། 

པེ། རྒྱུར།>རྣམས་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའོ། །དེ་མིར་སེྐྱས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་

མོྱང་བར་འགྱུར་རོ། །

是故世尊告曰：「諸比丘！邪淫者，應視如毒蛇，能令入地獄，

入餓鬼境，生於傍生生處。凡邪淫之異熟，皆甚劇也。彼雖得

生為人，亦受大苦。」

［273b.4］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། སེྐྱ་བ་ལྔ་བརྒྱར་<གཡུང། པེ། ལོགས།>བུད་མེད་འགྱུར། །དེ་

བཞིན་དུ་ནི་མ་ནིང་འགྱུར། །སྐྱུག་བོྲའི་མཛེ་ཅན་ཡང་ཡང་འགྱུར། །ལོག་<ལི། གཅིག>པར་གཡེམ་པའི་ཉེས་པའོ། །

是故世尊告曰：



13

「當於五百世，轉女黃門 13 身，

數數轉生為，令嘔癩病身，

此乃邪淫過。

［273b.4］སྐྱེ་བ་དུ་མར་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་། དགྲ་མང་བར་འགྱུར་བ་དང་། མི་མཛའ་བ་དང་རྟག་ཏུ་ལྷན་

ཅིག་<གཡུང། སྣར། རྒུར།།>ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཉལ་བ་དང་ལྡང་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་དང་། 

དུས་རྟག་ཏུ་ཁོྲ་བ་དང་། མིས་གནོད་པར་བེྱད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་ལུས་སྒུར་<ལི། དམུས་ལོང་ལ་སོྩགས་པར་སྐྱ་ེབར།སྣར། དམུ་ལོང་

དགོས་པར།>བར་འགྱུར་བ་དང་། འོན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བར་དམུས་ལོང་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་<གཡུང། པེ། སྣར། 

ཞོལ། +རོ།>འགྱུར<ཅོ། དེའི།>། རྣམ་པར་འགྱུར་བར་ངེས་པ་དང་། རྟག་ཏུ་སེམས་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཕན་ཚུན་

དུ་འཐབ་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། དགའ་བའི་སེམས་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་<གཡུང། པེ། ལྷུང་།>ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་

བའི་ཕ་རོལ་དུ་ངུ་འབོད་ཆེན་པོའི་དམྱལ་བར་ལྟུང་<གཡུང། པེ། སྣར། ཅོ། ཞོལ། པོ།>ཞིང་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེར་ཡང་དེ་ལ་

སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་<སྣར། ཞོལ། +རོ།>དང་། རྩུབ་པ་དང་། ཚ་བ་ཉམས་སུ་མོྱང་བར་འགྱུར<སྣར། པ།>། འདོད་པས་<གཡུང། པེ། 

ཡིན།>ལོག་པར་གཡེམ་པའི་རྣམ་པར་སིྨན་པའོ། །

「於多生中，數遭損惱，怨敵眾多，常與怨賊共處，寤寐皆苦，

常起忿恚，為人所害，常時身曲 14，耳聾，世世生盲 15 等；必多

遷變，心常不喜，樂於相鬪，離歡喜心。彼身壞已，死後當墮

生大號叫地獄，於彼處受劇苦痛，麁猛炙熱，此皆邪淫之果報。

［273b.7］ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པ་ཡི<ཅོ། སེྐྱ་བ།>། །སེྐྱས་པ་<སྣར། ཞོལ། པ།>འམ་ནི་བུད་མེད་ཀིྱས། །ཐོབ་པར་འགྱུར་

ཏེ་ཕན་ཡོན་ནི། །ཡོན་ཏན་ཉི་ཤུ་མི་དམན་པར<གཡུང། བར།>། །དེ་ལ་དགྲ་ནི་མེད་པ་དང་། །འཇིག་རེྟན་ཐམས་ཅད་

དགའ་བ་<གཡུང། པེ། སེྙད།>དང་། །བཟའ་དང་བཏུང་བ་རེྙད་<གཡུང། པེ། ཅོ། བ།>པར་སླ། །གོས་དང་སྟན་དང་གནས་རྣམས་

དང་། །བདེ་བར་<ཅོ། པ་འགོྲལ།>ཉལ་དང་བདེ་བར་འདུག །དེ་ནི་བདེ་བར་ལྡང་བ་དང་། །ངན་སོང་འཇིགས་ལས་རྣམ་
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པར་གོྲལ<ཅོ། པར།>། །མྱ་ངན་མེད་དང་འཇིགས་པའང་མེད། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་མེད། །མ་ནིང་བུད་མེད་དུ་

མི་སེྐྱ། །ཅུང་ཟད་གང་ནི་དོན་གཉེར་འདོད། །དེ་ཡི་འདོད་པ་<སྣར། ཞོལ། དང་།>གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཕན་ཚུན་དུ་ནི་མཛའ་

བ་མང་<ལི། པེ། ཅོ། དགོས།>། །གཞན་ནི་མི་དགའ་དེ་ལ་མེད། །དབང་པོ་ཀུན་ནི་ཚང་བ་དང་། །དགེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡང་

དག་ལྡན། །མི་བཟོད་ཆུང་དང་དོགས་པ་<ཅོ། ཡིས།>མེད། །སེྐྱས་པ་བུད་མེད་དོགས་མེད་དོ། །ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་

པ་ཡི<ཅོ། +རོ།>། །སེྐྱས་པ་འམ་ནི་བུད་མེད་ཀིྱས། །ཕན་ཡོན་འདི་ནི་མོྱང་བར་འགྱུར<གཡུང། པེ། ནི།>། །ལྷ་འམ་ཡང་ན་<གཡུང། 

