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Le précieux rosaire de la sublime voie  1

༄༅།    །3ེ་4མ་པ་ོཔའ་ིཞལ་གདམས་ལམ་མཆགོ་རནི་པ་ོཆའེ་ི-ེང་བ་ཞསེ་8་བ་བ9གས་ས།ོ།    །། 

ན་མ་ོ:་;།  

གང་ཞགི་འཁརོ་བའ་ི=་མཚ?་འཇགིས་A་;ང་ཞངི་བBལ་དཀའ་བ་ལས་Dོལ་བར་མཛད་པའ་ིབཀའ་བFད་རནི་པ་ོཆའེ་ིGོད་པ་Hམ་

པར་དག་པས་བ=ན་ཅངི་8ིན་Jབས་K་ིL་Fན་=་མཚ?་ཆནེ་པའོ M་ད8ིངས་Nར་ཟད་མི་ཤེས་པ་Qནོ་ལམ་=་ཆེ་ཞིང་Rན་རངི་བ་

Sན་Tསི་Uབ་པའི་Vབ་བFད་Wི་མ་མེད་པའི་X་མ་དམ་པ་Hམས་ལ་Yག་འཚལ་ཞངི་Zབས་A་མཆིའ།ོ །8ིན་Tསི་བJབ་[་

གསལོ་ལ།ོ  

།བཀའ་བFད་ད་ེདག་ལས་\ང་བའ་ིགAང་ག་ིFན་Rན་རངི་པརོ་ཡདི་ལ་བHགས་པར་8ས་ཏེ། དངོས་དང་བFད་Kསི་རང་ཉིད་ལ་

ཡདི་ག`ང་བའ་ིaལ་bན་Hམས་ལ་ཤནི་[་གཅསེ་པའ་ིགདམས་ངག་ལམ་མཆགོ་[་cར་པ་རནི་པ་ོཆའེ་ི-ེང་བ་ཞསེ་8་བ་ཞགི་ཡ་ི

གའེ་ིརསི་A་བཀོད་པར་བTའི།ོ །ད་ེཡང་dནེ་T་ིགང་ཟག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མfནེ་པའ་ིསངས་=ས་ཐོབ་པར་འདོད་པས། དང་

པོར་ཕངས་པའི་ཆོས་བh་3ེས་A་Wན་པར་8་བ། 

Les dix choses navrantes དང་པོར་ཕངས་པའི་ཆོས་བh་3ེས་A་Wན་པར་8་བ། 

1) iདེ་པར་དཀའ་བའ་ིམ་ིjས་གཙང་མ་འད།ི མ་ིདག་ེlགི་པའ་ིལས་ལ་Gདོ་`་ཕངས། 2) bན་པར་དཀའ་བའ་ིདལ་འ8ོར་མི་

jས་གཙང་མ་འད།ི ཆསོ་མདེ་ཐ་མལ་T་ིjས་A་ཤི་;་ཕངས། 3) mིགས་མའ་ི`ས་Kི་མི་ཚn་Rན་oང་Rད་ཙམ་འད།ི དནོ་མདེ་8་

བའི་ལས་ལ་ཟད་`་ཕངས། 4) རང་སེམས་ཆོས་pའ་ིརང་བཞནི་qསོ་མེད་འདི། འrལ་པ་འཁརོ་བའ་ིའདམ་`་8ིང་`་ཕངས། 5) 

ལམ་s་འWེན་པའ་ིX་མ་དམ་པ་དེ། 8ང་Lབ་མ་ཐོབ་བར་`་འtལ་`་ཕངས། 6) ཐར་པའི་U་གཟངིས་lམོ་པ་དམ་ཚMག་ད།ེ ཉནོ་

མངོས་བག་མདེ་uནེ་དབང་གསི་བཤགི་[་ཕངས། 7) X་མའི་uནེ་Tསི་རང་ལ་iདེ་པའི་dགོས་པ་ད།ེ འ`་8ེད་ཚང་ཚMང་ག་ི

གསབེ་[་vརོ་`་ཕངས། 8) Uབ་ཐོབ་Hམས་K་ིམན་ངག་ཟབ་མ་ོད།ེ མ་ིནག་aལ་མདེ་Hམས་ལ་ཟོང་`་བཙ?ང་`་ཕངས། 9) འw་ོ

བ་སམེས་ཅན་Wིན་ཅན་ཕ་མ་Hམས། lང་བའ་ིསམེས་Kསི་xངོ་ཞངི་འདརོ་བ་ཕངས། 10) གཞནོ་པའ་ིལང་ཚ?་དར་བའི་4་ོགAམ་

དེ། ཐ་མལ་བཏང་mོམས་ངང་`་བཞག་[་ཕངས། ད་ེན་ིའཕངས་པའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses nécessaires  དགསོ་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) རང་ག་ིཕ་ོཚ?ད་ཟནི་པས་wསོ་K་ིགཞ་ིy་མ་འLག་པ་ཞགི་དགསོ། 2) དད་དང་བyནོ་འUས་Kསི་X་མ་དམ་པའ་ིབཀའ་བཞནི་

Vབ་པ་ཞགི་དགསོ། 3) གདམས་ངག་ག་ིZནོ་ཡནོ་ཤསེ་པས་X་མའ་ིགདམས་ངག་འདམ་ཁ་མ་ནརོ་བ་ཞགི་དགསོ། 4) ཤསེ་རབ་

 Cette version tibétaine provient du texte de Montchardon.1
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དང་དད་པ་ནན་ཏན་Tསི་X་མ་དམ་པའི་oགས་དགངོས་ལནོ་པ་ཞགི་དགསོ། 5) Wན་པ་དང་ཤསེ་བཞནི་བག་ཡདོ་དང་bན་པས་

4་ོགAམ་ཉེས་Zནོ་Tསི་མ་གསོ་པ་ཞགི་དགསོ། 6) ག་ོཆ་དང་mིང་vབོས་Kིས་ཡི་དམ་བdན་ཅངི་zགས་oབ་པ་ཞགི་དགསོ། 7) 

ཆགས་མདེ་ཞནེ་མདེ་K་ིGདོ་པས་s་ཐག་མ་ིལ་མ་ཤརོ་བ་ཞགི་དགསོ། 8) {ོར་དངོས་3ེས་གAམ་T་ིཟནི་པས་dག་[་ཚ?གས་

གཉསི་གསགོ་པ་ལ་བyནོ་པ་ཞགི་དགསོ། 9) 8མས་པ་དང་mིང་3ེས་དངོས་སམ་བFད་ནས་སམེས་ཅན་T་ིདནོ་ལ་X་ོYོགས་པ་

ཞགི་དགསོ། 10) ཤསེ་རབ་དང་ག་ོdགོས་Kསི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་དངསོ་དང་མཚན་མར་མ་ཤརོ་བ་ཞགི་དགསོ། ད་ེན་ིདགསོ་པའ་ི

ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses auxquelles il faut s’en remettre  བvནེ་པར་8་བའི་ཆོས་བh། 

1) dགོས་པ་དང་oགས་3ེ་bན་པའ་ིX་མ་དམ་པ་བvནེ། 2) དབནེ་ཞངི་ཉམས་དགའ་ལ་8ིན་ཆགས་པའ་ིདགནོ་པ་བvནེ། 3) N་

Gདོ་མoན་ཅངི་X་ོoབ་པའི་wགོས་པ་ོབvནེ། 4) འཚ?་བའི་ཡ་ོ8ད་K་ིZནོ་Wན་ཞངི་ཚ?ད་ཟནི་པ་བvནེ། 5) Uབ་ཐོབ་བFད་པའི་

མན་ངག་Yོགས་མདེ་བvནེ། 6) རང་གཞན་ལ་ཕན་པའ་ི|ས་Qན་}གས་དང་dནེ་འtལེ་ཟབ་མ་ོབvནེ། 7) ཁམས་དང་འ-ོད་

པའི་ཟས་དང་ཐབས་ལམ་བvནེ། 8) ཉམས་ལ་ཕན་པའ་ིཆསོ་Gདོ་དང་Gདོ་ལམ་བvནེ། 9) དད་:ས་aལ་པ་bན་པའ་ི~ོབ་མ་

བvནེ། 10) Gདོ་ལམ་Hམ་བཞིར་Fན་`་Wན་པ་དང་ཤསེ་བཞནི་བvནེ། ད་ེན་ིབvནེ་པར་8་བའི་ཆོས་བhའ།ོ  

Les dix choses à rejeter  xང་བར་8་བའི་ཆོས་བh། 

1) ཅ་ི8ེད་འཇགི་dནེ་ཆསོ་བ=ད་དང་འWེས་པའི་~ོབ་དཔནོ་xང་། 2) སམེས་དང་ཉམས་ལ་གནདོ་པའ་ིའཁརོ་འདབ་དང་wགོས་

