
《中論》 

聖龍樹阿闍黎著 

蔣揚仁欽依據藏版中論漢譯 

第⼀品 

——觀緣品—— 

།གང་གིས་rེtན་ཅིིང་འbེrལ་པར་འbyuང་།  །འགག་པ་མེད་པ་skyེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་rtག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འgr8་མ9ད་པ།   

（鳩摩譯中論）不⽣亦不滅  不常亦不斷  不⼀亦不異  不來亦不出 

（蔣揚譯中論）何者因緣起，說寂離戲論：無滅亦無⽣，無斷亦無常， 

།ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན།  །sོprས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བstན་པ།  །rོǳགས་པའི་སངས་rgyས་smr་rnམས་kyི། །དམ་པ་དེ་ལ་yག་འཚལ་ལོ།  ། 

（鳩）能說是因緣  善滅諸戲論  我稽⾸禮佛  諸說中第⼀ 

（蔣）無來亦無去，無異無⼀義。頂禮佛正覺，諸說中第⼀。 

།བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན།  །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་rgyu་མེད་མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །skyེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）1.1 諸法不⾃⽣  亦不從他⽣  不共不無因  是故知無⽣ 

（蔣）1.1 非⾃非從他，非共非無因，事物何時處，其⽣終非有。 

།rkyེན་rnམ་བཞི་sེt་rgyu་དང་ནི། །དམིགས་པ་དང་ནི་དེ་མ་ཐག །བདག་པོ་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། །rkyེན་lŋ་པ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）1.2 因緣次第緣  緣緣增上緣  四緣⽣諸法  更無第五緣 

（蔣）1.2 四緣即如是，因緣所緣緣，等無間增上，無有第五緣。 

།དངོས་པོ་rnམས་kyི་རང་བཞིན་ནི། །rkyེན་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །བདག་གི་དངོས་པ8་ཡKད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）1.3 如諸法⾃性  不在於緣中  以無⾃性故  他性亦復無 

（蔣）1.3 如諸法⾃性，不在於緣等，若無⾃事物，他事物亦無。 

།by་བ་rkyེན་དང་ldན་མ་ཡིན། །rkyེན་དང་མི་ldན་by་བ་མེད། །by་བ་མི་ldན་rkyེན་མ་ཡིན། །by་བ་ldན་ཡོད་འོན་ཏེ་ན།  

（鳩）1.4 果為從緣⽣  為從非緣⽣  是緣為有果  是緣為無果    

（蔣）1.4 作⽤不具緣，無緣無作⽤，無作⽤非緣，然非具作⽤。 

།འདི་དག་ལ་བrེtན་skyེ་བས་ན། །དེ་yིར་འདི་དག་rkyེན་ཅེས་grག །ཇི་srིད་མི་skyེ་དེ་srིད་du། །འདི་དག་rkyེན་མིན་ཇི་ltར་མིན། 
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（鳩）1.5 因是法⽣果  是法名為緣  若是果未⽣  何不名非緣  

（蔣）1.5 待彼緣⽣故，彼等說為緣︔乃至未⽣前，豈不名非緣︖ 

།མེད་དམ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང་། །rkyེན་ནི་ruང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །མེད་ན་གང་གི་rkyེན་du་འgyuར། །ཡོད་ན་rkyེན་gyིས་ཅི་ཞིག་by། 

（鳩）1.6 果先於緣中  有無俱不可  先無為誰緣  先有何⽤緣 

（蔣）1.6 無義或有義，彼緣不應理。無故為何緣︖有故何⽤緣︖ 

།གང་ཚU་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་དང་ཡོད་མེད་མི་འgruབ་པས། །ཇི་ltར་sgruབ་bེyད་rgyu་ཞེས་by། །དེ་lt་ཡིན་ན་མི་རིགས་སོ།  ། 

（鳩）1.7 若果非有⽣  亦復非無⽣  亦非有無⽣  何得⾔有緣 

（蔣）1.7 諸法皆非有，非無非有無，「能成」何稱因︖如是不應理。 

།ཡོད་པའི་ཆོས་འདི་དམིགས་པ་ནི། །མེད་པ་ཁོ་ན་ཉེ་བར་བstན། །ཅི་sེt་ཆོས་ནི་དམིགས་མེད་ན། །དམིགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། 
（鳩）1.8 果若未⽣時  則不應有滅  滅法何能緣  故無次第緣 

（蔣）1.8 細說此有法，所緣僅唯無，如是法無緣，豈能有所緣︖ 

（佛護引⽂）1.8 細說係屬法，所緣僅唯無，如是法無緣，豈能有所緣︖ 

།ཆོས་rnམས་skyེས་པ་མ་ཡིན་ན། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །དེ་yིར་དེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །འགགས་ན་rkyེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། 

（鳩）1.9 如諸佛所說  真實微妙法  於此無緣法  云何有緣緣 

（蔣）1.9 諸法若不⽣，則滅應非理，故無間非理，若滅緣亦何︖ 

།དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་rnམས་kyི། །ཡོད་པ་གང་yིར་ཡོད་མིན་ན། །འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འbyuང་ཞེས། །by་བ་དེ་ནི་འཐད་མ་ཡིན། 

（鳩）1.10 諸法無⾃性  故無有有相  說有是事故  是事有不然 

（蔣）1.10 諸法無⾃性，故無有有相，「有此故⽣此」，彼論不成⽴。 

།rkyེན་rnམས་ས8་སK་འduས་པ་ལ། །འbrས་bu་དེ་ནི་མེད་པ་ཉིད། །rkyེན་rnམས་ལ་ནི་གང་མེད་པ། །དེ་ནི་rkyེན་ལས་ཇི་ltར་skyེ། 

（鳩）1.11 略廣因緣中  求果不可得  因緣中若無  云何從緣出 

（蔣）1.11 各緣和合中，其果僅無有，緣等中若無，云何從緣⽣︖ 

།ཅི་sེt་དེ་ནི་མེད་པར་ཡང་། །rkyེན་དེ་དག་ལས་skyེ་འgyuར་ན། །rkyེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་kyང་། །ཅི་ཡི་yིར་ན་skyེ་མི་འgyuར། 

（鳩）1.12 若謂緣無果  ⽽從緣中出  是果何不從  非緣中⽽出 

（蔣）1.12 若謂果雖無，⽽從緣中出，是果何不從，非緣中⽽出︖ 

།འbrས་bu་rkyེན་gyི་རང་བཞིན་ན། །rkyེན་rnམས་བདག་གི་རང་བཞིན་མིན། །བདག་དངོས་མིན་ལས་འbrས་bu་གང་། །དེ་ནི་ཇི་ltར་rkyེན་རང་བཞིན། 

（鳩）1.13 若果從緣⽣  是緣無⾃性  從無⾃性⽣  何得從緣⽣ 
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（蔣）1.13 果若是緣性，緣等無⾃性，果非從⾃事，彼何為緣性︖ 

（佛護引⽂） 1.13 果從緣⽽⽣，緣非從⼰⽣，是果從非⼰，如何從緣⽣︖ 

།དེ་yིར་rkyེན་gyི་རང་བཞིན་མིན། །rkyེན་མིན་རང་བཞིན་འbrས་bu་ནི། །ཡོད་མིན་འbrས་bu་མེད་པས་ན། །rkyེན་མིན་rkyེན་du་ག་ལ་འgyuར། 

（鳩）1.14 果不從緣⽣  不從非緣⽣  以果無有故  緣非緣亦無  

（蔣）1.14 故非從緣性，非緣性無果，以果無有故，何有緣非緣︖  

（佛護引⽂）1.14 故非從緣⽣，非緣不⽣果，以果無有故，何有緣非緣︖ 

第⼀品——觀緣品——終。 
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第⼆品 

——觀來去品—— 

།རེ་ཞིག་སོང་ལ་མི་འgr8་st9། །མ་སོང་བ་ལའང་འgོr་བ་མིན། །སོང་དང་མ་སོང་མ་གཏོགས་པར། །བགོམ་པ་ཤེས་པར་མི་འgyuར་རོ། 

（鳩）2.1 已去無有去  未去亦無去  離已去未去  去時亦無去  

（蔣）2.1 已去不⾏⾛，未去亦非⾏，離已去未去，不得知跨步。 

（佛護引⽂）2.1 已去無⾏⾛，未去亦無⾏， 離已去未去，不得知跨步。 

།གང་ན་གཡོ་བ་དེ་ན་འgོr །དེ་ཡང་གང་གི་བགོམ་པ་ལ། །གཡོ་བ་སོང་མིན་མ་སོང་མིན། །དེ་yིར་བགོམ་ལ་འgོr་བ་ཡོད། 

（鳩）2.2 動處則有去  此中有去時  非已去未去  是故去時去 

（蔣）2.2 動處則有去，何者跨步中，無已去未去，故跨步有⾏。 

།བགོམ་ལ་འgོr་བ་ཡིན་པར་ནི། །ཇི་lt་buར་ན་འཐད་པར་འgyuར། །གང་ཚU་འgོr་བ་མེད་པ་ཡི། བགོམ་པ་འཐད་པ་མེད་yིར་རོ། 

（鳩）2.3 云何於去時  ⽽當有去法  若離於去法  去時不可得 

（蔣）2.3 跨步中為去，如何能應理︖何時無⾏⾛，跨步不應理。 

།གང་གི་བགོམ་པ་ལ་འgོr་བ། །དེ་ཡི་བགོམ་ལ་འgr8་མ9ད་པར། །ཐལ་བར་འgyuར་ཏེ་གང་གི་yིར། །བགོམ་ལ་འgོr་བ་ཡིན་yིར་རོ། 

（鳩）2.4 若⾔去時去  是⼈則有咎  離去有去時  去時獨去故   

（蔣）2.4 跨步中有⾏，然其中卻無，應成是如此，跨步中⾏故。 

（佛護引⽂）2.4 跨步中有⾏，然其中卻無，應成是如此，通達跨步故。 

།བགོམ་ལ་འgོr་བ་ཡོད་ན་ནི། །འgོr་བ་གཉིས་su་ཐལ་འgyuར་ཏེ། །གང་གིས་དེ་བགོམ་འgyuར་བ་དང་། །དེ་ལ་འgོr་བ་གང་ཡིན་པའོ། 

（鳩）2.5 若去時有去  則有⼆種去  ⼀謂為去時  ⼆謂去時去 

（蔣）2.5 若跨步有⾏，應成⼆種⾏，由誰⽽跨步，於此皆⾏⾛。 

（佛護引⽂）2.5 若跨步有⾏，應成⼆種⾏，何處誰跨步，於此皆⾏⾛。 

།འgོr་བ་གཉིས་su་ཐལ་འgyuར་ན། །འgོr་བ་པོ་ཡང་གཉིས་su་འgyuར། །གང་yིར་འgr8་པ8་མ9ད་པར་ནི། །འgོr་བ་འཐད་པར་མི་འgyuར་yིར། 

2.6 若有⼆去法，則有⼆去者，以離於去者，去法不可得。 

།གལ་ཏེ་འgr8་པ8་མ9ད་gyuར་ན། །འgོr་བ་འཐད་པར་མི་འgyuར་ཏེ། །འgོr་བ་མེད་ན་འgོr་བ་པོ། །ཡོད་པ་ཉིད་du་ག་ལ་འgyuར། 

2.7 若離於去者，去法不可得，以無去法故，何得有去者︖ 

།རེ་ཞིག་འgr8་པ8་མ\་འgr8་st9། །འgོr་བ་པ8་མ\ན་འgོr་བ་མིན། །འgr8་པK་འgr8་པ8་མ\ན་ལས་གཞན། །གsuམ་པ་གང་ཞིག་འgོr་བར་འgyuར། 
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2.8 去者則不去，不去者不去，離去不去者，無第三去者。 

།གང་ཚU་འgོr་བ་མེད་པར་ནི། །འgr8་པK་འཐད་པར་མི་འgyuར་ན། །རེ་ཞིག་འgr8་པK་འgr8་འ8་ཞ9ས། །ཇི་ltར་འཐད་པ་ཉིད་du་འgyuར། 

（鳩）2.9 若⾔去者去  云何有此義  若離於去法  去者不可得 

（蔣）2.9 若離於去法，去者不可得，若⾔去者去，云何有此義︖ 

（佛護引⽂）2.9 若⾔去者去，如何能應理︖ 若離於去法，去者不可得。 

།གང་གི་yོགས་ལ་འgོr་བ་པོ། །འgོr་བ་དེ་ལ་འgr8་མ9ད་པའི། །འgr8་པ8་ཡ\ན་པར་ཐལ་འgyuར་ཏེ། །འgr8་པK་འgོr་བར་འདོད་yིར་རོ། 

（鳩）2.10 若謂去者去  是⼈則有咎  離去有去者  說去者有去 

（蔣）2.10 「去者具去法」，謂此則應成，離去之去者，說去者去故。 

།གལ་ཏེ་འgr8་པK་འgོr་gyuར་ན། །འgོr་བ་གཉིས་su་ཐལ་འgyuར་ཏེ། །གང་གིས་འgr8་པKར་མངོན་པ་དང། །འgr8་པKར་gyuར་ནས་གང་འgོr་བའོ། 

（鳩）2.11 若去者有去  則有⼆種去  ⼀謂去者去  ⼆謂去法去 

（蔣）2.11 若去者有去，應成兩種去：由去成去者，由去者成去。 

།སོང་ལ་འgོr་བའི་rོʦམ་མེད་དེ། །མ་སོང་བ་ལའང་འgr8་rʦKམ་མེད། །བགོམ་ལ་rོʦམ་པ་ཡོད་མིན་ན། །གང་du་འgོr་བ་rོʦམ་པར་bེyད། 

（鳩）2.12 已去中無發  未去中無發  去時中無發  何處當有發 

（蔣）2.12 已去中無發，未去中無發，跨步中無發，何處當有發︖ 

།འgོr་བ་rོʦམ་པའི་sŋ་རོལ་ན། །གང་du་འgོr་བ་rོʦམ་འgyuར་བ། །བགོམ་པ་མེད་ཅིང་སོང་བ་མེད། །མ་སོང་འgོr་བ་ག་ལ་ཡོད། 

（鳩）2.13 未發無去時  亦無有已去  是⼆應有發  未去何有發  

（蔣）2.13 發起⾏⾛前，發去之跨步，及已去皆無，未去何有⾏︖ 

།འgr8་rʦKམ་rnམ་པ་ཐམས་ཅད་du། །snང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །སོང་བ་ཅི་ཞིག་བགོམ་པ་ཅི། །མ་སོང་ཅི་ཞེག་rnམ་པར་བrtག 

（鳩）2.14 無去無未去  亦復無去時  ⼀切無有發  何故⽽分別 

（蔣）2.14 若去發諸相，絕無有相故，觀相何已去、跨步及未去。 

（佛護引⽂） 2.14 若去發諸相，是無有相故，觀相何已去、跨步及未去。 

།རེ་ཞིག་འgr8་པ8་མ\་sོdད་དེ། །འgོr་བ་པ8་མ\ན་sོdད་པ་མིན། །འgr8་པK་འgr8་པ8་མ\ན་ལས་གཞན། །གsuམ་པ་གང་ཞིག་sོdད་པར་འgyuར། 

2.15 去者則不住，不去者不住，離去不去者，何有第三住︖ 

།གང་ཚU་འgོr་བ་མེད་པར་ནི། །འgr8་པK་འཐད་པར་མི་འgyuར་ན། །རེ་ཞིག་འgr8་པ8་sdKད་ད8་ཞ9ས། །ཇི་ltར་འཐད་པ་ཉིད་du་འgyuར། 

（鳩）2.16 去者若當住  云何有此義  若當離於去  去者不可得 

（蔣）2.16 無有⾏⾛時，⾏者非理故，謂⾏者停留，如何能應理︖ 
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（佛護引⽂）2.16 謂⾏者停留，如何能應理︖若無有⾏⾛，⾏者永非理。 

།བགོམ་ལས་ldོག་པར་མི་འgyuར་ཏེ། །སོང་དང་མ་སོང་ལས་kyང་མིན། །འgོr་བ་དང་ནི་འjuག་པ་དང་། །ldོག་པ་ཡང་ནི་འgོr་དང་མuངས་། 

（鳩）2.17 去未去無住  去時亦無住  所有⾏⽌法  皆同於去義 

（蔣）2.17 已去及未去，跨步皆無住，⾏趨及反法，皆同於去義 

།འgོr་བ་དེ་དང་འgོr་བ་པོ། །དེ་ཉིད་ཅེས་kyང་byར་མི་ruང་། །འgོr་བ་དང་ནི་འgོr་བ་པོ། །གཞན་ཉིད་ཅེས་kyང་byར་མི་ruང་།  

2.18 去法即去者，是事則不然，去法異去者，是事亦不然。 

།གལ་ཏེ་འgོr་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་འgr8་པ8་ཡ\ན་gyuར་ན། །bེyད་པ་པོ་དང་ལས་ཉིད་kyང་། །གཅིག་པ་ཉིད་du་ཐལ་བར་འgyuར།  

2.19 若謂於去法，即為是去者，作者及作業，是事則為⼀。 

།གལ་ཏེ་འgོr་དང་འgོr་བ་པོ། །གཞན་པ་ཉིད་du་rnམ་བrtག་ན། །འgr8་པ8་མ9ད་པའི་འgོr་བ་དང་། །འgོr་བ་མེད་པའི་འgr8་པKར་འgyuར། 

2.20 若謂於去法，有異於去者，離去者有去，離去有去者。  

།གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་དང་། །དངོས་པོ་གཞན་པ་ཉིད་du་ནི། །gruབ་པར་gyuར་པ་ཡོད་མིན་ན། །དེ་གཉིས་gruབ་པ་ཇི་ltར་ཡོད།  

（鳩）2.21 去去者是⼆  若⼀異法成  ⼆⾨俱不成  云何當有成 

（蔣）2.21 事物於⼀性，事物於異性，兩性皆非有，如何有⼆法︖ 

།འgོr་བ་གང་གིས་འgr8་པKར་མངོན། །འgོr་བ་དེ་ནི་དེ་འgr8་མ\ན། །གང་yིར་འgོr་བའི་sŋ་རོལ་མེད། །གང་ཞིག་གང་du་འgོr་བར་འgyuར།  

（鳩）2.22 因去知去者  不能⽤是去  先無有去法  故無去者去 

（蔣）2.22 因去知去者，該去非為去，去前無去者，去者去何處︖ 

།འgོr་བ་གང་གི་འgr8་པKར་མངོན། །དེ་ལས་གཞན་པ་དེ་འgr8་མ\ན། །གང་yིར་འgr8་པK་གཅིག་pu་ལ། །འgོr་བ་གཉིས་su་མི་འཐད་དོ།  

（鳩）2.23 因去知去者  不能⽤異去  於⼀去者中  不得⼆去故  

（蔣）2.23 因去知去者，餘者皆不去，於⼀去者中，不得⼆去故。  

།འgr8་པ8་ཡ\ན་པར་gyuར་པ་ནི། །འgོr་rnམ་གsuམ་du་འgr8་མ\་bེyད། །མ་ཡིན་པར་ནི་gyuར་དེ་ཡང་། །འgོr་rnམ་གsuམ་du་འgr8་མ\་bེyད།  

2.24 決定有去者，不能⽤三去︔不決定去者，亦不⽤三去︔ 

།ཡིན་དང་མ་ཡིན་gyuར་པ་ཡང་། །འgོr་rnམ་གsuམ་du་འgr8་མ\་bེyད། །དེ་yིར་འgོr་དང་འgr8་པK་དང་། །བgོrད་པར་by་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། 

2.25 去法定不定，去者不⽤三，是故去去者，所去處皆無。 

第⼆品——觀來去品——終。 
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第三品 ——觀根品—— 

།lt་དང་ཉན་དང་snོམ་པ་དང་། །mོyང་བར་bེyད་དང་རེག་bེyད་ཡིད། །དབང་པོ་druག་sེt་དེ་དག་གི །sོpyད་yuལ་བlt་བར་by་ལ་སོགས།  

（鳩）3.1 眼⽿及⿐⾆  身意等六情  此眼等六情  ⾏⾊等六塵 

（蔣）3.1 ⾒聞以及嗅，品嘗以及觸，意根等六之，⾏境所⾒等。 

།lt་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །དེ་ལ་lt་བ་མ་ཡིན་ཉིད། །གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་lt་བ། །དེ་དག་གཞན་ལ་ཇི་ltར་lt།  

（鳩）3.2 是眼則不能  ⾃⾒其⼰體  若不能⾃⾒  云何⾒餘物 

（蔣）3.2 觀⾒⾃體性，於此並非⾒，若不能⾒⼰，云何能⾒他︖ 

།lt་བ་རབ་tu་བsgruབ་པའི་yིར། །མེ་ཡི་དཔེས་ནི་nuས་མ་ཡིན། །སོང་དང་མ་སོང་བsgོམ་པ་ཡིས། །དེ་ནི་lt་བཅས་ལན་བཏབ་བོ།  

（鳩）3.3 ⽕喻則不能  成於眼⾒法  去未去去時  已總答是事  

（蔣）3.3 為能極成⾒，⽕喻則不能，去未去跨步，該觀答具⾒。 

།གང་ཚU་cuང་ཟད་མི་lt་བ། །lt་བར་bེyད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །lt་བས་lt་བར་bེyད་ཅེས་byར། །དེ་ནི་ཇི་ltར་རིགས་པར་འgyuར།  

3.4 ⾒若未⾒時，則不名為⾒，⽽⾔⾒能⾒，是事則不然。 

།lt་བ་lt་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། །lt་བ་མིན་པ་མི་lt་ཉིད། །lt་བ་ཉིད་kyིས་lt་བ་པོའང། །rnམ་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་by། 

（鳩）3.5 ⾒不能有⾒  非⾒亦不⾒  若已破於⾒  則為破⾒者 

（蔣）3.5 ⾒不能有⾒，非⾒亦不⾒，由⾒論應知，⾒者亦同釋。 

།མ་spངས་lt་པ8་ཡKད་མིན་ཏེ། །lt་བ་spངས་པར་gyuར་kyང་ངོ་། །lt་པ8་མ9ད་ན་བlt་by་དང་། །lt་བ་དེ་དག་ག་ལ་ཡོད།  

（鳩）3.6 離⾒不離⾒  ⾒者不可得  以無⾒者故  何有⾒可⾒ 

（蔣）3.6 未斷無⾒者，斷⾒亦如是，以無⾒者故，何有⾒所⾒︖ 

།བlt་by་lt་བ་མེད་པའི་yིར། །rnམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་བཞི། །ཡོད་མིན་ཉེ་བར་ལེན་ལ་སོགས། །ཇི་lt་buར་ན་ཡོད་པར་འgyuར།  

（鳩）3.7 ⾒可⾒無故  識等四法無  四取等諸緣  云何當得有 

（蔣）3.7 無⾒所⾒故，識等四法無，近取等諸緣，云何當得有︖ 

།lt་བས་ཉན་དང་snོམ་པ་དང་། །mོyང་བར་bེyད་དང་རེག་bེyད་ཡིད། །ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་ལ་སོགས། །rnམ་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་by།  

（鳩）3.8 ⽿⿐⾆身意  聲及聞者等  當知如是義  皆同於上說 

（蔣）3.8 由釋⾒當知，聽聞以及嗅，品嘗及觸意，聞者聞如是。 

第三品——觀根品——終。 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第四品 ——觀蘊品—— 

།གzuགས་kyི་rgyu་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གzuགས་ནི་དམིགས་པར་མི་འgyuར་རོ། །གzuགས་ཞེས་by་བ་མ་གཏོགས་པར། །གzuགས་kyི་rgyu་ཡང་མི་snང་ངོ་།  

4.1 若離於⾊因，⾊則不可得︔若當離於⾊，⾊因不可得。 

།གzuགས་kyི་rgyu་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གzuགས་ན་གzuགས་ནི་rgyu་མེད་པར། །ཐལ་བར་gyuར་ཏེ་དོན་གང་ཡང་། །rgyu་མེད་པ་ནི་གང་ནའང་མེད།  

（鳩）4.2 離⾊因有⾊  是⾊則無因  無因⽽有法  是事則不然 

（蔣）4.2 離⾊因有⾊，⾊應成無因︔無因⽽有法，是事則不然。 

།གལ་ཏེ་གzuགས་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གzuགས་kyི་rgyu་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། །འbrས་bu་མེད་པའི་rgyuར་འgyuར་ཏེ། །འbrས་bu་མེད་པའི་rgyu་མེད་དོ།  

4.3 若離⾊有因，則是無果因︔若⾔無果因，則無有是處。 

།གzuགས་ཡོད་ན་ཡང་གzuགས་kyི་ནི། །rgyu་ཡང་འཐད་པར་མི་འgyuར་ཉིད། །གzuགས་མེད་ན་ཡང་གzuགས་kyི་ནི། །rgyu་ཡང་འཐད་པར་མི་འgyuར་ཉིད།  

4.4 若已有⾊者，則不⽤⾊因︔若無有⾊者，亦不⽤⾊因。 

།rgyu་མེད་པ་ཡི་གzuགས་དག་ནི། །འཐད་པར་མི་ruང་ruང་མིན་ཉིད། །དེ་yིར་གzuགས་kyི་rnམ་པར་rོtག །འགའ་ཡང་rnམ་པར་བrtག་མི་by།  

（鳩）4.5 無因⽽有⾊  是事終不然  是故有智者  不應分別⾊ 

（蔣）4.5 無因⽽有⾊，是事終不然，是故分別⾊，不應起觀執。 

།འbrས་bu་rgyu་དང་འdr་བ་ཞེས། །by་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འbrས་bu་rgyu་དང་མི་འdr་ཞེས། །by་བའང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

4.6 若果似於因，是事則不然︔果若不似因，是事亦不然。 

།ཚpར་དང་འdu་ཤེས་འdu་bེyད་དང་། །སེམས་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་kyང་། །rnམ་པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་du། །གzuགས་ཉིད་kyིས་ནི་རིམ་པ་མuངས།  

（鳩）4.7 受陰及想陰  ⾏陰識陰等  其餘⼀切法  皆同於⾊陰 

（蔣）4.7 受蘊及想蘊，⾏蘊識蘊等，由觀⾊之相，遍同於諸法。 

།sོtང་པ་ཉིད་kyིས་བrʦད་byས་ཏེ། །གང་ཞིག་ལན་འདེབས་smr་bེyད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ལན་བཏབ་མིན། །བsgruབ་པར་by་དང་མuངས་པར་འgyuར།  

