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La Lampe pour la Voie 
vers l’Eveil   

 ང་ཆུ བ་ལམ་ ི་  ོན་མ།
༅༅། ། ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ ར་  ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

Au Bodhisatt ava Mañjoushrī [toujours] Jeune, je rends 
hommage.

དུ ས་གསུ མ་  ལ་བ་ཐམས་ཅད་དག་དང་དེའི་ཆོས་དང་།དགེ་འདུ ན་ མས་ལ་གུ ས་པ་ཆེན་པོས་ ག་ ས་ཏེ།   ོབ་མ་བཟང་པོ་ ང་ཆུ བ་འོད་ ིས་བ  ལ་  ར་པས།  
 ང་ཆུ བ་ལམ་ ི་  ོན་མ་རབ་ཏུ ་གསལ་བར་ ། ༡ །

1  A tous les Victorieux des trois temps, à leur Enseigne-
ment et aux Communautés [Sangha], avec grand respect 
je rends hommage. A la requête de mon excellent dis-
ciple Jangchoub Ö, je vais ici faire toute la lumière sur la 
Voie qui mène à l’Eveil.
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ཆུ ང་ངུ ་འ ིང་དང་མཆོག་  ར་པས།  ེས་བུ ་གསུ མ་དུ ་ཤེས་པར་ །དེ་དག་མཚན་ཉིད་རབ་གསལ་བ།སོ་སོའོ་ད ེ་བ་ ི་བར་ ། ༢ །
2  Comme ils s’avèrent inférieurs, médians ou supérieurs, les 

êtres sont réputés se réparti r en trois catégories. Leurs 
caractéristi ques sont très claires et je vais décrire leurs 
traits disti ncti fs.

གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས། འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་དག་ལ། རང་ཉིད་དོན་དུ ་གཉིར་ ེད་པ།  
དེ་ནི་  ེས་བུ ་ཐ་མར་ཤེས། ༣ །

3  Celui qui, par tous moyens, ne recherche que les seuls 
bonheurs du cycle [des existences] dans son intérêt per-
sonnel, est connu en tant qu’être “inférieur” [de par sa 
moti vati on].
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 ིད་པའི་བདེ་ལ་  བ་ ོགས་ཤིང་།  ིག་པའི་ལས་ལས་ ོག་བདག་ཉིད། གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉེར།   ེས་བུ ་དེ་ནི་འ ིང་ཞེས་ ། ༤ ། 
4  Celui qui se détourne des plaisirs du samsāra et se garde 

des karma mauvais mais ne recherche que sa propre 
libérati on sans plus, est un individu qualifi é de “médian”.

རང་རྒྱུ   ད་གཏོགས་པའི་སྡུ  ག་བ ལ་ ིས།གང་ཞིག་གཞན་ ི་སྡུ  ག་བ ལ་ ན།   ཡང་དག་ཟད་པར་ ན་ནས་འདོད།   
  ེས་བུ ་དེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། ༥ །

5  Celui qui, partant de ses propres souff rances, veut à tout 
prix éradiquer toutes les souff rances d’autrui, cet être-là 
est “supérieur”.
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སེམས་ཅན་དམ་པ་ ང་ཆུ བ་མཆོག འདོད་པར་  ར་པ་དེ་དག་ལ།   ་མ་ མས་ ིས་བ ན་པ་ཡི།  ཡང་དག་ཐབས་ནི་བཤད་པར་ ། ༦ ། 
6  A l’intenti on des êtres excellents qui aspirent à l’Eveil su-

prême, je vais exposer lasublime méthode révélée par 
mes Maîtres.

 

ཛོ གས་སངས་ ིས་  ་ལ་སོགས་དང་། མཆོད་ ེན་དམ་པ་མངོན་ ོགས་ནས། 
མེ་ཏོག་བདུ ག་ ོས་དངོས་པོ་དག ཅི་འ ོར་བ་ཡིས་མཆོད་པར་ ། ༧ །

7  Tournez-vous vers une image du Bouddha accompli ou 
vers un stūpa et le parfait Dharma [les Ecritures], et 
faites off rande de fl eurs, encens et tout autre objet dont 
vous disposeriez.