ངན་xང་། 3) གཡངེ་བ་ཆ་ེཞངི་འཚn་བ་མང་བའ་ིགནས་དང་དགནོ་པ་xང་། 4) �་འ-ོག་གཡ་ོ�ས་བVབས་པའི་འཚ?་བ་xང་། 5) 

སམེས་དང་ཉམས་ལ་གནདོ་པའ་ིལས་དང་8་བ་xང་། 6) ཁམས་ལ་གནདོ་པའ་ིཟས་དང་Gོད་ལམ་xང་། 7) འདདོ་འ`ན་སརེ་

sས་བཅིངས་པའི་འཛMན་ཆགས་xང་། 8) ཕ་རལོ་མ་ིདད་པའ་ིF་བག་མདེ་པའ་ིGདོ་ལམ་xང་། 9) དནོ་མདེ་འw་ོའ`ག་ག་ིལས་

དང་8་བ་xང་། 10) རང་Zནོ་�ས་ནས་གཞན་Zནོ་Dོག་པ་xང་། ད་ེན་ིxང་བར་8་བའི་ཆོས་བhའ།ོ  

Les onze choses à ne pas rejeter  མི་xང་བར་8་བའི་ཆོས་བh། 

1) mིང་3ེ་གཞན་དནོ་T་ིy་བ་ཡནི་པས་མ་ིxང་། 2) sང་བ་སམེས་K་ིརང་འདོ་ཡནི་པས་མ་ིxང་། 3) Hམ་dགོ་ཆསོ་ཉདི་K་ིརོལ་

པ་ཡནི་པས་མ་ིxང་། 4) ཉནོ་མངོས་པ་ཡ་ེཤསེ་K་ིགསལ་འདབེས་ཡནི་པས་མ་ིxང་། 5) འདདོ་ཡནོ་ཉམས་dགོས་K་ིL་jད་

ཡནི་པས་མ་ིxང་། 6) ན་ཚ་�ག་བ}ལ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་ཡནི་པས་མ་ིxང་། 7) དw་བགགེས་ཆསོ་ཉདི་K་ིབpལ་མ་ཡནི་

པས་མི་xང་། 8) �གས་ལ་\ང་ན་དངསོ་Uབ་ཡནི་པས་མ་ིxང་། 9) ཐབས་ལམ་གང་ཡང་ཤསེ་རབ་K་ིལམ་vགེས་ཡནི་པས་མ་ི

xང་། 10) Uབ་ཅིང་�ོགས་པའ་ིjས་K་ིཆོས་Gདོ་མི་xང་། 11) �ས་པ་Lང་ཡང་གཞན་དནོ་T་ིབསམ་པ་མི་xང་། ད་ེན་ིམ་ིxང་

བར་8་བའི་ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ  
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Les dix choses à connaître  ཤེས་པར་8་བའི་ཆོས་བh། 

1) Yིའི་sང་བ་འrལ་པར་འ`ག་པས་བདནེ་མདེ་`་ཤེས་པར་8། 2) ནང་ག་ིསམེས་ཉདི་བདག་མདེ་`་འ`ག་པས་vངོ་པར་ཤསེ་

པར་8། 3) བར་T་ིHམ་dགོ་uནེ་Zསེ་A་འ`ག་པས་�་ོ�ར་`་ཤེས་པར་8། 4) འ\ང་བའ་ིjས་ངག་འ`ས་8ས་A་འ`ག་པས་

མི་dག་པར་ཤསེ་པར་8། 5) སམེས་ཅན་T་ིབདེ་�ག་ཐམས་ཅད་ལས་ལས་འ\ང་བས་ལས་འtས་མི་བ�་བར་ཤེས་པར་8། 6) 

�ག་བ}ལ་ངསེ་འ\ང་ག་ིF་;་འ`ག་པས་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་`་ཤེས་པར་8། 7) བད་ེZདི་འཁོར་བའི་y་བར་འ`ག་པས་

ཞནེ་ཆགས་བ`ད་`་ཤེས་པར་8། 8) འ`་འཛM་ཆོས་K་ིའགལ་uནེ་`་འ`ག་པས་བསདོ་ནམས་བར་ཆད་`་ཤེས་པར་8། 9) བར་

ཆད་དག་ེ{ོར་T་ིབpལ་མར་འ`ག་པས་དw་བགགེས་X་མར་ཤེས་པར་8། 10) དནོ་དམ་པར་ཆསོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞནི་མདེ་

པར་འ`ག་པས་གང་ལ་ཡང་མཉམ་པ་ཉདི་`་ཤེས་པར་8། ད་ེན་ིཤསེ་པར་8་བའི་ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses à pratiquer  ཉམས་A་Xང་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) ཆསོ་4ོར་9གས་ནས་མ་ིཆསོ་K་ི�་;་མི་འ�ག་པར་ཆསོ་བཞནི་ཉམས་A་Xང་། 2) ཕ་Rལ་xང་ནས་མ་ིRལ་`་གཞ་ིམ་ི

འདངི་བར་ཆགས་མདེ་`་ཉམས་A་Xང་། 3) X་མ་དམ་པ་བvནེ་ནས་ང་=ལ་xངས་ཏ་ེབཀའ་བཞནི་ཉམས་A་Xང་། 4) ཐསོ་

བསམ་ལ་X་ོ{ངས་ནས་ཁ་བཤད་མ་ི8་བར་ཤསེ་པ་དནོ་ཐགོ་[་ཉམས་A་Xང་། 5) dགོས་པ་Fད་ལ་ཤར་ནས་འཆལ་པར་བཏང་

mོམས་A་མི་བཏང་བར་ཡེངས་མེད་`་ཉམས་A་Xང་། 6) ཉམས་ལནེ་Fད་ལ་Zསེ་ནས་ཚ?གས་A་འ`་འཛM་ལ་མི་འ�ག་པར་

ཉམས་A་Xང་། 7) ཁས་Xངས་ཤངི་དམ་བཅས་ནས་4་ོགAམ་བག་མདེ་ལ་མ་ིབཏང་བར་བ~བ་པ་གAམ་ཉམས་A་Xང་། 8) 

8ང་Lབ་མཆགོ་[་སེམས་བZདེ་ནས་རང་དནོ་མ་ི8ེད་པར་ཅི་8ེད་གཞན་དནོ་`་ཉམས་A་Xང་། 9) }གས་K་ི4ོར་9གས་ནས་

4་ོགAམ་ཐ་མལ་`་མ་ིབཞག་པར་དKལི་འཁརོ་གAམ་`་ཉམས་A་Xང་། 10) གཞནོ་པའ་ི`ས་A་དནོ་མདེ་ས་མཐའ་མ་ིབaརོ་

བར་བཤསེ་གཉནེ་དམ་པའ་ིཞབས་�ང་`་དཀའ་oབ་ཉམས་A་Xང་ང་ོ། ད་ེན་ིཉམས་A་Xང་བའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses en lesquelles il faut persévérer  ནན་ཏན་`་8་བའི་ཆོས་བh། 

1) ལས་དང་པ་ོཔས་ཐསོ་བསམ་ལ་ནན་ཏན་8། 2) ཉམས་�ོང་Zསེ་ནས་4ོམ་Vབ་ལ་ནན་ཏན་8། 3) བdན་པ་མ་ཐབོ་བར་

དབནེ་པ་ལ་ནན་ཏན་8། 4) འ-་ོBོད་ཤས་ཆ་ེན་རགི་པ་གhན་པ་ལ་ནན་ཏན་8། 5) 8ིང་�གས་ཤས་ཆ་ེན་རགི་པ་གསངེ་བ་ལ་

ནན་ཏན་8། 6) X་ོམ་བdན་བར་`་མཉམ་བཞག་ལ་ནན་ཏན་8། 7) མཉམ་བཞག་ལ་བdནེ་ནས་3ེས་ཐབོ་ལ་ནན་ཏན་8། 8) མ་ི

མoན་པའ་ིའགལ་uནེ་མང་ན་བཟདོ་པ་གAམ་ལ་ནན་ཏན་8། 9) འདདོ་འ`ན་ཆགས་ཞནེ་ཆ་ེན་ཞནེ་པ་བཙན་ཐབས་A་ལགོ་པ་

ལ་ནན་ཏན་8། 10) 8མས་དང་mིང་3ེ་ཤས་Lང་ན་8ང་Lབ་K་ིསེམས་{ོང་བ་ལ་ནན་ཏན་8། ད་ེན་ིནན་ཏན་8་བའི་ཆོས་བhའ།ོ  
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Les dix incitations  བpལ་མ་གདབ་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) དལ་འ8ོར་iདེ་དཀའ་བ་ལ་བསམས་ཏ་ེདམ་པའ་ིཆསོ་ལ་བpལ་མ་གདབ། 2) འཆ་ིབ་མ་ིdག་པ་ལ་བསམས་ཏ་ེདག་ེ{ོར་ལ་