（鳩）4.8 若⼈有問者  離空⽽欲答  是則不成答  俱同於彼疑 

（蔣）4.8 依空問難時，離空⽽欲答，是則不成答，將成同宗故。 

།sོtང་པ་ཉིད་kyིས་བཤད་byས་ཚU། །གང་ཞིག་skyོན་འདོགས་smr་bེyད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་skyོན་བཏགས་མིན། །བsgruབ་པར་by་དང་མuངས་པར་འgyuར།  

（鳩）4.9若⼈有難問  離空說其過  是不成難問  俱同於彼疑 

（蔣）4.9 依空解說時，若⼈欲問難，是則不成過，將成同宗故。 

第四品——觀蘊品——終。 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第五品 

——觀界品—— 

།ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་sŋ་རོལ་ན། །ནམ་མཁའ་cuང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མཚན་ལས་sŋ་gyuར་ན། །མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）5.1 空相未有時  則無虛空法  若先有虛空  即為是無相 

（蔣）5.1. 虛空性相前，則無有虛空，若先有虛空，應成無性相。 

།མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་པ8་ན\། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་མེད་ན། །མཚན་ཉིད་གང་du་འjuག་པར་འgyuར།   

（鳩）5.2 是無相之法  ⼀切處無有  於無相法中  相則無所相 

（蔣）5.2 無性相事物，諸時處亦無︔若無無相法，性相趨何處︖ 

།མཚན་ཉིད་མེད་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། །མི་འjuག་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མིན།  །མཚན་བཅས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ལས། །གཞན་ལའང་འjuག་པར་མི་འgyuར་རོ། 

（鳩）5.3 有相無相中  相則無所住  離有相無相  餘處亦不住 

（蔣）5.3 不趨於無相，亦非於有相，離具相無相，餘者亦不趨。 

།མཚན་ཉིད་འjuག་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་ཉིད་kyང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）5.4 相法無有故  可相法亦無  可相法無故  相法亦復無 

（蔣）5.4 性相既不趨，事例不應理。事例若非理，性相亦無有。 

།དེ་yིར་མཚན་གཞི་ཡོད་མིན་ཏེ། །མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་མ་གཏོགས་པའི། །དངོས་པོ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）5.5 是故今無相  亦無有可相  離相可相已  更亦無有物 

（蔣）5.5 是故無事例，性相不能有，離事例性相，更無有事物。 

།དངོས་པ8་ཡKད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མེད་གང་གི་ཡིན་པར་འgyuར། །དངོས་དང་དངོས་མེད་མི་མuན་ཆོས། །གང་གིས་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཤེས། 

（鳩）5.6 若使無有有  云何當有無  有無既已無  知有無者誰 

（蔣）5.6 事物既非有，無事物為何︖事非事反法，誰知事非事。 

（佛護引⽂） 5.6 事物既非有，無事物為何︖ 事非事異法，誰知事非事。 

།དེ་yིར་ནམ་མཁའ་དངོས་པ8་མ\ན། །དངོས་མེད་མ་ཡིན་མཚན་གཞི་མིན། །མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཁམས་lŋ་པོ། །གཞན་གང་དག་kyང་ནམ་མཁའ་མuངས།  

（鳩）5.7 是故知虛空  非有亦非無  非相非可相  餘五同虛空 

（蔣）5.7 虛空非事物，亦非非事物，非事例性相，餘五同虛空。 

།blོ་uང་གང་དག་དངོས་rnམས་ལ། །ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་ཉིད་du། །lt་བ་དེ་ནི་བlt་by་བ། །ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞི་མི་མཐོང་།  
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5.8 淺智⾒諸法，若有若無相，是則不能⾒，滅⾒安隱法。 

第五品——觀界品——終。 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第六品 

——觀貪欲、貪⼼品—— 

།གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་sŋ་རོལ་ན། །འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཆགས་ཡོད་ན། །དེ་ལ་བrེtན་ ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད། །ཆགས་ཡོད་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འgyuར།  1

（鳩）6.1 若離於染法  先⾃有染者  因是染欲者  應⽣於染法 

（蔣）6.1 若於貪欲前，貪⼼離貪欲，依此有貪欲，貪⼼起貪欲。 

།ཆགས་པ་ཡོད་པར་མ་gyuར་ནའང་། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། །ཆགས་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ནི། །ཡོད་དམ་མེད་kyང་རིམ་པ་མuངས།  

（鳩）6.2 若無有染者  云何當有染  若有若無染  染者亦如是 

（蔣）6.2 既無有貪⼼，貪欲如何有︖以貪欲有無，同理觀貪⼼。 

（佛護引⽂）6.2 雖然有貪⼼，貪欲如何有︖ 以貪欲有無，同理觀貪⼼。 

།འདོད་ཆགས་དང་ནི་ཆགས་པ་དག །lhན་ཅིག་ཉིད་du་skyེ་མི་རིགས། །འདི་ltར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཕན་uན་lོtས་པ་མེད་པར་འgyuར།  

（鳩）6.3 染者及染法  俱成則不然  染者染法俱  則無有相待 

（蔣）6.3 貪欲及貪⼼，俱⽣不應理，如是該⼆貪，應成無相待。 

།གཅིག་ཉིད་lhན་ཅིག་ཉིད་མེད་དེ། །དེ་ཉིད་དེ་དང་lhན་ཅིག་མིན། །ཅི་sེt་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་ན། །lhན་ཅིག་ཉིད་du་ཇི་ltར་འgyuར།  

（鳩）6.4 染者染法⼀  ⼀法云何合  染者染法異  異法云何合 

（蔣）6.4 ⼀性不同俱，彼彼不同俱，設若成為異，如何能同俱︖ 

།གལ་ཏེ་གཅིག་pu་lhན་ཅིག་ན། །gོrགས་མེད་པ་ཡང་དེ་འgyuར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་lhན་ཅིག་ན། །gོrགས་མེད་པར་ཡང་དེར་འgyuར་རོ། 

（鳩）6.5 若⼀有合者  離伴應有合  若異有合者  離伴亦應合 

（蔣）6.5 若⼀成同俱，離伴應如是，若異成同俱，離伴應如是。 

།གལ་ཏེ་ཐ་དད་lhན་ཅིག་ན། །ཅི་གོ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཐ་དད་ཉིད་du་gruབ་gyuར་རམ། །དེས་ན་དེ་གཉིས་lhན་ཅིག་འgyuར།  

（鳩）6.6 若異⽽有合  染染者何事  是⼆相先異  然後說合相 

（蔣）6.6 若異能同俱，莫非其⼆貪，將成為異法︖故⼆成同俱。  

（佛護引⽂）6.6 若異能同俱，何成其⼆貪︖成為異法故，⼆者成同俱。 

།གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཐ་དད་ཉིད་du་gruབ་gyuར་ན། །དེ་དག་lhན་ཅིག་ཉིད་du་ནི། །ཅི་ཡི་yིར་ན་ཡོངས་su་rོtག  

（鳩）6.7 若染及染者  先各成異相  既已成異相  云何⽽⾔合 

 雖然對勘版本⽤的是 བrtན 字，應是錯誤，改為 བrེtན 字。1
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（蔣）6.7 貪欲及貪⼼，若僅為異法，何故遍念執，⼆者為同俱︖ 

།ཐ་དད་gruབ་པར་མ་gyuར་པས། །དེ་yིར་lhན་ཅིག་འདོད་bེyད་ན། །lhན་ཅིག་རབ་tu་gruབ་པའི་yིར། །ཐ་དད་ཉིད་du་ཡང་འདོད་དམ། 

（鳩）6.8 異相無有成  是故汝欲合  合相竟無成  ⽽復說異相 

（蔣）6.8 不成異法故，若欲許同俱，極成同俱故，仍許異法乎︖  

（佛護引⽂）6.8 不成異法故，仍許同俱乎︖極成同俱故，仍許異法乎︖ 

།ཐ་དད་དངོས་པོ་མ་gruབ་པས། །lhན་ཅིག་དངོས་པོ་འgruབ་མི་འgyuར། །ཐ་དད་དངོས་པོ་གང་ཡོད་ན། །lhན་ཅིག་དངོས་པོར་འདོད་པར་bེyད།  

（鳩）6.9 異相不成故  合相則不成  於何異相中  ⽽欲說合相 

（蔣）6.9 異事不成故，俱事則不成︔何處有異事，承許為俱事。  

（佛護引⽂） 6.9 異事不成故，俱事則不成︔於某異事物， 承許為俱事。 

།དེ་ltར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །lhན་ཅིག་lhན་ཅིག་མིན་མི་འgruབ། །འདོད་ཆགས་བཞིན་du་ཆོས་rnམས་kuན། །lhན་ཅིག་lhན་ཅིག་མིན་མི་འgruབ།  

（鳩）6.10 如是染染者  非合不合成  諸法亦如是  非合不合成 

（蔣）6.10 貪欲及貪⼼，非俱非非俱，如貪⼀切法，非俱非非俱。 

第六品——觀貪欲、貪⼼品——終。 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第七品 

——觀⽣、滅、住三相品—— 

།གལ་ཏེ་skyེ་བ་འduས་byས་ན། །དེ་ལ་མཚན་ཉིད་གsuམ་ldན་འgyuར། །ཅི་sེt་skyེ་བ་འduས་མ་byས། །ཇི་ltར་འduས་byས་མཚན་ཉིད་ཡིན།  

（鳩）7.1 若⽣是有為  則應有三相  若⽣是無為  何名有為相 

（蔣）7.1 若⽣是有為，應有三性相︔若⽣是無為，何名有為相︖ 

།skyེ་ལ་སོགས་གsuམ་ས8་ས8་ཡ\ས། །འduས་byས་མཚན་ཉིད་by་བར་ནི། །nuས་མིན་གཅིག་ལ་duས་གཅིག་tu། །འduས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ltར་ruང་།  

（鳩）7.2 三相若聚散  不能有所相  云何於⼀處  ⼀時有三相 

（蔣）7.2 ⽣等三個體，不能為有相，聚體於⼀處，如何同時有︖ 

།skyེ་དང་གནས་དང་འཇིག་rnམས་ལ། །འduས་byས་མཚན་ཉིད་གཞན་ཞིག་ནི། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་uག་མེད་འgyuར། །མེད་ན་དེ་དག་འduས་byས་མིན།  

7.3 若謂⽣住滅，更有有為相，是即為無窮，無即非有為。 

།skyེ་བའི་skyེ་བས་rʦ་བ་ཡི། །skyེ་བ་འབའ་ཞིག་skyེད་པར་bེyད། །rʦ་བའི་skyེ་བས་skyེ་བ་ཡི། །skyེ་བའང་skyེད་པར་bེyད་པ་ཡིན།  

（鳩）7.4 ⽣⽣之所⽣  ⽣於彼本⽣  本⽣之所⽣  還⽣於⽣⽣ 

（蔣）7.4 因由⽣之⽣，僅成根本⽣︔因由根本⽣，亦成⽣之⽣。 

།གལ་ཏེ་yོད་kyི་skyེ་བའི་skyེས། །rʦ་བའི་skyེ་བ་skyེད་bེyད་ན། །yོད་kyི་rʦ་བས་མ་skyེད་དེས། །དེ་ནི་ཇི་ltར་skyེད་པར་bེyད།  

（鳩）7.5 若謂是⽣⽣  能⽣於本⽣  ⽣⽣從本⽣  何能⽣本⽣ 

（蔣）7.5 若謂⽣之⽣，能成根本⽣，根本不⽣故，彼應如何⽣︖ 

།གལ་ཏེ་yོད་kyི་rʦ་བ་ཡིས། །བskyེད་པ་དེ་ཡིས་rʦ་skyེད་ན། །དེས་མ་skyེད་པའི་rʦ་བ་དེས། །དེ་ནི་ཇི་ltར་skyེད་པར་bེyད།  

（鳩）7.6 若謂是本⽣  能⽣於⽣⽣  本⽣從彼⽣  何能⽣⽣⽣ 

（蔣）7.6 若謂根本⽣，能成根本⽣，彼不⽣本⽣，彼應如何⽣︖ 

།གལ་ཏེ་མ་skyེས་པ་དེ་ཡིས། །དེ་skyེད་པར་ནི་bེyད་nuས་ན། །yོད་kyི་skyེ་བཞིན་པ་དེ་ཡིས། །དེ་skyེད་པར་ནི་འདོད་ལ་རག  

（鳩）7.7 若⽣⽣⽣時  能⽣於本⽣  ⽣⽣尚未有  何能⽣本⽣ 

            若本⽣⽣時  能⽣於⽣⽣  本⽣尚未有  何能⽣⽣⽣ 

（蔣）7.7 若⾔未⽣者，能成其他⽣，隨汝之所許，正在⽣將⽣。 

（佛護引⽂）7.7 若汝謂正⽣，未成之本⽣，尚能成餘⽣，該⽣隨汝許。 

།ཇི་ltར་མར་མེ་རང་དང་གཞན། །snང་བར་bེyད་པ་དེ་བཞིན་du། །skyེ་བའང་རང་དང་གཞན་gyི་དངོས། །གཉིས་ཀ་skyེད་པར་bེyད་ཡིན་ན།  
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（鳩）7.8 如燈能⾃照，亦能照於彼，⽣法亦如是，⽣⾃亦⽣彼。 

（蔣）7.8 如燈能⾃照，亦能照於他，⽣法亦如是，⽣⾃亦⽣他。 

།མར་མེ་དང་ནི་གང་དག་ན། །དེ་འduག་པ་ན་muན་པ་མེད། །མར་མེས་ཅི་ཞིག་snང་བར་bེyད། །muན་པ་སེལ་བས་snང་bེyད་ཡིན། 

（鳩）7.9 燈中⾃無闇  住處亦無闇  破闇乃明照  無闇則無照 

（蔣）7.9 何處有燈⽕，該處無⿊暗，燈照亮何者︖除闇為照亮。 

།གང་ཚU་མར་མེ་skyེ་བཞིན་པ། །muན་པ་དང་ནི་rད་མེད་ན། །ཇི་ltར་མར་མེ་skyེ་བཞིན་པས། །muན་པ་སེལ་བར་bེyད་པ་ཡིན།  

（鳩）7.10 云何燈⽣時  ⽽能破於闇  此燈初⽣時  不能及於闇 

（蔣）7.10 燈⽕正⽣時，⿊暗不相遇。燈⽕正⽣時，何能除⿊暗︖ 

（佛護引⽂）7.10 如燈正⽣時，⿊暗被除去。燈⽕正⽣時，⿊暗不相遇。 

།མར་མེ་rད་པ་མེད་པར་ཡང་། །གལ་ཏེ་muན་པ་སེལ་bེyད་ན། །འཇིག་rེtན་kuན་ན་གནས་པའི་muན། །འདི་ན་གནས་པ་ངེས་སེལ་འgyuར།  

7.11 燈若未及闇，⽽能破闇者，燈在於此間，則破⼀切闇。 

།མར་མེ་རང་དང་གཞན་gyི་དངོས། །གལ་ཏེ་snང་བར་bེyད་gyuར་ན། །muན་པའང་རང་དང་གཞན་gyི་དངོས། །sིgrབ་པར་འgyuར་བར་ཐེ་ཚpམ་མེད།  

（鳩）7.12 若燈能⾃照  亦能照於彼  闇亦應⾃闇  亦能闇於彼 

（蔣）7.12 若燈能⾃照，亦能照於他，闇亦應⾃闇，亦闇他無疑。 

།skyེ་བ་འདི་ནི་མ་skyེས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ltར་skyེད། །ཅི་sེt་skyེས་པས་skyེད་bེyད་ན། །skyེས་ན་ཅི་ཞིག་བskyེད་du་ཡོད། 

（鳩）7.13 此⽣若未⽣  云何能⾃⽣  若⽣已⾃⽣  ⽣已何⽤⽣ 

（蔣）7.13 此⽣若未⽣，云何能⾃⽣︖由已⽣若⽣，已⽣有何⽣︖ 

།skyེས་དང་མ་skyེས་skyེ་བཞིན་པ། །ཇི་lt་buར་ཡང་མི་skyེད་པ། །དེ་ནི་སོང་དང་མ་སོང་དང་། །བགོམ་པས་rnམ་པར་བཤད་པ་ཡིན། 

（鳩）7.14 ⽣非⽣已⽣  亦非未⽣⽣  ⽣時亦不⽣  去來中已答 

（蔣）7.14 已⽣及未⽣，正⽣皆不⽣，彼由去未去，正去⽽釋之。 

།གང་ཚU་skyེ་བ་ཡོད་པ་ན། །skyེ་བཞིན་འདི་འbyuང་མེད་པའི་ཚU། །ཇི་ltར་skyེ་ལ་བrེtན་ ནས་ནི། །skyེ་བཞིན་ཞེས་ནི་བrོjད་པར་by།  2

（鳩）7.15 若謂⽣時⽣  是事已不成  云何依⽣法  爾時⽽得⽣︖ 

（蔣）7.15 ⽣時許正⽣，是事已不成，如何依⽣法，⽽釋正在⽣︖ 

།rེtན་ཅིང་འbyuང་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ང8་བ8་ཉ\ད་kyིས་ཞི། །དེ་yིར་skyེ་བཞིན་ཉིད་དང་ནི། །skyེ་བ་ཡང་ནི་ཞི་བ་ཉིད།  

 雖然對勘版本⽤的是 བrtན 字，應是錯誤，改為 བrེtན 字。2
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（鳩）7.16 若法眾緣⽣  即是寂滅性  是故⽣⽣時  是⼆俱寂滅 

（蔣）7.16 凡是緣起有，寂滅其⾃性，是故正在⽣，⽣亦皆寂滅。 

།གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་skyེས་པ། །འགའ་ཞིག་གང་ན་ཡོད་gyuར་ན། །དེ་ནི་skyེ་འgyuར་དངོས་པ8་ད9། །མེད་ན་ཅི་ཞིག་skyེ་བར་འgyuར།  

（鳩）7.17 若有未⽣法  說⾔有⽣者  可⽣之彼法  不成豈可⽣︖ 

（蔣）7.17 若未⽣事物，在於某時處，既無所⽣物，又能⽣何者︖ 

（佛護引⽂）7.17 若未⽣事物，在於某時處，為何能⽣起，既有則不⽣。 

།གལ་ཏེ་skyེ་བ་དེ་ཡིས་ནི། །skyེ་བཞིན་པ་ནི་skyེད་bེyད་ན། །skyེ་བ་དེ་ནི་skyེ་བ་lt། །གང་ཞིག་གིས་ནི་skyེད་པར་bེyད།  

（鳩）7.18 若⾔⽣時⽣  是能有所⽣  何得更有⽣  ⽽能⽣是⽣ 

（蔣）7.18 若謂由彼⽣，⽽成正在⽣，彼⽣視為⽣，由何者⽽⽣︖ 

（佛護引⽂）7.18 若謂由彼⽣，⽽成正在⽣，由彼⽣⽽⽣，該⽣亦為何︖ 

།གལ་ཏེ་skyེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས། །དེ་skyེད་uག་པ་མེད་པར་འgyuར། །ཅི་sེt་skyེ་བ་མེད་skyེ་ན། །ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་skyེ་བར་འgyuར། 

（鳩）7.19 若謂更有⽣  ⽣⽣則無窮  離⽣⽣有⽣  法皆⾃能⽣ 

（蔣）7.19 ⽣若由他⽣，應成無窮盡，無⽣若能⽣，⼀切皆可⽣。 

།རེ་ཞིག་ཡོད་དང་མེད་པ་ཡང་། །skyེ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །ཡོད་མེད་ཉིད་kyང་མ་ཡིན་ཞེས། །གོང་du་བstན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། 

7.20 有法不應⽣，無亦不應⽣，有無亦不⽣，此義先已說。 

།དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི། །skyེ་བ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། 

（鳩）7.21 若諸法滅時  是時不應⽣  法若不滅者  終無有是事 

（蔣）7.21 事物正滅時，是時不應⽣，何者非正滅，不應為事物。 

།དངོས་པོ་གནས་པ་མི་གནས་ཏེ། །དངོས་པ8་མ\་གནས་གནས་པ་མིན། །གནས་བཞིན་པ་ཡང་མི་གནས་ཏེ། །མ་skyེས་གང་ཞིག་གནས་པར་འgyuར། 

（鳩）7.22 不住法不住  住法亦不住  住時亦不住  無⽣云何住 

（蔣）7.22 住非由已住，亦非由未住，非由正在住，無⽣何能住︖ 

།དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི། །གནས་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། 

（鳩）7.23 若諸法滅時  是則不應住  法若不滅者  終無有是事 

（蔣）7.23 事物正滅時，是時不應住︔若非正在滅，彼法非事物。 

།དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་duས་kuན་du། །rg་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། །གང་དག་rg་དང་འཆི་མེད་པར། །གནས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད།  

7.24 所有⼀切法，皆是⽼死相，終不⾒有法，離⽼死有住。 
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།གནས་པ་གནས་པ་གཞན་དང་ནི། །དེ་ཉིད་kyིས་kyང་གནས་མི་རིགས། །ཇི་ltར་skyེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་gyིས་བskyེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན། 

（鳩）7.25 住不⾃相住  亦不異相住  如⽣不⾃⽣  亦不異相⽣ 

（蔣）7.25 住不由他住，⾃住亦非理，如⽣不從⼰，亦不從他⽣。 

།འགགས་པ་འགག་པར་མི་འgyuར་ཏེ། །མ་འགགས་པ་ཡང་འགག་མི་འgyuར། །འགག་བཞིན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་མིན། །མ་skyེས་གང་ཞིག་འགག་པར་འgyuར། 

（鳩）7.26 法已滅不滅  未滅亦不滅  滅時亦不滅  無⽣何有滅 

（蔣）7.26 已滅不成滅，未滅亦不滅，正滅亦如是，無⽣何有滅︖ 

།རེ་ཞིག་དངོས་པོ་གནས་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །དངོས་པ8་མ\་གནས་པ་ལ་ཡང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ།  

（鳩）7.27 法若有住者  是則不應滅  法若不住者  是亦不應滅 

（蔣）7.27 事物之住中，滅應不成⽴，事物無住中，滅亦不應理。 

།གནས་skབས་དེ་ཡིས་གནས་skབས་ནི། །དེ་ཉིད་འགག་པ་ཉིད་མི་འgyuར། །གནས་skབས་གཞན་gyིས་གནས་skབས་ནི། །གཞན་ཡང་འགག་པ་ཉིད་མི་འgyuར།  

（鳩）7.28 是法於是時  不於是時滅  是法於異時  不於異時滅 

（蔣）7.28 是法於是時，該法不應滅︔是法於異時，他亦不應滅。 

（佛護引⽂）7.28 是法於是時，是故不應滅︔是法於異時，異故不應滅。 

།གང་ཚU་ཆོས་rnམས་ཐམས་ཅད་kyི། །skyེ་བ་འཐད་པར་མི་འgyuར་བ། །དེ་ཚU་ཆོས་rnམས་ཐམས་ཅད་kyི། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ།  

7.29 如⼀切諸法，⽣相不可得，以無⽣相故，即亦無滅相。 

།རེ་ཞིག་དངོས་པ8་ཡKད་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །གཅིག་ཉིད་ན་ནི་དངོས་པོ་དང་། །དངོས་པ8་མ9ད་པ་འཐད་པ་མེད།  

（鳩）7.30 若法是有者  是即無有滅  不應於⼀法  ⽽有有無相 

（蔣）7.30 事物若是有，滅則不應理︔⼀性中不成，事物之有無。 

（佛護引⽂）7.30 事物若是有，滅則不應理，事物之有無，⼀性不應理。 

།དངོས་པ8་མ9ད་པར་gyuར་པ་ལའང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །མགོ་གཉིས་པ་ལ་ཇི་ltར་ནི། །བཅད་du་མེད་པ་དེ་བཞིན་ནོ།  

（鳩）7.31 若法是無者 是即無有滅  譬如第⼆頭  無故不可斷 

（蔣）7.31 事物若是無，滅則不應理，譬如第⼆頭，無故不可斷。 

།འགག་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་kyིས། །ཡོད་མིན་འགག་པ་གཞན་gyིས་མིན། །ཇི་ltར་skyེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་gyིས་skyེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན།  

（鳩）7.32 法不⾃相滅  他相亦不滅  如⾃相不⽣  他相亦不⽣ 

（蔣）7.32 滅非由他滅，亦非由⾃滅︔⽣非由他⽣，亦非由⾃⽣。 

Page !16



།skyེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དག །མ་gruབ་yིར་ན་འduས་byས་མེད། །འduས་byས་རབ་tu་མ་gruབ་པས། །འduས་མ་byས་ནི་ཇི་ltར་འgruབ། 

（鳩）7.33 ⽣住滅不成  故無有有為  有為法無故  何得有無為 

（蔣）7.33 ⽣住滅不成，故無有為法，有為法無故，何得無為法︖ 

།rmི་ལམ་ཇི་བཞིན་sgyu་མ་བཞིན། །dིr་ཟའི་gོrང་yེར་ཇི་བཞིན་du། །དེ་བཞིན་skyེ་དང་དེ་བཞིན་གནས། །དེ་བཞིན་du་ནི་འཇིག་པ་གsuངས།  

7.34 如幻亦如夢，如乾闥婆城，所說⽣住滅，其相亦如是。 

第七品——觀⽣、住、滅三相品——終。 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第八品 

——觀作者、作業品—— 

།bེyད་པ8་ཡ\ན་པར་gyuར་པ་དེ། །ལས་su་gyuར་པ་མི་bེyད་དོ། །bེyད་པོ་མ་ཡིན་gyuར་པ་ཡང་། །ལས་su་མ་gyuར་མི་bེyད་དོ།  

（鳩）8.1 決定有作者  不作決定業  決定無作者  不做無定業 

（蔣）8.1 以是作者故，不應為作業︔雖非為作者，不做非作業。 

།ཡིན་པར་gyuར་ལ་by་བ་མེད། །bེyད་པ8་མ9ད་པའི་ལས་suའང་འgyuར། །ཡིན་པར་gyuར་ལ་by་བ་མེད། །ལས་མེད་bེyད་པ་པོར་ཡང་འgyuར།  

（鳩）8.2 決定業無作  是業無作者  定作者無作  作者亦無業 

（蔣）8.2 是者無⾏為，成業無作者︔是者無⾏為，成作者無業。 

（佛護引⽂）8.2 是者無⾏為，業亦無作者︔是者無⾏為，作者亦無業。 

།གལ་ཏེ་bེyད་པོར་མ་gyuར་པ། །ལས་su་མ་gyuར་bེyད་ན་ནི། །ལས་ལ་rgyu་ནི་མེད་པར་འgyuར། །bེyད་པ་པོ་ཡང་rgyu་མེད་འgyuར།  