པེ། སེྐྱས་པར།>མི་རྣམས་ཀིྱས། །དེའི་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་མཐོ་རིས་དང་ལྷའི་འཇིག་རེྟན་དུ་བདེ་འགོྲར་སེྐྱ་

བར་<སྣར། ཁུ། ཞོལ། གིས།>འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་སེྐྱས་པ་འདོད་པ་ཡིས། །སེྐྱ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནི། །བུད་མེད་གཞན་ལ་

འགོྲ་མི་བྱ། །སེམས་ཀིྱ་དིྲ་མ་བཀྲུ་བའོ། །

「斷除邪淫者，當得男女身，

此中勝功德，利益有廿種：

彼當無怨敵，世間皆喜之，

易得諸飲食，衣服座住處，

安眠復安居。是人醒寤樂，

解脫惡趣怖，無憂亦無畏，

是人無諸疾，不生女 16 黃門，

凡所志求事，微願皆當成。

多相愛敬者，更別無怨賊，

諸根悉具足，真正具善相，

無疑無不忍，男女皆無疑。

斷除邪淫者，男子或女人，

皆當受此利，生於人天中。

彼身壞滅已，死後生善趣，增上天世間。
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凡欲生為男，生生世世中，

不尋他女人，亦當滌心垢。

［274a.4］བུད་མེད་གང་ཞིག་གི་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། རྒྱུག>གོྱས་སྒྱུག་<སྣར། ཅོ། ཕུང་པོ།>ལ་ཉེ་བར་མི་བསེྙན་པ་དང་། རང་

གི་ཁོྱ་ལ་ཉེ་བར་མི་བསེྙན་པ་དང་། རང་གི་ཁོྱ་ལ་མི་བརིྩ་བ་དང་། རང་གི་ཁོྱའི་ཕུ་བོ་<ཅོ། +མི།>ལ་མི་འདུད་པ་དང་། 

རང་གི་ཁྱོའི་སྲིང་མོ་རྣམས་ལ་<གཡུང། རྒྱལ།>གནོད་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དང་། 

རྒྱབ་<གཡུང། -དེ།>ལ་ལས་སུ་བྱ་བ་མི་བེྱད་པ་དང་། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་གང་འདོད་པ་མི་སེྟར་བ་དང་། དེ་<གཡུང། ལི། 

པེ། སྣར། ཅོ། བསྐུར།>རྣམས་ལ་ངོ་ཚ་དང་ཁེྲལ་དུ་མི་བེྱད་པ་དང་། རང་གི་ཁོྱ་བོ་ལ་ཀོླག་པར་བེྱད་པ་དང་། སྐུར་<ཅོ། ནས།>པ་

བཏབ་ན་<གཡུང། པེ། གཅུགས།>དམྱལ་བར་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ལྕགས་བསེྲགས་ཀིྱ་ས་གཞིའི་སེྟང་དུ་ཉལ་བ་དང་། འབར་

བའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཁ་རུ་བཅུག་<སྣར། ཞོལ། བས།>ནས་མཆིལ་པའི་<གཡུང། བསོྟན།སྣར། གཏོན།>ཉ་ལ་བྱ་བ་བཞིན་དུ། ལེྕའི་རེྩ་མོ་ཕིྱ་

རོལ་དུ་ཕྱུང་སེྟ། ཐག་པས་བཅིངས་ནས་ཕིྱ་རོལ་དུ་འདོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཕིྱ་རོལ་དུ་བཏོན་<སྣར། ཞོལ། -བརྒྱབ་ནས།>པ་ལ། ལེྕའི་

རེྩ་མོ་ལ་མཚོན་ཆས་བརྒྱབ་ནས་<གཡུང། པེ། -མཆུ་རང་ལ།>བརྒྱབ་པའི་གནས་སུ་མཆུ་རང་ལ་<གཡུང། པེ། -བུ་ཆེན།སྣར། ཞོལ། འབུ་ཆེན། 

ཅོ། བོ་ཆེན།>སེྐྱས་པ་སིྲན་བུ་ཆེན་<གཡུང། པེ། -རོ།>པོས་ཟའོ། །དེ་ལྟར་ཟོས་པས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྨྲ་བར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་དེ་

ནི་དེ་ལ་ལོ་སོྟང་ཕྲག་དུ་མར་འཚེད་པར་འགྱུར་རོ<གཡུང། པེ། ཅོ། སྤངས།>། །བཙོས་ནས་ཡང་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ལྷུང་བར་

འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་ཞིག་བུད་མེད་སེྐྱས་པ་འདོད། །སེྐྱ་བ་སེྐྱ་བར་ཡང་

དང་ཡང་། །ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཇི་བཞིན་དུ། །རང་གི་ཁོྱ་ནི་སྤང་<ཁུ། དེ་ན།>མི་བྱ། །

「若有婦人，不善侍翁姑，不侍其夫，凌蔑其夫，不敬夫之兄，

傷害夫之姐妹；或復四體不勤，背不負重，不與所欲飲食，而

於彼等無慚無愧；論評 17 毀謗其夫，當生地獄，臥於熱鐵地上；

熾燃鐵鉤，強入其口，如上鉤之魚，復拔其舌，舌尖外露，即

以繩索縛之，牽引令出；舌既出已，遂以兵器，數數施於舌尖；

於擊打處，自生大蟲噉食其唇，如是噉食，遂致莫能少言。如
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是彼人，當於是處而受燒煮，經數千年，遭燒煮已，復墮大地獄。」

是故世尊告曰：

「女欲得男者，生生世世中， 18

如天子天女，不應捨其夫。 19

［274b.1］བརྫུན་དུ་སྨྲས་པས་སླར་ཡང་ཐིག་ནག་ཏུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེར་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། བསྲུངས།>ཡང་དམྱལ་