བpལ་མ་གདབ། 3) ལས་F་འtས་མི་བ�་བ་ལ་བསམས་ཏེ་lགི་པ་མ་ིདག་ེབ་xང་བ་ལ་བpལ་མ་གདབ། 4) འཁརོ་བའ་ིཉསེ་

དམགིས་ལ་བསམས་ཏ་ེཐར་པ་བVབ་པ་ལ་བpལ་མ་གདབ། 5) འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅན་T་ི�ག་བ}ལ་ལ་བསམས་ཏ་ེ8ང་Lབ་

K་ིསེམས་{ོང་བ་ལ་བpལ་མ་གདབ། 6) སམེས་ཅན་T་ིX་ོYིན་ཅ་ིལགོ་[་འrལ་བ་ལ་བསམས་ཏ་ེཐསོ་བསམ་ལ་བpལ་མ་

གདབ། 7) འrལ་པའ་ིབག་ཆགས་xངས་བར་དཀའ་བ་ལ་བསམས་ཏ་ེ4ོམ་བVབ་ལ་བpལ་མ་གདབ། 8) mིགས་མའ་ི`ས་

འདརི་ཉནོ་མངོས་པ་བད་ོབ་ལ་བསམས་ཏ་ེགཉནེ་པ་ོལ་བpལ་མ་གདབ། 9) mིགས་མའ་ི`ས་འདརི་འགལ་uནེ་མང་བ་ལ་

བསམས་ཏེ་བཟོད་པ་ལ་བpལ་མ་གདབ། 10) ཕར་ཡངེས་zར་ཡེངས་ཡེངས་མ་ལམ་ལ་མི་ཚn་vངོ་ཟད་`་སོང་བ་ལ་བསམས་ཏེ་

བyནོ་འUས་ལ་བpལ་མ་གདབ། ད་ེན་ིབpལ་མ་གདབ་པའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ 

Les dix risques  འཆོར་བ་h། 

1) དད་པ་Lང་ལ་ཤསེ་རབ་ཆ་ེན་ཁ་བཤད་མཁན་`་འཆརོ་བ་ཡནི། 2) དད་པ་ཆ་ེལ་ཤསེ་རབ་Lང་ན་�ག་བཙMར་ཨ་འཐས་A་

འཆརོ་བ་ཡནི། 3) mིང་;ས་ཆ་ེལ་གདམས་ངག་མདེ་ན་Zནོ་དང་གལོ་སར་འཆརོ་བ་ཡནི། 4) }ནོ་`་ཐོས་བསམ་T་ིD་ོའདགོས་

མ་བཅད་ན་4ོམ་�ན་པའ་ིZ་ེམཆེད་`་འཆརོ་བ་ཡནི། 5) ག་ོdགོས་ས་ོམ་ལ་ཉམས་ལནེ་མ་8ས་ན་Wེད་པ་ོཆོས་Fས་མཁན་`་

འཆརོ་བ་ཡནི། 6) ཐབས་mིང་3ེ་ཆནེ་པ་ོལ་X་ོམ་{ངས་ན་ལམ་ཐགེ་པ་དམན་པར་འཆརོ་བ་ཡནི། 7) ཤསེ་རབ་vངོ་པ་ཉདི་ལ་X་ོ

མ་{ངས་ན་ཅ་ི8ས་འཁོར་བའི་ལམ་`་འཆརོ་བ་ཡནི། 8) འཇགི་dནེ་ཆསོ་བ=ད་K་ིམག་ོམ་mོམས་ན་ཅ་ི8ེད་འཇགི་dནེ་T་ིuནེ་

`་འཆརོ་བ་ཡནི། 9) wངོ་པའ་ིZ་ེབའོ M་དད་འ`ན་མང་ན་མ་ིནག་ག་ིང་ོབ�ང་`་འཆརོ་བ་ཡནི། 10) ཡནོ་ཏན་དང་�ས་མo་ཆེ་ལ་

X་ོམི་བdན་ན་མ་ིནག་ག་ིwངོ་ཆགོ་མཁན་`་འཆརོ་བ་ཡནི། ད་ེན་ིའཆརོ་བ་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix possibilités de confusion  འW་མནི་T་ིནརོ་ས་བh་ན།ི 

1) དད་པ་དང་འདདོ་པ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 2) 8མས་mིང་3ེ་དང་ཆགས་པ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 3) ཤསེ་8་གཤསི་K་ིvངོ་པ་དང་Xསོ་

8ས་K་ིvངོ་པ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 4) ཆསོ་K་ིད8ིངས་དང་ཆད་N་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 5) ཉམས་�ངོ་དང་dགོས་པ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 6) 

བ�ན་པ་དང་zལ་འཆསོ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 7) འrལ་ཞགི་དང་བ`ད་fརེ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 8) Uབ་ཐབོ་དང་ཟགོ་པ་ོལ་ནརོ་ས་

ཡདོ། 9) གཞན་དནོ་8ེད་པ་དང་རང་དནོ་8ེད་པ་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། 10) ཐབས་མཁས་པ་དང་གཡ་ོ�་ལ་ནརོ་ས་ཡདོ། ད་ེན་ིའW་

མནི་T་ིནརོ་ས་བhའ།ོ 
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Les dix choses sans erreur  མ་ནརོ་བའ་ིཆསོ་བh་ན།ི 

1) དངསོ་པ་ོགང་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པར་fམི་ནས་fམི་མེད་པར་རབ་[་\ང་བ་ན་ིམ་ནརོ་བ་ཡནི། 2) X་མ་དམ་པ་དག་ེབའ་ི

བཤསེ་གཉནེ་མག་ོལ་ཐདོ་བཞནི་`་འ�ར་བ་ན་ིམ་ནརོ་བ་ཡནི། 3) ཆསོ་ལ་ཐསོ་བསམ་4ོམ་གAམ་�ག་མར་8ེད་པ་Hམས་ན་ིམ་

ནརོ་བ་ཡནི། 4) N་བ་མཐ་ོལ་Gདོ་པ་དམའ་བ་ནི་མ་ནོར་བ་ཡནི། 5) X་ོཡངས་ལ་དམ་བཅའ་དགོ་པ་ནི་མ་ནོར་བ་ཡནི། 6) ཤསེ་

རབ་ཆེ་ལ་ང་=ལ་Lང་བ་ན་ིམ་ནརོ་བ་ཡནི། 7) གདམས་ངག་�ག་ལ་ཉམས་ལནེ་ལ་བyནོ་པ་ན་ིམ་ནརོ་བ་ཡནི། 8) ཉམས་

dགོས་བཟང་ལ་ང་=ལ་Jོམ་སམེས་མདེ་པ་ན་ིམ་ནརོ་བ་ཡནི། 9) གཅགི་�ར་lདོ་zགས་ལ་ཚ?གས་A་ཡན་oབ་པ་ན་ིམ་ནརོ་བ་

ཡནི། 10) རང་དནོ་འ�ི་བ་མདེ་པ་ལ་གཞན་དནོ་T་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་ན་ིམ་ནརོ་བ་ཡནི། ད་ེན་ིམ་ནརོ་བའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les quatorze choses insensées  དནོ་མདེ་པའ་ིཆསོ་བh་བཞི། 

1) མ་ིjས་ཐབོ་ནས་དམ་པའ་ིཆསོ་མ་ིWན་པ་ན་ིརནི་པ་ོཆའེ་ི�ིང་`་Yིན་ནས་vངོ་ལགོ་8ས་པ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 2) ཆསོ་4ོར་

9གས་ནས་fམི་ཐབ་8ེད་པ་ན་ིYེ་མ་ལེབ་མར་མེ་ལ་མཆོང་བ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 3) དད་མདེ་ཆསོ་མཛད་K་ི�ང་`་གནས་པ་

ན་ི=་མཚ?འི་འwམ་`་aམོ་Wིར་ཤི་བ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 4) y་བ་བཞ་ིདང་བདག་[་འཛMན་པའ་ིགཉནེ་པརོ་མ་སངོ་བའ་ིཆསོ་ན་ི

v་རེ་དང་lངོ་པ་ོ�ན་ཅགི་[་བཞག་པ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 5) ཉནོ་མངོས་པའ་ིགཉནེ་པརོ་མ་སངོ་བའ་ིམན་ངག་ནི་ནད་པས་Qན་

uལ་ཐགོས་པ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 6) Fད་ཐགོ་[་མ་ཁེལ་བའི་ཐ་mད་ལ་�ེ་{ངས་པ་ན་ིན་ེཙ?འ་ིཁ་ཏནོ་8ས་པ་དང་འW་v་ེདནོ་