7     La Lampe pour la Voie

 ན་བཟང་  ོད་ལས་གསུ ངས་པ་ཡི། མཆོད་པ་ མ་པ་བདུ ན་དག་ ང་།  ང་ཆུ བ་ ིང་པོའི་མཐར་ཐུ ག་པར། མི་ ོག་པ་ཡི་སེམས་དག་གིས། ༨ །
8  Eff ectuant de plus les sept off randes énoncées dans les 

Conduites de Samantabhadra et avec les pensées [esprits 
d’Eveil aspirati on et engagement] irréversibles jusqu’à la 
complétude de l’essence de l’Eveil,

དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་རབ་དང་ཅིང་།  པུ ས་པོའི་ ་ང་སར་བཙུ གས་ནས།  ཐལ་མོ་  ར་བར་ ས་ནས་ནི།   
དང་པོར་  བས་འགྲ ོ་ལན་གསུ མ་ ། ༩  །

9  Mû par une foi totale envers les Trois Joyaux, mett ez-vous 
à genoux et joignez les mains. Commencez par prendre 
refuge, trois fois de suite.
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དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།     མས་པའི་སེམས་ནི་ ོན་འགྲ ོ་བས།    ངན་སུ ང་གསུ མ་དུ ་  ེ་སོགས་དང་།    འཆི་འཕོ་སོགས་ ིས་སྡུ  ག་བ ལ་བའི། ༡༠ །
10 Ensuite, ayant développé l’amour envers tous les êtres 

[en guise de] préalable, observez-les tous, qui souff rent 
de naître dans les trois états infortunés, de mourir, trans-
migrer, etc.

འགྲ ོ་བ་མ་ལུ ས་ལ་བ ས་ཏེ།   
སྡུ  ག་བ ལ་ ིས་ནི་སྡུ  ག་བ ལ་བ།  
སྡུ  ག་བ ལ་སྡུ  ག་བ ལ་རྒྱུ   ་མཚན་ལས།  
འགྲ ོ་བ་ཐར་བར་འདོད་པ་ཡིས།   
 ོག་པ་མེད་པར་དམ་འཆའ་བའི།  
 ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་བ  ེད་པར་ ། ༡༡ །

11 Alors, poussé par le désir de libérer les êtres des souf-
frances douloureuses, des souff rances [déguisées] et 
des souff rances causales, en prenant l’engagement de 
manière irrévocable, produisez l’esprit d’Eveil.
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དེ་ ར་ ོན་པའི་སེམས་དག་ནི།  བ  ེད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ།  དེ་ནི་ ོང་པོ་བཀོད་པ་ཡི།   མདོ་ལས་ མས་པས་རབ་ཏུ ་བཤད། ༡༢ །
12  Toutes les qualités générées par les pensées d’aspirati on 

[à l’Eveil], sont magnnifi quement exposées par Maitreya 
dans le Gandavyūha-sūtra.

དེ་ཡི་མདོ་ ོག་པའམ་ ་མ་ལ་མཉན་ཏེ།    ོགས་པའི་ ང་ཆུ བ་སེམས་ ི་ཡོན་ཏན་མཐའ་མེད་པ།  མ་པར་ཤེས་པར་ ས་ལ་དེ་ནས་རྒྱུ   ་མཚན་དུ །  དེ་ ར་ཡང་དང་ཡང་དུ ་སེམས་ནི་བ  ེད་པར་ ། ༡༣ །
13 Aussi lisez les sūtra ou en écoutez-les du Maître, jusqu’à 

pénétrer les infi nies qualités de l’aspirati on à l’Eveil com-
plet, et afi n de le culti ver, produisez de la sorte l’esprit 
d’Eveil encore et encore.



10     La Lampe pour la Voie

དཔའ་  ིན་ ིས་ཞུ ས་མདོ་དག་ལས།  འདི་ཡི་བསོད་ནམས་རབ་བ ན་པ།   གང་དེ་ཚི གས་བཅད་གསུ མ་ཙམ་དུ །  མདོར་བསྡུ  ས་འདིར་ནི་ ི་བར་ ། ༡༤ །
14 Ces qualités très bien décrites dans le Sūtra à la demande 

de Vīradatt a, je vais ici les condenser en trois strophes 
environ.