（鳩）8.3 若定有作者  亦定有作業  作者及作業  即墮於無因 

（蔣）8.3 若非是作者，能做非作業，作業成無因，作者亦無因。  

།rgyu་མེད་ན་ནི་འbrས་bu་དང་། །rgyu་ཡང་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །དེ་མེད་ན་ནི་by་བ་དང་། །bེyད་པ་པོ་དང་bེyད་མི་རིགས། 

（鳩）8.4 若墮於無因  則無因無果  無作無作者  無所⽤作法 

（蔣）8.4 若因不存在，果因不應理，無彼無作處，作者及作業。 

།by་བ་ལ་སོགས་མི་རིགས་ན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་མེད་ན་ནི། །དེ་ལས་byuང་བའི་འbrས་bu་མེད། 

（鳩）8.5 若無作等法  則無有罪福  罪福等無故  罪福報亦無 

（蔣）8.5 若無作等法，則無法非法，若無法非法，無彼所⽣果。 

།འbrས་bu་མེད་ན་ཐར་པ་དང་། །མཐ8་ར\ས་འgyuར་བའི་ལམ་མི་འཐད། །by་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་kyང་། །དོན་མེད་ཉིད་du་ཐལ་བར་འgyuར། 

（鳩）8.6 若無罪福報  亦無有涅槃  諸可有所作  皆空無有果 

（蔣）8.6 無果則無有，解脫增上⽣，⼀切作等事，應成無意義。 

།bེyད་པ་པོར་gyuར་མ་gyuར་པ། །gyuར་མ་gyuར་དེ་མི་bེyད་དེ། །ཡིན་དང་མ་ཡིན་gyuར་ཅིག་ལ། །ཕན་uན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད།  

（鳩）8.7 作者定不定  不能作⼆業  有無相違故  ⼀處則無⼆ 

（蔣）8.7 以是非作者，不造是非業，是非相違故，⼀處則無⼆。 

།bེyད་པ་པོར་ནི་gyuར་པ་ཡིས། །མ་gyuར་ལས་ནི་མི་bེyད་དེ། །མ་gyuར་པས་kyང་gyuར་མི་bེyད། །འདིར་ཡང་skyོན་དེར་ཐལ་བར་འgyuར། 
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（鳩）8.8 有不能作無  無不能作有  若有作作者  其過如先說 

（蔣）8.8 以是為作者，不造非作業，非亦不造是，此復成該過。 

（佛護引⽂）8.8 作者及作業，是不造作非，非不造作是， 此復成該過。 

།bེyད་པ་པོར་ནི་gyuར་པ་དང་། །བཅས་པ་ལས་ནི་མ་gyuར་དང་། །gyuར་མ་gyuར་པ་མི་bེyད་དེ། །གཏན་ཚ�གས་གོང་du་བstན་yིར་རོ།  

（鳩）8.9 作者不作定  亦不作不定  及定不定業  其過如先說 

（蔣）8.9 以是為作者，不做非作業，不做是非業，因相前已述。 

（佛護引⽂）8.9 作者及作業，是者不造作，非業及是非， 因相前已述。 

།bེyད་པ་པོར་ནི་མ་gyuར་པས། །ལས་ནི་gyuར་དང་བཅས་པ་དང་། །gyuར་མ་gyuར་པ་མི་bེyད་དེ། །གཏན་ཚ�གས་གོང་du་བstན་yིར་རོ།  

（鳩）8.10 作者定不定  亦定亦不定  不能作於業  其過如先說 

（蔣）8.10 以非為作者，不做係屬業，不做是非業，因相前已述。  

（佛護引⽂）8.10 作者及作業，非者不造作，是業及是非，因相前已述。 

།bེyད་པ་པོར་gyuར་མ་gyuར་ནི། །ལས་su་gyuར་དང་མ་gyuར་པ། །མི་bེyད་འདི་ཡང་གཏན་ཚ�གས་ནི། །གོང་du་བstན་པས་ཤེས་པར་by།  

（蔣）8.11 以是非作者，不做是非業。如前已闡述，應知其因相。 

།bེyད་པ་པོ་ལས་བrེtན་byས་ཤིང་། །ལས་kyང་bེyད་པ8་ད9་ཉིད་ལ། །བrེtན་ནས་འbyuང་བ་མ་གཏོགས་པ། །འgruབ་པའི་rgyu་ནི་མ་མཐོང་ངོ་།  

（鳩）8.12 因業有作者  因作者有業  成業義如是  更無有餘事 

（蔣）8.12 因業有作者，因作者有業，除了依緣起，不⾒成⽴因。 

།དེ་བཞིན་ཉེར་ལེན་ཤེས་པར་by། །ལས་དང་bེyད་པོ་བསལ་yིར་རོ། །bེyད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་lhག་མ་ཤེས་པར་by། 

（鳩）8.13 如破作作者  受受者亦爾  及⼀切諸法  亦應如是破 

（蔣）8.13 知近取亦爾，破業作者故，由業及作者，應知諸餘事。 

第八品——觀作者、作業品——終。 
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第九品 

——觀前住品—— 

།lt་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚpར་སོགས་དང་ཡང་དབང་byས་པ། །གང་གི་ཡིན་པ་དེ་དག་གི །sŋ་རོལ་དེ་ཡོད་ཁ་ཅིག་smr།  

（鳩）9.1 眼⽿等諸根  苦樂等諸法  誰有如是事  是則名本住 

（蔣）9.1 ⾒聞等諸根，受等所治事，彼前定有物，論師如是說。 

།དངོས་པ8་ཡKད་པ་མ་ཡིན་ན། །lt་བ་ལ་སོགས་ཇི་ltར་འgyuར། །དེ་yིར་དེ་དག་sŋ་རོལ་ན། །དངོས་པོ་གནས་པ་དེ་ཡོད་དོ།  

（鳩）9.2 若無有本住  誰有眼等法  以是故當知  先已有本住 

（蔣）9.2 事物若無有，何能有⾒等︖此故彼等前，先有事物住。 

།lt་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚpར་བ་ལ་སོགས་ཉིད་kyི་ནི། །sŋ་རོལ་དངོས་པོ་གང་གནས་པ། །དེ་ནི་གང་གིས་གདགས་པར་by།  

（鳩）9.3 有離眼等根  及苦樂等法  先有本住者  以何⽽可知 

（蔣）9.3 觀⾒及聽聞，感受等之前，但凡有事物，由何⽽施設︖ 

།lt་བ་ལ་སོགས་མེད་པར་ཡང་། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་གནས་gyuར་ན། །དེ་མེད་པར་ཡང་དེ་དག་ནི། །ཡོད་པར་འgyuར་བར་ཐེ་ཚpམ་མེད།  

（鳩）9.4 若離眼⽿等  ⽽有本住者  亦應離本住  離⼈何有法 

（蔣）9.4 雖無有⾒等，事物尚可住，無需該事物，有彼等無疑。 

།ཅི་ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་bེyད། །གང་གིས་ཅི་ཞིག་གསལ་བར་bེyད། །ཅི་མེད་གང་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །གང་མེད་ཅི་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། 

（鳩）9.5 以法知有⼈  以⼈知有法  離法何有⼈  離⼈何有法 

（蔣）9.5 以何明現爾︖以爾明現何︖無彼怎有爾︖無爾怎有彼︖ 

།lt་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་kyི། །sŋ་རོལ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མིན། །lt་སོགས་ནང་ནས་གཞན་ཞིག་གིས། །གཞན་gyི་ཚU་ན་གསལ་བར་bེyད།  

（鳩）9.6 ⼀切眼等根  實無有本住  眼⽿等諸根  異相⽽分別 

（蔣）9.6 ⾒等諸相前，無有爾事物，⾒等於別時，由別法明現。 

།lt་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་kyི། །sŋ་རོལ་གལ་ཏེ་ཡོད་མིན་ན། །lt་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཡི། །sŋ་རོལ་དེ་ནི་ཇི་ltར་ཡོད།  

（鳩）9.7 若眼等諸根  無有本住者  眼等⼀⼀根  云何能知塵 

（蔣）9.7 ⾒等諸相前，若無有事物，⾒等別相前，何能有事物︖ 

།lt་པ8་ད9་ཉིད་ཉན་པ8་ད9། །གལ་ཏེ་ཚpར་པོའང་དེ་ཉིད་ན། །རེ་རེའི་sŋ་རོལ་ཡོད་gyuར་ན། །དེ་ནི་དེ་ltར་མི་རིགས་སོ།  

（鳩）9.8 ⾒者即聞者  聞者即受者  如是等諸根  則應有本住 
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（蔣）9.8 若⾒者成為，聞者及受者，別相前應有，如是不應理。 

（佛護引⽂）9.8 別相前若有，⾒者即應成，聞者及受者，如是不應理。 

།གལ་ཏེ་lt་པོ་གཞན་ཉིད་ལ། །ཉན་པ་པོ་གཞན་ཚpར་གཞན་ན། །lt་པ8་ཡKད་ཚU་ཉན་པོར་འgyuར། །བདག་kyང་མང་པ8་ཉ\ད་du་འgyuར།  

（鳩）9.9 若⾒聞各異  受者亦各異  ⾒時亦應聞  如是則神多 

（蔣）9.9 若⾒聞各異，受者亦各異，⾒時亦應聞，我亦成多性。 

།lt་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚpར་བ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །གང་ལས་འgyuར་བའི་འbyuང་དེ་ལའང་ ། །དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  3

（鳩）9.10 眼⽿等諸根  苦樂等諸法  所從⽣諸⼤  彼⼤亦無神 

（蔣）9.10 觀⾒及聽聞，受等亦如是，所從⽣諸⼤，此物亦非有。 

།lt་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚpར་བ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །གང་གི་ཡིན་པ་གལ་ཏེ་མེད། །དེ་དག་kyང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）9.11 若眼⽿等根  苦樂等諸法  無有本住者  眼等亦應無 

（蔣）9.11 觀⾒及聽聞，受等其諸法，若無擁有者，其法亦無有。 

།གང་ཞིག་lt་ལ་སོགས་པ་ཡི། །sŋ་རོལ་ད་lt་yི་ན་མེད། །དེ་ལ་ཡོད་ད8་མ9ད་ད8་ཞ9ས། །rོtག་པ་དག་ནི་ldོག་པར་འgyuར།  

（鳩）9.12 眼等無本住  今後亦復無  以三世無故  無有無分別 

（蔣）9.12 無物於⾒前，⾒時及⾒後，執取有與無，分別應⽌息。 

第九品——觀前住品——終。 

 雖然對勘版本寫的是 ལང་། 字，應該為誤。3
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第⼗品 

——觀柴⽕品—— 

།buད་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །bེyད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འgyuར། །གལ་ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་མེད་པར་ཡང་འbyuང་བར་འgyuར། 

（鳩）10.1 若燃是可燃  作作者則⼀  若燃異可燃  離可燃有燃 

（蔣）10.1 凡柴若為⽕，作作者則⼀，若柴異於⽕，無柴亦⽣⽕。 

།rtག་tu་འབར་བ་ཉིད་du་འgyuར། །འབར་bེyད་rgyu་ལས་མི་འbyuང་ཞིང་། །rོʦམ་པ་དོན་མེད་ཉིད་du་འgyuར། །དེ་lt་ཡིན་ན་ལས་kyང་མེད།  

（鳩）10.2 如是常應燃  不因可燃⽣  則無燃⽕功  亦名無作⽕ 

（蔣）10.2 應成常燃性，⽕從無因⽣，努⼒成無義，作業亦為無。 

།གཞན་ལ་lོtས་པ་མེད་པའི་yིར། །འབར་བར་bེyད་rgyu་ལས་མི་འbyuང་། །rtག་tu་འབར་བ་ཡིན་ན་ནི། །rོʦམ་པ་དོན་མེད་ཉིད་du་འgyuར། 

（鳩）10.3 燃不待可燃  則不從緣⽣  ⽕若常燃者  ⼈功則應空 

（蔣）10.3 不待其他故，從無燃因⽣，⽕若常燃者，⼈功應則空。 

།དེ་ལ་གལ་ཏེ་འདི་sམ་du། །srེག་བཞིན་buད་ཤིང་ཡིན་སེམས་ན། །གང་ཚU་དེ་ཙམ་དེ་ཡིན་ན། །གང་གིས་buད་ཤིང་དེ་srེག་bེyད། 

（鳩）10.4 若汝謂燃時  名為可燃者  爾時但有薪  何物燃可燃︖ 

（蔣）10.4 於此若汝念：正燃為柴薪。正燃若是薪，由何燃柴薪︖ 

།གཞན་yིར་མི་rད་rད་མེད་ན། །srེག་པར་མི་འgyuར་མི་srེག་ན། །འཆི་བར་མི་འgyuར་མི་འཆི་ན། །རང་rtགས་དང་ཡང་ldན་པར་གནས། 

（鳩）10.5 若異則不至  不至則不燒  不燒則不滅  不滅則常住 

（蔣）10.5 若異則不遇，不遇則不燒，不燒則不滅，亦住⾃相中。 

།ཇི་ltར་buད་མེད་skyེས་པ་དང་། །skyེས་པའང་buད་མེད་rད་པ་བཞིན། །གལ་ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་དང་rད་du་ruང་བར་འgyuར།  

（鳩）10.6 燃與可燃異  ⽽能至可燃  如此至彼⼈  彼⼈至此⼈ 

（蔣）10.6 如女相遇男，男亦相遇女︔柴⽕雖為異，柴⽕仍相遇。 

（佛護引⽂）10.6 柴⽕雖為異，柴⽕仍相遇︔如女相遇男，男亦相遇女。 

།གལ་ཏེ་མེ་དང་ཤིང་དག་ནི། །གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་བསལ་gyuར་ན། །ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་། །ཤིང་དང་rད་པར་འདོད་ལ་རག  

（鳩）10.7 若謂燃可燃  ⼆俱相離者  如是燃則能  至於彼可燃 

（蔣）10.7 若謂⽕與柴，⼀者遮⼀者，雖⽕異於柴，許⽕須遇柴。 
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།གལ་ཏེ་ཤིང་lོtས་མེ་ཡིན་ལ། །གལ་ཏེ་མེ་lོtས་ཤིང་ཡིན་ན། །གང་lོtས་མེ ་དང་ཤིང་འgyuར་བ། །དང་པོར་gruབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན།  4

（鳩）10.8 若因可燃燃  因燃有可燃  先定有何法  ⽽有燃可燃 

（蔣）10.8 若待柴為⽕，待⽕則是柴，所待⽕及柴，何者應先⽴︖ 

།གལ་ཏེ་ཤིང་lོtས་མེ་ཡིན་ན། །མེ་gruབ་པ་ལ་sgruབ་པར་འgyuར། །buད་པར་by་བའི་ཤིང་ལ་ཡང་། །མེ་མེད་པར་ནི་འgyuར་བ་ཡིན། 

（鳩）10.9 若因可燃燃  則燃成復成  是為可燃中  則為無有燃 

（蔣）10.9 若待柴為⽕，則⽕復成⽕，無⽕亦可有，所焚之柴薪。 

།གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གང་lོtས་འgruབ། །དེ་ཉིད་ལ་ཡང་lོtས་ནས་ནི། །lོtས་by་གང་ཡིན་དེ་འgruབ་ན། །གང་ལ་lོtས་ནས་གང་ཞིག་འgruབ།  

（鳩）10.10 若法因待成  是法還成待  今則無因待  亦無所成法 

（蔣）10.10 事物待某法，該法復待事，所待皆既有，由何待何者︖  

།དངོས་པ8་ltKས་gruབ་གང་ཡིན་པ། །དེ་མ་gruབ་ན་ཇི་ltར་lོtས། །ཅི་sེt་gruབ་པ་lོtས་ཤེ་ན། །དེ་ནི་lོtས་པར་མི་རིགས་སོ།  

（鳩）10.11 若法有待成  未成云何待  若成已有待  成已何⽤待 

（蔣）10.11 事物待⽽有，無事如何待︖若謂有⽽待，彼待不應理。  

།ཤིང་ལ་lོtས་པའི་མེ་མེད་དེ། །ཤིང་ལ་མ་lོtས་མེ་ཡང་མེད། །མེ་ལ་lོtས་པའི་ཤིང་མེད་དེ། །མེ་ལ་མ་lོtས་ཤིང་ཡང་མེད།  

（鳩）10.12 因可燃無燃  不因亦可燃  因燃無可燃  不因無可燃 

（蔣）10.12 無⽕觀待柴，無⽕不待柴︔無柴觀待⽕，無柴不待⽕。  

།མེ་ནི་གཞན་ལས་མི་འོང་sེt། །ཤིང་ལའང་མེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཤིང་གི་lhག་མ་ནི། །སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པས་བstན། 

（鳩）10.13 燃不餘處來  燃處亦無燃  可燃亦如是  餘如去來說 

（蔣）10.13 ⽕不從他⽣，柴中亦無⽕︔柴薪之餘理，⽰於來去品。 

（佛護引⽂）10.13 ⽕不從他⽣，柴中亦無⽕︔由已未正去，同⽰柴餘理。 

།ཤིང་ཉིད་མེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །ཤིང་ལས་གཞན་ལ་མེ་ཡང་མེད། །མེ་ནི་ཤིང་དང་ldན་མ་ཡིན། །མེ་ལ་ཤིང་མེད་དེར་དེ་མེད།  

（鳩）10.14 可燃即非然  離可燃無燃  燃無有可燃  燃中無可燃（可燃中無燃） 

（蔣）10.14 柴薪並非⽕，柴外⽕亦無，⽕不具柴薪，柴⽕中互無。 

།མེ་དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། །ཉེ་བར་ལེན་པའི་རིམ་པ་kuན། །buམ་snམ་སོགས་དང་lhན་ཅིག་tu། །མ་luས་པར་ནི་rnམ་པར་བཤད།  

（鳩）10.15 以燃可燃法  說受受者法  及以說瓶衣  ⼀切等諸法 

 雖然對勘版本寫的是 མེད། 字，應該為誤。4
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（蔣）10.15 依序柴與⽕，近取者及處，瓶⼦與氆氌，皆應如是說。 

།གང་དག་བདག་དང་དངོས་པོ་rnམས། །དེ་བཅས་ཉིད་དང་ཐ་དད་པར། །sོtན་པ་དེ་དག་བstན་དོན་ལ། །མཁས་སོ་sམ་du་མི་སེམས་སོ། 

 （鳩）10.16 若⼈說有我  諸法各異相  當知如是⼈  不得佛法味 

（蔣）10.16 說我及事物，具該性及異，如是⽰諸義，不思為智者。 

第⼗品——觀柴⽕品——終。 
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第⼗⼀品 

——觀前後際品—— 

།sོŋན་མཐའ་མངོན་ནམ་ཞེས་uས་ཚU། །uབ་པ་ཆེན་པོས་མིན་ཞེས་གsuངས། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་མཐའ་མེད་དེ། །དེ་ལ་sོŋན་མེད་yི་མ་མེད།  

（鳩）11.1 ⼤聖之所說  本際不可得  ⽣死無有始  亦復無有終 

（蔣）11.1 問前際顯乎︖⼤牟尼答非。輪迴無始終，前後際皆無。 

།གང་ལ་ཐོག་མེད་མཐའ་མེད་པར། །དེ་ལ་དbuས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །དེ་yིར་དེ་ལ་sŋ་yི་དང་། །lhན་ཅིག་རིམ་པ་མི་འཐད་དོ། 

（鳩）11.2 若無有始終  中當云何有  是故於此中  先後共亦無 

（蔣）11.2 若無有始終，中當云何有︖故依次此中，先後俱皆無。 

།གལ་ཏེ་skyེ་བ་sŋ་gyuར་ལ། །rg་ཤི་yི་མ་ཡིན་ན་ནི། །skyེ་བ་rg་ཤི་མེད་པ་དང། །མ་ཤི་བར་ཡང་skyེ་བར་འgyuར།  །  

（鳩）11.3 若使先有⽣  後有⽼死者  不⽼死有⽣  不⽣有⽼死 

（蔣）11.3 倘若先有⽣，後有⽼死者，有⽣不⽼死，不死亦將⽣。 

།གལ་ཏེ་skyེ་བ་འyི་འgyuར་ལ། །rg་ཤི་sŋ་བ་ཡིན་ན་ནི། །skyེ་བ་མེད་པའི་rg་ཤི་ནི། །rgyu་མེད་པར་ནི་ཇི་ltར་འgyuར།  

11.4 若先有⽼死，⽽後有⽣者，是則是無因，不⽣有⽼死。 

།skyེ་བ་དང་ནི་rg་ཤི་དག །lhན་ཅིག་ruང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །skyེ་བཞིན་པ་ན་འཆི་འgyuར་ཞིང་། །གཉིས་ཀ་rgyu་མེད་ཅན་du་འgyuར།  

（鳩）11.5 ⽣及於⽼死  不得⼀時共  ⽣時則有死  是⼆俱無因 

（蔣）11.5 ⽣及於⽼死，不得⼀時共：⽣時是死時，⼆者皆無因。 

།གང་ལ་sŋ་yི་lhན་ཅིག་གི །རིམ་པ་དེ་དག་མི་srིད་པའི། །skyེ་བ་དེ་དང་rg་ཤི་དེ། །ཅི་ཡི་yིར་ན་sོprས་ པར་bེyད།  5

（鳩）11.6 若使初後共  是皆不然者  何故⽽戲論  謂有⽣⽼死 

（蔣）11.6 絕無有先後，同俱等順序，何故⽽戲論，出⽣及⽼死︖ 

འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་sོŋན་gyི་མཐའ། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་kyི། །rgyu་དང་འbrས་bu་ཉིད་དང་ནི། །མཚན་ཉིད་དང་ནི་མཚན་གཞི་ཉིད།  

（鳩）11.7 諸所有因果  相及可相法  受及受者等  所有⼀切法 

（蔣）11.7 不只僅無有，輪迴之前際，因性及果性，性相及事例， 

（佛護引⽂）11.7 因性及果性，性相及事例，感受及受者，無論任何事， 

།ཚpར་དང་ཚpར་པ8་ཉ\ད་དང་ནི། །དོན་ཡོད་གང་དག་ཅི་ཡང་ruང་། །དངོས་rnམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང་། །sོŋན་gyི་མཐའ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། 

 雖然對勘版本寫的是 sོpr།字，應該為誤。5
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（鳩）11.8 非但於⽣死  本際不可得  如是⼀切法  本際皆亦無 

（蔣）11.8 感受及受者，無論任何事，如是諸事物，亦無有前際。 

（佛護引⽂）11.8 不只僅無有，輪迴之前際，如是諸事物，前際皆亦無。 

第⼗⼀品——觀前後際品——終。 
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第⼗⼆品 

——觀⾃作或他作品—— 

།ཁ་ཅིག་sduག་བsŋལ་བདག་གིས་byས། །གཞན་gyིས་byས་དང་གཉི་གས་byས། །rgyu་མེད་པ་ལས་འbyuང་བར་འདོད། །དེ་ནི་by་བར་མི་ruང་ངོ་།  

（鳩）12.1 ⾃作及他作  共作不因作  如是說諸苦  於果則不然 

（蔣）12.1 ⾃作及他作，共作不因作，如是說諸苦，該作不應理。 

།གལ་ཏེ་བདག་གིས་byས་gyuར་ན། །དེ་yིར་བrེtན་ནས་འbyuང་མི་འgyuར། །གང་yིར་uང་པོ་འདི་དག་ལ། །བrེtན་ནས་uང་པ8་ད9་དག་འbyuང་། 

（鳩）12.2 苦若⾃作者  則不從緣⽣  因有此陰故  ⽽有彼陰⽣ 

（蔣）12.2 苦若⾃作者，則非為緣起，因有此蘊故，⽽有彼蘊⽣。 

།གལ་ཏེ་འདི་ལས་དེ་གཞན་ཞིང་། །གལ་ཏེ་དེ་ལས་འདི་གཞན་ན། །sduག་བsŋལ་གཞན་gyིས་byས་འgyuར་ཞིང་། །གཞན་དེ་དག་གིས་དེ་byས་འgyuར།  

12.3 若謂此五蘊，異彼五蘊者，如是則應⾔，從他⽽作苦。 

།གལ་ཏེ་གང་ཟག་བདག་གིས་ནི། །sduག་བsŋལ་byས་ན་གང་བདག་གིས། །sduག་བsŋལ་byས་པའི་གང་ཟག་ནི། །sduག་བsŋལ་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ཡིན།  

（鳩）12.4 若⼈⾃作苦  離苦何有⼈  ⽽謂於彼⼈  ⽽能⾃作苦 

（蔣）12.4 若謂造苦者，是補特伽羅，除苦外誰是，製造痛苦者︖ 

（佛護引⽂）12.4 若謂造苦者，是補特伽羅，在我造苦前，誰是無苦者︖ 

།གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཞན་ལས་ནི། །sduག་བsŋལ་འbyuང་ན་གཞན་ཞིག་གིས། །sduག་བsŋལ་དེ་byས་གང་sིbyན་དེ། །sduག་བsŋལ་མ་གཏོགས་ཇི་ltར་ruང་།  

（鳩）12.5 若苦他⼈作  ⽽與此⼈者  若當離於苦  何有此⼈受 

（蔣）12.5 若謂苦由他，苦由他所造，除所施之苦，無苦不應理。 

།གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཞན་sduག་བsŋལ། །འbyuང་ན་གང་གིས་དེ་byས་ནས། །གཞན་ལ་sེtར་བའི་གང་ཟག་གཞན། །sduག་བsŋལ་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ཡིན། 

（鳩）12.6 若彼⼈苦作  持與此⼈者  離苦何有⼈  ⽽能授於此 

（蔣）12.6 若謂他造苦，授他所造苦，除苦外無餘，他之施設處。 

།བདག་གིས་byས་པར་མ་gruབ་པས། །sduག་བsŋལ་གཞན་gyིས་ག་ལ་byས། །གཞན་gyིས་sduག་བsŋལ་གང་bེyད་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་བདག་byས་འgyuར། 

（鳩）12.7 ⾃作若不成  云何彼作苦  若彼⼈作苦  即亦名⾃作 

（蔣）12.7 ⾃作若不成，云何他作苦︖凡造苦他者，皆為他之⼰。 

།རེ་ཞིག་sduག་བsŋལ་བདག་byས་མིན། །དེ་ཉིད་kyིས་ནི་དེ་མ་byས། །གལ་ཏེ་གཞན་བདག་མ་byས་ན། །sduག་བsŋལ་གཞན་byས་ག་ལ་འgyuར། 