བའི་སྲུང་<སྣར། ཅིག་གིས་ཅིག>མ་རྣམས་ཀིྱས་སྒྲ་ཆེན་པོའི་ཚིག་སོྒྲགས་ཤིང་། མཚོན་ཆ་འབར་བ་སྣ་ཚོགས་པ་བླངས་ནས་

ལྕགས་བསེྲགས་ཀིྱ་ས་གཞི་ལ་དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་གཅིག་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཞོལ། འགྲུད།>འདྲུད་<ཅོ། འཕུད།>པ་

དང་། འབར་བའི་ཐིག་ནག་པོས་འདེབས་པ་དང་། འབར་བའི་མཚོན་ཆ་བཟུང་ནས་ཡང་དག་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། 

ཞིབ་མས་འཚག་<གཡུང། འཚལ།>པ་བཞིན་དུ་སེྟའུ་<གཡུང། སེྟང་།>དང་དགྲ་སྟས་འཇོག་<སྣར། འཇོགས། ཞོལ། གཞོགས།>པ་དང་། དེ་

རྣམས་ཀིྱས་སྒྲ་ཆེན་པོ་སོྒྲགས་ཏེ་ངུ་ཞིང་གནས་སོ། །རང་གི་ཁྲག་འཐུང་ཞིང་ནང་དུ་དེར་གནས་པ་དེ་ཐིག་ནག་སེྟ་

བརྫུན་དུ་སྨྲས་པས་སེྐྱའོ<གཡུང། པས་སེྐྱས་སོ།ཅོ། པར་སེྐྱའོ།>། །དེར་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་<གཡུང། པེ། པོ།>དང་། རྩུབ་པ་དང་། ཚ་བའི་

ཚོར་བ་མོྱང་བར་འགྱུར་རོ། །

「復次，妄語者，當生黑繩地獄，彼中諸獄卒，俱出大聲，執

諸燒燃兵器，拖曳一一地獄眾生，至熱鐵地，施以燒燃黑繩，

持熾燃兵器，翻覆其身 20，如以簸箕濾物 21，復以鉞 22 斧劈割其

身，彼等皆出大聲，號哭而住，飲自身血。以妄語故，生彼黑繩，

復於其處，受劇苦痛，麁猛炙熱。

［274b.4］དགེ་སོླང་དག་བརྫུན་<གཡུང། པེ། རྫུན།>དུ་སྨྲ་བ་ནི་སྦྲུལ་དུག་ཅན་དང་འདྲ་བར་ཡིད་ལ་བྱའོ། །དེས་<ཅོ། 

དེར།>སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་བེྱད་དོ། །དམྱལ་བར་འཇུག་པ་དང་། ཡི་དགས་<ཞོལ། དྭགས།>ཀིྱ་ཡུལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། དུད་
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འགོྲའི་སེྐྱ་གནས་སུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་སིྨན་པ་ཆེན་པོའོ། །དེ་<ཅོ། དེར།>མིར་སེྐྱས་

ཀྱང་སིྙང་རེྗ་མེད་པ་དང་། སྐད་བྱ་རོག་གི་<གཡུང། -གི།>དང་འདྲ་བ་དང་། ལེྕ་མི་བདེ་བ་དང་། སོ་ལ་སིྲན་འབྱུང་བ་དང་། 

ཁ་དིྲ་མི་ཞིམ་པ་དང་། སོ་མི་སོྙམས་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་པ་དང་། གེྲ་བ་འཛེར་བ་དང་། མཆུ་མི་བདེ་བ་དང་། ཕྲག་

དོག་དང་བཅས་པ་དང་། རྟག་ཏུ་སེྲད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། དེ་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་ཐིག་ནག་<གཡུང། 

པེ། -དུ་ཐིག་ནག>ཏུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །

「諸比丘！妄語者，應思如毒蛇，能致眾苦，令入地獄，入餓

鬼境，生於傍生生處。凡諸妄語之異熟，皆甚劇也。彼雖得生

為人，然無悲心，聲若烏鳴，舌不便給，齲齒口臭，齒不平正，

言語粗惡，音聲嘶破，唇不便給，心懷嫉妬，常懷愛欲。彼身壞已，

死後當生黑繩［地獄］。」

［274b.6］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁ་ནས་རྣག་གི་དིྲ་ལྡང་<གཡུང། པེ། ལྡན།>ཞིང་། །དཔག་

ཚད་གཅིག་ཏུ་དིྲ་ངན་འགོྲ། །ཆོས་ནི་ཤེས་པར་<སྣར། ཞོལ། +ཡང་།>མི་འགྱུར་བ<སྣར། ཞོལ། -བ།>། །བརྫུན་<གཡུང། ལི། པེ། རྫུན།>དུ་

སྨྲས་པའི་<པེ། ཅོ། སྨྲ་བའི༑>ཉེས་པའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲས་པའི་<གཡུང། པེ། ཅོ། སྨྲ་བའི།>རྣམ་པར་སིྨན་པའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་<གཡུང། 

སྨྲས་པ།>སྤངས་པ་ཡིས། །སེྐྱས་པའམ་ནི་བུད་མེད་ནི། །ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕན་ཡོན་ནི། །སུམ་ཅུ་<གཡུང། ལི། པེ། བཅུ།>རྩ་

གསུམ་མི་ཉུང་བའི<སྣར། ཞོལ། བ།>། །མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ནི། །ལེྕ་དང་ལུས་དང་དེ་བཞིན་ཡིད། །དེ་ལ་རྣམ་པར་དག་