 ང་ཆུ བ་སེམས་ ི་བསོད་ནམས་གང་། དེ་ལ་གལ་ཏེ་ག གས་མཆིས་ན།  
ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ ན་བཀང་ ེ།  དེ་ནི་དེ་བས་ ག་པར་འ  ར། ༡༥ །

15 À Supposer que les mérites de l’esprit d’Eveil prennent 
forme, ils empliraient l’espace enti er et même ils en dé-
borderaient.
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གངྒཱ  འི་ ེ་མའི་གྲ ངས་ ེད་ ི།    སངས་  ས་ཞིང་ མས་མི་གང་གིས།   རིན་ཆེན་དག་གིས་ ན་བཀང་ ེ།   འཇིག་ ེན་མགོན་ལ་ཕུ ལ་བ་བས། ༡༦ ་།
16  Entre celui qui emplirait de gemmes des Terres de Boud-

dhas en nombre égal aux grains de sable dans le Gange, et 
off rirait le tout au Protecteur du Monde [Avalokiteshvara]

གང་གིས་ཐལ་མོ་  ར་བ ིས་ཏེ།  ང་ཆུ བ་ཏུ ་ནི་སེམས་བཏུ ད་ན།  མཆོད་པ་འདི་ནི་ ད་པར་འཕགས། 
དེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ། ༡༧ །

17 Et celui qui, joignant les mains, rend hommage à l’esprit 
d’Eveil, l’off rande de ce dernier est infi niment supérieure 
car elle n’a pas de limite
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 ང་ཆུ བ་ ོན་པའི་སེམས་དག་བ  ེད་ནས་ནི། འབད་པ་མང་པོས་ ན་དུ ་ ེལ་ ་ཞིང་།འདི་ནི་  ེ་བ་གཞན་དུ འང་ ན་དོན་དུ ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་བ བ་པའང་ཡོངས་སུ ་བསྲུ  ང་། ༡༨ ། 
18 Après avoir généré l’aspirati on à l’Eveil, de toutes vos 

forces appliquez-vous à toujours la développer ; et afi n 
de vous souvenir [de votre but] dans vos vies ultérieures 
aussi, observez pleinement les entraînements prescrits.

འཇུ ག་སེམས་བདག་ཉིད་ ོམ་པ་མ་གཏོགས་པར། ཡང་དག་ ོན་པ་འཕེལ་བར་འ  ར་མ་ཡིན།   ོགས་པའི་ ང་ཆུ བ་ ོན་པ་འཕེལ་འདོད་པས། དི་ ིར་འབད་པས་འདི་ནི་ངེས་པར་ ང་། ༡༩ །
19 Faute des voeux qui sont l’essence de l’esprit d’Eveil-

engagement, l’aspirati on excellente ne peut augmenter. 
Si vous souhaitez épanouir vos voeux de complet Eveil, 
alors il importe que vous preniez lesdits [voeux] avec 
fougue.
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སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུ ན་ ི།  ག་ཏུ ་ ོམ་གཞན་ ན་པ་དང་།  ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་ ོམ་པ་ཡི།  ལ་བ་ཡོད་ ི་གཞན་དུ ་མིན། ༢༠ །
20 Qui mainti ent conti nûment en lui les autres voeux, des 

sept classes de prāti moksha [voeux de fi dèles laïcs ou de 
religieux], a toute qualité pour prendre les voeux de bo-
dhisatt va, mais pas sinon.

སོ་སོར་ཐར་པར་རིགས་བདུ ན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཤད་པ་ལ། ཚངས་  ོད་དཔལ་ནི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། དགེ་ ོང་ ོམ་པ་དག་ཏུ ་བཞེད། ༢༡ །
21 Au sein des sept classes de prāti moksha, le Tathāgata a 

énoncé que la splendeur de l’absti nent est suprême ; il 
désignait par là les voeux de moine pleinement ordonné 
[bhikshu].
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 ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་ས་དག་གི  ཚུ ལ་ ིམས་ལེགས་གསུ ངས་ཆོ་ག་ཡིས། ཡང་དག་མཚན་ཉིད་ ན་པ་ཡི།   ་མ་བཟང་ལས་ ོམ་པ་ ང་། ༢༢ །
22 Par le rituel décrit dans le Chapitre de l’Ethique des Terres 

des Bodhisatt va [Bodhisatt vabhumi d’Asanga], prenez les 
voeux [de bodhisatt va] auprès d’un bon Maître qui pos-
sède les caractéristi ques requises.

 ོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་དང་། བདག་ཉིད་གང་ཞིག་ ོཔ་ལ་གནས། 
 ོམ་པ་འབོགས་བཟོད་ ིང་ ེར་ ན།  ་མ་བཟང་པོར་ཤེས་པར་ ། ༢༣ །

23 Celui qui est versé dans les rituels d’ordinati on, culti ve lui-
même les observances et a la pati ence et la compassion 
de conférer les voeux, sachez qu’il est un bon Maître.
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དེ་ལ་འབད་པས་འདི་འ ་བའི།  གལ་ཏེ་ ་མ་མ་ ེད་ན།  དེ་ལས་གཞན་ ོམ་ནོད་པ་ཡི།  ཆོ་ག་ཡང་དག་བཤད་པར་ ། ༢༤ ་་།
24 Avec zèle enquérez-vous d’un tel Maître ; mais si vous 

n’en trouvez aucun, je vais exposer un autre excellent ri-
tuel pour prendre les voeux [par soi-même].

དེ་ལ་ ོན་ཚེ ་འཇམ་པའི་དཔལ། ཨ ར༌རཱ ་ཛར་  ར་པ་ཡིས།  
ཇི་ ར་ ང་ཆུ བ་ཐུ གས་བ  ེད་པ། འཇམ་དཔལ་ ི་ནི་སངས་  ས་ཞིང་།   ན་ ི་མདོ་ལས་བཤད་པ་ ར། 
དེ་བཞིན་འདིར་ནི་རབ་གསལ་ ི། ༢༥་ །

25  En fait, ici je vais décrire la manière dont, autrefois, alors 
qu’il était Ambarājā, Mañjushrī produisit l’esprit d’Eveil, 
tel que c’est relaté dans le Sūtra de l’Ornement de la Terre 
de Mañjushrī [Mañjushrībuddhakshetralamkara-sūtra].
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མགོན་པོ་ མས་ ི་  ན་ ་རུ །    ོགས་པའི་ ང་ཆུ བ་སེམས་བ  ེད་ཅིང་། འགྲ ོ་བ་ཐམས་ཅད་མགྲ ོན་དུ ་གཉེར།  དེ་དག་འཁོར་བ་ལས་བ  ལ་ལོ། ༢༦་ །
26 “Devant tous les Protecteurs, je produis l’aspirati on à 

l’Eveil parfait. Je prends en charge tous les êtres et les 
libérerai tous du samsāra.

གནོད་སེམས་ ོ་བའི་སེམས་ཉིད་དང་། སེར་ ་དང་ནི་ ག་དོག་ཉིད།   དེང་ནས་བ ང་ ེ་ ང་ཆུ བ་མཆོག  
ཐོབ་ ི་བར་དུ ་མི་ ་འོ།  ༢༧ །

27 Malveillance et colère, avarice et jalousie, à parti r de cet 
instant et jusqu’à ce que j’obti enne l’Eveil, je n’y céderai 
point.
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ཚངས་པར་  ོད་པ་  ད་ ་ཞིང་།   ིག་དང་འདོད་པ་ ང་བར་ །   ཚུ ལ་ ིམས་ ོམ་པ་ལ་དགའ་བས།  སངས་  ས་ ེས་སུ ་བ བ་པར་ ། ༢༨ །
28 J’observerai la chasteté et je rejett erai fautes et dé-

sirs. [Observant] avec joie les voeux de l’éthique, je 
m’exercerai à la suite du Bouddha.

བདག་ཉིད་མྱུ  ར་བའི་ཚུ ལ་ ིས་ནི།    ང་ཆུ བ་ཐོབ་པར་མི་  ོ་ཞིང་།    སེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུ   ་ཡིས་ནི།   
 ི་མའི་མུ ་མཐར་གནས་པར་བ ི། ༢༩ །

29 Je ne me soucierai pas d’att eindre au plus vite l’Eveil 
[libérati on personnelle] et fût-ce pour un seul être, je 
resterai jusquà la fi n du samsāra.
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ཚད་མེད་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི།   ཞིང་དག་ མ་པར་  ང་བར་ །    མིང་ནས་བ ང་བ་ ས་པ་དང་།    ོགས་བཅུ ་དག་ཏུ ་ མ་པར་ཐོས། ༣༠ །
30 Je purifi erai totalement les mondes immensurables et 

inconcevables. Je [protègerai les êtres déjà] au travers 
de mon nom et je demeurerai dans les dix directi ons.