（鳩）12.8 苦不名⾃作  法不⾃作法  彼無有⾃體  何有彼作苦 

Page !27



（蔣）12.8 苦非由⾃作，彼不⾃作彼，非由他已性，豈由他作苦︖ 

།གལ་ཏེ་རེ་རེས་byས་gyuར་ན། །sduག་བsŋལ་གཉིས་ཀས་byས་པར་འgyuར། །བདག་གིས་མ་byས་གཞན་མ་byས། །sduག་བsŋལ་rgyu་མེད་ག་ལ་འgyuར། 

（鳩）12.9 若此彼苦成  應有共作苦  此彼尚無作  何況無因作 

（蔣）12.9 ⼀⼀若作苦，⽅有⼆作苦，⾃他不作苦，苦豈能無因︖ 

།sduག་བsŋལ་འབའ་ཞིག་rnམ་པ་བཞི། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་kyི། །yི་རོལ་དངོས་པོ་དག་ལ་ཡང་། །rnམ་པ་བཞི་པ8་ཡKད་མ་ཡིན།  

12.10 非但說於苦，四種義不成，⼀切外萬物，四義亦不成。 

第⼗⼆品——觀⾃作或他作品——終。 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第⼗三品 

——觀有為法品—— 

།བཅོམ་ldན་འདས་kyིས་ཆོས་གང་ཞིག །slu་བ་དེ་ནི་བrǳuན་ཞེས་གsuངས། །འdu་bེyད་ཐམས་ཅད་slu་བའི་ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་བrǳuན་པ་ཡིན།  

（鳩）13.1 如佛經所說  虛誑妄取相  諸⾏妄取故  是名為虛誑 

（蔣）13.1 如薄伽梵說，欺誑為假相，諸⾏皆欺誑，是故為假相。 

།གལ་ཏེ་slu་ཆོས་གང་ཡིན་པ། །དེ་བrǳuན་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་slu། །བཅོམ་ldན་འདས་kyིས་དེ་གsuངས་པ། །sོtང་ཉིད་ཡོངས་su་བstན་པ་ཡིན།  

（鳩）13.2 虛誑妄取者  是中何所取  佛說如是事  欲以⽰空義 

（蔣）13.2 欺誑皆假相，由何作欺誑︖佛說如是事，欲以⽰空義。 

།དངོས་rnམས་ང8་བ8་ཉ\ད་མེད་དེ། །གཞན་du་འgyuར་བ་snང་yིར་རོ། །དངོས་པ8་ང8་བ8་ཉ\ད་མེད་མེད། །གང་yིར་དངོས་rnམས་sོtང་པ་ཉིད། 

（鳩）13.3 諸法有異故  知皆是無性  無性法亦無  ⼀切法空故 

（蔣）13.3 因⾒成異故，事物無⾃性，無事無⾃性，事物皆空性。 

（佛護引⽂）13.3 因⾒成異故，事物無⾃性，無⾃性無事，事物皆空性。 

།གལ་ཏེ་ང8་བ8་ཉ\ད་མེད་ན། །གཞན་du་འgyuར་བ་གང་གི་ཡིན། །གལ་ཏེ་ང8་བ8་ཉ\ད་ཡོད་ན། །གཞན་du་འgyuར་བར་ཇི་ltར་ruང་། 

（鳩）13.4 諸法若無性  云何說嬰兒  乃至於⽼年  ⽽有種種異 

（蔣）13.4 若無有⾃性，成何法之異︖若謂有⾃性，云何成為異︖ 

།དེ་ཉིད་ལ་ནི་གཞན་འgyuར་མེད། །གཞན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་yིར་གཞོན་nu་མི་rg་sེt། །གང་yིར་rgས་པའང་མི་rgའོ། 

（鳩）13.5 是法則無異  異法亦無異  如壯不作⽼  ⽼亦不作⽼ 

（蔣）13.5 於此無成異，異法亦非有，如壯不作⽼，⽼亦不作⽼。 

།གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་གཞན་འgyuར་ན། །འོ་མ་ཉིད་ནི་ཞོར་འgyuར་རོ། །འོ་མ་ལས་གཞན་གང་ཞིག་ནི། །ཞ8་ཡ\་དངོས་པ8་ཡ\ན་པར་འgyuར། 

（鳩）13.6 若是法即異  乳應即是酪  離乳有何法  ⽽能作於酪︖ 

（蔣）13.6 若彼成異法，乳應即是酪︔異乳之事物，⽽能作於酪︖ 

།གལ་ཏེ་sོtང་མིན་cuང་ཟད་ཡོད། །sོtང་པ་cuང་ཟད་ཡོད་པར་འgyuར། །མི་sོtང་cuང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །sོtང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། 

（鳩）13.7 若有不空法  則應有空法  實無不空法  何得有空法 

（蔣）13.7 非空若少有，空性亦少有︔非空絲毫無，空亦何得有︖ 

།rgyལ་བ་rnམས་kyིས་sོtང་པ་ཉིད། །lt་kuན་ངེས་པར་འbyuང་བར་གsuངས། །གང་དག་sོtང་པ་ཉིད་lt་བ། །དེ་དག་བsgruབ་tu་མེད་པར་གsuངས། 
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（鳩）13.8 ⼤聖說空法  為離諸⾒故  若復⾒有空  諸佛所不化 

（蔣）13.8 為斷除諸⾒，諸佛說空性，佛說復⾒空，實不為所化。 

第⼗三品——觀有為法品——終。 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第⼗四品 

——觀合品—— 

།བlt་by་lt་བ་lt་བ་པོ། །གsuམ་པ8་ད9་དག་གཉིས་གཉིས་དང་། །ཐམས་ཅད་kyང་ནི་ཕན་uན་du། །rད་པར་འgyuར་བ་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）14.1 ⾒可⾒⾒者  是三各異⽅  如是三法異  終無有合時 

（蔣）14.1 ⾒者⾒所⾒，彼三各⼆合，以及遍互相，會合皆非有。  

།དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དང་། །ཆགས་པར་by་བ་ཉོན་མོངས་པ། །lhག་མ་rnམས་དང་skyེ་མཆེད་kyི། །lhག་མའང་rnམ་པ་གsuམ་ཉིད་kyིས། 

（鳩）14.2 染與於可染  染者亦復然  餘入餘煩惱  皆亦復如是 

（蔣）14.2 貪者貪所貪，煩惱亦如是︔餘入餘煩惱，三相亦復觀。 

།གཞན་དང་གཞན་du་rད་gyuར་ན། །གང་yིར་བlt་by་ལ་སོགས་པ། །གཞན་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་yིར་rད་པར་མི་འgyuར་རོ།  

（鳩）14.3 異法當有合  ⾒等無有異  異相不成故  ⾒等云何合 

（蔣）14.3 異法會合時，如⾒等諸法，然異非有故，會合不應理。  

།བlt་by་ལ་སོགས་འབའ་ཞིག་ལ། །གཞན་ཉིད་མེད་པར་མ་ཟད་kyི། །གང་ཡང་གང་དང་lhན་ཅིག་tu། །གཞན་པ་ཉིད་du་མི་འཐད་དོ།  

（鳩）14.4 非但⾒等法  異相不可得  所有⼀切法  皆亦無異相 

（蔣）14.4 非但⾒等法，異相不可得，所有⼀切法，異亦不應理。 

།གཞན་ནི་གཞན་ལ་བrེtན་ཏེ་གཞན། །གཞན་མེད་པར་གཞན་གཞན་མི་འgyuར། །གང་ལ་བrེtན་ཏེ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་མི་འཐད། 

（鳩）14.5 異因異有異  異離異無異  若法從因出  是法不異因 

（蔣）14.5 異因異⽽異，無異異非異︔舉凡觀待彼，彼此皆非異。 

།གལ་ཏེ་གཞན་ནི་གཞན་ལས་གཞན། །དེ་ཚU་གཞན་མེད་པར་གཞན་འgyuར། །གཞན་མེད་པར་ནི་གཞན་འgyuར་བ། །ཡོད་མིན་དེ་ཡི་yིར་ན་མེད། 

（鳩）14.6 若離從異異  應無異有異  離從異無異  是故無有異 

（蔣）14.6 若異因異異，成異卻無異，無異不成異，此故無異法。 

（佛護引⽂）14.6 若異因異異，無異亦應理，異之異從異，無異無彼異。 

།གཞན་ཉིད་གཞན་ལ་ཡོད་མ་མིན། །གཞན་མ་ཡིན་ལའང་ཡོད་པ་མིན། །གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་ནམ་དེ་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）14.7 異中無異相  不異中亦無  無有異相故  則無此彼異 

（蔣）14.7 異中無別異，非異中亦無，無有異相故，無異及非異。 

།དེ་ནི་དེ་དང་rད་པ་མེད། །གཞན་དང་གཞན་ཡང་rད་མི་འgyuར། །rད་བཞིན་པ་དང་rད་པ་དང་། །rད་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། 
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（鳩）14.8 是法不⾃合  異法亦不合  合者及合時  合法亦皆無 

（蔣）14.8 是法不⾃合，異法亦不合，正合及會合，會合者亦無。 

第⼗四品——觀合品——終。 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第⼗五品 

——觀⾃性品—— 

།རང་བཞིན་rgyu་དང་rkyེན་ལས་ནི། །འbyuང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །rgyu་དང་rkyེན་ལས་byuང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་byས་པ་ཅན་du་འgyuར། 

（鳩）15.1 眾緣中有性  是事則不然  性從眾緣出  即名為作法 

（蔣）15.1 是⾃性則非，由因緣所⽣︔將成因緣⽣，⾃性所造作。 

།རང་བཞིན་byས་པ་ཅན་ཞེས་byར། །ཇི་lt་buར་ན་ruང་བར་འgyuར། །རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་lོtས་པ་མེད་པ་ཡིན། 

（鳩）15.2 性若是作者  云何有此義  性名為無作  不待異法成 

（蔣）15.2 由⾃性造作，如何能應理︖⾃性非造作，且不待他法。 

།རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་gyི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །གཞན་gyི་དངོས་པ8འ\་རང་བཞིན་ནི། །གཞན་gyི་དངོས་པ8་ཡ\ན་ཞེས་བrོjད། 

（鳩）15.3 法若無⾃性  云何有他性  ⾃性於他性  亦名為他性 

（蔣）15.3 ⾃性若非有，豈有他事物︖他事物⾃性，名為他事物。 

།རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག །མ་གཏོགས་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །རང་བཞིན་དང་ནི་དངོས་པོ་དག །ཡོད་ན་དངོས་པོ་འgruབ་པར་འgyuར།  

（鳩）15.4 離⾃性他性  何得更有法  若有⾃他性  諸法則得成 

（蔣）15.4 ⾃性及他事，除彼無事物︔⾃性及他事，有即是事物。 

།གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་gruབ་ན། །དངོས་མེད་འgruབ་པར་མི་འgyuར་རོ། །དངོས་པོ་གཞན་du་འgyuར་བ་ནི། །དངོས་མེད་ཡིན་པར་skyེ་བོ་smr། 

（鳩）15.5 有若不成者  無云何可成  因有異法故  有壞名為無 

（蔣）15.5 事物若非有，非事物亦無。事物成異時，⼈說非事物。 

།གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངོས་དང་། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ཉིད་lt་བ། །དེ་དག་སངས་rgyས་བstན་པ་ལ། །དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）15.6 若⼈⾒有無  ⾒⾃性他性  如是則不⾒  佛法真實義 

（蔣）15.6 ⾒⾃性及異，事物非事物，彼等尚未⾒，佛教真實義。 

（佛護引⽂）15.6 ⾒事物及異，非事物為性，彼等尚未⾒，佛教真實義。 

།བཅོམ་ldན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མyེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། 

（鳩）15.7 佛能滅有無  於化迦旃延  經中之所說  離有亦離無 

（蔣）15.7 佛知事非事，於化迦旃延，經中之所說，有無⼆亦滅。 

།གལ་ཏེ་རང་བཞིན་gyིས་ཡོད་ན། །དེ་ནི་མེད་ཉིད་མི་འgyuར་རོ། །རང་བཞིན་གཞན་du་འgyuར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། 
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（鳩）15.8 若法實有性  後則不應異  性若有異相  是事終不然 

（蔣）15.8 若是有⾃性，其性不成無︔⾃性成相異，是事終不然。 

།རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་du་འgyuར་བ་གང་གི་ཡིན། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང། །གཞན་du་འgyuར་བ་ཇི་ltར་ruང་། 

（鳩）15.9 若法實有性  云何⽽可異  若法實無性  云何⽽可異 

（蔣）15.9 ⾃性若非有，異屬於何者︖雖⾃性若有，云何可成異︖ 

།ཡོད་ཅེས་by་བ་rtག་པར་འཛ�ན། །མེད་ཅེས་by་བ་ཆད་པར་lt། །དེ་yིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མི་byའོ།  

（鳩）15.10 定有則著常  定無則著斷  是故有智者  不應著有無 

（蔣）15.10 謂有則執常，謂無則⾒斷，此故於有無，智者皆不住。 

།གང་ཞིག་རང་བཞིན་gyིས་ཡོད་པ། །དེ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་rtག །sོŋན་byuང་ད་ltར་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）15.11 若法有定性  非無則是常  先有⽽今無  是則為斷滅 

（蔣）15.11 是法有⾃性，非無則是常︔先有⽽今無，故應成斷滅。 

第⼗五品——觀⾃性品——終。 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第⼗六品 

——觀縛解品—— 

།གལ་ཏེ་འdu་bེyད་འཁོར་ཞེ་ན། །དེ་དག་rtག་ན་མི་འཁོར་ཏེ། །མི་rtག་ན་ཡང་འཁོར་མི་འgyuར། །སེམས་ཅན་ལ་ཡང་རིམ་འདི་མuངས།  

（鳩）16.1 諸⾏往來者  常不應往來  無常亦不應  眾⽣亦復然 

（蔣）16.1 有為若輪轉，是常不輪轉，無常亦不轉，眾⽣亦復然。 

།གལ་ཏེ་གང་ཟག་འཁོར་ཞེ་ན། །uང་པ8་sky9་མཆེད་ཁམས་rnམས་ལ། །དེ་ནི་rnམ་པ་lŋས་བཙལ་ན། །མེད་ན་གང་ཞིག་འཁོར་བར་འgyuར། 

（鳩）16.2 若眾⽣往來  陰界諸入中  五種求盡無  誰有往來者 

（蔣）16.2 若眾⽣輪轉，蘊界諸入中，五種求盡無，何者在輪轉︖ 

།ཉེ་བར་ལེན་ནས་ཉེར་ལེན་པར་། །འཁོར་ན་srིད་པ་མེད་པར་འgyuར། །srིད་མེད་ཉེ་བར་ལེན་མེད་ན། །དེ་གང་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འgyuར།  

（鳩）16.3 若從身至身  往來即無身  若其無有身  則無有往來 

（蔣）16.3 近取復近取，若轉則無有，無有無近取，何者在輪轉︖ 

།འdu་bེyད་my་ངན་འདའ་བར་ནི། །ཇི་lt་buར་ཡང་མི་འཐད་དོ། །སེམས་ཅན་my་ངན་འདའ་བར་ཡང་། །ཇི་lt་buར་ཡང་འཐད་མི་འgyuར། 

（鳩）16.4 諸⾏若滅者  是事終不然  眾⽣若滅者  是事亦不然 

（蔣）16.4 諸⾏若涅槃，是事終不然︔有情若涅槃，是事亦不然。 

།skyེ་འཇིག་ཆོས་ཅན་འdu་bེyད་rnམས། །མི་འཆིང་gོrལ་བར་མི་འgyuར་ཏེ། །sŋ་མ་བཞིན་du་སེམས་ཅན་ཡང་། །མི་འཆིང་gོrལ་བར་མི་འgyuར་རོ། 

16.5 諸⾏⽣滅相，不縛亦不解，眾⽣如先說，不縛亦不解。 

།གལ་ཏེ་ཉེ་བར་ལེན་འཆིང་ན། །ཉེ་བར་ལེན་བཅས་འཆིང་མི་འgyuར། །ཉེ་བར་ལེན་མེད་མི་འཆིང་sེt། །གནས་skབས་གང་ཞིག་འཆིང་བར་འgyuར། 

（鳩）16.6 若身名為縛  有身則不縛  無身亦不縛  於何⽽有縛 

（蔣）16.6 若近取為縛，具近取非縛，無近取不縛，於何⽽有縛︖ 

།གལ་ཏེ་བཅིང་byའི་sŋ་རོལ་ན། །འཆིང་བ་ཡོད་ན་འཆིང་ལ་རག །དེ་ཡང་མེད་དེ་lhག་མ་ནི། །སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པས་བstན།  

（鳩）16.7 若可縛先縛  則應縛可縛  ⽽先實無縛  餘如去來答 

（蔣）16.7 縛前若有縛，則應成束縛，然此亦非有，餘如去來答。 

།རེ་ཞིག་བཅིངས་པ་མི་gོrལ་ཏེ། །མ་བཅིངས་པ་ཡང་gོrལ་མི་འgyuར། །བཅིངས་པ་gོrལ་བཞིན་ཡིན་འgyuར་ན། །བཅིངས་དང་gོrལ་བ་duས་གཅིག་འgyuར། 

（鳩）16.8 縛者無有解  無縛亦無解  縛時有解者  縛解則⼀時 

（蔣）16.8 縛者無有解，無縛亦無解，縛時是解時，縛解則同時。 
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།བདག་ནི་ལེན་མེད་my་ངན་འདའ། །myང་འདས་བདག་གིར་འgyuར་ར8་ཞ9ས། །དེ་ltར་གང་དག་འཛ�ན་དེ་ཡི། །ཉེར་ལེན་འཛ�ན་པ་ཆེན་པ8་ཡ\ན།  

（鳩）16.9 若不受諸法  我當得涅槃  若⼈如是者  還為受所縛 

（蔣）16.9 不受縛離苦，願我得涅槃，彼等諸執著，是⼤近取執。  

（佛護引⽂）16.9 不受縛離苦，願我得涅槃，彼等諸執著，非善知近取。 

།གང་ལ་my་ངན་འདས་བskyེད་མེད། །འཁོར་བ་བསལ་བའང་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་འཁོར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །my་ངན་འདས་པའང་ཅི་ཞིག་བrtག  

（鳩）16.10 不離於⽣死  ⽽別有涅槃  實相義如是  云何有分別 

（蔣）16.10 涅槃非⽣法，滅輪迴亦無，何是縛及解，為何如是觀︖ 

第⼗六品——觀縛解品——終。 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第⼗七品 

——觀業品—— 

།བདག་ཉིད་ལེགས་པར་sོdམ་པ་དང་། །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་byམས་སེམས་གང།  །དེ་ཆོས་དེ་ནི་འདི་གཞན་du། །འbrས་bu་དག་གི་ས་བོན་ཡིན།  

17.1 ⼈能降伏⼼，利益於眾⽣，是名為慈善，⼆世果報種。 

།drང་srོང་མཆོག་གིས་ལས་rnམས་ནི། །སེམས་པ་དང་ནི་བསམ་པར་གsuངས། །ལས་དེ་དག་ གི་bེy་brག་ནི། །rnམ་པ་du་མར་ཡོངས་su་བsgrགས།  6

（鳩）17.2 ⼤聖說⼆業  思與從思⽣  是業別相中  種種分別說 

（蔣）17.2 ⼤聖說⼆業，思及思已業，是業別相中，種種分別說。  

།དེ་ལ་ལས་གང་སེམས་པ་ཞེས། །གsuངས་པ་དེ་ན་ཡིད་kyིར་འདོད། །བསམ་པ་ཞེས་ནི་གང་གsuངས་པ། །དེ་ནི་luས་དང་ངག་གིར་ཡིན།  

（鳩）17.3 佛所說思者  所謂意業是  所從思⽣者  即是身⼜業 

（蔣）17.3 舉凡佛所說，思者是意業︔所說思已業，即是身⼜業。  

།ངག་དང་བskyོད་དང་མི་sོpང་བའི། །rnམ་རིག་bེyད་མིན་ཞེས་by་གང་། །sོpང་བའི་rnམ་རིག་bེyད་མིན་པ། །གཞན་དག་kyང་ནི་དེ་བཞིན་འདོད །  7

（鳩）17.4 身業及⼜業  作與無作業  如是四事中  亦善亦不善 

（蔣）17.4 語業及動業，非斷無表業，及斷無表業，餘業亦是許。 

།ལོངས་sོpyད་ལས་byuང་བསོད་ནམས་དང་། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་uལ་དེ་བཞིན། །སེམས་པ་དང་ནི་ཆོས་དེ་བduན། །ལས་su་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན།  

（鳩）17.5 從⽤⽣福德  罪⽣亦如是  及思為七法  能了諸業相 

（蔣）17.5 受⽤⽣福報，以及非福報，思等該七法，許皆現為業。 

།གལ་ཏེ་sིmན་པའི་duས་བར་du། །གནས་ན་ལས་དེ་rtག་པར་འgyuར། །གལ་ཏེ་འགགས་ན་འགགས་gyuར་པ། །ཇི་ltར་འbrས་bu་skyེད་པར་འgyuར། 

17.6 業住至受報，是業即為常︔若滅即無業，云何⽣果報︖ 

།myu་gu་ལ་སོགས་rgyuན་གང་ནི། །ས་བོན་ལས་ནི་མངོན་པར་འbyuང་། །དེ་ལས་འbrས་bu་ས་བོན་ནི། །མེད་ན་དེ་ཡང་འbyuང་མི་འgyuར།  

（鳩）17.7 如芽等相續  皆從種⼦⽣  從是⽽⽣果  離種無相續 

（蔣）17.7 如芽等續流，皆從種⼦⽣，從⽽出⽣果，離種無芽續。 

（佛護引⽂）17.7 如芽等續流，皆從種⼦⽣，由種出⽣果，離種無芽續。 

།གང་yིར་ས་བོན་ལས་rgyuན་དང་། །rgyuན་ལས་འbrས་bu་འbyuང་འgyuར་ཞིང་། །ས་བོན་འbrས་buའི་sོŋན་འgོr་བ། །དེ་yིར་ཆད་མིན་rtག་མ་ཡིན།  

 雖然對勘版本寫的是 བདག 字，應該為誤。6

 雖然對勘版本寫的是 འདོར 字，應該為誤。7
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（鳩）17.8 從種有相續  從相續有果  先種後有果  不斷亦不常 

（蔣）17.8 從種有續流，從續流⽣果，果前有種故，不斷亦不常。 

།སེམས་kyི་rgyuན་ནི་གང་ཡིན་པ། །སེམས་ལས་མངོན་པར་འbyuང་བར་འgyuར།  །དེ་ལས་འbrས་bu་སེམས་lt་ཞིག །མེད་ན་དེ་ཡང་འbyuང་མི་འgyuར།  

（鳩）17.9 如是從初⼼  ⼼法相續⽣  從是⽽有果  離⼼無相續 

（蔣）17.9 ⼀切思續流，皆由思現起，由思出⽣果，無思無果續。 

།གང་yིར་སེམས་ལས་rgyuན་དང་ནི། །rgyuན་ལས་འbrས་bu་འbyuང་འgyuར་ཞིང་། །ལས་ནི་འbrས་buའི་sོŋན་འgོr་བ། །དེ་yིར་ཆད་མིན་rtག་མ་ཡིན།  

（鳩）17.10 從⼼有相續  從相續有果  先業後有果  不斷亦不常 

（蔣）17.10 從思有續流，從續流⽣果，果前有業故，不斷亦不常。 

།དཀར་པ8འ\་ལས་kyི་ལམ་བcu་པོ། །ཆོས་sgruབ་པ་ཡི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། །ཆོས་kyི་འbrས་bu་འདི་གཞན་du། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་rnམ་lŋའོ།  

（鳩）17.11 能成福德者  是⼗⽩業道  ⼆世五欲樂  即是⽩業報 

（蔣）17.11 ⼗種⽩善道，是修法⽅便︔修法之果實，此後享五欲。 

（佛護引⽂）17.11 修法之⽅便，是⼗⽩善道，修法之果實，此後享五欲。 

།གལ་ཏེ་བrtག་པ་དེར་འgyuར་ན། །ཉེས་པ་ཆེན་པོ་མང་པོར་འgyuར། །དེ་lt་བས་ན་བrtག་པ་དེ། །འདིར་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）17.12 若如汝分別  其過則甚多  是故汝所說  於義則不然 

（蔣）17.12 若如汝所觀，其過則甚多，是故汝所觀，於義則不然。 

།སངས་rgyས་rnམས་དང་རང་rgyལ་དང་། །ཉན་ཐོས་rnམས་kyིས་གང་གsuངས་པའི། །བrtག་པ་གང་ཞིག་འདིར་འཐད་པ། །དེ་ནི་རབ་tu་བrོjད་པར་by། 

（鳩）17.13 今當復更說  順業果報義  諸佛辟⽀佛  賢聖所稱歎 

（蔣）17.13 諸佛辟⽀佛，諸聲聞所說，彼觀合理義，今當細宣說： 

།ཇི་ltར་དཔང་rgy་དེ་བཞིན་uད ། །མི་ཟ་ལས་ནི་bu་ལོན་བཞིན། །དེ་ནི་ཁམས་ལས་rnམ་པ་བཞི། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་luང་མ་བstན།  8

（鳩）17.14 不失法如券  業如負財物  此性則無記  分別有四種 

（蔣）17.14 不失法如券，業如負財物。隨界有四相︔此性則無記︔ 

（佛護引⽂）17.14 猶如債之券，如是業不失。 隨界有四相︔此性則無記︔ 

།sོpང་བས་spང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །བsgོམ་པས་spང་བ་ཉིད་kyང་ཡིན། །དེ་yིར་uད་མི་ཟ་བ་ཡིས། །ལས་kyི་འbrས་bu་skyེད་པར་འgyuར།  

（鳩）17.15 ⾒諦所不斷  但思惟所斷  以是不失法  諸業有果報 

 雖然對勘版本寫的是 uང་། 字，應該為誤。8
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（蔣）17.15 ⾒諦所不斷，卻由修所斷︔以是不失法，諸業有果報。  

།གལ་ཏེ་sོpང་བས་spང་བ་དང་། །ལས་འཕོ་བ་ཡིས་འཇིག་འgyuར་ན། །དེ་ལ་ལས་འཇིག་ལ་སོགས་པའི། །skyོན་rnམས་su་ནི་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）17.16 若⾒諦所斷  ⽽業至相似  則得破業等  如是之過咎 