པར་<གཡུང། ག་ར།>འགྱུར། །པད་མའི་ཟེ་འབྲུ་ལྟར་མཚུངས་སོ། །མིག་དང་སོ་ནི་མཉམ་པ་དང་། །ལུས་ནི་མི་རིང་མི་ཐུང་

ལ། །ཧ་ཅང་སོྦམ་དང་ཕྲ་བ་མིན། །འདི་ལྟར་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཚིག །ཇི་ལྟར་ཨུད་པ་ལ་ཡི་དིྲ། །རྟག་ཏུ་ཀུན་ད་

ཁ་ཡི་<པེ། ད་ཞིམ་པའི།>དིྲ། །གཡོག་<སྣར། ཞོལ། ནང་ཁ་ཡི།>རྣམས་ཐམས་ཅད་བསེྙན་བཀུར་འགྱུར། །མཆོད་པར་འོས་པའི་<གཡུང། 

པེ། གཡོས།>ཚིག་གིས་སོ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཁས་པ་དང་། །དོན་དང་ཚིག་འབྲུ་རྣམ་པར་མཁས། །སེམས་ཀིྱ་རོྟག་<སྣར། 

ཞོལ། པར།>ལ་ཞུམ་པ་<སྣར། ཞོལ། +པ།>མེད། །རྟག་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཚིག །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པ་ཡིས<སྣར། 

ཞོལ། -པ།>། །སེྐྱས་པ་འམ་ནི་<གཡུང། -སྤངས་པ། པེ། ཡང་ནི་མི་སྨྲ་ཡིས།སྣར། ཞོལ། སྨྲ་བ་སྤངས་པ་ཡི།>བུད་མེད་ཀིྱས། །ཕན་ཡོན་འདི་ནི་མོྱང་
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བར་འགྱུར། །ལྷ་དང་མི་རུ་སེྐྱས་པ་ན། དེའི་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་བདེ་འགོྲ་ལྷའི་འཇིག་རེྟན་དང་མཐོ་

རིས་<སྣར། -ནི།>སུ་སེྐྱའོ། །

是故世尊告曰：

「口中出膿臭，臭延一由旬，

不能知佛法，此乃妄語過，

妄語果報也。

斷除妄語者，當得男女身，

此中勝功德，利益有卅三：

眼耳鼻舌身，意等極清淨，

猶如蓮花蕊 23，眼正齒平齊，

身高矮合宜，穠纖亦合度；

如是善言說，香似優波羅，

常如君陀香，眾僕所承侍，

堪受供養辭。

善巧一切法，至達義與文，

心念無怯弱，常出殊勝語。

斷除妄語者，男子或女人，

皆當受此利，生於人天中。

彼身壞滅已，死後生善趣，增上天世間。

［275a.3］བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའོ། །འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ལ་རིགས་ཀིྱ་བུས་

མི་བྱ་བ་ཉིད་དོ། །བདེན་པ་དང་ལེགས་པའི་བཅུད་རྣམས་དེ་ལྟ་<གཡུང། རིག>བུ་ནི་བླང་བར་བྱའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཞེས་
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བྱ་བ་དོན་མེད་པར་བེྱད་པའོ། །འཇིག་རེྟན་སླུ་<གཡུང། ལྟར།>བར་བེྱད་དོ། །སེྐྱ་བ་གཞན་དུ་མར་མནར་མེད་པའི་དམྱལ་

བར་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིྱར་འཚོ་བའི་སླད་དུ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་སངས་རྒྱས། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིྒྲབ་པ་དང་བཅས་པའི་དུས་ནའང་ཕྲ་མ་ནི། ཡུང་བའི་ཁ་དོག་ལྟར་ཡུན་རིང་པོར་མི་<གཡུང། 

སླར།>གནས་སོ། །ཕུབ་མའི་ཕུང་པོའི་སེྟང་དུ་ཕུར་པ་བཙུགས་<གཡུང། པོར་མ། ཅོ། པོ་མི།>ན་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པ་བཞིན་

ནོ། །རྟའི་<གཡུང། སྣར། གཙུགས།>རྒྱབ་ཏུ་ཤིང་ཐོག་རིལ་བུ་བཞག་<ཁུ། ལྷའི།གཡུང། རིལ་བུ་གཞག ལི། ཅོ། རོལ་བུ་བཞག པེ། རོལ་བུ་གཞག>ན་ཡུན་

རིང་དུ་མི་གནས་པ་བཞིན་དུ། སྨྲས་པའི་ཚིག་ལ་རལ་གིྲས་སེྐ་འབེྲག་པའི་<གཡུང། པེ། འབེྲལ་བའི།>ཚེ་ཚིག་གཉིས་མི་སྨྲ་བ་

བཞིན་ནོ། །བདེན་པ་ཡུན་རིང་པོར་སྨྲས་པས་དགེ་སོྦྱང་དང་བྲམ་ཟེས་ཕ་རོལ་དུ་སོྒྲལ་བར་བེྱད་དོ། །

「所謂妄語者，是為有罪。善男子！為諸所欲事，亦不應說［妄

語］，應取如是真妙精粹。所謂妄語者，所作無義，欺誑世間，

當於來世，生無間獄。是故，莫為營生而說妄語。兩舌有如姜黃，

其色不能久存；如糠秕聚，安橛不能久住；如於馬背，置果亦

難久住。一切智佛、菩薩具蓋障時 24，雖遭利劍斷頸，亦不說

二語 25。沙門、婆羅門，以久說諦實語故，能度眾生至彼岸。

［275a.6］ཆང་འཐུངས་པ་ནི་ཚ་བའི་དམྱལ་བར་ལྟུང་ཞིང་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེར་ལྷུང་<ཁུ། ལྟུང་།>བའི་སེམས་ཅན་

