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《般若波羅蜜多二萬五千》藏文漢譯對照本 

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

《般若波羅蜜多二萬五千》 

造論者：師子賢論師（Skt. Haribhadra/ Tib.སེང་གེ་བཟང་པོ།） 

藏文譯者：班智達寂賢（པཎ ྱི་ཏ་ཞྱི་བ་བཟང་པོ།）及譯師戒勝比丘（ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བ།） 

漢文譯者：法光佛教文化研究所般若工作坊集體翻譯（主持兼總主筆蕭金松） 

 

第一品  依據一切相智之善現品 

序  分 

1 第一依據
1
一切相智

2
之善現品

3
（རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་རབ་འབྱརོ་གྱི་ལའེུ་ས་ེདང་པའོ།ོ ། 

4
） 

1.0 序分（གངེ་གཞྱི།） 

1.0.1 釋名（མཚན་བཤད།） 

〔F.1b1〕5༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པཉྩ་བྱིད་ཤ་ཏྱི་ས་ཧ་སྱི་ཀ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྱི་ཏཱ།  

梵語曰：Pañcaviṁśatisāhasrikāprajñāpāramitā 

བོད་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་པ།  

                                                      
1
 梵文：adhikra（sarv’krajat’dhikraḥ 依據一切相智）, 藏文：dbang du byas pa, 有「依據、按照、

關於、作為」等義。 
2
 梵文：sarv’krajat（sarv’krajat’dhikraḥ 依據一切相智）, 藏文：rnam pa thams cad mkhyen pa 

nyid, 指一剎那頃現觀如所有、盡所有一切行相之智，稱為「一切相智」或「一切行相智」。 
3
 全論依八現觀而分作八品，故又稱《八品書》（le’u brgyad ma 或 le brgyad ma）。第一品是依據一切

相智之善現品，其中「一切相智」為《現觀莊嚴論》第一品品名，「善現品」為八品《二萬五千頌般

若經》（nyikhri le brgyad ma）第一品品名。意為：依據〔現觀莊嚴論〕一切相智品〔校對〕之善現品

〔般若經經文〕。所謂八品，即《現觀莊嚴論》所云：「徧相智道智，次一切智性，一切相現觀，至頂

及漸次，剎那證菩提，及法身為八。」（I:3c-d,4）其中「徧相智」即「一切相智」，是第一品，共分十

法又稱十義，即《現觀莊嚴論》所云：「發心與教授，四種決擇分，正行之所依，謂法界自性，諸所

緣所為，甲鎧趣入事，資糧及出生，是佛徧相智。」（I:5-6） 
4
 本對照本依據藏文原典的相應段落，以《現觀莊嚴論》八事七十義及其綱目之再細分為架構，編製

藏漢文科判，並以數碼標誌包含章節的段落層次，方便檢閱。序分所有科判，均為譯者所加。發心章

以後的科判，大部分均照原論章節及細目，勾勒提列。 
5
 全文採逐段藏漢對照的方式上下排列，依句義長短調整段落，每段行首標註德格版《丹珠爾》的起

始頁碼及行數，以便檢閱。 
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藏語曰：Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stongphrag nyi shu lnga pa/ 

漢語曰：般若波羅蜜多二萬五千6 

 

卷第一（། །བམ་པ་ོདང་པོ། །） 

 

1.0.2 翻譯禮敬（འགྱུར་ཕག） 

〔F.1b1〕སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 

敬禮一切佛及菩薩 

1.0.3 供養讚（མཆདོ་བརདོ།） 

1.0.3.1《現觀莊嚴論》之供養讚（བསན་བཅསོ་མངནོ་རགོས་རྒྱན་གྱི་མཆདོ་བརདོ །） 

〔F.1b2〕ཉན་ཐོས་ཞྱི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞྱིར་ཁྱིད་མཛད་གང་ཡྱིན་དང་། ། 

འགོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་། ། 

གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམམ་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་སྣ་ཚོགས་འདྱི་གསུངས་པ། ། 

ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ། ། 

求寂聲聞由遍智 引導令趣最寂滅 

諸樂饒益眾生者 道智令成世間利 

諸佛由具種相智7 宣此種種眾相法 

具為聲聞菩薩佛 四聖眾8母我敬禮9 

[白話解釋偈頌如下： 

                                                      
6
 本論全名《聖薄伽梵母般若波羅蜜多二萬五千─隨順現觀莊嚴完整校對》（’Phags pa bcom ldan ‘das 

ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa/ mNgon par rtogs pa’i rgyan gyi rjes su 
‘brangs nas dag par gtogs pa/，Thoku No.3790），前半是主標題，後半為副標題，意為「隨順《現觀莊

嚴論》、完整校對《二萬五千頌般若波羅蜜多經》」，故又稱為《二萬五千般若波羅蜜多合論》。相對於

《十萬頌》及《八千頌》，《二萬五千頌》屬於廣、中、略般若經之中品。但在漢地則通稱為大品般若

經，現存四種漢譯本：西元 286 年竺法護譯的二十七品《光讚經》（殘卷）（T. No.222），西元 291 年無

羅叉、竺法蘭譯的九十品《放光般若經》（T. No.221），西元 404 年鳩摩羅什譯的九十品《摩訶般若波

羅蜜經》（T. No.223），西元 660 到 663 年玄奘譯的八十五品《大般若經第二會》（T. No.220(2)）。譯文

註腳所稱「對應漢譯經文」，即指上述四種譯本。 
7
 藏文：gang dang yang dag ldan, 義為「具何」，以此「何」（gang）字指代「一切相智」（rnam pa kun 

ldan），諸佛具此智故，說諸一切行相法。 
8
 藏文原意：「佛連同聲聞菩薩眾」，隱含緣覺，故譯「四聖眾」。 

9
 此依法尊法師《現觀莊嚴論略釋》譯文，P.1-2，佛教出版社，1978。 
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何者能引領希求寂滅的聲聞、緣覺們，以一切智證得寂滅？ 

何者能讓發心饒益眾生的菩薩們，以道智成辦世間義利？ 

因真實具足何者之故，使三世諸佛以一切相智宣說眾相法？ 

敬禮諸佛、聲聞、緣覺、菩薩四聖眾之母—般若波羅蜜多。] 

 

1.0.3.2 此論之供養讚（བསན་བཅསོ་འདྱིའྱི་མཆདོ་བརདོ།） 

〔F.1bL4〕རྒྱལ་སས་གང་དག་སེ་བོ་མ་ལུས་བསྒྲལ་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྱི་ཡྱིད་བྱས་དང༌། ། 

སོ་སོར་བྱང་ཆུབ་རགོས་ནས་གང་དག་སར་ཡང་མཉམ་མདེ་སོམ་པར་བེྱད་རྣམས་དང༌། ། 

སོབ་མ་དང་ནྱི་སོབ་མའྱི་ལམ་འགོ་ཉོན་མོངས་ཟྱིལ་མནན་འགོ་བ་གང་ཡྱིན་པ། ། 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམ་པའྱི་ཆོས་མཉན་ཕྱིར་ན་རབ་དགའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་འདྱིར་སོན་ཅྱིག།  

有諸佛子為度眾  已經作意於菩提 

有諸別證菩提已  彼又再修無等義 

弟子及行弟子道  勝伏煩惱諸有情 

彼等一切為聞法  歡欣悅意齊蒞此 

[白話解釋偈頌如下： 

有些佛子為度化無餘有情，已經作意於菩提， 

有些先已別別證悟菩提後，再修無等法義， 

有些聲聞弟子以及行聲聞道，凡已勝伏煩惱的有情， 

他們全部都為聽聞佛法，歡欣悅意一起蒞臨。] 

〔F.1bL5〕གང་ཕྱིར་དྱི་མ་མང་པོས་དུས་འདྱི་དེ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་འགོ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ། 

ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་མྱི་ལེགས་ཆགས་སྡང་མན10་པ་རབ་ཏུ་ལྷག་གྱུར་མྱི་གཡོ་ལ། ། 

ཚེ་ཡང་རྱིང་པོ་མེད་དང་མུན་པས་དྱི་བྲལ་སྣང་བ་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པས། ། 

ཐེ་ཚོམ་ཡུལ་མྱིན་མདོ་འདྱི་ཀེ་མ་རེད་དཀའ་བས་ན་རྱིག་པར་བདག་གྱིས་དབྱེ། ། 

何以多垢致此世  不爾反卻淪生死 

不善見取貪瞋癡  增勝頑強難撼搖 

                                                      
10

 德格版作 མན，《中華大藏經‧丹珠爾（對勘本）》（以下簡稱中華藏）作 མུན，50-4L3（指第 50 冊–

第 4 頁–第 3 行），譯文依中華藏。 
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雖無多壽離冥垢  心具清淨妙明故 