（蔣）17.16 若斷除所斷，業轉故成滅，應成破業等，如是之過咎。 

（佛護引⽂） 17.16 若⾒諦所斷，⽽業至相似，則得破業等，如是之過咎。 

།ཁམས་མuངས་ལས་ནི་ཆ་མuངས་དང་། །ཆ་མི་མuངས་པ་ཐམས་ཅད་kyི། །དེ་ནི་ཉིང་མཚམས་sོbyར་བའི་ཚU། །གཅིག་པ8་ཁK་ན་skyེ་བར་འgyuར།  

17.17 ⼀切諸⾏業，相似不相似，⼀界初受身，爾時報獨⽣。 

།མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་rnམ་གཉིས་པོ། །kuན་gyི་ལས་དང་ལས་kyི་དེ། །ཐ་དད་པར་ནི་skyེ་འgyuར་ཞིང་། །rnམ་པར་sིmན་kyང་གནས་པ་ཡིན།  

（鳩）17.18 如是⼆種業  現世受果報  或⾔受報已  ⽽業猶故在 

（蔣）17.18 現世⼆種業：諸業及彼業，皆以相異⽣，其異熟亦有。 

（佛護引⽂） 17.18 於現世中有，如是⼆種業，彼⽣為相異，其異熟亦有。 

།དེ་ནི་འbrས་bu་འཕོ་བ་དང། །ཤི་བར་gyuར་ན་འགག་པར་འgyuར། །དེ་ཡི་rnམ་དbེy་ཟག་མེད་དང་། །ཟག་དང་བཅས་པར་ཤེས་པར་by།  

（鳩）17.19 若度果已滅  若死已⽽滅  於是中分別  有漏及無漏 

（蔣）17.19 其滅由證果，及由死⽽滅︔應知其有⼆：有漏及無漏。 

།sོtང་པ་ཉིད་དང་ཆད་ མེད་དང། །འཁོར་བ་དང་ནི་rtག་པ་མིན། །ལས་rnམས་uད་མི་ཟ་བའི་ཆོས། །སངས་rgyས་kyིས་ནི་བstན་པ་ཡིན། 9

（鳩）17.20 雖空亦不斷  雖有亦不常  業果報不失  是名佛所說 

（蔣）17.20 雖空亦不斷，輪迴亦非常，諸業不失壞，是佛所宣說。 

།གང་yིར་ལས་ནི་skyེ་བ་མེད། །འདི་ltར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་yིར། །གང་yིར་དེ་ནི་མ་skyེས་པ། །དེ་yིར་uད་ཟར་མི་འgyuར་རོ། 

（鳩）17.21 諸業本不⽣  以無定性故  諸業亦不滅  以其不⽣故 

（蔣）17.21 諸業本不⽣，因無⾃性故，是以無⽣故，失壞不應理。 

（佛護引⽂）17.21 諸業本不⽣，因無實性故，是以無⽣故，失壞不應理。 

།གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད། །rtག་པར་འgyuར་བར་ཐེ་ཚpམ་མེད། །ལས་ནི་byས་པ་མ་ཡིན་འgyuར། །rtག་ལ་by་བ་མེད་yིར་རོ།  

（鳩）17.22 若業有性者  是即名為常  不作亦名業  常則不可作 

（蔣）17.22 業若有⾃性，成常莫起疑，且成無作性，常則無作故。 
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།ཅི་sེt་ལས་ནི་མ་byས་ན། །མ་byས་པ་དང་rད་འཇིགས་འgyuར། །ཚངས་sོpyད་གནས་པ་མ་ཡིན་པའང། །དེ་ལ་skyོན་du་ཐལ་བར་འgyuར། 

（鳩）17.23 若有不作業  不作⽽有罪  不斷於梵⾏  ⽽有不淨過 

（蔣）17.23 業若無作性，合無作則畏，雖不住梵⾏，仍應成其過。 

།ཐ་sད་ཐམས་ཅད་ཉིད་དང་ཡང་། །འགལ་བར་འgyuར་བར་ཐེ་ཚpམ་མེད། །བསོད་ནམས་དང་ནི་sིdག་bེyད་པའི། །rnམ་པར་དbེy་བའང་འཐད་མི་འgyuར། 

（鳩）17.24 是則破⼀切  世間語⾔法  作罪及作福  亦無有差別 

（蔣）17.24 諸名⾔亦是，相違莫起疑，作罪及作福，亦無有差別。 

།དེ་ནི་rnམ་sིmན་sིmན་gyuར་པ། །ཡང་དང་ཡང་du་rnམ་sིmན་འgyuར། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །གང་yིར་ལས་གནས་དེ་ཡི་yིར། 

（鳩）17.25 若⾔業決定  ⽽⾃有性者  受於果報已  ⽽應更復受 

（蔣）17.25 受於果報已，⽽應更復受︔若⾔有⾃性，則業應永住。 

（佛護引⽂）17.25 受於果報已，⽽應更復受，決定有業故，存在⾃性故。 

།ལས་འདི་ཉོན་མོངས་བདག་ཉིད་ལ། །ཉོན་མོངས་དེ་དག་ཡང་དག་མིན། །གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མིན། །ལས་ནི་ཡང་དག་ཇི་ltར་ཡིན། 

（鳩）17.26 若諸世間業  從於煩惱⽣  是煩惱非實  業當何有實 

（蔣）17.26 業於惑性中，彼惑等非實，若惑非實有，如何業為實︖ 

།ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་ནི། །luས་rnམས་kyི་ནི་rkyེན་du་བstན། །གལ་ཏེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ། །དེ་sོtང་luས་ལ་ཇི་ltར་བrོjད།  

（鳩）17.27 諸煩惱及業  是說身因緣  煩惱諸業空  何況於諸身 

（蔣）17.27 諸煩惱及業，是說身因緣︔諸煩惱業空，如何說諸身︖ 

།མ་རིག་བsིgrབས་པའི་sky་བོ་གང་། །srེད་ldན་དེ་མི་ཟ་བ་པོ། །དེ་ཡང་bེyད་ལས་གཞན་མིན་ཞིང་། །དེ་ཉིད་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། 

（鳩）17.28 無明之所蔽  愛結之所縛  ⽽於本作者  不即亦不異 

（蔣）17.28 無明蔽有情，是具愛食者，⽽於本作者，不即亦不異。 

།གང་གི་yིར་ན་ལས་འདི་ནི། །rkyེན་ལས་byuང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །rkyེན་མིན་ལས་byuང་ཡོད་མིན་པ། །དེ་yིར་bེyད་པ་པོ་ཡང་མེད།  

（鳩）17.29 業不從緣⽣  不從非緣⽣  是故則無有  能起於業者 

（蔣）17.29 業不從緣⽣，不從非緣⽣，是故則無有，造業者亦無。 

།གལ་ཏེ་ལས་དང་bེyད་མེད་ན། །ལས་skyེས་འbrས་bu་ག་ལ་ཡོད། །ཅི་sེt་འbrས་bu་ཡོད་མིན་ན། །ཟ་བ་པོ་lt་ག་ལ་ཡོད།  

17.30 無業無作者，何有業⽣果，若其無有果，何有受果者︖ 

།ཇི་ltར་sོtན་པས་spruལ་པ་ནི། །rǳu་འruལ་uན་ཚpགས་kyིས་spruལ་ཞིང་། །spruལ་པ་དེ་ཡང་spruལ་པ་ན། །slར་ཡང་གཞན་ནི་spruལ་པ་ltར།  
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（鳩、蔣）17.31 如世尊神通，所作變化⼈，如是變化⼈，復變作化⼈。 

（佛護引⽂）17.31 如圓滿神通，所作變化⼈，復變化作他，其變為相異。 

།དེ་བཞིན་bེyད་པ8་ད9་ལས་གང་། །byས་པའང་spruལ་པའི་rnམ་པ་བཞིན། །དཔེར་ན་spruལ་པས་spruལ་གཞན་ཞིག །spruལ་པ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ནོ།  

（鳩）17.32 如初變化⼈  是名為作者  變化⼈所作  是則名為業 

（蔣）17.32 作者所造業，亦如變化相，如化復變他，⽽⾏變化事。 

།ཉོན་མོངས་ལས་དང་luས་rnམས་དང་། །bེyད་པ་པོ་དང་འbrས་bu་དག །dིr་ཟའི་gོrང་yེར་lt་bu་དང་། །sིmག་rgyu་rmི་ལམ་འdr་བ་ཡིན།  

（鳩）17.33 諸煩惱及業  作者及果報  皆如幻與夢  如炎亦如響 

（蔣）17.33 煩惱業及身，作者及果報，如乾闥婆城，如幻亦如夢。 

第⼗七品——觀業品——終。 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第⼗八品 

——觀我、法品—— 

།གལ་ཏེ་uང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །skyེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་du་འgyuར། །གལ་ཏེ་uང་པོ་rnམས་ལས་གཞན། །uང་པ8འ\་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འgyuར། 

（鳩）18.1 若我是五陰  我即為⽣滅  若我異五陰  則非五陰相 

（蔣）18.1 如果蘊是我，即是⽣滅者︔若從蘊⽽異，蘊相不應有。 

།བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། །བདག་དང་བདག་གི་ཞི་བའི་yིར། །ངར་འཛ�ན་ང་ཡིར་འཛ�ན་མེད་འgyuར། 

（鳩）18.2 若無有我者  何得有我所  滅我我所故  名得無我智 

（蔣）18.2 設若無有我，何得有我所︖滅我我所故，不執我我所。 

།ངར་འཛ�ན་ང་ཡིར་འཛ�ན་མེད་གང། །དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ངར་འཛ�ན་ང་ཡིར་འཛ�ན་པ་མེད་པར། །གང་གིས་མཐོང་བས་མི་འཐོང་ངོ་། 

（鳩）18.3 得無我智者  是則名實觀  得無我智者  是⼈為希有 

（蔣）18.3 不執我我所，不執者亦無︔不執我我所，⾒故⽽不⾒。  

།ནང་དང་yི་རོལ་ཉིད་དག་ལ། །བདག་དང་བདག་གི་sམ་ཟད་ན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་འགག་འgyuར་ཞིང་། །དེ་ཟད་པས་ན་skyེ་བ་ཟད། 

（鳩）18.4 內外我我所  盡滅無有故  諸受即為滅  受滅則身滅 

（蔣）18.4 若於內外法，滅我我所想，則應滅近取，滅彼故滅⽣。  

（佛護引⽂）18.4 諸內外法中，若滅我我所，則應滅近取，滅彼故滅⽣。 

།ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་rnམ་rོtག་ལས། །དེ་དག་sོprས་ལས་sོprས་པ་ནི། །sོtང་པ་ཉིད་kyིས་འགག་པར་འgyuར།  

（鳩）18.5 業煩惱滅故  名之為解脫  業煩惱非實  入空戲論滅 

（蔣）18.5 滅業惑得脫，業惑從妄念，彼從戲論有，依空滅戲論。  

།བདག་གིས་ཞེས་kyང་བཏགས་gyuར་ཅིང་། །བདག་མེད་ཅེས་kyང་བstན་པར་gyuར།  

།སངས་rgyས་rnམས་kyི་བདག་དང་ནི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་kyང་བstན།  

（鳩）18.6 諸佛或說我  或說於無我  諸法實相中  無我無非我 

（蔣）18.6 諸佛或說我，或說於無我，諸佛亦或說，我無我皆無。 

།བrོjད་པར་by་བ་ldོག་པ་sེt། །སེམས་kyི་sོpyད་yuལ་ldོག་པས་སོ། །མ་skyེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ཉིད་my་ངན་འདས་དང་མuངས། 

（鳩）18.7 諸法實相者  ⼼⾏⾔語斷  無⽣亦無滅  寂滅如涅槃 

（蔣）18.7 所詮將還滅，還滅⼼⾏境，無⽣及無滅，法性同涅槃。 
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།ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཉིད། །ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །དེ་ནི་སངས་rgyས་rེjས་བstན་པའོ། 

18.8 ⼀切實非實，亦實亦非實︔非實非非實，是名諸佛法。 

།གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །sོprས་ པ་rnམས་kyིས་མ་sོprས་ པ། །rnམ་rོtག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །དེ་ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ།  10 11

（鳩）18.9 ⾃知不隨他  寂滅無戲論  無異無分別  是則名實相 

（蔣）18.9 非隨他⽽知，寂靜離戲論，無妄念非異，此為彼性相。 

།གང་ལ་བrེtན་ཏེ་གང་འbyuང་བ། །དེ་ནི་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་མིན། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་yིར། །དེ་yིར་ཆད་མིན་rtག་མ་ཡིན།  

（鳩）18.10 若法從緣⽣  不即不異因  是故名實相  不斷亦不常 

（蔣）18.10 由何⽣某法，彼皆非彼性，亦非迥異彼，非斷亦非常。  

།སངས་rgyས་འཇིག་rེtན་མགོན་rnམས་kyི། །བstན་པ་བduད་rིʦར་gyuར་པ་དེ། །དོན་གཅིག་མ་ཡིན་ཐ་དད་མིན། །ཆད་པ་མ་ཡིན་rtག་མ་ཡིན།  

（鳩）18.11 不⼀亦不異  不常亦不斷  是名諸世尊  教化⽢露味 

（蔣）18.11 是名諸世尊，教化⽢露味，即非⼀及異，不斷亦不常。 

（佛護引⽂）18.11 不⼀亦不異，不斷亦不常，是名諸世尊，教化⽢露味。 

།rོǳགས་སངས་rgyས་rnམས་མ་byuང་ཞིང་། །ཉན་ཐོས་rnམས་ནི་ཟད་gyuར་kyང་། །རང་སངས་rgyས་kyི་ཡེ་ཤེས་ནི། །sོtན་པ་མེད་ལས་རབ་tu་skyེ།  

（鳩）18.12 若佛不出世  佛法已滅盡  諸辟⽀佛智  從於遠離⽣ 

（蔣）18.12 若佛不出世，諸聲聞將滅︔諸辟⽀佛智，無佛亦可⽣。 

第⼗八品——觀我、法品——終。 

 雖然對勘版本寫的是 sོpས། 字，應該為誤。10

 雖然對勘版本寫的是 sོpས། 字，應該為誤。11
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第⼗九品 

——觀時品—— 

།ད་ltར་byuང་དང་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏེ་འདས་ལ་lོtས་gyuར་ན། །ད་ltར་byuང་དང་མ་འོངས་པ། །འདས་པའི་duས་ན་ཡོད་པར་འgyuར།  

（鳩）19.1 若因過去時  有未來現在  未來及現在  應有過去時 

（蔣）19.1 現在及未來，若待過去時，現在及未來，過去中應有。 

།ད་ltར་byuང་དང་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏེ་དེ་ན་མེད་gyuར་ན། །ད་ltར་byuང་དང་མ་འོངས་པ། །ཇི་ltར་དེ་ལ་lོtས་པར་འgyuར། 

（鳩）19.2 若過去時中  無未來現在  未來現在時  云何因過去 

（蔣）19.2 現在及未來，若於彼時無，現在及未來，如何觀待彼︖  

།འདས་པ་ལ་ནི་མ་lོtས་པར། །དེ་གཉིས་gruབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་yིར་ད་ltར་byuང་བ་དང་། །མ་འོངས་duས་kyང་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）19.3 不因過去時  則無未來時  亦無現在時  是故無⼆時 

（蔣）19.3 不觀待過去，彼⼆時非有，此故無現在，亦無未來時。  

།རིམ་པའི་uལ་ནི་འདི་ཉིད་kyིས། །lhག་མ་གཉིས་པོ་བsnོར་བ་དང་། །མཆོག་དང་ཐ་མ་འbིrང་ལ་སོགས། །གཅིག་ལ་སོགས་པའང་ཤེས་པར་by།  

（鳩）19.4 以如是義故  則知餘⼆時  上中下⼀異  是等法皆無 

（蔣）19.4 以如是義故，則知餘⼆時，上中下及⼀，是等法皆謬。 

།མི་གནས་duས་ནི་འཛ�ན་མི་bེyད། །གང་ཞིག་གzuང་བར་by་བའི་duས། །གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །མ་བzuང་duས་ནི་ཇི་ltར་གདགས།  

（鳩）19.5 時住不可得  時去亦叵得  時若不可得  云何說時相 

（蔣）19.5 無時不可持，持時物不住，於不持時中，豈能有施設︖  

།གལ་ཏེ་duས་ནི་དངོས་བrེtན་ཏེ། །དངོས་མེད་duས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ན། །duས་lt་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། 

（鳩）19.6 因物故有時  離物何有時  物尚無所有  何況當有時 

（蔣）19.6 若時待事物，離物何有時︖物尚無所有，何況當有時。 

（佛護引⽂）19.6 若時觀待前，離物何有時︖ 物尚無所有，何況當有時。 

第⼗九品——觀時品——終。 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第⼆⼗品 

——觀和合品—— 

།གལ་ཏེ་rgyu་དང་rkyེན་rnམས་kyི། །ཚpགས་པ་ཉིད་ལས་skyེ་འgyuར་ཞིང་། །ཚpགས་ལ་འbrས་bu་ཡོད་ན་ནི། །ཇི་ltར་ཚpགས་པ་ཉིད་ལས་skyེ།  

（鳩）20.1 若眾緣和合  ⽽有果⽣者  和合中已有  何須和合⽣ 

（蔣）20.1 若眾緣和合，⽽有果⽣者，和合中有果，和合豈⽣果︖  

།གལ་ཏེ་rgyu་དང་rkyེན་rnམས་kyི། །ཚpགས་པ་ཉིད་ལས་skyེ་འgyuར་ཞིང་། །ཚpགས་ལ་འbrས་bu་མེད་ན་ནི། །ཇི་ltར་ཚpགས་པ་ཉིད་ལས་skyེ།  

（鳩）20.2 若眾緣和合  是中無果者  云何從眾緣  和合⽽果⽣ 

（蔣）20.2 若因緣和合，是中無果者，和合中無果，和合豈⽣果︖ 

།གལ་ཏེ་rgyu་དང་rkyེན་rnམས་kyི། །ཚpགས་ལ་འbrས་bu་ཡོད་ན་ནི། །ཚpགས་ལ་གzuང་du་ཡོད་རིགས་ན། །ཚpགས་པ་ཉིད་ལ་གzuང་du་མེད།  

20.3 若眾緣和合，是中有果者，和合中應有，⽽實不可得。  

།གལ་ཏེ་rgyu་དང་rkyེན་rnམས་kyི། །ཚpགས་ལ་འbrས་bu་མེད་ན་ནི། །rgyu་rnམས་དང་ནི་rkyེན་དག་kyང་། །rgyu་rkyེན་མ་ཡིན་མuངས་པར་འgyuར།  

20.4 若眾緣和合，是中無果者，是則眾因緣，與非因緣同。 

།གལ་ཏེ་rgyuས་ནི་འbrས་bu་ལ། །rgyu་bིyན་ནས་ནི་འགག་འgyuར་ན། །གང་bིyན་པ་དང་གང་འགགས་པའི། །rgyu་ཡི་བདག་ཉིད་གཉིས་su་འgyuར།  

（鳩）20.5 若因與果因  作因已⽽滅  是因有⼆體  ⼀與⼀則滅 

（蔣）20.5 若因給予果，因⽣⽽後滅，是因有⼆體：⼀⽣及⼀滅。 

།གལ་ཏེ་rgyuས་ནི་འbrས་bu་ལ། །rgyu་མ་bིyན་པར་འགག་འgyuར་ན། །rgyu་འགགས་ནས་ནི་skyེས་པ་ཡི། །འbrས་bu་དེ་དག་rgyu་མེད་འgyuར། 

20.6 若因不與果，作因已⽽滅，因滅⽽果⽣，是果則無因。 

།གལ་ཏེ་ཚpགས་དང་lhན་ཅིག་tu། །འbrས་bu་ཡང་ནི་skyེ་འgyuར་ན། །skyེད་པར་bེyད་དང་བskyེད་by་གང་། །duས་གཅིག་པར་ནི་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）20.7 若眾緣和時  ⽽有果⽣者  ⽣者及可⽣  則為⼀時俱 

（蔣）20.7 若眾緣合時，⽽有果⽣者，能⽣及所⽣，應成為⼀時。 

།གལ་ཏེ་ཚpགས་པའི་sŋ་རོལ་du། །འbrས་bu་skyེས་པར་gyuར་ན་ནི། །rgyu་དང་rkyེན་rnམས་མེད་པ་ཡི། །འbrས་bu་rgyu་མེད་འbyuང་བར་འgyuར།  

（鳩）20.8 若先有果⽣  ⽽後眾緣合  此即離因緣  名為無因果 

（蔣）20.8 若先有果⽣，⽽後眾緣合，此即離因緣，無因⽽⽣果。 

།གལ་ཏེ་rgyu་འགགས་འbrས་bu་ན། །rgyu་ནི་kuན་tu་འཕོ་བར་འgyuར། །sོŋན་skyེས་པ་ཡི་rgyu་ཡང་ནི། །ཡང་skyེ་བར་ནི་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）20.9 若因變為果  因即至於果  是則前⽣因  ⽣已⽽復⽣ 
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（蔣）20.9 滅因後有果，因即至於果，是則前⽣因，⽣已⽽復⽣。 

།འགགས་པ་nuབ་པར་gyuར་པ་ཡིས། །འbrས་bu་skyེས་པ་ཇི་ltར་skyེད། །འbrས་bu་དང་ནི་འbེrལ་བའི་rgyu། །གནས་པས་kyང་ནི་ཇི་ltར་skyེད།  

（鳩）20.10 云何因滅失  ⽽能⽣於果  又若因在果  云何因⽣果 

（蔣）20.10 云何因滅失，⽽能⽣其果︖又若因有果，云何因⽣果︖  

།ཅི་sེt་rgyu་འbrས་མི་འbེrལ་ན། །འbrས་bu་གང་ཞིག་skyེད་པར་bེyད། །rgyuས་ནི་མཐོང་དང་མ་མཐོང་བར། །འbrས་bu་skyེད་པར་མི་bེyད་དོ། 

（鳩）20.11 若因遍有果  更⽣何等果  因⾒不⾒果  是⼆俱不⽣ 

（蔣）20.11 因果若無關，所⽣果為何︖⾒或與不⾒，是因不⽣果。 

།འbrས་bu་འདས་པ་rgyu་འདས་དང་། །མ་skyེས་པ་དང་skyེས་པ་དང། །lhན་ཅིག་rད་པར་འgyuར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）20.12 若⾔過去因  ⽽於過去果  未來現在果  是則終不合 

（蔣）20.12 若⾔過去果，⽽於過去因，未來及現在，終不同時合。  

།འbrས་bu་skyེས་པ་rgyu་མ་skyེས།  །འདས་པ་དང་ནི་skyེས་པ་དང་། །lhན་ཅིག་rད་པར་འgyuར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）20.13 若⾔未來因  ⽽於未來果  現在過去果  是則終不合 

（蔣）20.13 若⾔未⽣果，會合未⽣因，過去及已⽣，是則終不合。  

།འbrས་bu་མ་skyེས་rgyu་skyེས་དང་། །མ་skyེས་པ་དང་འདས་པ་དང་། །lhན་ཅིག་rད་པར་འgyuར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

（鳩）20.14 若⾔現在因  ⽽於現在果  未來過去果  是則終不合 

（蔣）20.14 若⾔未⽣果，會合已⽣因，未⽣及過去，是則終不合。 

།rད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །rgyuས་ནི་འbrས་bu་ཇི་ltར་skyེད། །rད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང། །rgyuས་ནི་འbrས་bu་ཇི་ltར་skyེད། 

20.15 若不和合者，因何能⽣果︖若有和合者，因何能⽣果︖ 

།གལ་ཏེ་འbrས་buས་sོtང་པའི་rgyuས། །ཇི་ltར་འbrས་bu་skyེད་པར་bེyད། །གལ་ཏེ་འbrས་buས་མི་sོtང་rgyuས། །ཇི་ltར་འbrས་bu་skyེད་པར་bེyད། 

（鳩）20.16 若因空無果  因何能⽣果  若因不空果  因何能⽣果 

（蔣）20.16 若因中無果，因何能⽣果︖若因中有果，因何能⽣果︖ 

།འbrས་bu་མི་sོtང་skyེ་མི་འgyuར། །མི་sོtང་འགག་པར་མི་འgyuར་རོ། །མི་sོtང་དེ་ནི་མ་འགགས་དང། །མ་skyེས་པར་ཡང་འgyuར་བ་ཡིན།  

20.17 果不空不⽣，果不空不滅，以果不空故，不⽣亦不滅。 

།sོtང་པ་ཇི་ltར་skyེ་འgyuར་ཞིང་། །sོtང་པ་ཇི་ltར་འགག་པར་འgyuར། །sོtང་པ་དེ་ཡང་མ་འགགས་དང་། །མ་skyེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）20.18 果空故不⽣  果空故不滅  以果是空故  不⽣亦不滅 
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（蔣）20.18 果空豈能⽣，果空豈能滅，以果是空故，不⽣亦不滅。 

།rgyu་དང་འbrས་bu་གཅིག་ཉིད་du། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །rgyu་དང་འbrས་bu་གཞན་ཉིད་du། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ།  

20.19 因果是⼀者，是事終不然︔因果若異者，是事亦不然。 

།rgyu་དང་འbrས་bu་གཅིག་ཉིད་ན། །བskyེད་by་skyེད་bེyད་གཅིག་tu་འgyuར། །rgyu་དང་འbrས་bu་གཞན་ཉིད་ན། །rgyu་དང་rgyu་མིན་མuངས་པར་འgyuར།  

20.20 若因果是⼀，⽣及所⽣⼀︔若因果是異，因則同非因。 

།འbrས་bu་ང8་བ8་ཉ\ད་ཡོད་ན། །rgyuས་ནི་ཅི་ཞིག་skyེད་པར་bེyད། །འbrས་bu་ང8་བ8་ཉ\ད་མེད་ན། །rgyuས་ནི་ཅི་ཞིག་skyེད་པར་bེyད།  

（鳩）20.21 若果定有性  因為何所⽣  若果定無性  因為何所⽣ 

（蔣）20.21 若果定有性，因所⽣爲何︖若果定無性，因所⽣爲何︖ 

།skyེད་པར་bེyད་པ་མ་ཡིན་ན། །rgyu་ཉིད་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །rgyu་ཉིད་འཐད་པ་ཡོད་མིན་ན། །འbrས་bu་གང་གི་ཡིན་པར་འgyuར། 