ནི་ལོ་སོྟང་ཕྲག་མང་པོར་འཚེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཕིྱར་ཕྱུང་ནས་ཆུ་བོ་རབ་མེད་<གཡུང། མེད།>ཀིྱ་ངོགས་སུ་<སྣར། -སུ།>

སྐྱུར་བར་བེྱད་དོ། །གང་དུའང་<གཡུང། པེ། དུ་ཡང་། སྣར། དུ།>འགོྲ་ས་མེད་པར་ཡང་དང<གཡུང། -ཡང་དང་།>་ཡང་དུ་སྐྱལ་<གཡུང། 

པེ། སེྐྱལ། ཅོ། ཁུ། ཞོལ། རྐྱལ།>བར་བེྱད་དོ། །དེར་དམྱལ་བའི་སྲུང་མ་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། བའི་བསྲུངས།སྣར། བ་བསྲུངས། ཞོལ། བ་སྲུང་།>རྣམས་ཀིྱས་

མཆིལ་པས་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། པའི།>ཉ་འདོན་པ་<ཅོ། པར།>ལྟར། ལྕགས་བསེྲགས་ཀིྱ་ས་གཞི་ལ་རེྡབས་པར་བེྱད་དོ། །འདི་

ལྟར་སོྒྲགས་ཏེ། ཀེྱ་སེྐྱས་བུ་ཁོྱད་ཅི་འདོད། ཇོ་བོ་སོྐམ་མོ། །དམྱལ་བའི་སྲུང་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། བསྲུངས།>མ་དེས་ལྕགས་

འབར་བའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཁ་ཕེྱ་སེྟ་ལྕགས་བཞུ་བའི་ཁུ་བ་ལྡུགས་པར་བེྱད་དོ། །དེ་ལ་དེ་ཡི་<གཡུང། པེ། སྣར། ཞོལ། དེའི།>མཆུ་

སེྲག་གོ། །མགིྲན་པ་ཡང་སེྲག་གོ། །བྲང་སེྲག་གོ། །རྒྱུ་མ་སེྲག་གོ། །སིྙང་ཡང་སེྲག་གོ། །བཤང་<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། གཤང༌།>ལམ་
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ན་མར་འཐོན་པར་<སྣར། -པར།>བེྱད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀིྱས་སྡུག་བསྔལ་མོྱང་བར་བེྱད་ཅིང་། ངུ་ལ་འགེྲ་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། 

ཞོལ། འདེྲ།>བར་བེྱད་དོ། །དེའི་དུས་སུ་ཡང་འཆི་བར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། ཇི་སིྲད་ཀིྱ་བར་དུ་སིྡག་པའི་ལས་ཀིྱ་འབྲས་བུ་མོྱང་

བར་བེྱད་དོ། །དེ་སིྲད་དུ་དེ་རྣམས་ཀིྱས་རྣམ་པར་སིྨན་པའི་ཚོར་བ་མོྱང་བར་བེྱད་དོ། །

「飲酒者，當墮生熱地獄，墮彼處眾生久受燒煮，經數千年。

雖脫彼處，復投無灘灰河之岸，所向無路，反覆泅渡；彼處獄卒，

以鉤釣之，猶如釣魚，復捶打於熱鐵地上，呼曰：『嗟！男子，

汝何所欲？』［答曰：］『大兄！渴也。』彼獄卒即以燒燃鐵鉤，

拗開其口，灌熱鐵汁 26；鐵汁燒唇，燒咽，燒胸，燒小腸，燒心，

從穀道出。以此等［刑］，令受痛苦，號哭翻轉。彼時猶未能死，

乃至死前，皆當感受罪業果報，當受彼等異熟。」

［275b.2］དེའི་ཕིྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་བཀའ་སྩལ་པ། ཚ་ཞིང་རྩུབ་པའི་ཆུ་བོ་ནི། །རབ་མེད་ཤིན་ཏུ་བགོྲད་

པར་དཀའ། །ལྕགས་ཀིྱ་པད་མའི་འདབ་མ་རྣམས། །འདབ་མ་རོྣ་བའི་སེྟང་དུ་འགེྲ<གཡུང། པེ། སྣར། ཅོ། འགོྲ།>། །ཆུ་བོ་རབ་

མེད་<གཡུང། པེ། མེྱད།>གཞི་མེད་པར། །ཆོས་མིན་ཇི་ལྟར་སོྤྱད་པར་འགྱུར། །

是故世尊告曰：

「沸熱兇險河，無灘甚難渡，

鐵蓮瓣銳利，翻轉於其上，

灰河無灘底，非法竟何為？

［275b.3］གང་ཞིག་ཆང་འཐུང་བ་དེ་ནི་སིྡག་པ་ཆུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ེམིར་གྱུར་ཀྱང་རྟག་ཏུ་བརེྗད་ངས་པ་

དང་། ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པ་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་དང་། རིག་པ་མི་ཤེས་པ་དང་། རྟག་ཏུ་གཉིད་དུ་འགོྲ་བ་དང་། 
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བོླ་གོྲས་དམན་པ་དང་། གཏི་མུག་ཆེ་བ་དང་། འཇིགས་པ་དང་། སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དོགས་<ལི། ཅོ། དགོས།>པར་

འགྱུར་བ་དང་། ཕྲ་མ་ཅན་དང་། ཚིག་མི་བརྟན་པ་དང་། སེར་སྣ་ཅན་དང་། ཕྲག་དོག་ཅན་དང་། ངསེ་པར་མི་

འབྱུང་<ཅོ། འགྱུར།>བ་དང་། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། ཁེྲལ་མེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཆུང་བ་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་མི་