བདག་གིས་ལུ ས་དང་ངག་གི་ལས། ཐམས་ཅད་དུ ་ནི་དག་པར་ ས། 
ཡིད་ ི་ལས་ ང་དག་ ་ ེ། མི་དགེའི་ལས་ མས་མི་ ་འོ། ༣༡ ་་།

31 Mes karma physiques et oraux, je les purifi erai enti ère-
ment. De même rendrai-je purs mes karma mentaux, et 
je ne commett rai plus de karma non-vertueux.”
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རང་གི་ལུ ས་ངག་སེམས་ནི་ མ་དག་རྒྱུ   །འཇུ ག་པའི་སེམས་ ི་བདག་ཉིད་ ོམ་གནས་པ།ཚུ ལ་ ིམས་བ བ་པ་གསུ མ་ལ་ལེགས་བ བས་པས།ཚུ ལ་ ིམས་བ བ་པ་གསུ མ་ལ་གུ ས་ཆེར་འ  ར། ༣༢ ་།
32 Si, tout en culti vant les voeux de l’esprit d’Eveil-engage-

ment - source de la pureté du corps, de la parole et de 
l’esprit -, on s’applique bien aux trois observances de 
l’éthique, le respect envers les trois entraînements ira 
grandissant.

དེ་བས་ མ་དག་ ོགས་ ང་ཆུ བ། སེམས་དཔའི་ ོམ་པའི་ ོམ་དག་ནི། 
འབད་པར་ ས་པས་ ོགས་ ང་ཆུ བ། ཚོ གས་ནི་ཡོངས་སུ ་ཛོ གས་པར་འ  ར། ༣༣ ་།

33  Ainsi, grâce à l’observance assidue des voeux pris par les 
[bodhi]satt va qui aspirent à l’Eveil pur et parfait, les ac-
cumulati ons qui suscitent l’Eveil parfait fi nissent par être 
pleinement réunies.
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བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ ི།ཚོ གས་ནི་ཡོངས་སུ ་ ོགས་པ་ཡི།རྒྱུ   ་ནི་སངས་  ས་ཐམས་ཅད་དགམངོན་ཤེས་བ  ེད་པ་ཉིད་དུ ་བཞེད། ༣༤ །
34 Ces accumulati ons, qui sont de la nature des mérites et 

de la sagesse supérieure, ont pour cause de parachève-
ment, tous les Bouddhas l’ont dit, l’obtenti on des clair-
voyances.

ཇི་ ར་འདབ་གཤོག་མ་  ས་པའི། ་ནི་མཁའ་ལ་འཕུ ར་མི་ནུ ས།དེ་བཞིན་མངོན་ཤེས་ ོབས་ ལ་བས།
སེམས་ཅན་དོན་ ེད་ནུ ས་པ་མིན། ༣༥ །

35 De même que, sans déployer ses ailes, l’oiseau ne peut 
voler dans le ciel, sans la force des clairvoyances, on n’a 
pas le pouvoir d’accomplir le bien des êtres.
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མངོན་ཤེས་ ན་པས་ཉིན་མཚན་ ི།བསོད་ནམས་དག་ནི་གང་ཡིན་ཏེ།མངོན་ཤེས་དག་དང་ ལ་  ར་ལ།  ེ་བ་བ  ར་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ༣༦ །
36 Les mérites acquis en un jour et une nuit avec l’aide des 

clairvoyances, sans ces facultés, on ne pourrait les obte-
nir même en cent vies.