（鳩）20.22 因不⽣果者  則無有因相  若無有因相  誰能有是果 

（蔣）20.22 因若不⽣果，因則不應理，因若不應理，果屬於何者︖  

།rgyu་rnམས་དང་ནི་rkyེན་དག་གི །ཚpགས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡིས་ནི། །བདག་གིས་བདག་ཉིད་མི་skyེད་ན། །འbrས་bu་ཇི་ltར་skyེད་པར་bེyད།  

20.23 若從眾因緣，⽽有和合⽣，和合⾃不⽣，云何能⽣果︖ 

།དེ་yིར་ཚpགས་པས་byས་པ་མེད། །ཚpགས་མིན་byས་པའི་འbrས་bu་མེད། །འbrས་bu་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །rkyེན་gyི་ཚpགས་པ་ག་ལ་ཡོད།  

（鳩）20.24 是故果不從  緣合不合⽣  若無有果者  何處有合法 

（蔣）20.24 是故果不從，緣合不合⽣。若無有果者，豈有緣和合︖ 

第⼆⼗品——觀和合品——終。 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第⼆⼗⼀品 

——觀⽣滅品—— 

།འཇིག་པ་འbyuང་བ་མེད་པར་རམ། །lhན་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །འbyuང་བ་འཇིག་པ་མེད་པར་རམ། །lhན་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན།  

（鳩）21.1 離成及共成  是中無有壞  離壞及共壞  是中亦無成 

（蔣）21.1 滅非由無⽣，同俱亦非有︔⽣非由無滅，同俱亦非有。 

།འཇིག་པ་འbyuང་བ་མེད་པར་ནི། །ཇི་lt་buར་ན་ཡོད་པར་gyuར། །skyེ་བ་མེད་པར་འཆི་བར་འgyuར། །འཇིག་པ་འbyuང་བ་མེད་པར་མེད།  

（鳩）21.2 若離於成者  云何⽽有壞  如離⽣有死  是事則不然 

（蔣）21.2 若是⽣非有，豈能有壞滅︖如離⽣有死，滅非由無⽣。  

།འཇིག་པ་འbyuང་དང་lhན་ཅིག་tu། །ཇི་ltར་ཡོད་པ་ཉིད་du་འgyuར། །འཆི་བ་skyེ་དང་duས་གཅིག་tu། །ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）21.3 成壞共有者  云何有成壞  如世間⽣死  ⼀時俱不然 

（蔣）21.3 滅⽣若同俱，是故豈能有︖如世間⽣死，⼀時俱不然。 

།འbyuང་བ་འཇིག་པ་མེད་པར་ནི། །ཇི་lt་buར་ན་ཡོད་པར་འgyuར། །དངོས་པོ་rnམས་ལ་མི་rtག་ཉིད། །ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）21.4 若離於壞者  云何當有成  無常未曾有  不在諸法時 

（蔣）21.4 若⽣由無滅，是故豈能有︖於諸事物中，未曾離無常。 

།འbyuང་བ་འཇིག་དང་lhན་ཅིག་tu། །ཇི་ltར་ཡོད་པ་ཉིད་du་འgyuར། །skyེ་བ་འཆི་དང་duས་གཅིག་tu། །ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། 

（蔣）21.5 是故⽣與滅，豈能同時有︖如同⽣與死，⼀時俱不然。 

（佛護引⽂）21.5 是故⽣與滅，豈能同時有︖如同⽣與死，同俱不應理。 

།གང་དག་ཕན་uན་lhན་ཅིག་གམ། །ཕན་uན་lhན་ཅིག་མ་ཡིན་པར། །gruབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་དག་gruབ་པ་ཇི་ltར་ཡོད།  

（鳩）21.6 成壞共無成 離亦無有成  是⼆俱不可  云何當有成 

（蔣）21.6 是故不應理，相互同俱有，或由非互俱，豈能有彼等︖ 

།ཟད་ལ་འbyuང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་ཟད་པ་ལའང་འbyuང་བ་མེད། །ཟད་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་ཟད་པ་ལའང་འཇིག་པ་མེད། 

（鳩）21.7 盡則無有成  不盡亦無成  盡則無有壞  不盡亦不壞 

（蔣）21.7 盡則無有⽣，不盡亦不⽣，盡則無有滅，不盡亦不滅。  

།དངོས་པ8་ཡKད་པ་མ་ཡིན་པར། །འbyuང་དང་འཇིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འbyuང་དང་འཇིག་པ་མེད་པར་ནི། །དངོས་པ8་ཡKད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

（鳩）21.8 若離於成壞  是亦無有法  若當離於法  亦無有成壞 
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（蔣）21.8 事物既非有，無⽣亦無滅︔無⽣亦無滅，事物則非有。 

（佛護引⽂）21.8 無⽣亦無滅，事物則非有，事物既非有，無⽣亦無滅。 

།sོtང་ལ་འbyuང་དང་འཇིག་པ་དག །འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མི་sོtང་པ་ལའང་འbyuང་འཇིག་དག །འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། 

（鳩）21.9 若法性空者  誰當有成壞  若性不空者  亦無有成壞 

（蔣）21.9 若法性空者，⽣滅不應理，若性不空者，⽣滅亦非理。 

།འbyuང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །གཅིག་པ་ཉིད་du་མི་འཐད་དོ། །འbyuང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །གཞན་ཉིད་du་ཡང་མི་འཐད་དོ།  

（鳩）21.10 成壞若⼀者  是事則不然  成壞若異者  是事亦不然 

（蔣）21.10 ⽣滅若⼀者，是事則不然︔⽣滅若異者，是事則不然。  

།འbyuང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །མཐོང་ངོ་sམ་du་yོད་སེམས་ན། །འbyuང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །གཏི་muག་ཉིད་kyིས་མཐོང་བ་ཡིན།  

21.11 若謂以眼⾒，⽽有⽣滅者，則為是癡妄，⽽⾒有⽣滅。 

།དངོས་པོ་དངོས་ལས་མི་skyེ་sེt། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས་མི་skyེ། །དངོས་མེད་དངོས་མེད་མི་skyེ་sེt། །དངོས་མེད་དངོས་ལས་མི་skyེའོ།  

（鳩）21.12 從法不⽣法  亦不⽣非法  從非法不⽣  法及於非法 

（蔣）21.12 由事物不⽣，事物非事物︔事物非事物，不⽣非事物。 

（佛護引⽂）21.12 由事物不⽣，事物非事物︔事物不⽣彼，非事不⽣彼。 

།དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་skyེ་sེt། །གཞན་ལས་skyེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ལས་skyེ་བ་ནི། །ཡོད་མིན་ཇི་ltར་skyེ་བར་འgyuར།  

（鳩）21.13 法不從⾃⽣  亦不從他⽣  不從⾃他⽣  云何⽽有⽣ 

（蔣）21.13 事物不⾃⽣，亦不從他⽣，不從⾃他⽣，云何⽽有⽣︖ 

།དངོས་པ8་ཡKད་པར་ཁས་blངས་ན། །rtག་དང་ཆད་པ་lt་བར་ནི། །ཐལ་བར་འgyuར་ཏེ་དངོས་དེ་ནི། །rtག་དང་མི་rtག་འgyuར་yིར་རོ། 

（鳩）21.14 若有所受法  即墮於斷常  當知所受法  為常為無常 

（蔣）21.14 若許事物有，即常⾒斷⾒，事物則應成，常法及無常。 

།དངོས་པ8་ཡKད་པར་ཁས་blངས་kyང་། །ཆད་པར་མི་འgyuར་rtག་མི་འgyuར། །འbrས་bu་rgyu་ཡི་འbyuང་འཇིག་གི །rgyuན་དེ་srིད་པ་ཡིན་yིར་རོ། 

（鳩）21.15 所有受法者  不墮於斷常  因果相續故  不斷亦不常 

（蔣）21.15 雖許事物有，不成斷及常︔果因⽣滅之，續流乃有故。 

།འbrས་bu་rgyu་ཡི་འbyuང་འཇིག་གི །rgyuན་དེ་srིད་པ་ཡིན་འgyuར་ན། །འཇིག་ལ་ཡང་skyེ་མེད་པའི་yིར། །rgyu་ནི་ཆད་པར་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）21.16 若因果⽣滅  相續⽽不斷  滅更不⽣故  因即為斷滅 

（蔣）21.16 果因⽣滅之，續流若是有，滅無復⽣故，因應成斷邊。 
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（佛護引⽂）21.16 若果⽣滅之，續流若是有，滅無復⽣故，因應成斷邊。 

།དངོས་པ8་ང8་བ8་ཉ\ད་ཡོད་ན། །དངོས་མེད་འgyuར་བར་མི་རིགས་སོ། །my་ངན་འདས་པའི་duས་ན་ཆད། །srིད་rgyuན་རབ་tu་ཞི་yིར་རོ། 

（鳩）21.17 法住於⾃性  不應有有無  涅槃滅相續  則墮於斷滅 

（蔣）21.17 事物若⾃性，非事物非理，涅槃時斷續，極滅有續故。 

།ཐ་མ་འགགས་པར་gyuར་པ་ན། །srིད་པ་དང་པ8་ར\གས་མི་འgyuར། །ཐ་མ་འགགས་པར་མ་gyuར་ཚU། །srིད་པ་དང་པ8་ར\གས་མི་འgyuར། 

（鳩）21.18 若初有滅者  則無有後有  初有若不滅  亦無有後有 

（蔣）21.18 若後成壞滅，初有不應理︔若後不壞滅，初有不應理。 

（佛護引⽂）21.18 若後成壞滅，初有將不成︔若後不壞滅，不結⽣初有。 

།གལ་ཏེ་ཐ་མ་འགག་བཞིན་ན། །དང་པ8་sky9་བར་འgyuར་ན་ནི། །འགག་བཞིན་པ་ནི་གཅིག་འgyuར་ཞིང། །skyེ་བཞིན་པ་ཡང་གཞན་du་འgyuར།  

（鳩）21.19 若初有滅時  ⽽後有⽣者  滅時是⼀有  ⽣時是⼀有 

（蔣）21.19 若後正滅時，是故⽽⽣有，正滅將成⼀，正⽣成他性。 

།གལ་ཏེ་འགག་བཞིན་skyེ་བཞིན་དག །lhན་ཅིག་tu་ཡང་རིགས་མིན་ན། །uང་པོ་གང་ལ་འཆི་འgyuར་བ། །དེ་ལ་skyེ་བ་འbyuང་འgyuར་རམ།  

（鳩）21.20 若⾔於⽣滅  ⽽謂⼀時者  則於此蘊死  即於此蘊⽣ 

（蔣）21.20 正滅及正⽣，同俱亦非理，蘊滅於何處，此處豈⽣蘊︖ 

（佛護引⽂）21.20 正滅及正⽣，同俱亦非有，蘊滅於何處，於此處⽣蘊。 

།དེ་ltར་duས་གsuམ་དག་tu་ཡང་། །srིད་པའི་rgyuན་ནི་མི་རིགས་ན། །duས་གsuམ་དག་tu་གང་མེད་པ། །དེ་ནི་ཇི་ltར་srིད་པའི་rgyuན།  

（鳩）21.21 三世中求有  相續不可得  若三世中無  何有有相續 

（蔣）21.21 三世中求有，續流不可得︔若三世中無，有續流豈有︖ 

第⼆⼗⼀品——觀⽣滅品——終。 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第⼆⼗⼆品  

——觀如來品—— 

།uང་མིན་uང་པོ་ལས་གཞན་མིན། །དེ་ལ་uང་མེད་དེ་དེེར་མེད། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་uང་ldན་མིན། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། 

（鳩）22.1 非陰不離陰  此彼不相在  如來不有陰  何處有如來 

（蔣）22.1 非蘊不離蘊，彼此中互無，如來不具蘊，如來應為何︖ 

།གལ་ཏེ་སངས་rgyས་uང་པོ་ལ། །བrེtན་ནས་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །རང་བཞིན་ལས་ནི་གང་མེད་པ། །དེ་གཞན་དངོས་ལས་ག་ལ་ཡོད། 

（鳩）22.2 蘊合有如來  則無有⾃性  若無有⾃性  云何因他有 

（蔣）22.2 佛若觀待蘊，則非⾃性有，⾃性若是無，豈有他事物︖  

།གང་ཞིག་གཞན་gyི་དངོས་བrེtན་ནས། །དེ་བདག་ཉིད་du་མི་འཐད་དོ། །གང་ཞིག་བདག་ཉིད་མེད་པ་དེ། །ཇི་ltར་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པར་འgyuར། 

（鳩）22.3 法若因他⽣  是即為非我  若法非我者  云何是如來 

（蔣）22.3 從他事物⽣，故非⾃性有︔若非⾃性有，云何是如來︖ 

།གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པར་ཇི་ltར་འgyuར། །རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག །མ་གཏོགས་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་དེ་གང་། 

（鳩）22.4 若無有⾃性  云何有他性  離⾃性他性  何名為如來 

（蔣）22.4 ⾃性若非有，豈有他事物︖離⾃他事物，云何是如來︖ 

།གལ་ཏེ་uང་པོ་མ་བrེtན་པར། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་འགའ་ཡོད་ན། །དེ་ནི་ད་གདོད་rེtན་འgyuར་ཞིང་། །བrེtན་ནས་དེ་ནས་འgyuར་ལ་རག  

（鳩）22.5 若不因五陰  先有如來者  以今受陰故  則說為如來 

（蔣）22.5 若離觀待蘊，仍有某如來，彼隨後取蘊，觀待成如來。  

།uང་པོ་rnམས་ལ་མ་བrེtན་པར། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་འགའ་ཡང་མེད། །གང་ཞིག་མ་བrེtན་ཡོད་མིན་པ། །དེས་ནི་ཇི་ltར་ཉེར་ལེན་འgyuར།  

（鳩）22.6 今實不受陰  更無如來法  若以不受無  今當云何受 

（蔣）22.6 若離觀待蘊，如來皆非有︔離觀待則無，豈能近取蘊︖ 

།ཉེ་བར་blངས་པ་མ་ཡིན་པ། །ཉེ་བར་ལེན་པར་ཅིས་མི་འgyuར། །ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་ཅི་ཡང་མེད།  

（鳩）22.7 若其未有受  所受不名受  無有無受法  ⽽名為如來 

（蔣）22.7 既非近取處，豈能成近取︖遠離近取故，如來皆非有。 

།rnམ་པ་lŋས་ནི་བཙལ་byས་ན། །གང་ཞིག་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་du། །མེད་པའི་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་དེ། །ཉེ་བར་ལེན་པས་ཇི་ltར་གདགས།  

（鳩）22.8 若於⼀異中  如來不可得  五種求亦無  云何受中有 
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（蔣）22.8 依五相⽽尋，於彼異性中，如來不可得，近取豈施設︖ 

།གང་ཞིག་ཉེ་བར་blང་བ་དེ། །དེ་ནི་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །བདག་གི་དངོས་ལས་གང་མེད་པ། །དེ་གཞན་དངོས་ལས་ཡོད་རེ་skན། 

（鳩）22.9 又所受五陰  不從⾃性有  若無⾃性者  云何有他性 

（蔣）22.9 何法是近取，彼非從⾃性︔法不從⼰性，絕非從他性。 

（佛護引⽂）22.9 何法是近取，彼非從⾃性︔法不從⼰性，絕非從事物。 

།དེ་ltར་ཉེར་blང་ཉེར་ལེན་པོ། །rnམ་པ་kuན་gyིས་sོtང་པ་ཡིན། །sོtང་པས་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་sོtང་པ། །ཇི་lt་buར་ན་འདོགས་པར་འgyuར།  

（鳩）22.10 以如是義故  受空受者空  云何當以空  ⽽說空如來 

（蔣）22.10 近取近取者，⼀切皆空相，空故無如來，豈能有施設︖  

།sོtང་ང8་ཞ9ས་kyང་མི་བrོjད་དེ། །མི་sོtང་ཞེས་kyང་མི་by་ཞིང་། །གཉིས་དང་གཉིས་མིན་མི་by་sེt། །གདགས་པའི་དོན་du་བrོjད་པར་by།  

（鳩）22.11 空則不可說  非空不可說  共不共叵說  但以假名說 

（蔣）22.11 空則不可說，非空亦不說，叵說是非⼆，但以施設說。 

།rtག་དང་མི་rtག་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད།  

22.12 寂滅相中無，常無常等四︔寂滅相中無，邊無邊等四。 

།གང་གིས་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་ཡོད་ཅེས། །འཛ�ན་པ་sduག་པོ་བzuང་gyuར་པ། །དེ་ནི་my་ངན་འདས་པ་ལ། །མེད་ཅེས་rnམ་rོtག་rོtག་པར་bེyད། 

（鳩）22.13 邪⾒深厚者  則說無如來  如來寂滅相  分別有亦非 

（蔣）22.13 邪⾒深厚者，則於涅槃中，妄執如來有，或執如來無。 

།རང་བཞིན་gyིས་ནི་sོtང་དེ་ལ། །སངས་rgyས་my་ངན་འདས་ནས་ནི། །ཡོད་ད8་ཞ9་འམ་མེད་ད8་ཞ9ས། །བསམ་པ་འཐད་པ་ཉིད་མི་འgyuར།  

（鳩）22.14 如是性空中  思惟亦不可  如來滅度後  分別於有無 

（蔣）22.14 於無⾃性中，不應做此念：佛於涅槃後，是有或是無。 

།གང་དག་སངས་rgyས་sོprས་འདས་ཤིང་། །ཟད་པ་མེད་ལ་sོprས་bེyད་པ། །sོprས་པས་ཉམས་པ་དེ་kuན་gyིས། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་མཐོང་མི་འgyuར། 

（鳩）22.15 如來過戲論  ⽽⼈⽣戲論  戲論破慧眼  是皆不⾒佛  

（蔣）22.15 如來離戲論︔無盡作戲論，戲論破慧眼，是皆不⾒佛。 

།དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །དེ་ནི་འgོr་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན། །དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་རང་བཞིན་མེད། །འgོr་བ་འདི་ཡི་རང་བཞིན་མེད། 

（鳩）22.16 如來所有性  即是世間性  如來無有性  世間亦無性 

（蔣）22.16 如來所有性，即是有情性，因佛無⾃性，有情⾃性無。 

第⼆⼗⼆品——觀如來品——終。 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第⼆⼗三品 

——觀顛倒品—— 

།འདོད་ཆགས་ཞེ་sdང་གཏི་muག་rnམས། །kuན་tu་rོtག་ལས་འbyuང་བར་གsuངས། །sduག་དང་མི་sduག་yིན་ཅི་ལོག །བrེtན་པ་ཉིད་ལས་kuན་tu་འbyuང།  

（鳩）23.1 從憶想分別  ⽣於貪恚癡  淨不淨顛倒  皆從眾緣⽣ 

（蔣）23.1 經說貪瞋痴，皆從妄念⽣，淨不淨顛倒，待此⽽遍⽣。 

།གང་དག་sduག་དང་མི་sduག་དང་། །yིན་ཅི་ལོག་ལས་བrtན་འbyuང་བ། །དེ་དག་རང་བཞིན་ལས་མེད་དེ། །དེ་yིར་ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མེད།  

（鳩）23.2 若因淨不淨  顛倒⽣三毒  三毒即無性  故煩惱無實 

（蔣）23.2 若因淨不淨，顛倒⽣三毒，三毒無⾃性，故煩惱無實。 

།བདག་གི་ཡོད་ཉིད་མེད་ཉིད་ནི། །ཇི་lt་buར་ཡང་gruབ་པ་མེད། །དེ་མེད་ཉོན་མོངས་rnམས་kyི་ནི། །ཡོད་ཉིད་མེད་ཉིད་ཇི་ltར་འgruབ།  

（鳩）23.3 我法有以無  是事終不成  無我諸煩惱  有無亦不成 

（蔣）23.3 我之有無性，是事終不成，無彼故豈有，煩惱有無性︖ 

།ཉོན་མོངས་དེ་དག་གང་གི་ཡིན། །དེ་ཡང་gruབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འགའ་མེད་པར་ནི་གང་གི་ཡང་། །ཉོན་མོངས་པ་དག་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）23.4 誰有此煩惱  是即為不成  若離是⽽有  煩惱則無屬 

（蔣）23.4 誰有此煩惱︖是即為不成︔既無⼀切法，煩惱等非有。 

།རང་luས་lt་བཞིན་ཉོན་མོངས་rnམས། །ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་rnམ་lŋར་མེད། །རང་luས་lt་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཅན། །ཉོན་མོངས་པ་ལ་rnམ་lŋར་མེད། 

（鳩）23.5 如身⾒五種  求之不可得  煩惱於垢⼼  五求亦不得 

（蔣）23.5 如身五相觀，惑不具惑者︔如身五相觀，惑者不具惑。 

།sduག་དང་མི་sduག་yིན་ཅི་ལོག །རང་བཞིན་ལས་ནི་ཡོད་མིན་ན། །sduག་དང་མི་sduག་yིན་ཅི་ལོག །བrེtན་ནས་ཉོན་མོངས་གང་དག་ཡིན།  

（鳩）23.6 淨不淨顛倒  是則無⾃性  云何因此⼆  ⽽⽣諸煩惱 

（蔣）23.6 淨不淨顛倒，是則無⾃性，淨不淨顛倒，云何惑待彼︖ 

།གzuགས་sgr་རོ་དང་རེག་པ་དང་། །dིr་དང་ཆོས་དག་rnམ་druག་ནི། །གཞི་sེt་འདོད་ཆགས་ཞེ་sdང་དང་། །གཏི་muག་གི་ནི་ཡིན་པར་བrtགས།  

（鳩）23.7 ⾊聲⾹味觸  及法為六種  如是之六種  是三毒根本 

（蔣）23.7 ⾊聲⾹味觸，及法為六種，應觀彼即是，貪瞋痴所依。 

།གzuགས་sgr་རོ་དང་རེག་པ་དང་། །dིr་དང་ཆོས་དག་འབའ་ཞིག་sེt། །dིr་ཟའི་gོrང་yེར་lt་bu་དང་། །sིmག་rgyu་rmི་ལམ་འdr་བ་ཡིན།  

（鳩）23.8 ⾊聲⾹味觸  及法體六種  皆空如焰夢  如乾闥婆城 
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（蔣）23.8 ⾊聲及⾹觸，味及法僅如，乾闥婆之城，陽焰以及夢，  

།sgyu་མའི་skyེས་bu་lt་bu་དང་། །གzuགས་བrན་འdr་བ་དེ་དག་ལ། །sduག་པ་དང་ནི་མི་sduག་པ། །འbyuང་བར་ཡང་ནི་ག་ལ་འgyuར།  

（鳩）23.9 如是六種中  何有淨不淨  猶如幻化⼈  亦如鏡中像 

（蔣）23.9 如幻化⼠夫，亦如鏡中像，故從彼等法，豈⽣淨不淨︖ 

།གང་ལ་བrེtན་ནས་sduག་པ་ཞེས། །གདགས་པར་by་བ་མི་sduག་པ། །sduག་པ་མི་lོtས་ཡོད་མིན་པས། །དེ་yིར་sduག་པ་འཐད་མ་ཡིན།  

（鳩）23.10 不因於淨相  則無有不淨  因淨有不淨  是故無不淨 

（蔣）23.10 依何⽽施設，是故成淨法︖離淨無不淨，故淨不應理。  

（佛護引⽂） 23.10 依何⽽施設，淨及不淨法︖不待淨則無，故淨不應理。 

།གང་ལ་བrེtན་ནས་མི་sduག་པར། །གདགས་པར་by་བ་sduག་པ་ནི། །མི་sduག་མི་lོtས་ཡོད་མིན་པས། །དེ་yིར་མི་sduག་འཐད་མ་ཡིན།  

（鳩）23.11 不因於不淨  則亦無有淨  因不淨有淨  是故無有淨 

（蔣）23.11 依何⽽施設，是故成不淨︖離不淨無淨，故不淨非理。  

（佛護引⽂） 23.11 依何⽽施設，淨及不淨法︖離不淨則無，故不淨非理。 

།sduག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། །མི་sduག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ཞེ་sdང་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར།  

23.12 若無有淨者，何由⽽有貪︖若無有不淨，何由⽽有恚︖ 

།གལ་ཏེ་མི་rtག་rtག་པ་ཞེས། །དེ་ltར་འཛ�ན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །sོtང་ལ་མི་rtག་ཡོད་མིན་པས། །འཛ�ན་པ་ཇི་ltར་ལོག་པ་ཡིན།  

（鳩）23.13 於無常著常  是則名顛倒  空中無有常  何處有常倒 

（蔣）23.13 於無常著常，是則名顛倒，空中無無常，彼執豈顛倒︖  

（佛護引⽂）23.13 於無常著常，是則名顛倒，空中常非有，彼執豈非倒︖ 

།གལ་ཏེ་མི་rtག་rtག་ག8་ཞ9ས། །དེ་ltར་འཛ�ན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །sོtང་ལ་མི་rtག་པའ8་ཞ9ས། །འཛ�ན་པའང་ཇི་ltར་ལོག་མ་ཡིན། 

（鳩）23.14 若於無常中  著無常非倒  空中無無常  何有非顛倒 

（蔣）23.14 若於無常中，執常是顛倒，空中執無常，彼亦豈非倒︖  

（佛護引⽂）23.14 若於無常中，著無常非倒，空中無無常，彼執豈非倒︖ 

།གང་གིས་འཛ�ན་དང་འཛ�ན་གང་དང་། །འཛ�ན་པ་པོ་དང་གང་གzuང་བ། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་sེt། །དེ་yིར་འཛ�ན་པ་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）23.15 可著著者著  及所⽤著法  是皆寂滅相  云何⽽有著 

（蔣）23.15 能執及所執，執者及執取，是皆寂滅相，是故執非有。  

།ལོག་པའམ་ཡང་དག་ཉིད་du་ནི། །འཛ�ན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གང་ལ་yིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ཅིང་། །གང་ལ་yིན་ཅི་མ་ལོག་ཡོད།  
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（鳩）23.16 若無有著法  ⾔邪是顛倒  ⾔正不顛倒  誰有如是事 

（蔣）23.16 顛倒不顛倒，彼執皆非有。云何有顛倒︖何處不顛倒︖ 

།yིན་ཅི་ལོག་tu་gyuར་པ་ལ། །yིན་ཅི་ལོག་དག་མི་srིད་དེ། །yིན་ཅི་ལོག་tu་མ་gyuར་ལ། །yིན་ཅི་ལོག་དག་མི་srིད་དེ།  