རིག་པ་སེྟ<སྣར། རེག་པ་ཏེ། ཞོལ། རེག་པ་སེྟ།>། སེྐྱ་བ་ལྔ་བརྒྱར་གནོད་སིྦྱན་སེྐྱ<ཞོལ། སེྟ།>། །སེྐྱ་བ་ལྔ་བརྒྱར་ཁིྱ་<གཡུང། ཁིྱར། པེ། ཁེྱར།>དང་

ནི། །མཐའ་ཡས་སོྨྱན་པར་སེྐྱ་བར་འགྱུར། །ཆང་འཐུངས་<ཅོ། འཐུང༌།>པ་ཡི་ཉེས་པའོ། །མོྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཆང་གི་

བཏུང་བའི་རྣམ་པར་སིྨན་པའོ། །

「若人飲酒，其罪非微，雖生為人，常失憶念，瘖啞如羊，惡慧，

不明道理，常嗜睡眠，劣慧甚愚，驚恐畏怖，多疑兩舌，言不可信，

慳吝嫉妒，心不出離，無慚無愧，淺慧，不明善法。

「當於五百世，出生為夜叉；

亦於五百世，出生為犬身；

無邊生世中，生為瘋癲者。

此乃飲酒過，飲酒果報也。

［275b.5］ཆང་འཐུང་<ཞོལ། འཐུངས།>བ་ནི་སྤངས་པ་ཡིས། །སེྐྱས་པ་འམ་ནི་བུད་མེད་ནི། །ཐོབ་སེྟ་དེ་ཡི་<གཡུང། པེ། སེྟ་

དེའི།སྣ། སེྐྱ་དེའི། ཞོལ། སེྐྱ་དེ་ཡི།>ཕན་ཡོན་ནི། །སུམ་ཅུ་<གཡུང། ལི། པེ། བཅུ།>རྩ་དྲུག་མི་<ལི། པེ། ཅོ། གི།>དམན་པར། །འདས་དང་མ་འོངས་

པ་ཡི་དུས། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཅུང་ཟད་དུ། །མྱུར་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །རྟག་ཏུ་དྲན་པ་གནས་པ་དང་། །དེ་ནི་

སོྨྱ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། །མི་རོྨངས་པ་དང་བག་<གཡུང། བ།>ཡོད་དང་། །ཚིག་

ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་། །ངོ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཚིག་ནི་གསལ། །དེ་ནི་ལོག་པར་སྨྲ་མི་འགྱུར། །ཕྲ་མ་དང་ནི་ཚིག་རྩུབ་

མེད། །དོན་མེད་པ་ལ་མི་སོྟད་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། ཞོལ། བསོྟད།>ཅིང་། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་དེ་བཞིན་དུ<ཞོལ། བྱ།>། །བྱས་པ་

ཤེས་ཤིང་བྱས་པ་ཚོར། །འདོད་མེད་གཏོང་དང་ཚུལ་ཁིྲམས་ལྡན། །ཁོྲ་བ་མེད་ཅིང་ཚིག་ནི་དྲང་། །འཇིགས་པ་མེད་
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ཅིང་རྣམ་པར་མཁས། །ངོ་ཚ་ཁེྲལ་ཡོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །འཇིགས་པ་དང་ནི་དོགས་པ་མེད། །ཡིད་གཞུངས་<སྣར། 

གཞུང་།>ཐོས་པ་འཛིན་པ་དང་། །དོན་ཡོད་སེྐྱ་བོ་མང་ནང་མཁས། །ཆང་གི་བཏུང་བ་སྤངས་པ་ཡིས། །སེྐྱས་པ་འམ་ནི་

བུད་མེད་ཀིྱས། །ཕན་ཡོན་འདི་རྣམས་མོྱང་བར་འགྱུར། །ལྷ་རྣམས་དང་ནི་མི་རྣམས་སུ། །དེའི་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་

ཕ་རོལ་དུ་བདེ་འགོྲ་མཐོ་རིས་ལྷའི་འཇིག་རེྟན་དང་མཐོ་རིས་སུ་སེྐྱའོ། །

「斷除飲酒者，當得男女身，

此中勝功德，利益有卅六：

過去或現在，乃至於未來，

所生少分事，當能速了知；

常安住正念，不致起癲狂，

具足殊勝慧，不昧不放逸，

文辭甚明了，知慚言清淨，

不說顛倒語，兩舌與惡口，

不讚無義事。日日夜夜中，

知恩且無欲，布施具淨戒，

無忿言正直，無畏極善巧，

圓具慚愧心，無畏無疑心，

穎悟聞能持，具義而超群。

斷除飲酒者，男子或女人，

皆當受此利，生於人天中。

彼身壞滅已，死後生善趣，增上天世間。

［276a.2］ཚུལ་ཁིྲམས་འདི་རྣམས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །འདི་གང་ཟག་གང་<གཡུང། པེ། -གང་།>སུ་དག་སེྐྱས་པའམ་བུད་
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མེད་ཀིྱ་<སྣར། ཞོལ། ཀིྱས།>ཚུལ་ཁིྲམས་སྲུང་བར་མི་བེྱད་པ་དང་། སོྒམ་<གཡུང། ལི། པེ། སྣར། ཅོ། ཞོལ། བསོྒམ།>པར་མི་བེྱད་ན་དེའི་ལུས་

ཞིག་ནས་ཤི་བའི་ཕ་རོལ་དུ་ངན་སོང་ངམ་<གཡུང། སྣར། ཞོལ། -ངམ།>ངན་འགོྲ་ལོག་པར་ལྟུང་བར་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་

སུ་དག་ཚུལ་ཁིྲམས་སྲུང་བར་བེྱད་པ་དང་། སོྒམ་<སྣར། བསོྒམ།>པར་བེྱད་པ་རྣམས་ནི་དེའི་<ཁུ། དེ་ཡི།>ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་