མེད། 7) �་འ-ོག་གཡ་ོ�ས་མ་8ིན་པར་Xངས་ནས་{ིན་པ་8ེད་པ་ན་ི~ོག་པ་L་;་བhག་པ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 8) སམེས་

ཅན་ལ་གནདོ་པ་བZལ་ནས་དཀནོ་མཆགོ་མཆདོ་པ་ན་ི�འ་ིཤ་བཅད་ནས་མ་ལ་vརེ་བ་འW་v་ེདནོ་མདེ། 9) ཚn་འདིའི་རང་འདོད་

K་ིYིར་zལ་འཆསོ་དང་བཟདོ་པ་དང་`་ལནེ་པ་ན་ི8ི་ལས་8ི་བ་ལ་འཇབ་བ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 10) ཚn་འདིའི་mན་wགས་དང་

iདེ་བ�ར་འདདོ་པས་དག་ེབ་Jབས་ཆནེ་8ེད་པ་ན་ིཡདི་བཞནི་T་ིནརོ་�་རནི་པ་ོཆ་ེབལི་བ་�ོག་པ་ོགཅགི་གམ་�ང་ཟན་�གོ་པ་ོ

གཅགི་དང་བ3ེ་བ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 11) མང་`་ཐོས་Kང་རང་Fད་ཐ་མལ་`་jས་པ་ན་ིQན་པ་གཅངོ་ནད་Kསི་ཟནི་པ་དང་

འW་v་ེདནོ་མདེ། 12) གདམས་ངག་མཁས་ལ་ཉམས་�ོང་མདེ་པ་ན་ི�ག་པོའ M་བང་མཛ?ད་K་ིb་ེམགི་མདེ་པ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 

13) རང་གསི་ཆསོ་K་ིདནོ་མ་dགོས་པར་གཞན་ལ་བཤད་པ་ན་ིལངོ་བས་ལངོ་བ་འ�ིད་པ་དང་འW་v་ེདནོ་མདེ། 14) ཐབས་ལས་

\ང་བའ་ིཉམས་�ོང་ལ་མཆགོ་[་བ�ང་ནས་གནས་jགས་K་ིདནོ་མ་ིའཚ?ལ་བ་ན་ིརག་གན་ལ་གསརེ་`་འཛMན་པ་དང་འW་v་ེདནོ་

མདེ། ད་ེན་ིདནོ་མདེ་པའ་ིཆསོ་བh་བཞ་ིཡནི་ན།ོ  

Les dix-huit fautes du pratiquant du Dharma  ཆོས་པའི་མཚང་བཅ་ོབ=ད། 

1) དབནེ་པར་བlད་ནས་ཚn་འདིའི་ཆེ་ཐབས་Vབ་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 2) ཚ?གས་དཔནོ་8ས་ནས་རང་འདདོ་Vབ་པ་ན་ིཆསོ་

པའི་མཚང་། 3) ཆོས་མཁས་ལ་lགི་ལ་མ་ིའཛnམ་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 4) གདམས་ངག་ཆ་ེལ་རང་Fད་ཐ་མལ་`་jས་པ་ན་ི

ཆོས་པའི་མཚང་། 5) zལ་�ིམས་བ�ན་ལ་འདདོ་པ་ཆ་ེབ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 6) ཉམས་dགོས་བཟང་ལ་རང་Fད་མ་oལ་བ་ན་ི
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ཆོས་པའི་མཚང་། 7) ཆོས་4ོར་9གས་ནས་མ་ིཆསོ་K་ིཆགས་lང་མ་xངས་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 8) མ་ིཆསོ་བཤལོ་ནས་�་

ཆོས་8ས་ནས་ས་ོནམ་T་ི8་བ་Xསོ་མ་ཐངེས་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 9) དནོ་ག་ོབ་iདེ་ནས་ཉམས་A་མ་ིལནེ་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ི

མཚང་། 10) ཉམས་ལནེ་T་ིདམ་བཅའ་8ས་ནས་lདོ་མི་zགས་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 11) 8་F་ཆོས་ལས་མེད་Kང་Gདོ་པ་ས་ོ

མི་oབ་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 12) N་ོ=བ་�གས་ལས་འ\ང་ཡང་སམེས་འཚ?ལ་འ-་ོལ་9གས་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 13) 

དག་ེ{ོར་T་ི�ས་པ་ནད་པ་དང་��ི་ལ་�གས་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 14) གདམས་ངག་ཟབ་མ་ོཟས་ནརོ་T་ིYིར་vནོ་པ་ན་ིཆསོ་

པའ་ིམཚང་། 15) བདག་ལ་ཐབས་Kསི་བvདོ་ཅངི་གཞན་ལ་ཐབས་Kསི་Qདོ་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 16) གདམས་ངག་གཞན་

ལ་བཤད་ཅངི་རང་Fད་ཆོས་དང་མི་མoན་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 17) གཅགི་�ར་lདོ་མི་zགས་པར་མ་ིདང་འwགོས་མ་ིཤསེ་པ་

ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། 18) Zདི་མ་ིཐགེ་ཅངི་�ག་མ་ིoབ་པ་ན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་། ད་ེན་ིཆསོ་པའ་ིམཚང་བཅ་ོབ=ད་དོ།  

Les onze choses indispensables  མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆོས་བh། 

1) དང་པ་ོZ་ེའཆསི་གཏངི་ནས་འཇགིས་པའ་ིདད་པ་བdན་པ་ོཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 2) ཐར་པའ་ིལམ་s་འWེན་པའ་ིX་མ་ཞགི་

མེད་ཐབས་མེད། 3) Fད་ལ་ག་ོབ་ལནོ་པའ་ིཤསེ་རབ་ཅགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 4) ག་ོཆ་དང་mིང་vབོས་bན་པའ་ིབyནོ་འUས་ཤགི་

མེད་ཐབས་མེད། 5) བ~བ་གAམ་དང་ཚ?གས་གཉསི་Kསི་ཆགོ་པ་མདེ་པའ་ིབསགས་པ་ཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 6) ཤསེ་8འི་

གནས་jགས་dགོས་པའ་ིN་བ་ཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 7) སམེས་ཉདི་གར་བཞག་[་གནས་པའ་ི4ོམ་པ་ཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 8) 

8ེད་Gདོ་ཐམས་ཅད་ལམ་`་འfརེ་བའི་Gདོ་པ་ཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 9) uནེ་བགགེས་བ`ད་དང་གལོ་ས་xངོ་བའ་ིགདམས་ངག་

ཅགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 10) གདམས་ངག་ཚMག་[་མ་jས་པའ་ིཉམས་ལནེ་ཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 11) jས་སེམས་འtལ་བའ་ིཚn་

ན་X་ོབདའེ་ིཞ་ེགདངེ་ཆནེ་པ་ོཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ། 12) p་གAམ་རང་ལ་Sན་Tསི་Uབ་པའི་འtས་�་ཞགི་མདེ་ཐབས་མདེ་ད།ོ །

ད་ེན་ིམདེ་ཐབས་མདེ་པའ་ིཆསོ་བh་གཉསི་ཡནི་ན།ོ  

Les onze signes de sainteté  Zསེ་�་དམ་པའི་dགས་བh་གཅགི 

1) །-ག་དགོ་དང་ང་=ལ་Lང་བ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 2) འདདོ་པ་Lང་ཞངི་དངསོ་པ་ོངན་ངནོ་ཙམ་Tསི་ཆགོ་ཤསེ་པ་ན་ི

Zསེ་�་དམ་པའི་dགས། 3) དཔའ་zལ་དང་ཆ་ེབTངི་དང་ང་=ལ་མདེ་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 4) zལ་འཆསོ་དང་ང་ོ�ོག་

མདེ་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 5) 8་བ་གང་ཡང་བdགས་ཤངི་ད�ད་ནས་ཤསེ་བཞནི་`་Wན་པས་ཟནི་པར་8ེད་པ་ན་ིZསེ་�་

དམ་པའི་dགས། 6) ལས་F་འtས་མགི་ག་ིའtས་�་བཞནི་�ང་བ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 7) lམོ་པ་དང་དམ་ཚMག་ལ་ང་ོ

�ོག་མདེ་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 8) སམེས་ཅན་ལ་ཉ་ེརངི་གསར་འwགོས་མདེ་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 9) གཞན་

Tསི་lགི་གསགོ་པ་ལ་ཁངོ་མ་ི�་ོཞིང་བཟོད་པར་8ེད་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 10) =ལ་ཁ་ཐམས་ཅད་མ་ིལ་vརེ་ཞིང་ཕམ་

ཁ་རང་ལ་ལནེ་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས། 11) བསམ་Gདོ་གང་ལ་ཡང་འཇགི་dནེ་པ་གཞན་དང་མ་ིམoན་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་