此經非疑所緣境  甚難得故我析明 

[白話解釋偈頌如下： 

無奈此時有些眾生卻不是這樣，他們因為許多垢染而沈淪生死， 

他們因為見取等不善見，及貪瞋癡等，煩惱增勝頑強難動撼。 

我雖然還很資淺，已離癡闇之垢，心具清淨妙明， 

此經非猶疑者所能領受之境，哎呀！可是得來不易啊！且讓我來析分明。] 

 

1.0.4 正序分（གངེ་གཞྱི་དངསོ།） 

1.0.4.1 薄伽梵海會聖眾（བཅམོ་ལྡན་འདས་འཁརོ་དང་ཐབས་ཅྱིག） 

〔F.2a2〕འདྱི་སྐད་བདག་གྱིས་ཐོས་པ་དུས་གཅྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་རྱི་བྱ་རོད་འཕུངས་པ་ན་བཞུགས་ཏེ། 

དགེ་སོང་ལྔ་སོང་ཙམ་གྱི་དགེ་སོང་གྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དག་བཅོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། 

དབང་དུ་གྱུར་པ། སེམས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཤེས་རབ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཅང་ཤེས་པ། གང་པོ་ཆེན་པོ། བྱ་བ་བྱས་པ། 

བྱེད་པ་བྱས་པ། ཁུར་བོར་བ། བདག་གྱི་དོན་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ། སྱིད་པར་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པར་ཀུན་ཤེས་པས་

སེམས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། སེམས་ཀྱི་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མཆོག་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་ཐབས་ཅྱིག་གོ། །གང་

ཟག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་སོབ་པ་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོའོ། ། 

如是我聞：一時11，世尊12住王舍城鷲峯山13中。有大比丘14眾五千人俱，皆阿羅漢，諸

漏已盡15，無復煩惱16，得真自在17，心善解脫、慧善解脫18，如調慧馬19，亦如大象20；

                                                      
11

 梵文：ekasminsamaya, 藏文：dus gcig na, 意為「某一時間」。 
12

 梵文：bhagavat, 藏文：bcom ldan 'das, 梵文義為「世尊」，音譯「薄伽梵」；藏文義為「出有壞」。

參照四種漢譯中品般若經對應譯文（以下簡稱「對應漢譯經文」），竺法護、無羅叉、鳩摩羅什皆譯「佛」

或「世尊」，玄奘譯「薄伽梵」或「世尊」，今除特殊情況譯「薄伽梵」外，均譯「世尊」。 
13

 藏文：rgyal po'i khab kyi ri bya rgod 'phungs pa, 對應漢譯經文，竺法護、無羅叉皆譯「羅閱祇耆闍崛

山」，鳩摩羅什譯「王舍城耆闍崛山」，玄奘譯「王舍城鷲峯山」，今依藏文採玄奘譯。 
14

 梵文：bhikṣu, 藏文：dge slong, 義為「乞士」。對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什皆譯「比

丘」，玄奘譯「苾芻」，今採竺法護等譯。 
15

 已得戒等無漏蘊為對治故，欲漏、有漏、無明漏三漏皆盡，故云「諸漏已盡」，見師子賢《聖般若

波羅蜜多八千（頌）解說現觀莊嚴明》（འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སོང་པའྱི་བཤད་པ།མངོན་པར་རགོས་པའྱི་
རྒྱན་གྱི་སྣང་བ།，Thoku No.3791），簡稱《莊嚴明》（རྒྱན་སྣང་།，俗稱《大注》（འགེལ་ཆེན།），中華藏 51-906L5-9。 
16

 諸凡遠離煩惱及業染污、生染污，是謂「無復煩惱」，《莊嚴明》，中華藏 51-906L9-10。 
17

 已圓證戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊故，依次從惡行、愛、邪見、有等束縳解脫故，得正威儀；以神
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已作所作21，已辦所辦22，棄諸重擔23，逮得己利24，盡諸有結正知解脫，至心自在第一