བའི་ཕ་རོལ་དུ་བདེ་འགོྲ་མཐོ་རིས་དང་། ལྷའི་འཇིག་རེྟན་དུ་སེྐྱ་བར་འགྱུར་རོ། །

「當護此等戒律。設若有人，不護男戒，不護女戒，亦不修習，

其身壞已，死後即當顛倒墮生惡趣、三途。設若有人，能護戒律，

復能修習，彼等此身壞已，死後當生增上善趣，生天世間。」

［276a3］བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དགེ་སོླང་དེ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་

གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསོྟད་དོ།། །།

世尊說是語已，諸比丘於世尊所說，稱揚讚歎。

［276a.4］ཚུལ་ཁིྲམས་ལྔའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའི་མདོ་རོྫགས་སོྷ<ལི། སྣར། ཅོ། ཞོལ། སོ།>།། །།

［佛］說五戒功德經。

［276a.4］པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཨཱ་<ཞོལ། ཨ།>ནནྡ་ཤ ཱིའི་ཞལ་སྔ་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའི་ལོ་ཙཱ་<སྣར། ཞོལ། ལོཙྪ།>བ་ཤཱཀྱའི་

དགེ་སློང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ས། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་

པོ་དཔལ་ཐར་པ་གིླང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།སའི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་དང་<སྣར། ཞོལ། -དང་།>ཟླ་བ་

ལྟར་གྱུར་ཅིག།<གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། -པཎིྜ་ཏ་ཆེན་པོ་... ཟླ་བ་ལྟར་གྱུར་ཅིག། ( ཞེས་པའི་གཡུང་དྲུང་རྟགས་བར་གིྱ་ཡི་གེ་རྣམས་གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། ལ་ཆད།)><སྣར།

 ཞོལ། -དང་།><གཡུང། ལི། པེ། ཅོ། -པཎིྜ་ཏ་ཆེན་པོ་... ཟླ་བ་ལྟར་གྱུར་ཅིག། ( ཞེས་པའི་གཡུང་དྲུང་རྟགས་བར་གིྱ་ཡི་གེ་རྣམས་གཡུང། ལི། པེ། ཅོ་》ལ་ཆད།)>
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大班智達阿難陀師利（Ānandaśr ī）口授，多聞譯師釋迦比丘尼

瑪堅贊貝桑布（日幢吉祥賢）翻譯、校訂、抉擇於諸說二語譯

師之祖庭吉祥解脫洲經堂。願如日月廣被大地！
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註釋

1 五戒功德：五戒一詞，原文寫做五學處（pañcaśikṣā/ བསླབ་པ་ལྔ），義淨三藏亦

常將之譯為五學處，但多數古譯皆寫做五戒，且經文最末處也寫做「五戒（ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྔ）」，因此統一譯為五戒。又，功德一詞，係原文 ཕན་ཡོན 的對應譯詞，

指修習該法的善果所獲利益，古譯常有將利益、功德、功德利益三詞混用的情

 形，此處隨順一般用法，譯為功德。功德一詞與佛菩薩的功德（guṇa /ཡོན་ཏན）

雖然譯詞相同，但所指涉的內涵則有別。另，經末所註記的經題為《［佛］說

五戒功德經》（ཚུལ་ཁྲིམས་ལྔའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའི་མདོ）。特此說明。 

2 揭伽國膠魚山恐怖鹿林：原文寫做 ཆུ་སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རི་དང་། སྨན་གྱི་ནགས་རི་དགས་རྒྱུ་

བའི་གནས，地名。此地名若採直譯，義為「揭伽羅、摩羯害童子山及野獸奔走

之藥林」。其古代譯詞則可見於義淨譯《根本說一切有部毘奈耶破僧事．卷第

十三》（CBETA, T24, no.1450）。其中，揭伽國即揭伽羅（Gargara），膠魚即

鱷魚（也稱為摩羯魚［makaraḥ /ཆུ་སྲིན］，「害童子」［śiśumāraḥ /བྱིས་པ་གསོད］

為鱷魚的一類 [Mvyt: 4832]），膠魚山恐怖鹿林：直譯為「鱷魚山、野獸奔走

之藥林」。今從古譯，特此說明。

3 邪淫：原文寫做 འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ，梵文做 kāma-mithyā-cāra，字面意義為「出

於欲望而做出顛倒的交合」，古譯也做「欲邪行」、「行欲邪行」、「因欲邪行」，

或多採略稱，譯為「邪淫／婬」（對應的藏文為 འདོད་ལོག 或 ལོག་གཡེམ）。於本經

中，按較常見的古代譯詞，譯做邪淫，而在現代書面語版本中，則將之完整譯出。

特此說明。

4 飲酒：原文寫做 མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཆང་གི་བཏུང་བ，義為「飲用能醉之酒」，而「能醉

（madya/མྱོས་པར་འགྱུར་བ）」與酒實為同義詞，且古譯多寫做「飲酒」，故今從

 古譯，略去「能醉」一詞，而在現代書面語版本中，則將之完整譯出。特此說

 明。

5 果報：原文寫做 རྣམ་པར་སྨིན་པ，梵文做 vaipākyaḥ。此詞有廣狹二義，廣義泛指

所有類型的果報，狹義則專指異熟果，屬於果報之一。佛於本經所開示的果，

藏譯雖皆譯為 རྣམ་པར་སྨིན་པ，但所指涉的對象則廣狹二義兼具，故於本經漢譯時

也兼用二種譯詞，以區別指涉範圍之廣狹，唯藏譯原文則皆相同。特此說明。

6 依文義看來，此處藏譯原文似將燃號叫誤植為煙號叫。今仍按原文譯出。

7 སུ 字疑為多餘的添字。

8 而於是處備受劇苦：原文寫做 དེ་དག་ནི་དེར་སྡུག་བསྔལ་དྲག་ཅིང་རྩུབ་པ，直譯應做「彼等

於是處備受劇苦」。但在前一句中已經出現「此二眾生」一詞，即本句的「彼
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	 等」，為前後兩句共同的主詞。由於此處譯文簡短，若將重複的主詞譯出，不