པའི་dགས། ད་ེན་ིZསེ་�་དམ་པའི་dགས་བh་གཅགི་ཡནི་ན།ོ །ད་ེདག་ལས་bགོ་པ་ན་ིZསེ་�་དམ་པ་མནི་པའ་ིdགས་ཡནི་ན།ོ ། 

 8



Gampopa — le précieux rosaire de la sublime voie

Les dix choses inutiles  ཕན་པ་མདེ་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) �་མའི་jས་ལ་བmེན་བ�ར་དང་རིམ་w་ོཇི་ཙམ་8ས་Kང་མ་ིdག་འཇགི་པར་ངསེ་པས་ཕན་པ་མདེ། 2) ཟང་ཟངི་ནརོ་ལ་སརེ་

s་དང་བHབ་སེམས་ཅི་ཙམ་8ས་Kང་རང་འཆ་ིབའ་ིནང་པར་Dེན་མ་ོལག་vངོ་`་འw་ོབས་ཕན་པ་མདེ། 3) མཁར་པེ�་དང་ཁང་

བཟང་ལ་དཀའ་བ་ཇ་ིmེད་ཅགི་Gད་ནས་བyགིས་Kང་འཆ་ིབའ་ིནངས་པར་གཅགི་�ར་འw་ོཞིང་ར་ོཡང་4ོར་འདནོ་པས་ཕན་པ་

མེད། 4) �་དང་ཚ་བ་ོལ་8མས་པའི་སེམས་Kསི་དངསོ་པ་ོཇ་ིཙམ་ཞགི་ཕགོ་Kང་འཆ་ིབའ་ི`ས་A་ཕན་vབོས་aད་ཅགི་Kང་མདེ་

པས་ཕན་པ་མདེ། 5) གཉནེ་དང་wགོས་པ་ོལ་བy་ེག`ང་ག་ིསམེས་འཛMན་དང་ང་ོ�ང་ཇ་ིmེད་ཅགི་8ས་Kང་རང་ཤ་ིབའ་ིནངས་

པར་གཅགི་�ར་wགོས་མདེ་`་འw་ོབས་ཕན་པ་མདེ། 6) �་དང་ཚ་བ་ོམང་ཡང་མི་dག་པས་བདག་ག་ི{ིན་པའ་ིདངསོ་པ་ོབདགོ་

Kང་འདརོ་བར་ངསེ་པས་ཕན་པ་མདེ། 7) ཚn་འདའི་ིདནོ་`་ས་Gདོ་མངའ་རསི་དང་ལས་ཐབས་ལ་འབད་yལོ་ཇ་ིmེད་ཅགི་8ས་Kང་

རང་འཆ་ིབའ་ིནངས་པར་གནས་དང་འtལེ་པ་གཏན་མདེ་`་འw་ོབས་ཕན་པ་མདེ། 8) དད་པས་ཆསོ་4ོར་9གས་Kང་ཆསོ་བཞནི་

མ་Gད་ན་ཆསོ་Kསི་~ར་ངན་སངོ་`་འw་ོབའི་F་8ེད་པས་ཕན་པ་མདེ། 9) ཐསོ་བསམ་ལ་X་ོ{ངས་ནས་ཆསོ་ཇ་ིmེད་ཅགི་ཤསེ་

Kང་ཉམས་A་མ་Xངས་ན་འཆ་ིཁར་ལམ་`་འfརེ་F་མདེ་པས་ཕན་པ་མདེ། 10) དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་དམ་པའ་ི�ང་`་Rན་

རིང་བlད་Kང་རང་ལ་དད་:ས་མདེ་ན་གངོ་མའ་ིཡནོ་ཏན་དང་8ིན་Jབས་མ་ིའག་ོབས་ཕན་པ་མདེ། ད་ེན་ིཕན་པ་མདེ་པའ་ིཆསོ་

བh་ཡནི། 

Les dix choses par lesquelles on cause son propre malheur  རང་�ག་
རང་གསི་8ས་པའི་ཆོས་བh། 

1) བཟའ་མ་ིམདེ་པའ་ིfམི་ཐབ་8ེད་པ་དེ་�ེན་པས་བཙན་`ག་ཟསོ་པ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་ཉསོ་པ་ཡནི། 2) ཆསོ་མདེ་

lགི་པ་8ེད་པ་དེ་ ོན་པ་གཡང་ལ་མཆངོ་བ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 3) གཞན་ལ་ཟལོ་ཟགོ་8ེད་པ་དེ་`ག་

ཅན་T་ིཁ་ཟས་འWེན་པ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 4) ¡ད་Lང་མ་ིདཔནོ་8ེད་པ་དེ་Bན་མསོ་�གས་jག་Zངོ་

བ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 5) �ག་བསམ་Tསི་གཞན་དནོ་ལ་མ་ིབyནོ་པར་ཆསོ་བ=ད་Kིས་རང་དནོ་ལ་

བyནོ་པ་ན་ིལངོ་བ་8ང་ཐང་ལ་འཁརོ་བ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 6) མ་ིའUབ་པའི་8་བ་ཚན་པ་ོཆ་ེལ་འ�ག་

པ་ན་ིཉམ་Lང་�ར་ཆནེ་པ་ོའ�ར་བ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 7) ང་=ལ་Tསི་X་མ་དམ་པ་དང་=ལ་བའ་ི

བཀའ་fད་`་གསདོ་པ་ད་ེདབང་པ་ོཆའེ་ིའ`ན་མ་vརོ་བ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 8) ཉམས་ལནེ་བཤལོ་ནས་

མ་ིནག་ག་ིwངོ་ལ་འwམི་པ་དེ་རི་¢གས་£ང་`་བབ་པ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 9) ག¤ག་མའ་ིཡ་ེཤསེ་མ་ི

Zངོ་བར་འ`་འཛMའི་qསོ་པས་གཡངེ་བར་8ེད་པ་ད་ེམཁའ་bངི་གཤགོ་པ་ཆག་པ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། 10) 

X་མ་དཀནོ་མཆགོ་ག་ིདཀརོ་ལ་བག་མདེ་`་Gདོ་པ་དེ་�་Lང་མ་ེམདག་འགམ་པ་དང་འW་v་ེརང་�ག་རང་གསི་8ས་པ་ཡནི། ད་ེ

ན་ིརང་�ག་རང་གསི་8ས་པའི་ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ 
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Les dix choses par lesquelles on cause son propre bonheur  རང་Wིན་
རང་ལ་ཆེ་བའི་ཆོས་བh། 

1) མ་ིཆསོ་K་ིཆགས་lང་xངས་ནས་དམ་པའ་ི�་ཆོས་8ེད་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 2) fམི་ཐབ་དང་གཉནེ་wགོས་

xངས་ནས་Zསེ་�་དམ་པར་བvནེ་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 3) འ`་འཛMའི་8་བ་བཏང་ནས་ཐསོ་བསམ་4ོམ་གAམ་8ེད་

པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 4) wངོ་པ་དང་འWིས་བཤེས་xངས་ནས་གཅགི་�ར་དབནེ་པར་lདོ་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་

ཡནི། 5) འདདོ་ཡནོ་T་ིའ�ི་བ་བཅད་ནས་ཆགས་མདེ་ལ་zགས་oབ་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 6) ངན་ངནོ་ཙམ་Tསི་ཆགོ་

ཤསེ་ཤངི་བཟང་པ་ོལ་འདདོ་འ`ན་མདེ་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 7) རང་དབང་གཞན་ལ་མ་ིབpར་བར་ཡི་དམ་ལ་བdན་

པར་8ེད་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 8) ཚn་འདི་ཡི་འ-ལ་བད་ེལ་མ་ིབN་བར་གཏན་`་བདེ་བའི་8ང་Lབ་Vབ་པར་8ེད་པ་ན་ི

རང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 9) དངསོ་པོའ M་མངནོ་ཞནེ་xངས་ནས་vངོ་པ་ཉདི་ཉམས་A་ལནེ་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། 10) 

4་ོགAམ་ཐ་མལ་`་མི་lདོ་པར་ཚ?གས་གཉསི་�ང་`་འ�ག་པ་ལ་འབད་པ་ན་ིརང་Wིན་རང་ལ་ཆ་ེབ་ཡནི། ད་ེན་ིརང་Wིན་རང་ལ་

ཆེ་བའི་ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses parfaitement pures  ཡང་དག་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) ལས་F་འtས་ལ་ཡདི་ཆསེ་པ་ན་ིདབང་པ་ོཐ་མའ་ིཡང་དག་པའ་ིN་བ་ཡནི། 2) Yི་ནང་ག་ིཆསོ་ཐམས་ཅད་sང་བ་vངོ་པ་རགི་