（鳩）23.17 有倒不⽣倒  無倒不⽣倒  倒者不⽣倒  不倒亦不⽣ 

（蔣）23.17 已成顛倒中，顛倒絕非有︔尚未顛倒中，顛倒絕非有︔ 

།yིན་ཅི་ལོག་tu་gyuར་བཞིན་ལ། །yིན་ཅི་ལོག་དག་མི་srིད་དེ། །གང་ལ་yིན་ཅི་ལོག་srིད་པ། །བདག་ཉིད་kyིས་ནི་rnམ་པར་དpyོད།  

（鳩）23.18 若於顛倒時  亦不⽣顛倒  汝可⾃觀察  誰⽣於顛倒 

（蔣）23.18 正成顛倒中，顛倒定非有。云何有顛倒，應做如是觀。 

།yིན་ཅི་ལོག་rnམས་མ་skyེས་ན། །ཇི་lt་buར་ན་ཡོད་པར་འgyuར། །yིན་ཅི་ལོག་rnམས་skyེ་མེད་ན། །yིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད།  

（鳩）23.19 諸顛倒不⽣  云何有此義  無有顛倒故  何有顛倒者 

（蔣）23.19 諸顛倒不⽣，顛倒豈能有︖不⽣顛倒故，豈有顛倒者︖  

།དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་skyེ་sེt། །གཞན་ལས་skyེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ལས་kyང་མིན་ན། །yིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད།  

23.20 事物不⾃⽣，亦不從他⽣，不從⾃他⽣，云何有顛倒︖ 

།གལ་ཏེ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་། །rtག་དང་བདེ་བ་ཡོད་ན་ནི། །བདག་དང་གཙང་དང་rtག་པ་དང་། །བདེ་བ་yིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན། 

（鳩）23.21 若常我樂淨  ⽽是實有者  是常我樂淨  則非是顛倒 

（蔣）23.21 若有我及淨，常樂亦皆有，謂我淨常樂，則非是顛倒。 

（佛護引⽂）23.21 若有我及淨，常樂亦皆有，執我淨常樂，則非是顛倒。 

།གལ་ཏེ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་། །rtག་དང་བདེ་བ་མེད་ན་ནི། །བདག་མེད་མི་གཙང་མི་rtག་དང་། །sduག་བsŋལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

（鳩）23.22 若常我樂淨  ⽽實無有者  無常苦不淨  是則亦應無 

（蔣）23.22 若無我無淨，無常亦無樂，無我及不淨，無常苦皆無。  

།དེ་ltར་yིན་ཅི་ལོག་འགགས་པས། །མ་རིག་པ་ནི་འགག་པ་འgyuར། །མ་རིག་འགགས་པར་gyuར་ན་ནི། །འdu་bེyད་ལ་སོགས་འགག་པར་འgyuར།  

23.23 如是顛倒滅，無明則亦滅，以無明滅故，諸⾏等亦滅。  

།གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞིན་gyིས་ཡོད་ན། །ཇི་lt་buར་ན་sོpང་བར་འgyuར། །ཡོད་པ་su་ཞིག་sོpང་བར་bེyད།  

（鳩）23.24 若煩惱性實  ⽽有所屬者  云何當可斷  誰能斷其性 

（蔣）23.24 若某些煩惱，彼等⾃性有，云何當可斷，誰能斷其有︖ 
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།གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞིན་gyིས་མེད་ན། །ཇི་lt་buར་ན་sོpང་བར་འgyuར། །མེད་པ་su་ཞིག་sོpང་བར་bེyད།  

（鳩）23.25 若煩惱虛妄  無性無屬者  云何當可斷  誰能斷無性 

（蔣）23.25 若某些煩惱，彼等無⾃性，云何當可斷，誰能斷其無︖ 

第⼆⼗三品——觀顛倒品——終。 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第⼆⼗四品 

——觀聖諦品—— 

།གལ་ཏེ་འདི་དག་kuན་sོtང་ན། །འbyuང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་rnམས། །yོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）24.1 若⼀切皆空  無⽣亦無滅  如是則無有  四聖諦之法 

（蔣）24.1 若⼀切皆空，無⽣亦無滅，於汝則應無，四聖諦之法。  

།འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མེད་པས། །ཡོངས་su་ཤེས་དང་sོpང་བ་དང་། །sgོམ་དང་མངོན་du་by་བ་དག །འཐད་པར་འgyuར་བ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）24.2 以無四諦故  ⾒苦與斷集  證滅及修道  如是事皆無 

（蔣）24.2 以無四諦故，知苦及斷集，證滅及修道，是事不應理。  

།དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །འbrས་bu་བཞི་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །འbrས་bu་མེད་ན་འbrས་གནས་མེད། །uགས་པ་དག་kyང་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）24.3 以是事無故  則無四道果  無有四果故  得向者亦無 

（蔣）24.3 以無彼等故，則無四道果，得果者亦無，向果者亦無。  

།གལ་ཏེ་skyེས་bu་གང་ཟག་བrgyད། །དེ་དག་མེད་ན་དགེ་འduན་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་rnམས་མེད་པའི་yིར། །དམ་པའི་ཆོས་kyང་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）24.4 如無八賢聖  則無有僧寶  以無四諦故  亦無有法寶 

（蔣）24.4 若無八賢聖，則無有僧寶。無四聖諦故，正法亦非有。 

།ཆོས་དང་དགེ་འduན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་rgyས་ཇི་ltར་ཡོད་པར་འgyuར། །དེ་skད་sོtང་པ་ཉིད་smr་ན། །དཀོན་མཆོག་གsuམ་ལ་གནོད་པ་ནི།  

（鳩）24.5 以無法僧寶  亦無有佛寶  如是說空者  是則破三寶 

（蔣）24.5 以無法僧寶，豈能有佛寶︖如是說空者，是則破三寶。 

།bེyད་ཅིང་འbrས་bu་ཡོད་པ་དང་། །ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཉིད་དང་། །འཇིག་rེtན་པ་ཡི་ཐ་sད་ནི། །kuན་ལའང་གནོད་པ་bེyད་པ་ཡིན། 

（鳩）24.6 空法壞因果  亦壞於罪福  亦復悉毀壞  ⼀切世俗法 

（蔣）24.6 空性壞非法，壞法性及果，世間之名⾔，亦復悉毀壞。  

།དེ་ལ་བཤད་པ་yོད་kyིས་ནི། །sོtང་ཉིད་དགོས་དང་sོtང་ཉིད་དང་། །sོtང་ཉིད་དོན་ནི་མ་rོtགས་པས། །དེ་yིར་དེ་ltར་གནོད་པ་ཡིན། 

（鳩）24.7 汝今實不能  知空空因緣  及知於空義  是故⾃⽣惱 

（蔣）24.7 汝今因不知，空性及空義，以及其⽬的，故成如是破。  

།སངས་rgyས་rnམས་kyིས་ཆོས་བstན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བrེtན། །འཇིག་rེtན་kuན་rོǳབ་བདེན་པ་དང་། །དམ་པའི་དོན་gyི་བདེན་པའོ།  

24.8 諸佛依⼆諦，爲眾⽣說法。⼀以世俗諦，⼆第⼀義諦。  
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།གང་དག་བདེན་པ་དེ་གཉིས་kyི། །rnམ་དbེy་rnམ་པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་rgyས་བstན་པ་ནི། །ཟབ་མ8འ\་དེ་ཉིད་rnམ་མི་ཤེས།  

（鳩）24.9 若⼈不能知  分別於⼆諦  則於深佛法  不知真實義 

（蔣）24.9 若誰尚未知，⼆諦之分別，則於佛所說，深義不得知。 

།ཐ་sད་ལ་ནི་མ་བrེtན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་བstན་མི་nuས། །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་rོtགས་པར། །my་ངན་འདས་པ་ཐོབ་མི་འgyuར།  

（鳩）24.10 若不依俗諦  不得第⼀義  不得第⼀義  則不得涅槃 

（蔣）24.10 不依名⾔故，不能⽰勝義，不知勝義故，不能得涅槃。  

།sོtང་པ་ཉིད་ལ་བlt་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་uང་rnམས་uང་བར་འgyuར། །ཇི་ltར་spruལ་ལ་གzuང་ཉེས་དང་། །རིག་sŋགས་ཉེས་པར་བsgruབས་པ་བཞིན།  

（鳩）24.11 不能正觀空  鈍根則⾃害  如不善咒術  不善捉毒蛇 

（蔣）24.11 於空持謬觀，鈍根則⾃害，如不善捉蛇，及誤修咒術。 

།དེ་yིར་ཞན་པས་ཆོས་འདི་ཡི། །གཏིང་rོtགས་དཀའ་བར་མyེན་gyuར་ནས། །uབ་པའི་uགས་ནི་ཆོས་བstན་ལས། །རབ་tu་ལོག་པར་gyuར་པ་ཡིན།  

24.12 世尊知是法，甚深微妙相，非鈍根所及，是故不欲說。 

།skyོན་du་ཐལ་བར་འgyuར་བ་ནི། །sོtང་ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས། །yོད་ནི་sོtང་ཉིད་sོpང་bེyད་པ། །གང་དེ་ང་ལ་མི་འཐད་དོ།  

（鳩）24.13 汝謂我著空  ⽽為我⽣過  汝今所說過  於空則無有 

（蔣）24.13 所⾔應成過，於空不應理︔汝破空諸過，於我皆非有。 

（佛護引⽂）24.13 汝說吾空論，應成⼀切過，所破諸過失，於空不應理。 

།གང་ལ་sོtང་པ་ཉིད་ruང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ruང་བར་འgyuར། །གང་ལ་sོtང་ཉིད་མི་ruང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ruང་མི་འgyuར།  

24.14 以有空義故，⼀切法得成︔若無空義者，⼀切則不成。  

།yོད་ནི་རང་གི་skyོན་rnམས་ནི། །ང་ལ་ཡོངས་su་sgyuར་bེyད་པ། །rt་ལ་མངོན་པར་ཞོན་བཞིན་du། །rt་ཉིད་བrེjད་པར་gyuར་པ་བཞིན།  

（鳩）24.15 汝今⾃有過  ⽽以回向我  如⼈乘⾺者  ⾃忘於所乘 

（蔣）24.15 汝今以⼰過，全數拋向我，如⼈乘⾺者，⾃忘所乘⾺。 

།གལ་ཏེ་དངོས་rnམས་རང་བཞིན་ལས། །ཡོད་པར་rེjས་su་lt་bེyད་ན། །དེ་lt་ཡིན་ན་དངོས་པོ་rnམས། །rgyu་rkyེན་མེད་པར་yོད་ltའོ།  

（鳩）24.16 若汝⾒諸法  決定有性者  即為⾒諸法  無因亦無緣 

（蔣）24.16 若汝⾒諸法，皆是有⾃性，即為⾒諸法，無因亦無緣。  

།འbrས་bu་དང་ནི་rgyu་ཉིད་དང། །bེyད་པ་པོ་དང་bེyད་དང་by། །skyེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་དང་། །འbrས་bu་ལ་ཡང་གནོད་པ་bེyད།  

（鳩）24.17 即為破因果  作作者作法  亦復壞⼀切  萬物之⽣滅 
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（蔣）24.17 即為破因果，作作者所作，亦復壞⼀切，⽣滅及諸果。  

།rེtན་ཅིང་འbེrལ་པར་འbyuང་བ་གང་། །དེ་ནི་sོtང་པ་ཉིད་du་བཤད། །དེ་ནི་བrེtན་ནས་གདགས་པ་sེt། །དེ་ཉིད་དbu་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། 

（鳩）24.18 眾因緣⽣法  我說即是空  亦為是假名  亦是中道義 

（蔣）24.18 何法是緣起，說彼皆空性，即觀待施設，亦復是中道。  

།གང་yིར་rེtན་འbyuང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་yིར་sོtང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）24.19 未曾有⼀法  不從因緣⽣  是故⼀切法  無不是空者 

（蔣）24.19 未曾有⼀法，不是緣起有，是故⼀切法，無不是空者。  

།གལ་ཏེ་འདི་kuན་མི་sོtང་ན། །འbyuང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་rnམས། །yོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）24.20 若⼀切不空  則無有⽣滅  如是則無有  四聖諦之法 

（蔣）24.20 若⼀切不空，則無有⽣滅。如是汝應無，四聖諦之法。 

།rེtན་ཅིང་འbེrལ་འbyuང་མ་ཡིན་ན། །sduག་བsŋལ་ཡོད་པར་ག་ལ་འgyuར། །མི་rtག་sduག་བsŋལ་གsuངས་པ་དེ། །རང་བཞིན་ཉིད་ལས་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）24.21 苦不從緣⽣  云何當有苦  無常是苦義  定性無無常 

（蔣）24.21 若不是緣起，豈能有痛苦︖所說無常苦，皆非⾃性有。 

།རང་བཞིན་ཉིད་ལས་ཡོད་ཡིན་ན། །ཅི་ཞིག་kuན་tu་འbyuང་བར་འgyuར། །དེ་yིར་sོtང་ཉིད་གནོད་bེyད་ལ། །kuན་འbyuང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）24.22 若苦有定性  何故從集⽣  是故無有集  以破空義故 

（蔣）24.22 若苦有⾃性，何法從集⽣︖以破空性故，集諦則非有。  

（佛護引⽂） 24.22 若苦無⾃性，何法從集⽣︖以破空性故，集諦則非有。 

།sduག་བsŋལ་རང་བཞིན་gyིས་ཡོད་ན། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་gyིས་ནི་ཡོངས་གནས་yིར། །འགོག་ལ་གནོད་པ་bེyད་པ་ཡིན།  

（鳩）24.23 苦若有定性  則不應有滅  汝著定性故  即破於滅諦 

（蔣）24.23 若苦有⾃性，則不應有滅，⾃性周遍故，則破於滅諦。  

།ལམ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །sgོམ་པ་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ། །ཅི་sེt་ལམ་དེ་བsgོམ་by་ན། །yོད་kyི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）24.24 苦若有定性  則無有修道  若道可修習  即無有定性 

（蔣）24.24 若道有⾃性，修則不應有︔若道可修習，汝⾃性應無。 

（佛護引⽂）24.24 若道有⾃性，修則不應有︔若道可修習，汝應無事物。 

།གང་ཚU་sduག་བsŋལ་kuན་འbyuང་དང་། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལམ་gyི་sduག་བsŋལ་འགོག་པ་ནི། །གང་ཞིག་ཐོབ་པར་འgyuར་བར་འདོད།  

（鳩）24.25 若無有苦諦  及無集滅諦  所可滅苦道  竟為何所至 
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（蔣）24.25 何時無苦集，爾時滅非有，由道滅苦時，說何為所得︖ 

།གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཉིད་kyིས་ནི། །ཡོངས་su་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ན། །དེ་ནི་ཇི་ltར་ཡོངས་ཤེས་འgyuར། །རང་བཞིན་གནས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

（鳩）24.26 若苦定有性  先來所不⾒  於今云何⾒  其性不異故 

（蔣）24.26 若不以⾃性，周遍得知者，彼今豈遍知︖⾃性莫不住︖  

（佛護引⽂）24.26 若不以⾃性，周遍得知者，彼今豈遍知︖事物莫不住︖ 

།དེ་བཞིན་du་ནི་yོད་ཉིད་kyི། །spང་དང་མངོན་du་by་བ་དང་། །བsgོམ་དང་འbrས་bu་བཞི་དག་kyང་། །ཡོངས་ཤེས་བཞིན་du་མི་ruང་ངོ་། 

（鳩）24.27 如⾒苦不然  斷集及證滅  修道及四果  是亦皆不然 

（蔣）24.27 如汝不得知，斷集及證滅，修道及四果，是亦皆不然。 

།རང་བཞིན་ཡོངས་su་འཛ�ན་པ་ཡིས། །འbrས་bu་རང་བཞིན་ཉིད་kyིས་ནི། །ཐོབ་པ་མིན་པ་གང་ཡིན་དེ། །ཇི་ltར་འཐོབ་པར་nuས་པར་འgyuར།  

（鳩）24.28 是四道果性  先來不可得  諸法性若定  今云何可得 

（蔣）24.28 遍執⾃性故，若以⾃性⼒，不能得之果，何云豈可得︖  

།འbrས་bu་མེད་ན་འbrས་གནས་མེད། །uགས་པ་དག་kyང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་skyེས་bu་གང་ཟག་བrgyད། །དེ་དག་མེད་ན་དགེ་འduན་མེད། 

（鳩）24.29 如無有四果  則無得向者  以無八聖故  則無有僧寶 

（蔣）24.29 無果不得果，向者亦非有，以無八聖眾，故無有僧寶。 

།འཕགས་པའི་བདེན་rnམས་མེད་པའི་yིར། །དམ་པའི་ཆོས་kyང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་དང་དགེ་འduན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་rgyས་ཇི་ltར་ཡོད་པར་འgyuར།  

（鳩）24.30 無四聖諦故  亦無有法寶  無法寶僧寶  云何有佛寶 

（蔣）24.30 以無聖諦故，正法亦非有。若無法及僧，云何能有佛︖  

།yོད་kyིས་སངས་rgyས་byང་uབ་ལ། །མ་བrེtན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འgyuར། །yོད་kyིས་byང་uབ་སངས་rgyས་ལ། །མ་བrེtན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）24.31 汝說則不因  菩提⽽有佛  亦復不因佛  ⽽有於菩提 

（蔣）24.31 汝應成如是，佛不待菩提︔汝應成如是，菩提不待佛。  

།yོད་kyི་རང་བཞིན་ཉིད་kyིས་ནི། །སངས་rgyས་མིན་པ་གང་ཡིན་དེས། །byང་uབ་sོpyད་ལ་byང་uབ་yིར། །བrʦལ་kyང་byང་uབ་ཐོབ་མི་འgyuར།  

（鳩）24.32 雖復勤精進  修⾏菩提道  若先非佛性  不應得成佛 

（蔣）24.32 汝說以⾃性，未得正覺者，彼勤菩薩⾏，亦不得菩提。  

།འགའ་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ། །ནམ་ཡང་bེyད་པར་མི་འgyuར་ཏེ། །མི་sོtང་པ་ལ་ཅི་ཞིག་by། །རང་བཞིན་ལ་ནི་by་བ་མེད།  

（鳩）24.33 若諸法不空  無作罪福者  不空何所作  以其性定故 

（蔣）24.33 任誰皆不能 ，造作法非法，不空何所作︖⾃性中無作。  
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།ཆོས་དང་ཆོས་མིན་མེད་པར་ཡང་། །འbrས་bu་yོད་ལ་ཡོད་པར་འgyuར། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་rgyuས་byuང་བའི། །འbrས་bu་yོད་ལ་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）24.34 汝於罪福中  不⽣果報者  是則離罪福  ⽽有諸果報 

（蔣）24.34 雖離法非法，其果汝應有︔由法非法⽣，汝無有其果。  

（佛護引⽂）24.34 由法非法⽣，汝無有其果︔雖離法非法，其果汝應有。 

།ཆོས་དང་ཆོས་མིན་rgyuས་byuང་བའི། །འbrས་bu་གལ་ཏེ་yོད་ལ་ཡོད། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ལས་byuང་བའི། །འbrས་bu་ཅི་yིར་sོtང་མ་ཡིན།  

（鳩）24.35 若謂從罪福  ⽽⽣果報者  果從罪福⽣  云何⾔不空 

（蔣）24.35 由法非法⽣，若汝有其果，法非法⽣果，云何⾔不空︖  

།rེtན་ཅིང་འbེrལ་པར་འbyuང་བ་ཡི། །sོtང་པ་ཉིད་ལ་གནོད་bེyད་གང་། །འཇིག་rེtན་པ་ཡི་ཐ་sད་ནི། །kuན་ལ་གནོད་པ་bེyད་པ་ཡིན།  

（鳩）24.36 汝破⼀切法  諸因緣空義  則破於世俗  諸餘所有法 

（蔣）24.36 若有誰破除，緣起之性空，彼則破⼀切，世間之名⾔。 

（佛護引⽂）24.36 汝破除⼀切，世間之名⾔︔汝破除⼀切，緣起之性空。  

།sོtང་པ་ཉིད་ལ་གནོད་bེyད་ན། །by་བ་ཅི་ཡང་མེད་འgyuར་ཞིང་། །rོʦམ་པ་མེད་པ་by་བར་འgyuར། །མི་bེyད་པ་ཡང་bེyད་པོར་འgyuར།  

（鳩）24.37 若破於空義  即應無所作  無作⽽有作  不作名作者 

（蔣）24.37 若破除空性，所作則應無，無勤亦有作，無作成作者。  

（佛護引⽂）24.37 所作則應無，亦無其發起，若破除空性，無作亦成作。 

།རང་བཞིན་ཡོད་ན་འgོr་བ་rnམས། །མ་skyེས་པ་དང་མ་འགགས་དང་། །ཐེར་zuག་tu་ནི་གནས་འgyuར་ཞིང་། །གནས་skབས་sn་ཚpགས་brལ་བར་འgyuར།  

（鳩）24.38 若有決定性  世間種種相  則不⽣不滅  常住⽽不壞 

（蔣）24.38 有情⾃性有，則無⽣無滅，亦住於恆常，遠離種種相。 

（佛護引⽂）24.38 若事物是有，無種種有情，無⽣亦無滅，亦住於恆常。 

།གལ་ཏེ་sོtང་པ་ཡོད་མིན་ན། །མ་ཐོབ་ཐོབ་པར་by་བ་དང་། །sduག་བsŋལ་མཐར་bེyད་ལས་དང་ནི། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་sོpང་བའང་མེད།  

（鳩）24.39 若無有空者  未得不應得  亦無斷煩惱  亦無苦盡事 

（蔣）24.39 如果空非有，不得尚未得，亦無離苦業，斷惑亦不能。  

།གང་གིས་rེtན་ཅིང་འbེrལ་པར་འbyuང། །མཐོང་བ་དེ་ནི་sduག་བsŋལ་དང་། །kuན་འbyuང་དང་ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་ཉིད་དེ་དག་མཐོང་བ་ཡིན།  

（鳩）24.40 是故經中說  若⾒因緣法  則為能⾒佛  ⾒苦集滅道 

（蔣）24.40 何者⾒緣起，是故能觀⾒，苦諦及集諦，滅諦及道諦。 

第⼆⼗四品——觀聖諦品——終。 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第⼆⼗五品 

——觀涅槃品—— 

།གལ་ཏེ་འདི་དག་kuན་sོtང་ན། །འbyuང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་sོpང་དང་འགགས་པ་ལས། །my་ངན་འདའ་བར་འgyuར་བར་འདོད།  

（鳩）25.1 若⼀切法空  無⽣無滅者  何斷何所滅  ⽽稱為涅槃 

（蔣）25.1 若⼀切皆空，無⽣亦無滅，由斷滅何法，故許為涅槃︖ 

།གལ་ཏེ་འདི་kuན་མི་sོtང་ན། །འbyuང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་sོpང་དང་འགགས་པ་ལས། །my་ངན་འདའ་བར་འgyuར་བར་འདོད།  

（鳩）25.2 若諸法不空  則無⽣無滅  何斷何所滅  ⽽稱為涅槃 

（蔣）25.2 若⼀切非空，無⽣亦無滅，由斷滅何法，故許為涅槃︖ 

།spངས་པ་མེད་པ་ཐོབ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་rtག་མེད་པ། །འགག་པ་མེད་པ་skyེ་མེད་པ། །དེ་ནི་my་ངན་འདས་པར་བrོjད། 

（鳩）25.3 無得亦無至  不斷亦不常  不⽣亦不滅  是說名涅槃 

（蔣）25.3 無斷除無得，無斷亦無常，無滅亦無⽣，此稱為涅槃。 

།རེ་ཞིག་my་ངན་འདས་དངོས་མིན། །rg་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་འgyuར། །rg་དང་འཆི་བ་མེད་པ་ཡི། །དངོས་པ8་ཡKད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）25.4 涅槃不名有  有則⽼死相  終無有有法  離於⽼死相 

（蔣）25.4 涅槃非事物，應成⽼死相。遠離⽼死之，事物皆非有。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་དངོས་ན། །my་ངན་འདས་པ་འduས་byས་འgyuར། །དངོས་པོ་འduས་byས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ན་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）25.5 若涅槃是有  涅槃即有為  終無有⼀法  ⽽是無為者 

（蔣）25.5 涅槃是事物，則其成有為︔事物非有為，是事終非有。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་དངོས་ན། །ཇི་ltར་myང་འདས་དེ་བrེtན་མིན། །དངོས་པོ་བrེtན་ནས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）25.6 若涅槃是有  云何名無受  無有不從受  ⽽名為有法 

（蔣）25.6 涅槃是事物，涅槃豈非依︖事物若離依，是事終非有。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་དངོས་མིན། །དངོས་མེད་ཇི་ltར་ruང་བར་འgyuར། །གང་ལ་my་ངན་འདས་དངོས་མིན། །དེ་ལ་དངོས་མེད་ཡོད་མ་ཡིན། 

（鳩）25.7 有尚非涅槃  何況於無耶  涅槃無有有  何處當有無 

（蔣）25.7 涅槃非事物，豈有非事物︖涅槃非事物，則無非事物。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་དངོས་མིན། །ཇི་ltར་myང་འདས་དེ་བrེtན་མིན། །གང་ཞིག་བrེtན་ནས་མ་ཡིན་པའི། །དངོས་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）25.8 若無是涅槃  云何名不受  未曾有不受  ⽽名為無法 
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（蔣）25.8 涅槃非事物，涅槃豈非依︖以非觀待故，非事物則無。 

།འོང་བ་དང་ནི་འgོr་བའི་དངོས། །བrེtན་ཏམ་rgyuར་byས་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་བrེtན་མིན་rgyuར་byས་མིན། །my་ངན་འདས་པ་ཡིན་པར་བstན།  

（鳩）25.9 受諸因緣故  輪轉⽣死中  不受諸因緣  是名為涅槃 

（蔣）25.9 來去之事物，觀待或作因，非待不作因，即是說涅槃。 

།འbyuང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །spང་བར་sོtན་པས་བཀའ་sʦལ་ཏོ། །དེ་yིར་my་ངན་འདས་པར་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་མེད་མིན་པར་རིགས།  

（鳩）25.10 如佛經中說  斷有斷非有  是故知涅槃  非有亦非無 

（蔣）25.10 諸⽣及諸滅，佛說皆斷故，知涅槃應離，事物非事物。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ན། །དངོས་དང་དངོས་པ8་མ9ད་པ་དག །ཐར་པར་ འgyuར་ན་དེ་མི་རིགས།  12