究竟25。唯具壽阿難一人，如是居有學26預流果27。 

〔F.2a5〕དགེ་སོང་མ་གགས་འཛིན་དང༌། སེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང༌། དགེ་བསེན་དང༌། དགེ་

བསེན་མ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཀུན་ཀང་ཆསོ་མཐོང་བ་དག་དང་ཡང་ཐབས་ཅྱིག་གོ། ། 

復有持譽28及大眾生主母29等五百比丘尼30，及甚多優婆塞31、優婆夷32俱，彼等皆已見

法。 

〔F.2b1〕བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དང་ཡང་ཐབས་ཅྱིག་སེ། ཐམས་ཅད་

                                                                                                                                                                 
通得遊戱及天人、聖者居故，諸凡其自世間之世間自在及心自在；自己遠離一切束縳而得自由故具自

在，是謂「得真自在」，《莊嚴明》，中華藏 51-906L10-18。 
18

 已斷愛及無明一分之煩惱及隨煩惱故，入定等持、等至者是心解脫，阿羅漢道智者是慧解脫。如此

一來，以無愛及無明一分，依次遠離欲貪及無明貪故，分得心善解脫、慧善解脫；從定障及煩惱障解

脫故，於一切相從二分解脫者，是謂「心善解脫、慧善解脫」，《莊嚴明》，中華藏 51-906L18—907L6。 
19

 已無愁歎等諸怖畏，讚自毀他、惡趣、無命、刑罰、無稱譽及死所生怖畏，得失等世間八法所染怖

畏，不識自證障礙、疑惑、邪知諸怖畏故，依次遠離苦、怖、世間法及無知疑惑故，以無怖畏故，謂

「調慧馬」，《莊嚴明》，中華藏 51-907L6-15。 
20

 梵文：mahnga, 藏文：glang po chen po. 梵文通作「大龍」、「大蛇」、「大象」三義，藏文義為「大

象」。對應漢譯經文，無羅叉、玄奘皆譯「大龍」，鳩摩羅什依梵音譯「摩訶那伽」，今依藏文譯「大

象」。以具足通達三理等殊勝法故，成大主尊，故謂「大象」，《莊嚴明》，中華藏 51-907L15-16。 
21

 梵文：kta-ktya, 藏文：byababyas pa, 對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什皆譯「所作已辦」，

玄奘譯「已作所作」，今依藏文採玄奘譯。以圓滿戒、定、慧故，已作解脫一切苦等諸決定應作事，

及順便所辦任何憑己所欲而轉如杜多功德等諸宜作事，此即「已作所作，已辦所辦」，《莊嚴明》，中

華藏 51-907L16-20。 
22

 梵文：kta-karaṇīya, 藏文：byed pa byas pa, 對應漢譯經文，竺法護譯「所設究竟」，玄奘譯「已辦

所辦」，無羅叉、鳩摩羅什無相對譯文，今依藏文採玄奘譯。 
23

 已通達苦等四聖諦故，自己一如所有，已無諸應知、應斷、應證、應修事故，即稱棄擔。諸凡蘊、

煩惱、誓言、精進等一切種重擔已除，故云「棄諸重擔」，《莊嚴明》，中華藏 51-907L20—908L4。 
24

 隨世尊之後，得明而斷無明，得利而斷不利，故云「逮得己利」，《莊嚴明》，中華藏 51-908L6。 
25

 本段主要依玄奘譯文：「諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，

已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。」 
26

 藏文：slob pa, 此譯「有學」，聲聞四向四果，除阿羅漢為無學外，餘為有學，《莊嚴明》，中華藏

51-1232L8。 
27

 藏文：rgyun tu zhugs pa, 對應漢譯經文，竺法護、鳩摩羅什皆依梵音譯「須陀洹」，玄奘譯「預流

果」，今依藏文採玄奘譯。 
28

 藏文：grags 'dzin, 依梵音譯「耶輸陀羅」。對應漢譯經文，玄奘譯「持譽」，鳩摩羅什等無對應譯文，

今依藏文採玄奘譯。 
29

 藏文：skye dgu'i bdag mo chen mo, 義為「大眾生主母」或「大后」，梵言音譯「摩訶波闍波提」，又

名「大愛道」。四種漢譯中品般若經均無對應譯文，今依藏文譯「大眾生主母」。 
30

 梵文：bhikun, 藏文：dgeslong ma, 義為「女乞士」。對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什