免顯得拖沓，因此逕將後一句的主詞「彼等」略去不譯。特此說明。

9 應做 ཀྱིས。

10 鐵設拉末梨林：原文寫做 ཤལ་མ་ལིའི་ནགས，亦可意譯做鐵刺林，藏譯時採取音譯，

將 śālmaliḥ 寫做 ཤལ་མ་ལ，ི漢文音譯為「設拉末梨」。此處沿用古代漢譯先例，

兼採音譯與意譯，譯為鐵設拉末梨林。

11 峭峻：原文寫做 གྱེན་དུ་མཉམ，直譯為「向上平齊」，意指樹木的外觀，垂直向上

而無傾斜，手腳難有施力處，極難攀爬。因此，將此形容詞意按較常見的古譯，

譯為峭峻。

12 家室：原文寫做 དུས་ཀྱི་ཆུང་མ，直譯為「有期限的妻妾」，應為「往昔在家時的妻

 妾」（སྔོན་ཁྱིམ་པའི་དུས་ཀྱི་ཆུང་མ）的縮語，因此取其義而譯為家室，主要是指他人

的配偶，也就是邪淫的對象。

13 黃門，原文寫做 མ་ནིང，梵文做 pandaka，義為男根壞損之人。東漢「黃門令」

 一職，多由宦官充任，因此「黃門」遂成此詞的代稱。此處沿用古代漢譯佛經

的譯詞，譯為黃門，至於此詞的其他音譯，尚有：半擇迦、般吒、般荼迦、半

 擇、半挓迦……等。

14 身曲：佛經中常將此詞與「背僂」合用，寫做「身曲背稜僂」，表示駝背佝僂

的樣子。

15 生盲：天生眼盲者。佛經中多寫做生盲或「從生而盲」。

16 此處的女，也許是指「無性徵」的意思，屬於黃門的一類。待考。

17 此處論評（ཀློག་པར་བྱེད་པ）一詞的詞義較難以確認，字面意義是「為他人讀誦、

宣講」。《大愛道比丘尼經．卷下》：「女人八十四態者，迷惑於人使不得道。

……女人論評誹議、推負與人，是四十六態。女人又巨說謗正道清淨之士欲令

壞亂，是四十七態。女人憙持人長短迷亂丈夫，是四十八態。」（CBETA, T24, 
no. 1478）該經中，論評、誹議與說謗等詞都在同一段，與本經的前後文的敘事

順序及內容都相近，因此推測 ཀློག་པར་བྱེད་པ 係指「訓示、宣講、教誨」等義，因

此參考《大愛道比丘尼經》此段經文，譯為論評。

18 此處的句構與前文「凡欲生為男，生生世世中……」一段相同，但涵義顯然有

 別，因此譯法與詮釋亦不相同，敬請留意。

19 此句有三義：其一，若有女人，欲於來世生為男子；其二，若有女人欲得夫君；

其三，若有女人欲生生世世與如今的夫君再續前緣（如長者婦摩娜鳩羅）。無

論做何解，均則應生生世世如同天子天女般，長相廝守，不捨棄其夫。此處採

第一種解釋。又，「如天子天女」一句，隱含著「天子與天女不行邪淫」的意
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 涵，然而所須注意的是，「天子與天女不行邪淫」這可能只是一種概括式的觀

 念，在許多欲界天的神話中，皆可見到邪淫的敘事情節。

20 翻覆其身：原文寫做 ཡང་དག་པར་བསྒྱུར་བ，直譯為「完全翻轉」或「翻來轉去」，

研判應係指地獄鬼卒以熾燃黑繩施於地獄眾生身體的一面之後，再加以翻轉，

覆施黑繩於其上，如此用刑。由於古譯較常使用翻覆，其頻率高於翻轉，因此

譯為翻覆其身。

21 如以簸箕濾物：原文寫做 ཞིབ་མས་འཚག་པ་བཞིན་དུ，字面意義較難理解，應是用來

比喻「割砍為細碎的斷片，猶如用篩子篩過」的意思。黑繩地獄眾生受獄卒以

刀鋸割截為碎片，故有此喻。

22 鉞：似斧的兵器，但較斧為大。

23 蓮花蕊：原文寫做 པད་མའི་ཟེ་འབྲུ，衍義為蓮花苞（པདྨའི་སྦུབས），用以譬喻內部潔

 淨，說明前文六根清淨之義。

24 一切智佛、菩薩具蓋障時：原文寫做 ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའི་དུས་ནའང。此處文義不甚清晰，推測應指「佛菩薩尚在學道位、

仍有蓋障之時」。此句原在「所謂妄語者，所作無義……」之前，但經研判，

從「兩舌有如姜黃」至「置果亦難久住」之間的文字，係屬「一切智佛、菩薩

具蓋障時」與「雖遭利劍斷頸，亦不說二語」之間的插入句，構成了此段的錯

綜句型。在考量文義與漢語文的慣用表達方式之下，特將「一切智佛、菩薩具

蓋障時」一段移至此處。特此說明。

25 二語：原文寫做 ཚིག་གཉིས，應係指意義相違的語言，也即妄語。

26 熱鐵汁：原文寫做 ལྕགས་བཞུ་བའི་ཁུ་བ，意為熔化的金屬，也做烊銅。
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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
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