（鳩）25.11 若謂於有無  合為涅槃者  有無及解脫  是事則不然 

（蔣）25.11 若涅槃是⼆，事物非事物，事物非事物，即解脫非理。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ན། །my་ངན་འདས་པ་མ་བrེtན་མིན། །དེ་གཉིས་བrེtན་ནས་ཡིན་yིར་རོ།  

（鳩）25.12 若謂於有無  合為涅槃者  涅槃非無受  是⼆從受⽣ 

（蔣）25.12 若涅槃是⼆，事物非事物，涅槃非不依，彼觀待⼆故。 

།ཇི་ltར་my་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །my་ངན་འདས་པ་འduས་མ་byས། །དངོས་དང་དངོས་མེད་འduས་byས་ཡིན།  

（鳩）25.13 有無共合成  云何名涅槃  涅槃名無為  有無是有為 

（蔣）25.13 涅槃豈是⼆，事物非事物︖涅槃是無為，其⼆是有為。 

།ཇི་ltར་my་ངན་འདས་པ་ལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡོད་དེ། །དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །snང་བ་དང་ནི་muན་པ་བཞིན།  

（鳩）25.14 有無⼆事共  云何是涅槃  是⼆不同處  如明暗不俱 

（蔣）25.14 若涅槃中有，事物非事物，彼⼆不同處，如明暗不俱。 

།དངོས་མིན་དངོས་པ8་མ9ད་མིན་པ། །my་ངན་འདས་པར་གང་sོtན་པ། །དངོས་པ8་མ9ད་དང་དངོས་པོ་དག །gruབ་ན་དེ་ནི་gruབ་པར་འgyuར།  

（鳩）25.15 分別非有無  如是名涅槃  若有無成者  非有非無成 

（蔣）25.15 說涅槃非⼆，事物非事物︔成⽴其是⼆，則成其非⼆。 

།གལ་ཏེ་my་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་པ8་མ9ད་མིན་ན། །དངོས་མིན་དངོས་པ8་མ9ད་མིན་ཞེས། །གང་ཞིག་གིས་ནི་དེ་མངོན་bེyད།  

（鳩）25.16 若非有非無  名之為涅槃  此非有非無  以何⽽分別 

 雖然對勘版本寫的是 ཐལ་བར་འgyuར་ན།，但根據佛護論的「 དངོས་པོ་དང་དངོས་པ8་མ9ད་པ་དག་ཐར་པ་ཡིན་པར་འgyuར་བས་དེ་ཡང་མི་རིགས།」的說法，應12

該為誤。
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（蔣）25.16 若涅槃不是，事物非事物，所⾔其非⼆，以何⽽明晰︖ 

།བཅོམ་ldན་my་ངན་འདས་gyuར་ནས། །ཡོད་པར་མི་མངོན་དེ་བཞིན་du། །མེད་ད8་ཞ9་འམ་གཉིས་ཀ་དང་། །གཉིས་མིན་ཞེས་kyང་མི་མངོན་ནོ།  

（鳩）25.17 如來滅度後  不⾔有與無  亦不⾔有無  非有及非無 

（蔣）25.17 如來滅度後，不說有或無，有無亦不說，以及非有無。  

།བཅོམ་ldན་བuགས་པར་gyuར་ན་ཡང་། །ཡོད་པ་མི་མངོན་དེ་བཞིན་du། །མེད་ད8་ཞ9་འམ་གཉིས་ཀ་དང་། །གཉིས་མིན་ཞེས་kyང་མི་མངོན་ནོ།  

（鳩）25.18 如來現在時  不⾔有與無  亦不⾔有無  非有及非無 

（蔣）25.18 如來在世時，不說有或無，有無亦不說，以及非有無。 

།འཁོར་བ་my་ངན་ལས་འདས་པ་ལས། །yད་པར་cuང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །my་ངན་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས། །yད་པར་cuང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）25.19 涅槃與世間  無有少分別  世間與涅槃  亦無少分別 

（蔣）25.19 輪迴與涅槃，絲毫異非有︔涅槃與輪迴，絲毫異非有。  

།my་ངན་འདས་མཐའ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་གཉིས་yད་པར་cuང་ཟད་ནི། །ཤིན་tu་r་བའང་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）25.20 涅槃之實際  及與世間際  如是⼆際者  無毫釐差別 

（蔣）25.20 涅槃之邊際，即輪迴邊際，如是⼆者間，無毫釐差別。  

།གང་འདས་ཕན་ཆད་མཐའ་སོགས་དང་། །rtག་ལ་སོགས་པར་lt་བ་དག །my་ངན་འདས་དང་yི་མཐའ་དང་། །sོŋན་gyི་མཐའ་ལ་བrེtན་པ་ཡིན།  

（鳩）25.21 滅後有無等  有邊等常等  諸⾒依涅槃  未來過去世 

（蔣）25.21 滅後之邊際，及⾒常邊等，皆依涅槃邊，以及前後際。 

།དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་sོtང་པ་ལ། །མཐའ་ཡོད་ཅི་ཞིག་མཐའ་མེད་ཅི། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ཅི་ཞིག་ཡིན། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་མིན་པ་ཅི།  

（鳩）25.22 ⼀切法空故  何有邊無邊  亦邊亦無邊  非有非無邊 

（蔣）25.22 諸法皆空故，何為有無邊，亦有亦無邊，非有非無邊︖  

།དེ་ཉིད་ཅི་ཞིག་གཞན་ཅི་ཡིན། །rtག་པ་ཅི་ཞིག་མི་rtག་ཅི། །rtག་དང་མི་rtག་གཉིས་ཀ་ཅི། །གཉིས་ཀ་མིན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན།  

（鳩）25.23 何者為⼀異  何有常無常  亦常亦無常  非常非無常 

（蔣）25.23 何者為⼀異，常法及無常，亦常亦無常，非常非無常︖  

།དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞི་ཞིང། །sོprས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བ་sེt། །སངས་rgyས་kyིས་ནི་གང་du་ཡང། །su་ལའང་ཆོས་འགའ་མ་བstན་ཏོ།  

（鳩）25.24 諸法不可得  滅⼀切戲論  無⼈亦無處  佛亦無所說 

（蔣）25.24 所緣皆寂滅，戲論皆寂滅，於誰或何處，佛未曾說法。 

第⼆⼗五品——觀涅槃品——終。 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第⼆⼗六品 

——觀⼗⼆有⽀品—— 

།མ་རིག་བsིgrབས་པས་ཡང་srིད་yིར། །འdu་bེyད་rnམ་པ་གsuམ་པོ་དག །མངོན་པར་འdu་bེyད་གང་ཡིན་པའི། །ལས་དེ་དག་གིས་འgོr་བར་འgོr།  

（鳩）26.1 眾⽣癡所覆  為後起三⾏  以起是⾏故  隨⾏墮六趣 

（蔣）26.1 無明覆再⽣，⾏相有三者，以是造⾏故，隨業往⽣趣。  

།འdu་bེyད་rkyེན་ཅན་rnམ་པར་ཤེས། །འgོr་བ་rnམས་su་འjuག་པར་འgyuར། །rnམ་པར་ཤེས་པ་uགས་gyuར་ན། །མིང་དང་གzuགས་ནི་ཆགས་པར་འgyuར།  

（鳩）26.2 以諸⾏因緣  識受六道身  以有識著故  增長於名⾊ 

（蔣）26.2 ⾏緣故有識，有情往⽣趣，以識入住故，將成名及⾊。  

།མིང་དང་གzuགས་ནི་ཆགས་gyuར་ན། །skyེ་མཆེད་druག་ནི་འbyuང་བར་འgyuར། །skyེ་མཆེད་druག་ལ་བrེtན་ནས་ནི། །རེག་པ་ཡང་དག་འbyuང་བར་འgyuར།  

（鳩）26.3 名⾊增長故  因⽽⽣六入  情塵識和合  ⽽⽣於六觸 

（蔣）26.3 已成名⾊時，將成有六處，觀待六處已，是故⽽⽣觸。  

（佛護引⽂）26.3 已成名⾊時，將成有六處，觀待六處已，由彼⽽⽣觸。 

།མིང་དང་གzuགས་དང་drན་bེyད་ལ། །བrེtན་ནས་skyེ་བ་ཁོ་ན་sེt། །དེ་ltར་མིང་དང་གzuགས་བrེtན་ནས། །rnམ་པར་ཤེས་པ་skyེ་བར་འgyuར།  

（鳩）26.4 唯待名與⾊，及依億念⽣，如是依名⾊，進⽽⽣起識。  

（蔣）26.4 唯待名與⾊，及依憶念⽣，如是依名⾊，進⽽⽣起識。 

།མིང་ དང་གzuགས་དང་rnམ་པར་ཤེས། །གsuམ་པོ་འduས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་རེག་པའ8་ར9ག་དེ་ལས། །ཚpར་བ་kuན་tu་འbyuང་བར་འgyuར།  13

（鳩）26.5 因於六觸故  即⽣於三受 

（蔣）26.5 名與⾊及識，三者結合時，是事即為觸，由觸遍⽣受。  

།ཚpར་བའི་rkyེན་gyིས་srེད་པ་sེt། །ཚpར་བའི་དོན་du་srེད་པར་འgyuར། །srེད་པར་gyuར་ན་ཉེ་བར་ལེན། །rnམ་པ་བཞི་པ8་ཉ9ར་ལེན་འgyuར།  

（鳩）26.6 以因三受故  ⽽⽣於渴愛  因愛有四取 

（蔣）26.6 受之緣⽣愛，起愛於受境，愛已後近取，即近取四相。  

།ཉེར་ལེན་ཡོད་ན་ལེན་པ་པ8འ\། །srིད་པ་རབ་tu་འbyuང་བར་འgyuར། །གལ་ཏེ་ཉེ་བར་ལེན་མེད་ན། །gོrལ་བར་འgyuར་ཏེ་srིད་མི་འgyuར།  

（鳩）26.7 因取故有有  若取者不取  則解脫無有 

（蔣）26.7 近取故⽽有，取者之輪迴，若近取非有，離有則解脫。  

 雖然對勘版本寫的是 མིག，應該為誤。13
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།srིད་པ་དེ་ཡང་uང་པོ་lŋ། །srིད་པ་ལས་ནི་skyེ་བ་འgyuར། །rg་ཤི་དང་ནི་my་ངན་དང་། །sེmr་sŋགས་འདོན་བཅས་sduག་བsŋལ་དང་།  

（鳩）26.8 從有⽽有⽣  從⽣有⽼死  從⽼死故有  憂悲諸苦惱 

（蔣）26.8 輪迴有五蘊，從彼⽽有⽣，⽼死及憂傷，悲哀及苦惱。  

།ཡིད་མི་བདེ་དང་འruག་པ་rnམས། །དེ་དག་skyེ་ལས་རབ་tu་འbyuང་། །དེ་ltར་sduག་བsŋལ་uང་པ8་ན\། །འབའ་ཞིག་པ་འདི་འbyuང་བར་འgyuར།  

（鳩）26.9 如是等諸事  皆從⽣⽽有  但以是因緣  ⽽集⼤苦陰 

（蔣）26.9 意不安紛爭，皆從⽣⽽有，以是有⽣故，成唯苦之蘊。  

།འཁོར་བའི་rʦ་བ་འdu་bེyད་དེ། །དེ་yིར་མཁས་rnམས་འdu་མི་bེyད། །དེ་yིར་མི་མཁས་bེyད་པ8་ཡ\ན། །མཁས་མིན་དེ་ཉིད་མཐོང་yིར་རོ།  

（鳩）26.10 是謂為⽣死  諸⾏之根本  無明者所造  智者所不為 

（蔣）26.10 ⾏是輪迴根，學者皆不造，⾒真實義故，造者皆非智。  

（佛護引⽂） 26.10 諸學者不造，諸⾏輪迴根，⾒真實義故，造者皆非智。 

།མ་རིག་འགགས་པར་gyuར་ན་ནི། །འdu་bེyད་rnམས་kyང་འbyuང་མི་འgyuར། །མ་རིག་འགག་པར་འgyuར་བ་ནི། །ཤེས་པས་དེ་ཉིད་བsgོམས་པས་སོ།  

（鳩）26.11 以是事滅故  是事則不⽣ 

（蔣）26.11 以滅無明故，諸⾏亦不⽣，觀修真實義，無明盡消滅。 

།དེ་དང་དེ་ནི་འགགས་gyuར་པས། །དེ་དང་དེ་ནི་མངོན་མི་འbyuང། །sduག་བsŋལ་uང་པོ་འབའ་ཞིག་པ། །དེ་ནི་དེ་ltར་ཡང་དག་འགག །  

（鳩）26.12 但是苦陰聚  如是⽽正滅 

（蔣）26.12 以滅某某故，彼彼不現起，如是⽽正滅，唯苦之蘊體。 

第⼆⼗六品——觀⼗⼆有⽀品——終。 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第⼆⼗七品 

——觀⾒品—— 

།འདས་duས་byuང་མ་byuང་ཞེས་དང་། །འཇིག་rེtན་rtག་པ་ལ་སོགས་པར། །lt་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །མངོན་gyི་མཐའ་ལ་བrེtན་པ་ཡིན།  

（鳩）27.1 我於過去世  為有為是無  世間常等⾒  皆依過去世 

（蔣）27.1 過去是及非，以及世間常，此等所有⾒，皆依前邊際。  

།མ་འོངས་duས་གཞན་འbyuང་འgyuར་དང་། །མི་འbyuང་འཇིག་rེtན་མཐའ་སོགས་པར། །lt་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །yི་མའི་མཐའ་ལ་བrེtན་པ་ཡིན།  

（鳩）27.2 我於未來世  為作為不作  有邊等諸⾒  皆依未來世 

（蔣）27. 2 未來是及非，以及世間邊，此等所有⾒，皆依後邊際。 

།འདས་པའི་duས་ན་byuང་gyuར་ཞེས། །by་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །sོŋན་ཚU་rnམས་su་གང་byuང་བ། །དེ་ཉིད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）27.3 過去世有我  是事不可得  過去世中我  不作今世我 

（蔣）27.3 謂我昔是誰，此⾔不應理，無論昔是誰，彼⼈非此⼈。  

།དེ་ཉིད་བདག་tu་འgyuར་sམ་ན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ཐ་དད་འgyuར། །ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པར། །yོད་kyི་བདག་ནི་གང་ཞིག་ཡིན།  

（鳩）27.4 若謂我即是  ⽽身有異相  若當離於身  何處別有我 

（蔣）27.4 若念彼是我，近取則成異，遠離近取外，何謂汝之我︖  

།ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པའི། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་byས་པའི་ཚU། །ཉེ་བར་ལེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན། །yོད་kyི་བདག་ནི་མེད་པ་ཡིན།  

（鳩）27.5 離有無身我  是事為已成  若謂身即我  若都無有我 

（蔣）27.5 遠離近取外，我則不應有，近取若是我，則無汝之我。  

།ཉེ་བར་ལེན་ཉིད་བདག་མ་ཡིན། །དེ་འbyuང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན། །ཉེ་བར་blང་བ་ཇི་lt་buར། །ཉེ་བར་ལེན་པ8་ཡ\ན་པར་འgyuར།  

（鳩）27.6 但身不為我  身相⽣滅故  云何當以受  ⽽作於受者 

（蔣）27.6 近取不是我，近取是⽣滅，以是近取故，豈是近取者︖  

།བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས། །གཞན་du་འཐད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞན་ན་ལེན་མེད་པར། །གzuང་ཡོད་རིགས་ན་གzuང་du་མེད།  

（鳩）27.7 若離身有我  是事則不然  無受⽽有我  ⽽實不可得 

（蔣）27.7 遠離近取外，我亦非他法，異則雖無蘊，得我卻不能。  

།དེ་ltར་ལེན་ལས་གཞན་མ་ཡིན། །དེ་ནི་ཉེར་ལེན་ཉིད་kyང་མིན། །བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་མེད་མིན། །མེད་པ་ཉིད་duའང་དེ་མ་ངེས། 

（鳩）27.8 今我不離受  亦不即是受  非無受非無  此即決定義 
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（蔣）27.8 我非異於蘊，我亦非近取，我非無近取，我亦非絕無。 

།འདས་པའི་duས་ན་མ་byuང་ཞེས། །by་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །sོŋན་ཚU་rnམས་su་གང་byuང་བ། །དེ་ལས་འདི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）27.9 過去我不作  是事則不然  過去世中我  異今亦不然 

（蔣）27.9  謂我昔非誰，此⾔不應理，無論昔是誰，彼非異於此。  

།གལ་ཏེ་འདི་ནི་གཞན་gyuར་ན། །དེ་མེད་པར་ཡང་འbyuང་བར་འgyuར། །དེ་བཞིན་དེ་ནི་གནས་gyuར་ཞིང་། །དེར་མ་ཤི་བར་skyེ་བར་འgyuར།  

（鳩）27.10 若謂有異者  離彼應有今  我住過去世  ⽽今我⾃⽣ 

（蔣）27.10 此若異於彼，雖無亦仍⽣，且於轉⽣時，不死亦仍⽣。  

།ཆད་དང་ལས་rnམས་uད་ཟ་དང་། །གཞན་gyིས་byས་པའི་ལས་rnམས་ནི། །གཞན་gyིས་ས8་སKར་mོyང་བ་དང་། །དེ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འgyuར།  

（鳩）27.11 如是則斷滅  失於業果報  彼作⽽此受  有如是等過 

（蔣）27.11 斷與業失壞，他⼈所造業，由他各別受，應成此等過。  

།མ་byuང་བ་ལས་འbyuང་མིན་ཏེ། །འདི་ལ་skyོན་du་ཐལ་བར་འgyuར། །བདག་ནི་byས་པར་འgyuར་བ་དང་། །འbyuང་བའམ་rgyu་མེད་ཅན་du་འgyuར།  

（鳩）27.12 先無⽽今有  此中亦有過  我則是作法  亦為是無因 

（蔣）27.12 無則不能⽣，應成此過失：將是我所造，且成無因⽣。  

།དེ་ltར་བདག་byuང་བདག་མ་byuང། །གཉིས་ཀ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར། །འདས་ལ་lt་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）27.13 如過去世中  有我無我⾒  若共若不共  是事皆不然 

（蔣）27.13 我是或不是，是⼆及非⼆，⼀切過去⾒，皆不應成⽴。 

།མ་འོངས་duས་གཞན་འbyuང་འgyuར་དང་། །འbyuང་བར་མི་འgyuར་ཞེས་by་བར། །lt་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །འདས་པའི་duས་དང་མuངས་པ་ཡིན།  

（鳩）27.14 我於未來世  為作為不作  如是之⾒者  皆同過去世 

（蔣）27.14 謂於未來時，當是及不是，此等⼀切⾒，皆同過去時。 

།གལ་ཏེ་lh་དེ་མི་དེ་ན། །དེ་lt་ན་ནི་rtག་པར་འgyuར། །lh་ནི་མ་skyེས་ཉིད་འgyuར་ཏེ། །rtག་ལ་skyེ་བ་མེད་yིར་རོ།  

（鳩）27.15 若天即是⼈  則墮於常邊  天則為無⽣  常法不⽣故 

（蔣）27.15 若天即是⼈，是則將成常，天則為不⽣，是常不⽣故。  

།གལ་ཏེ་lh་ལས་མི་གཞན་ན། །དེ་lt་ན་ནི་མི་rtག་འgyuར། །གལ་ཏེ་lh་མི་གཞན་ཡིན་ན། །rgyuད་ནི་འཐད་པར་མི་འgyuར་རོ།  

（鳩）27.16 若天異於⼈  是則為無常  若天異⼈者  是則無相續 

（蔣）27.16 若⼈異於天，如是則無常︔若⼈異於天，相續不應理。  
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།གལ་ཏེ་yོགས་གཅིག་lh་ཡིན་ལ། །yོགས་གཅིག་མི་ནི་ཡིན་gyuར་ན། །rtག་དང་མི་rtག་འgyuར་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།  

（鳩）27.17 若半天半⼈  則墮於⼆邊  常及於無常  是事則不然 

27.17 若⼀邊是天，另⼀邊是⼈，是常亦無常，此亦不應理。 

།གལ་ཏེ་rtག་དང་མི་rtག་པ། །གཉིས་ག་gruབ་པར་gyuར་ན་ནི། །rtག་པ་མ་ཡིན་མི་rtག་མིན། །འgruབ་པར་འgyuར་བར་འདོད་ལ་རག  

（鳩）27.18 若常及無常  是⼆俱成者  如是則應成  非常非無常 

（蔣）27.18 若能是⼆俱，是常亦無常，是則⽅可⽴，非常非無常。  

།གལ་ཏེ་གང་ཞིག་གང་ནས་གར། །འོང་ཞིང་གང་duའང་འgོr་འgyuར་ན། །དེ་yིར་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་པར། །འgyuར་ན་དེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།  

（鳩）27.19 法若定有來  及定有去者  ⽣死則無始  ⽽實無此事 

（蔣）27.19 何者從何來，以及何處去，輪迴則無始，然無彼輪迴。  

（佛護引⽂）27.19 何者從何來，何者去何處，故彼非有始，常則彼非有。 

།གལ་ཏེ་rtག་པ་འགའ་མེད་ན། །མི་rtག་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འgyuར། །rtག་པ་དང་ནི་མི་rtག་དང་། །དེ་གཉིས་བསལ་བར་gyuར་པའོ།  

27.20 今若無有常，云何有無常，及常亦無常，非常非無常。 

།གལ་ཏེ་འཇིག་rེtན་མཐའ་ཡོད་ན། །འཇིག་rེtན་ཕ་རོལ་ཇི་ltར་འgyuར། །གལ་ཏེ་འཇིག་rེtན་མཐའ་མེད་ན། །འཇིག་rེtན་ཕ་རོལ་ཇི་ltར་འgyuར།  

（鳩）27.21 若世間有邊  云何有後世  若世間無邊  云何有後世 

（蔣）27.21 若世間有邊，云何有後世︖若世間無邊，云何有後世︖  

།གང་yིར་uང་པོ་rnམས་kyི་rgyuན། །འདི་ནི་མར་མེའི་འོད་དང་མuངས། །དེ་yིར་མཐའ་ཡོད་ཉིད་དང་ནི། །མཐའ་མེད་ཉིད་kyང་མི་རིགས་སོ།  

（鳩）27.22 五陰常相續  猶如燈⽕炎  以是故世間  不應邊無邊 

（蔣）27.22 蘊等之續流，猶燈⽕之光，是故不成⽴，有邊及無邊。 

།གལ་ཏེ་sŋ་མ་འཇིག་འgyuར་ཞིང་། །uང་པོ་འདི་ལ་བrེtན་byས་ནས། །uང་པོ་འདི་ནི་མི་འbyuང་ན། །དེས་ན་འཇིག་rེtན་མཐའ་ཡོད་འgyuར།  

（鳩）27.23 若先五蘊壞  不因是五蘊  更⽣後五蘊  世間則有邊 

（蔣）27.23 前者已壞滅，觀待彼蘊體，不⽣此蘊故，世間則有邊。  

།གལ་ཏེ་sŋ་མ་མི་འཇིག་ཅིང་། །uང་པོ་འདི་ལ་བrེtན་byས་ནས། །uང་པ8་ད9་ནི་མི་འbyuང་ན། །དེས་ན་འཇིག་rེtན་མཐའ་མེད་འgyuར།  

（鳩）27.24 若先陰不壞  亦不因是陰  ⽽⽣後五陰  世間則無邊 

（蔣）27.24 若前者不壞，觀待彼蘊體，不⽣此蘊故，世間則無邊。  

།གལ་ཏེ་yོགས་གཅིག་མཐའ་ཡོད་ལ། །yོགས་གཅིག་མཐའ་ནི་མེད་འgyuར་ན། །འཇིག་rེtན་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་འgyuར། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།  
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（鳩）27.25 若世半有邊  世間半無邊  是則亦有邊  亦無邊不然 

（蔣）27.25 若⼀⽅有邊，另⼀⽅無邊，是故不成⽴，世間有無邊。  

།ཇི་lt་buར་ན་ཉེར་ལེན་པ8འ\། །yོགས་གཅིག་rnམ་པར་འཇིག་འgyuར་ལ། །yོགས་གཅིག་rnམ་པར་འཇིག་མི་འgyuར། །དེ་ltར་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ།  

（鳩）27.26 彼受五陰者  云何⼀分破  ⼀分⽽不破  是事則不然 

（蔣）27.26 近取者豈能，其⼀⽅壞滅，另⼀⽅不壞，此亦不應理。  

།ཇི་lt་buར་ན་ཉེར་blང་བ། །yོགས་གཅིག་rnམ་པར་འཇིག་འgyuར་ལ། །yོགས་གཅིག་rnམ་པར་འཇིག་མི་འgyuར། །དེ་ltར་དེ་ཡང་མི་རོགས་སོ། 

（鳩）27.27 受亦復如是  云何⼀分破  ⼀分⽽不破  是事亦不然 

（蔣）27.27 近取蘊豈能，其⼀⽅壞滅，另⼀⽅不壞，此亦不應理。 

།གལ་ཏེ་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་པ། །གཉིས་ཀ་gruབ་པར་gyuར་ན་ནི། །མཐའ་ཡོད་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་མིན། །འgruབ་པར་འgyuར་བར་འདོད་ལ་རག  

（鳩）27.28 若亦有無邊  是⼆得成者  非有非無邊  是則亦應成 

（蔣）27.28 若能成⼆俱，有邊及無邊，則許非⼆俱，非有及非無。  

།ཡང་ན་དོངས་པོ་ཐམས་ཅད་དག །sོtང་yིར་rtག་ལ་སོགས་lt་བ། །གང་དག་གང་du་གང་ལ་ནི། །ཅི་ལས་kuན་du་འbyuང་བར་འgyuར།  

（鳩）27.29 ⼀切法空故  世間常等⾒  何處於何時  誰起是諸⾒ 

（蔣）27.29 諸事物皆空，是故常等⾒，由何於何處，由何起諸⾒︖ 

（佛護引⽂）27.29 諸事物皆空，是故常等⾒，由何於何處，為何起諸⾒︖ 

第⼆⼗七品——觀⾒品——終。 

།གང་གིས་uགས་བrེʦ་ཉེར་བzuང་ནས། །lt་བ་ཐམས་ཅད་spང་བའི་yིར། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་sོtན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་yག་འཚལ་ལོ།  

瞿曇⼤聖主，憐憫說是法，悉斷⼀切⾒，我今稽⾸禮。

Page !70


