
༄༅། །འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་0་བའི་

མདདོ་བ5གས་སདོ། །

⼤乘圣临终智经 

6་གར་8ད་9། :;་:་ཏ་=་ན་?་མ་མ་@་A་ན་སB་C།
gyagar ke du arya atyaya jnana nama mahayana sutra 

梵语云 : Ārya-ātyaya-jñāna-nāma-mahāyāna-sūtra. 

བདོད་8ད་9། འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡི་ཤེས་ཞེས་0་བ་
ཐེག་པ་ཆེན་པདFའG་མདདོ།
boke du phakpa daka yeshe zhe chaba thekpa chenpo do 

藏语云 : phagpa daka yeshe zhe jawa thegpa chenpo do. 

སངས་6ས་དང་0ང་Iབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་

Lག་འཚལ་ལདོ། །
sangye dang jangchup sempa tamche la chaktsel lo 

顶礼⼀切诸佛菩萨! 

འདི་8ད་བདག་གིས་ཐདོས་པ་9ས་གཅིག་ན། བཅོམ་
Nན་འདས་འདོག་མིན་Oའི་6ལ་པདFའG་ཁང་བཟངས་ན་

བ5གས་ཏེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་སདོན་པ་དང་། 0
ང་Iབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པདོ་ནམ་མཁའི་



Rིང་པདོས་བཅོམ་Nན་འདས་ལ་Lག་འཚལ་ནས་འདི་

8ད་ཅེས་གསདོལ་ཏདོ། །བཅོམ་Nན་འདས་0ང་Iབ་
སེམས་དཔའ་ནམ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཇི་Tར་བT་བར་
བUི།
dike dak gi topa du chik na chomdende okmin lhe gyelpo 

khang zang na zhuk te khor tamche la cho tonpa dang 

jangchup sempa sempa chenpo namkhe nyingpo 

chomdende la chaktsel ne dike che sol to chomdende 

jangchup sempa namchi kha me sem jitar tawar gyi 

如是我闻，⼀时世尊住⾊究竟天天王华 宫于眷属说法，虚
空藏菩萨摩诃萨礼敬 世尊⼰，作是语启⽩:“世尊，菩萨临 

命终时，当云何视其⼼?” 
བཅོམ་Nན་འདས་Vིས་བཀའ་Wལ་པ། ནམ་མཁའི་
Rིང་པདོ་0ང་Iབ་སེམས་དཔའ་ནམ་འཆི་བའི་9ས་Vི་ཚX་

འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་བYོམ་པར་0འདོ། །དེ་ལ་འདའ་ཀ་ཡེ་
ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་Uིས་Zམ་པར་དག་
པས་ན་དངོས་པདF་མ[ད་པའི་འ9་ཤེས་རབ་\་བYོམ་པར་

0འདོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་0ང་Iབ་Vི་སེམས་ས་འ9ས་
པས་ན་Rིང་]ེ་ཆེན་པདFའG་འ9་ཤེས་རབ་\་བYོམ་པར་

0འདོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་Uིས་འདོད་གསལ་
བས་ན་མི་དམིགས་པའི་འ9་ཤེས་རབ་\་བYོམ་པར་

0འདོ། །དངོས་པདོ་ཐམས་ཅད་མི་^ག་པས་ན་ཅི་ལ་ཡང་

མི་ཆགས་པའི་འ9་ཤེས་རབ་\་བYོམ་པར་0འདོ། །
སེམས་^དོགས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ན་སངས་6ས་



གཞན་9་མི་བཙལ་བའི་འ9་ཤེས་རབ་\་བYོམ་པར་

0འདོ། །བཅོམ་Nན་འདས་Vིས་ཚ̀གས་ས་བཅད་དེ་

བཀའ་Wལ་པ། །
chomdende kyi katsel pa namkhe nyingpo jangchup 

sempa namchi be du kyi tse da kaye she gompar jao de la 

da kaye she ni cho tamche rangzhin gyi nampar dakpe na 

ngopo mepe dushe raptu gompar jao cho tamche 

jangchup kyi sem su dupe na nyingje chenpo dushe raptu 

gompar jao cho tamche rangzhin gyi oselwe na mimik pe 

dushe raptu gompar jao ngopo tamche mitakpe na chi la 

yang mi chakpe dushe raptu gompar jao sem tok na 

yeshe yinpe na sangye zhendu mi tselwe dushe raptu 

gompar jao chomdende kyi tsik su che de katsel pa 

世尊赐教谓:“虚空藏!菩萨临命终 时，当观修临终智。彼临
终智者，⼀切 法⾃性清净故，当善观修无实想;⼀切 法皆
摄于菩提⼼故，当善观修⼤悲想; ⼀切法⾃性光明故，当
善观修无缘想; ⼀切事物皆无常故，当善观修无执想; ⼼悟
即智慧故，当善观修不另他求正觉 想。” 
世尊复说偈曰: 

ཆོས་Zམས་རང་བཞིན་Zམ་དག་པས། །
cho nam rangzhin namdakpe 

诸法⾃性清净故 

དངོས་པདF་མ[ད་པའི་འ9་ཤེས་བYོམ། །
ngopo mepe dushe gom 

观修无有实事想 

0ང་Iབ་སེམས་དང་རབ་Nན་པས། །
jangchup sem dang rap denpe 

菩提⼼全具⾜故 



Rིང་]ེ་ཆེན་པདFའG་འ9་ཤེས་བYོམ། །
nyingje chenpo dushe gom 

观修⼤悲悯念想 

ཆོས་Zམས་རང་བཞིན་འདོད་གསལ་བས། །
cho nam rangzhin oselwe 

诸法⾃性光明故  

དམིགས་པ་མེད་པའི་འ9་ཤེས་བYོམ། །
mikpa mepe dushe gom 

观修无有所缘想  

དངོས་པདོ་ཐམས་ཅད་མི་^ག་པས། །
ngopo tamche mitakpe 

⼀切事物无常故 

ཆགས་པ་མེད་པའི་འ9་ཤེས་བYོམ། །
chakpa mepe dushe gom 

观修无有执着想 

སེམས་ནི་ཡེ་ཤེས་འaང་བའི་b། །
sem ni yeshe jungwe gyu 

⼼为出⽣智慧因 

སངས་6ས་གཞན་9་མ་ཚདོལ་ཅིག །
sangye zhendu ma tsol chik 

莫于他处求正觉 

བཅོམ་Nན་འདས་Vིས་དེ་8ད་ཅེས་བཀའ་Wལ་པ་
དང་།0ང་Iབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་Rིང་པདོ་ལ་



སདོགས་པའི་འཁོར་འ9ས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་\་དགའ་

མc་ཡི་རངས་ནས། བཅོམ་Nན་འདས་Vིས་གསངས་

པ་ལ་མངོན་པར་བསདོད་དདོ། །
chomdende kyi deke che katsel pa dang jangchup sempa 

namkhe nyingpo lasokpe khor dupa tamche raptu gagu 

yirang ne chomdende kyi sungpa la ngonpar to do 

世尊垂赐彼教⾔已，虚空藏菩萨等⼀切 眷属众会皆⼤欢
喜，随喜赞叹世尊所⾔。 

⼤乘圣临终智慧经圆满，愿吉祥! 

འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་0་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པདFའG་མདདོ་རདོགས་

སདོ།། །།
Translated by Lowell Cook, 2018.