པ་དང་vངོ་པ་�ང་འ�ག་བཞརི་dགོས་པ་ན་ིདབང་པ་ོའtངི་ག་ིཡང་དག་པའ་ིN་བ་ཡནི། 3) བN་8་N་8ེད་བNས་པ་གAམ་

ད8ེར་མེད་`་dགོས་པ་ན་ིདབང་པ་ོརབ་K་ིཡང་དག་པའ་ིN་བ་ཡནི། 4) དམགིས་པར་y་ེགཅགི་ལ་གནས་པ་ན་ིདབང་པ་ོཐ་མའ་ི

ཡང་དག་པའ་ི4ོམ་པ་ཡནི། 5) �ང་འ�ག་བཞའི་ིཏངི་ང་ེའཛMན་ལ་གནས་པ་ན་ིདབང་པ་ོའtངི་ག་ིཡང་དག་པའ་ི4ོམ་པ་ཡནི། 6) 

བ4ོམ་8་4ོམ་8ེད་ཉམས་ལནེ་གAམ་ད8ེར་མདེ་ཅངི་མ་ིདམགིས་པའ་ིངང་ལ་གནས་པ་ན་ིདབང་པ་ོརབ་Kི་ཡང་དག་པའ་ི4ོམ་པ་

ཡནི། 7) ལས་F་འtས་མགི་ག་ིའtས་�་བཞནི་�ང་བ་ན་ིདབང་པ་ོཐ་མའ་ིཡང་དག་པའ་ིGདོ་པ་ཡནི། 8) ཆསོ་ཐམས་ཅད་¥ི་

ལམ་�་མའི་zལ་`་Gདོ་པ་ན་ིདབང་པ་ོའtངི་ག་ིཡང་དག་པའ་ིGདོ་པ་ཡནི། 9) གང་ཅ་ིལ་ཡང་མ་ིGདོ་པ་ན་ིདབང་པ་ོརབ་K་ིཡང་

དག་པའ་ིGདོ་པ་ཡནི། 10) བདག་འཛMན་དང་ཉནོ་མངོས་པ་མཐའ་དག་ཇ་ེLང་ཇ་ེཞ་ིལ་སངོ་བ་ན་ིདབང་པ་ོརབ་འtངི་ཐ་མ་གAམ་

ཀའ་ིཡང་དག་པའ་ིWོད་dགས་ཡནི་ན།ོ །ད་ེན་ིཡང་དག་པའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ 

Les dix illusions de ceux qui pratiquent le Dharma  ཆོས་པའི་འrལ་པ་བh། 

1) དམ་པའ་ིཆསོ་zལ་བཞནི་Vབ་པའི་X་མ་ལ་མི་བvནེ་པར་ཟགོ་པ་ོཁ་བཤད་མཁན་T་ི3ེས་A་འtང་བ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 2) 

Uབ་ཐོབ་mན་བFད་K་ིགདམས་ངག་མ་ིའཚ?ལ་བར་དནོ་མདེ་K་ིརགི་པའ་ིཆསོ་ལ་ནན་ཏན་8ེད་པ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 3) sང་བ་

འ-ལ་ཤར་ལ་མ་ིཚn་ཅི་Yིད་མི་8ེད་པར་གཏན་`་lདོ་yསི་K་ིཤོམ་ར་=འ་ོཆ་ེ8ེད་པ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 4) རང་གཅགི་�ར་ཆོས་K་ི

དནོ་ལ་མ་ིསམེས་པར་འཁརོ་མང་ག་ིནང་ན་ཆསོ་བཤད་8ེད་པ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 5) ལངོས་Gོད་ཁ་�ག་མཆདོ་{ིན་`་མ་ིགཏངོ་
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བར་སེར་s་གཡ་ོ�ས་ནརོ་|ས་གསགོ་པ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 6) དམ་ཚMག་lམོ་པ་zལ་བཞནི་མ་ི�ང་བར་4་ོགAམ་བག་མདེ་

འཆལ་བར་གཏངོ་བ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 7) གནས་jགས་dགོས་པའ་ིདནོ་ལ་གམོས་འWིས་མི་8ེད་པར་མི་ཚn་དནོ་Lང་ག་ི8་8ེད་

ཕར་རེ་zར་རེ་ལ་ཟད་པར་8ེད་པ་ན་ིཤནི་[་འrལ། 8) འrལ་བ་ལངས་ཅན་T་ིརང་Fད་མི་oལ་བར་ད�་Bོད་8ིས་པའ་ིགཞན་

Fད་འ`ལ་བ་ཤནི་[་འrལ། 9) Fད་ལ་Zསེ་པའི་ཉམས་�ངོ་མ་ིZངོ་བར་ཚn་འདིའི་ཆེ་ཐབས་Zངོ་བ་ཤནི་[་འrལ། 10) ད་རསེ་

dནེ་འtལེ་འཛ?མས་པའ་ིཐགོ་ལ་བyནོ་འUས་མི་yམོ་པར་ལེ་ལ་ོmོམས་ལས་ལ་དགའ་བ་ཤནི་[་འrལ། ད་ེན་ིཆསོ་པའ་ིའrལ་ས་

བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses nécessaires  དགསོ་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) དང་པ་ོZ་ེའཆསི་འཇགིས་པའ་ིདད་པ་གཤའ་མ་ཤ་བ་བཙ?ན་དངོ་ནས་འtསོ་པ་N་�་ཞགི་དགསོ། 2) བར་`་ཤི་ཡང་མི་འTདོ་

པའི་བyནོ་འUས་ཞངི་པས་ས་ོནམ་རམེ་པ་N་�་ཞགི་དགསོ། 3) ཐ་མར་འཆ་ིF་མེད་པའི་X་ོབདེ་བ་8་བ་Jབས་ཅན་ཟནི་པའ་ི

Zསེ་�་N་�་ཞགི་དགསོ། 4) དང་པ་ོལངོ་མདེ་`་ཤེས་པ་Zསེ་�འ་ིགནད་ལ་མདའ་ཕགོ་པ་N་�་ཞགི་དགསོ། 5) བར་`་ཡེངས་

མེད་`་4ོམ་པ་�་གཅགི་�་ཤི་བའི་མ་N་�་ཞགི་དགསོ། 6) ཐ་མར་8ར་མེད་`་ཤེས་པ་�གས་མ་དwས་དེད་པའི་ཤེ་མ་N་�་ཞགི་

དགསོ། 7) དང་པ་ོཆསོ་ལ་ངསེ་ཤསེ་Zསེ་པ་Nགོས་པ་ཁ་ཟས་བཟང་པ་ོདང་འ-ད་པ་N་�་ཞགི་དགསོ། 8) བར་`་རང་སེམས་

ལ་ངསེ་ཤསེ་Zསེ་པ་Tད་K་ིནརོ་iདེ་པ་N་�་ཞགི་དགསོ། 9) ཐ་མ་གཉསི་མདེ་ལ་ངསེ་ཤསེ་Zསེ་པ་ཟགོ་པ་ོ¦ན་§ག་�བི་པ་N་

�་ཞགི་དགསོ། 10) ད་ེཁ་ོན་ཉདི་ལ་ཁ་ོཐག་ཆདོ་པ་གཟངིས་ནས་འ§ར་བའི་8་རགོ་N་�་ཞགི་དགསོ། ད་ེན་ིདགསོ་པའ་ིཆསོ་བh་

ཡནི་ན།ོ 

Les dix choses qui ne sont plus nécessaires  མ་ིདགསོ་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) སམེས་ཉདི་vངོ་པར་dགོས་ན་ཐསོ་བསམ་8་མ་ིདགསོ། 2) རགི་པ་Wི་མེད་`་ཤསེ་ན་lགི་པ་{ང་མ་ིདགསོ། 3) Hལ་མའ་ི

ལམ་ལ་གནས་ན་ཚ?གས་བསག་མ་ིདགསོ། 4) ག¤ག་མའ་ིངང་ལ་Zངོ་ན་ཐབས་ལམ་4ོམ་མ་ིདགསོ། 5) Hམ་dགོ་ཆསོ་ཉདི་`་

ཤསེ་ན་མ་ིdགོ་པ་4ོམ་མ་ིདགོས། 6) ཉནོ་མངོས་y་tལ་`་ཤསེ་ན་གཉནེ་པ་ོབvནེ་མ་ིདགསོ། 7) sང་wགས་�་མར་ཤསེ་ན་

དགག་Vབ་8་མ་ིདགསོ། 8) �ག་བ}ལ་དངསོ་Uབ་[་ཤསེ་ན་བད་ེབ་བཙལ་མ་ིདགསོ། 9) རང་སམེས་Z་ེམེད་`་dགོས་ན་འཕ་ོ