皆譯「比丘尼」，玄奘譯「苾芻尼」，今採竺法護等譯。 
31

 梵文：upsaka, 藏文：dge bsnyen, 對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什皆譯「優婆塞」，玄

奘譯「鄔波索迦」，今採竺法護等譯。 
32

 梵文：upsik, 藏文：dge bsnyen ma, 對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什皆譯「優婆夷」，

玄奘譯「鄔波斯迦」，今採竺法護等譯。 
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ཀང་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སོད་པ། མཚན་མ་མེད་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། 

རོག་པ་མེད་པའྱི་སོན་ལམ་དང་ལྡན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟོད་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ། ཆགས་པ་མེད་པའྱི་གཟུངས་

རབ་ཏུ་ཐོབ་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མ་ཉམས་པ། 

復有無量百千萬億33菩薩摩訶薩眾俱，彼等已得陀羅尼34及等持35，常住空性行，受用

無相境，具無分別願，得法平等忍，得無礙總持，不退失神通； 

〔F.2b2〕མཉན་པར་འོས་པའྱི་ཚིག་དང་ལྡན་པ། ཚུལ་འཆོས་པ་མེད་པ། ཁ་གསག་མེད་པ། གགས་པ་དང༌། ཁེ་དང་བཀུར་སྱིའྱི་

སེམས་མེད་པ། ཟང་ཟྱིང་མེད་པའྱི་ཆོས་སོན་པ། ཆོས་ཟབ་མོའྱི་བཟོད་པ་དམ་པ་རོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། མྱི་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པོ་

ཐོབ་པ། བདུད་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ། ཆོས་རབ་ཏུ་རོགས་པས་རྣམ་པར་དབྱེ་

ཞྱིང་བསན་པ་ལ་མཁས་པ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་ནས་སོན་ལམ་ཤྱིན་ཏུ་བརྩམས་པ། བཞྱིན་འཛུམ་པ་དང་ལྡན་པ། སོན་དུ་སྨྲ་བ། 

ཁོ་གཉེར་མེད་པ། ཕ་རོལ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དབྱངས་སུ་བརོད་པ་མཁས་པ། ཞུམ་པའྱི་སེམས་དང་བྲལ་བ། སོབས་པ་མྱི་ཆོད་པ། 

འཁོར་མཐའ་ཡས་པ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པའྱི་མྱི་འཇྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་

མཁས་པ། 

常說悅耳語，無詐現威儀，不諂曲奉承，不計利養心，說無雜染法，通達深法忍，已

得大無畏，遠離諸魔業，截斷業障流。證法精別類，於教具善巧，歷劫發大誓，含笑

且先言，舒顏無蹙顰，善唱偈頌，聲音美妙，心無畏怯，辯才無礙，威德尊嚴，處眾

無畏，亙千萬劫，巧習出離。 

〔F.2b5〕ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང༌། སྱིག་རྒྱུ་དང༌། ཆུ་ཟླ་དང༌། རྱི་ལམ་དང༌། སྒྲ་བརན་དང༌། མྱིག་ཡོར་དང༌། གཟུགས་བརན་དང༌། 

སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་ལྷག་པར་མོས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོ་བ་དང༌། སོད་

པ་དང༌། མོས་པ་ཕྲ་མོ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པར་མཁས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྡང་བ་མེད་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ། བཟོད་པ་

རླབས་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པ། བདག་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འཇུག་པ་ལ་མཁས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་དུ་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་

པར་སོན་པ་དང་འཇུག་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གངས་མེད་པ་ན་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པའྱི་

                                                      
33

 藏文：bye ba khrag khri gbrgya stong，義為「百千千萬千億」，約表極大數。對應漢譯經文，竺法護

譯「不可計數億百千」，無羅叉譯「無央數億百千」，鳩摩羅什譯「百千萬億那由他」，玄奘譯譯「百

千俱祇那庾多」，今依藏文採羅什譯，並省文為「百千萬億」。 
34

 梵文：dhraī, 藏文：gzungs, 義為「執持總攝諸法詞義憶念不忘」。對應漢譯經文，鳩摩羅什依梵

音譯「陀羅尼」，竺法護、無羅叉、玄奘皆譯「總持」、「陀羅尼」混用。今依竺法護等譯。 
35

 藏文：ting nge 'dzin, 意為一心安住所緣穩定不移。對應漢譯經文，竺法護、無羅叉、鳩摩羅什皆依

梵音譯「三昧」，玄奘總名時譯「等持」，別名時依梵音譯「三摩地」，今採玄奘譯「等持」、「三摩地」，

有時也譯「定」。 
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ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རག་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་མཁས་པ། 