བ་8་མ་ིདགསོ། 10) གང་ཡང་གཞན་དནོ་`་8ས་ན་རང་དནོ་Vབ་མ་ིདགསོ། ད་ེན་ིམ་ིདགསོ་པའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ  

Les dix choses particulièrement nobles  fད་པར་འཕགས་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) རགིས་�ག་ག་ིསམེས་ཅན་ཇ་ིmེད་པའ་ིནང་ནས་དལ་འ8ོར་དང་bན་པའ་ིམ་ིjས་གཅགི་fད་པར་`་འཕགས། 2) མ་ིནག་

ཆོས་མེད་ཇི་mེད་པའ་ིནང་ནས་ཆསོ་bན་T་ིགང་ཟག་གཅགི་fད་པར་`་འཕགས། 3) ལམ་T་ིཐགེ་པ་ཇ་ིmེད་པའ་ིནང་ནས་mིང་

པོའ M་དནོ་T་ིཐགེ་པ་འད་ིfད་པར་`་འཕགས། 4) ཐསོ་བསམ་ལས་\ང་བའ་ིཤསེ་རབ་ཇ་ིmེད་པ་བས་བ4ོམས་\ང་ག་ིཤསེ་རབ་

aད་ཅགི་མ་གཅགི་fད་པར་འཕགས། 5) འ`ས་8ས་K་ིདག་ེབ་ཇ་ིmེད་ཅགི་Gད་པ་བས་འ`ས་མ་8ས་K་ིདག་ེབ་aད་ཅགི་མ་
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གཅགི་fད་པར་`་འཕགས། 6) དམགིས་བཅས་K་ིཏིང་ངེ་འཛMན་ཇ་ིmེད་ཅགི་བ4ོམས་པ་བས་དམགིས་མདེ་K་ིཏིང་ངེ་འཛMན་aད་

ཅགི་མ་གཅགི་fད་པར་`་འཕགས། 7) ཟག་བཅས་K་ིདག་ེབ་ཇ་ིmེད་ཅགི་Gད་པ་བས་ཟག་མདེ་K་ིདག་ེབ་aད་ཅགི་fད་པར་`་

འཕགས། 8) Fད་ལ་ཉམས་�ོང་ཇ་ིmེད་ཅགི་Zསེ་པ་བས་dགོས་པ་aད་ཅགི་ཤར་བ་fད་པར་`་འཕགས། 9) ཆདེ་`་8ས་པའི་

ལགེས་Gད་ཇི་mེད་ཅགི་Gད་པ་བས་ཆེད་`་8་བ་མེད་པའི་Gདོ་པ་aད་ཅགི་fད་པར་`་འཕགས། 10) ཟང་ཟངི་ག་ིགཏངོ་འTདེ་

ཇི་mེད་ཅགི་8ས་པ་བས་དངོས་པ་ོཅི་ཡང་མ་བ�ང་བ་fད་པར་`་འཕགས། ད་ེན་ིfད་པར་`་འཕགས་པའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ 

Les dix choses également excellentes  ཇི་Nར་8ས་Kང་ལགེས་པའ་ིཆསོ་བh། 

1) X་ོསེམས་ཆོས་A་སངོ་བའ་ིགང་ཟག་གསི། 8་བ་བཏང་ཡང་ལགེས་ལ་མ་བཏང་ཡང་ལགེས། 2) D་ོའདགོས་སམེས་ལ་ཆདོ་

པའ་ིགང་ཟག་གསི། བ4ོམས་ཡང་ལགེས་ལ་མ་བ4ོམ་ཡང་ལགེས། 3) འདདོ་ཡནོ་ལ་འ�ི་བ་ཆདོ་པའ་ིགང་ཟག་གསི། ཆགས་

མེད་8ས་Kང་ལགེས་ལ་མ་8ས་Kང་ལགེས། 4) ཆསོ་ཉདི་མངནོ་Aམ་`་dགོས་པའ་ིགང་ཟག་གསི། §ག་vངོ་`་ཉལ་ཡང་

ལགེས་ལ་མང་པོའ M་ཚ?གས་དཔནོ་8ས་Kང་ལགེས། 5) sང་བ་�་མར་ཤསེ་པའ་ིགང་ཟག་གསི། གཅགི་�ར་རི་�ོད་`་བlད་Kང་

ལགེས་ལ་=ལ་ཁམས་Yོགས་མདེ་བaརོ་ཡང་ལགེས། 6) སམེས་ལ་དབང་ཐབོ་པའ་ིགང་ཟག་གསི། འདདོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་xངས་

Kང་ལགེས་ལ་བvནེ་Kང་ལགེས། 7) 8ང་Lབ་K་ིསེམས་དང་bན་པའ་ིགང་ཟག་གསི། དབནེ་པར་Vབ་པ་8ས་Kང་ལགེས་ལ་

ཚ?གས་A་གཞན་དནོ་8ས་Kང་ལགེས། 8) མསོ་:ས་ཐང་�ོད་མདེ་པའ་ིགང་ཟག་གསི། X་མའི་ཞབས་�ང་`་བlད་Kང་ལགེས་

ལ་མ་བlད་Kང་ལགེས། 9) མང་`་ཐསོ་ཤངི་དནོ་ག་ོབར་bན་པའ་ིགང་ཟག་ལ་དངསོ་Uབ་\ང་ཡང་ལགེས་ལ་བར་ཆད་\ང་ཡང་

ལགེས། 10) dགོས་པ་མཆགོ་ཐབོ་པའ་ིHལ་འ8ོར་པ་ལ། oན་མངོ་ག་ིUབ་dགས་ཡདོ་Kང་ལགེས་ལ་མདེ་Kང་ལགེས། ད་ེན་ིཇ་ི

Nར་8ས་Kང་ལགེས་པའ་ིཆསོ་བh་ཡནི་ན།ོ 

Les dix qualités du Saint Dharma  དམ་པའི་ཆོས་K་ིཡནོ་ཏན་བh། 

1) ཆསོ་དག་ེབ་བh་དང་། ཕ་རོལ་[་Yིན་པ་�ག་པ་ོདང་། vངོ་པ་ཉདི་ཐམས་ཅད་དང་། 8ང་Lབ་K་ིYོགས་K་ིཆོས་Hམས་དང་། 

འཕགས་པའ་ིབདནེ་པ་བཞ་ིདང་། བསམ་གཏན་བཞ་ིདང་། ག�གས་མདེ་པའ་ིmོམས་པར་འ�ག་པ་བཞ་ིདང་། }གས་K་ིQནི་

wལོ་ལ་སགོས་པ་Hམས་འཇགི་dནེ་`་འ\ང་བ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་K་ིཡནོ་ཏན་ན།ོ 2) །མའི་ིནང་ནས་=ལ་རགིས་ཆ་ེཞངི་མཐ་ོབ་

དང་། tམ་ཟའེ་ིརགིས་ཆ་ེཞངི་མཐ་ོབ་དང་། fམི་བདག་ག་ིརགིས་ཆ་ེཞངི་མཐ་ོབ་དང་། =ལ་ཆནེ་བཞ་ིལ་སགོས་པ་འདདོ་ཁམས་

K་ི�་རགིས་�ག་དང་། ག�གས་ཁམས་K་ི�་རགིས་བh་བ`ན་དང་། ག�གས་མདེ་པའ་ི�་རགིས་བཞ་ིའཇགི་dནེ་ན་འ\ང་བ་ན་ི

དམ་པའི་ཆོས་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ 3) །Fན་`་9གས་པ་དང་། ལན་གཅགི་Yིར་འངོ་བ་དང་། Yིར་མི་འངོ་བ་དང་། དw་བཅོམ་པ་

དང་། རང་སངས་=ས་དང་། Hམ་པ་ཐམས་ཅད་མfནེ་པའ་ིསངས་=ས་འཇགི་dནེ་`་8ོན་ཞངི་འ\ང་བ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་Kི་ཡནོ་

ཏན་ན།ོ 4) །སམེས་བZདེ་དང་Qནོ་ལམ་T་ིvབོས་Kསི་oགས་3ེ་རང་ཤར་T་ིག�གས་p་གཉསི་Kསི་ཇི་�དི་འཁོར་བ་མ་vངོ་

ག་ིབར་`་སམེས་ཅན་T་ིདནོ་Sན་Uབ་[་འ\ང་བ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ 5) །སམེས་ཅན་ཉ་ེབར་འཚ?་བའི་ཡ་ོ8ད་

གང་ལ་གང་འསོ་པ་§ན་Aམ་ཚ?གས་པ་ཐམས་ཅད་ན་ི8ང་Lབ་སམེས་དཔའ་Hམས་K་ིQནོ་ལམ་T་ིvབོས་ལས་\ང་བས་ན་དམ་
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པའི་ཆོས་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ 6) །ངན་སངོ་དང་མ་ིཁམོ་པའ་ིགནས་ན་ཡང་གནས་aབས་Kི་བདེ་བ་hང་ཟད་ཡདོ་པ་ད་ེདག་

ཐམས་ཅད་Kང་དཀར་པ་ོདག་ེབའ་ིབསདོ་ནམས་ལས་Uབ་པས་ན་དམ་པའ་ིཆསོ་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ 7) །Zསེ་�་ངན་པ་དག་

Kང་དམ་པའ་ིཆསོ་A་X་ོའcར་ནས་Zསེ་�་དམ་པའ་ིརགིས་A་གནས་ཤངི་། མ་ི�ན་T་ིག�ག་[་འ�ར་བའ་ིགནས་A་cར་པ་ན་ི

དམ་པའི་ཆོས་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ 8) །}ར་lགི་པ་མ་ིདག་ེབ་ལ་བག་མདེ་`་Gད་ཅིང་ད�ལ་བའ་ི�ད་ཤངི་ག་ིF་གསགོ་པ་ད་ེ

ཡང་། དམ་པའ་ིཆསོ་K་ིYོགས་A་X་ོs་འcར་ནས་མཐ་ོརསི་དང་ཐར་པའ་ིབད་ེབ་ལ་རགེ་པར་cར་པ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་Kི་ཡནོ་

ཏན་ཡནི་ནོ། 9) །དམ་པའ་ིཆསོ་ལ་དད་པ་ཙམ་མམ། མསོ་པ་ཙམ་མམ། དགའ་བ་ཙམ་མམ། ཆ་jགས་འཛMན་པ་ཙམ་ཡང་�ན་

T་ིཡིད་`་འངོ་ཞིང་། བmེན་བ�ར་T་ིགནས་A་cར་པ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ 10) །བདགོ་པའ་ིདངསོ་པ་ོཐམས་

ཅད་xངས་ནས་fམི་ནས་fམི་མེད་པར་རབ་[་\ང་ཞངི་། ར་ི�ོད་དགནོ་པ་;་ཡབི་ནས་བlད་Kང་འཚ?་བའི་ཡ་ོ8ད་§ན་Aམ་

ཚ?གས་པར་འ\ང་བ་ན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་K་ིཡནོ་ཏན་ཡནི་ན།ོ །ད་ེན་ིདམ་པའ་ིཆསོ་K་ིཡནོ་ཏན་མདརོ་བ�ས་པའི་ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ 

Les dix choses qui ne sont que « façon de parler »  མིང་ཙམ་T་ིཆོས་བh། 

1) གཞའི་ིགནས་jགས་བvན་`་མདེ་པས་གཞ་ིམངི་ཙམ་ཡནི། 2) ལམ་ལ་བwདོ་8་བwདོ་8ེད་མདེ་པས་ལམ་མངི་ཙམ་ཡནི། 3) 

གནས་jགས་ལ་བN་8་N་8ེད་མེད་པས་dགོས་པ་མངི་ཙམ་ཡནི་། 4) ག¤ག་མ་ལ་བ4ོམ་8་4ོམ་8ེད་མེད་པས་ཉམས་�ངོ་

མངི་ཙམ་ཡནི། 5) གཤསི་ལ་Gད་8་Gདོ་8ེད་མེད་པས་Gདོ་པ་མངི་ཙམ་ཡནི། 6) དནོ་ལ་བ�ང་8་�ང་8ེད་མེད་པས་དམ་ཚMག་

མངི་ཙམ་ཡནི། 7) དནོ་ལ་བསག་8་གསགོ་8ེད་མེད་པས་ཚ?གས་གཉསི་མངི་ཙམ་ཡནི། 8) དནོ་ལ་{ང་8་{ོང་8ེད་མེད་པས་

Dིབ་གཉསི་མངི་ཙམ་ཡནི། 9) དནོ་ལ་xང་8་xངོ་8ེད་མདེ་པས་འཁརོ་བ་མངི་ཙམ་ཡནི། 10) དནོ་ལ་འཐབོ་8་ཐོབ་8ེད་མེད་པས་

འtས་�་མངི་ཙམ་ཡནི། ད་ེན་ིམངི་ཙམ་T་ིཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ 

Les dix choses qui sont félicité spontanée  བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ་པའི་
ཆོས་བh། 

1) སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་K་ིསེམས་K་ིརང་བཞནི་ཆསོ་pར་གནས་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 2) གཞ་ིཆསོ་ཉདི་K་ི

ད8ིངས་ལ་མཚན་མའ་ིqསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 3) མཐའ་tལ་X་ོའདས་Kི་dགོས་པ་ལ་Yོགས་རསི་K་ི

qསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 4) ཡིད་ལ་8་བ་མེད་པའི་ཉམས་�ངོ་ལ་དམགིས་པའ་ིqསོ་པ་མེད་པས་བདེ་བ་

ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 5) 8་tལ་yལོ་མདེ་K་ིGདོ་པ་ལ་Xང་དརོ་T་ིqསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 6) 

ད8ིངས་དང་ཡ་ེཤསེ་ད8ེར་མེད་པའི་ཆོས་p་ལ་ག�ང་འཛMན་T་ིqསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 7) oགས་3ེ་

རང་\ང་ག་ིལངོས་p་ལ་Z་ེའཆི་འཕ་ོའcར་T་ིqསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 8) oགས་3ེ་རང་ཤར་T་ི�ལ་

p་ལ་གཉསི་sང་འ`་འ8ེད་K་ིqསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 9) བvན་པ་ཆསོ་K་ིའཁརོ་ལ་ོལ་བདག་N་

མཚན་མའ་ིqསོ་པ་མདེ་པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ། 10) ཚད་མདེ་oགས་3ེའི་-ིན་ལས་ལ་=་ཆད་`ས་ཚMགས་མདེ་

པས་བད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ་པ་v།ེ ད་ེན་ིབད་ེབ་ཆནེ་པརོ་Sན་Tསི་Uབ་པའི་ཆོས་བh་ཡནི་ན།ོ ། 
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Conclusion 

ཟག་མདེ་མfནེ་པ་དང་bན་པའ་ིX་མ་དང་། 3ེ་བ�ན་Dོལ་མ་ལ་སགོས་�ག་པའ་ི�་Hམས་Kསི་8ང་Yོགས་ཁ་བ་ཅན་T་ིབvན་

པའ་ིགསལ་8ེད་`་མངའ་གསལོ་བའ་ིདཔལ་bན་མར་མ་ེམཛད་ཡབ་�ས་K་ིགAང་Fན་Wི་མ་མེད་པ་Hམས་བཀའ་གདམས་པའ་ི

X་མ་p་Wིན་ཅན་Hམས་ལས་ཐོས་པ་དང་། =་གར་འཕགས་པའ་ིRལ་`་ཉི་¨་Nར་wགས་པའ་ིZསེ་མཆགོ་©་ར་ོམཻ་«ི་གཉསི་

དང་། མར་པ་�་ོtག་པ་ལ་སགོས་པའ་ིམཁས་Uབ་Hམས་K་ིoགས་K་ིབhད་འཛMན་པ་3ེ་བ�ན་T་ི=ལ་པ་ོམ་ིལ་རས་པས་3ེས་

A་བ�ང་བའ་ིགAང་Wི་མ་མེད་པ་Hམས་Yོགས་གཅགི་[་བ�ས་པའ་ིལམ་མཆགོ་རནི་པ་ོཆའེ་ི-ེང་བ་ཞསེ་8་བ། བཀའ་Yག་

གཉསི་K་ིགདམས་པའ་ིམཛ?ད་འཆང་བ་ཤར་¢གས་པ་ོmི་4ོམ་བསདོ་ནམས་རནི་ཆནེ་Tསི་tསི་པ་|ོགས་ས།ོ། །། 

3ེ་4མ་པ་ོཔའ་ིཞལ་ནས། མ་འངོས་པའ་ིགང་ཟག་བདག་ལ་མསོ་ཤངི་། བདག་དང་མ་འ-ད་mམ་པ་�ན་Kང་། ཁ་ོབསོ་བyམས་

པའ་ིལམ་མཆགོ་རནི་པ་ོཆའེ་ི-ེང་བ་དང་། ཐར་པ་རནི་པ་ོཆའེ་ི=ན་ལ་སགོས་པའ་ིབvན་བཅསོ་Hམས་གཟགིས་པར་9། ང་དང་

མངནོ་Aམ་`་འ-ད་པ་དང་fད་པར་མེད་པར་ཡོད། ཅེས་གAངས་པས། 3ེ་4མ་པ་ོཔ་ལ་མོས་པའི་aལ་bན་Hམས་Kིས་འདི་

དག་ཉམས་ལནེ་ལ་བyནོ་པར་9འ།ོ། །།
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