སེམས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་བག་ལ་ཉལ་དང་ཀུན་ནས་ལྡང་བའྱི་ཉནོ་མོངས་པ་ཞྱི་བར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་

རྣམ་པར་རྩེན་པ་བརྒྱད
36
་སོང་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ མཁས་པ། ཡོན་ཏན་བརོད་པ་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་པར་མྱི་ཟད་པ་དང་ལྡན་པ་

ཤ་སག་དང་ཐབས་ཅྱིག་སེ། 

勝解一切法，悉如幻事、陽焰、水月、夢境、回聲、光影、鏡像、變化。善察一切有

情心續，及一切有情所趣、所行與種種微細勝解。於諸有情心無瞋恚，具足偉大忍，

善知如實性；攝受無邊願行，莊嚴一切佛土；隨念無數住世佛，恆常現前三摩地，善

巧祈請無量佛；善滅有情種種見、隨眠現行諸煩惱；善巧精通三摩地，成辦百千遊戲。

具足如是等無量劫言說不盡功德。 

〔F.3a2〕འདྱི་ལྟ་སེ་སེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟང་སོང་དང༌། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་དང༌། དེད་དཔོན་དམ་པ་དང༌། སེས་བུས་བྱྱིན་དང༌། ཆུས་བྱྱིན་དང༌། དབང་པོས་བྱྱིན་དང༌། བོ་གོས་དམ་པ་དང༌། ཁད་པར་བོ་

གོས་དང༌། བོ་གོས་འཕེལ་བ་དང༌། དོན་ཡོད་མཐོང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། རབ་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པ་དང༌། རག་

ཏུ་བརྩོན་པ་དང༌། རག་ཏུ་སོར་བ་དང༌། མྱི་གཏོང་བརྩོན་པ་དང༌། ཉྱི་མའྱི་སྱིང་པོ་དང༌། བོ་གོས་དཔེ་མེད་པ་དང༌། སན་རས་གཟྱིགས་

ཀྱི་དབང་པོ་དང༌། མཐུ་ཆེན་ཐོབ་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང༌། རོ་རེ་བོ་གོས་དང༌། ལག་ན་རྱིན་ཆེན་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

རག་ཏུ་ལག་བརྐྱང་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་དག་དང་ཐབས་ཅྱིག་གོ། ། 

如是，一生所繫菩薩摩訶薩賢護菩薩、寶生菩薩、導師菩薩、人授菩薩、水授菩薩、

王授菩薩、正慧菩薩、殊慧菩薩、增慧菩薩、不虛見菩薩、善發趣菩薩、善勇猛菩薩、

常精進菩薩、常加行菩薩、不捨精進菩薩、日藏菩薩、無比慧菩薩、觀自在菩薩、得

大勢菩薩、文殊菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩等許多百千

萬億菩薩摩訶薩俱。 

 

1.0.4.2 佛身放光（སྐུ་ཐམས་ཅད་ལས་འདོ་ཟརེ་རབ་ཏུ་བཀ་ེབ།） 

〔F.3a5〕དེ་ནས་དེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱི་གདན་སེང་གེའྱི་ཁྱི་བཤམས་ནས། སྐུ་དང་པོར་བསངས་ཏེ་དགོངས་པ་མངོན་

                                                      
36

 德格版作 བརྒྱད 版，北京版及那塘版均作 བརྒྱ，譯文依北京版。 
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དུ་བཞག་ནས་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་སོ། །དེར་བཞུགས་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཁོངས་སུ་ཆུད་

པས་འདུ་བ་དང་རེས་སུ་འབྲང་བར་འགྱུར་བ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་གཞག་གོ། ། 

爾時，世尊自舖獅子座，端直正身，安住意念，結跏趺坐。坐已，等住於名為三摩地

王之三摩地中，此一三摩地能入一切三摩地，成就聚集及隨行，因此得名。 

 