མྱུ  ར་དུ ་ ོགས་པའི་ ང་ཆུ བ་ཚོ གས།ཡོངས་སུ ་ ོགས་པར་འདོད་  ར་པ།དེས་ནི་འབད་ ས་མངོན་ཤེས་དགའགྲུ  བ་པར་འ  ར་ ི་ལེ་ལོས་མིན། ༣༧ །
37 Celui qui désormais veut parachever au plus vite les ac-

cumulati ons générant l’Eveil parfait, réalisera les clair-
voyances s’il s’y emploie avec énergie, mais n’y réussira 
pas s’il s’abandonne à la paresse.
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ཞི་གནས་གྲུ  བ་པ་མ་ཡིན་པས།མངོན་ཤེས་འབྱུ  ང་བར་མི་འ  ར་བས།དེ་ ིར་ཞི་གནས་བསྒྲུ   བ་པའི་ ིར།ཡང་ནས་ཡང་དུ ་འབད་པར་ ། ༣༨ །
38 Or, tant que le calme mental n’a pas été obtenu, les clair-

voyances ne peuvent apparaître ; partant, afi n de réa-
liser le calme mental, déployez votre énergie, toujours 
et encore.

ཞི་གནས་ཡན་ལག་ མས་ཉམས་པས།རབ་ཏུ ་འབད་དེ་བ ོམས་ ས་ ང་།ལོ་ནི་ ོང་ ག་དག་གིས་ ང་།
ཏིང་འཛི ན་འགྲུ  བ་པར་མི་འ  ར་རོ། ༣༩ །

39 Si les facteurs du calme mental se dégradent, même si 
on médite avec la plus grande énergie, et ce, même des 
milliers d’années durant, on ne pourra réaliser la concen-
trati on [samādhi].
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དེ་ ིར་ཏིང་འཛི ན་ཚོ གས་ལེའུ ་ལས།གསུ ངས་པའི་ཡན་ལག་ལ་ལེགས་གནས།དམུ གས་པ་གང་རུ ང་གཅིག་ལ་ཡང་།ཡིད་ནི་དགེ་ལ་གཞག་པར་ ། ༤༠ །
40 Aussi, demeurez dans les conditi ons exposées dans le 

Chapitre des Accumulati ons [nécessaires] à la concentra-
ti on et, avec un quelconque objet [de votre choix], ins-
taurez en vous un état d’esprit vertueux.

 ལ་འ ོར་ཞི་གནས་གྲུ  བ་  ར་ན།མངོན་ཤེས་དག་ ང་འགྲུ  བ་པར་འ  ར།
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་  ོར་དང་། ལ་བས་  ིབ་པ་ཟད་མི་འ  ར། ༤༡ །

41 Que le yoga du calme mental soit réalisé, et les clair-
voyance sont à leur tour obtenues. Cependant, sans 
l’entraînement à la sagesse parfaite, les voiles ne peu-
vent être dissipés.
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དེ་ ིར་ཉོན་མོངས་ཤེས་ ་ཡི།  ིབ་པ་མ་ལུ ས་ ང་བའི་ ིར།ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་ ལ་འ ོར། ག་ཏུ ་ཐབས་བཅས་བ ོམ་པར་ ། ༤༢ །
42 De ce fait, afi n de rejeter tous les voiles, - celui des fac-

teurs perturbateurs et celui à la connaissance -, méditez 
constamment le yoga de la sagesse parfaite en lui alliant 
la méthode.

 

ཐབས༌དང༌ ལ༌བའྀ༌ཤེས༌རབ༌དང༌།ཤེས༌རབ༌ ལ༌བའི༌ཐབས༌དག༌ ང༌།
གང༌ ིར༌འཆིང༌བ༌ཞེས༌གསུ ངས༌པ།དེ༌ ིར༌གཉིས༌ཀ༌ ང༌མི༌ ། ༤༣ །

43 La sagesse sans la méthode comme la méthode sans la 
sagesse, quelles qu’elles soient, ne sont encore que des 
liens, ont dit [les Bouddhas] ; aussi, ne vous détournez 
pas des deux [unies].
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ཤེས་རབ་གང་དང་ཐབས་གང་ཞེས།ཐེ་ཚོ མ་དག་ནི་ ང་ འི་ ིར།ཐབས་ མས་དང་ནི་ཤེས་རབ་ ི།ཡང་དག་ད ེ་བ་གསལ་བར་ ། ༤༤ །
44 Afi n d’éliminer tout doute à propos de ce que sont sa-

gesse et méthode, il importe d’établir clairement la dis-
ti ncti on entre ce qui est l’une et l’autre.

 

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་ ངས་པའི།  ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ིན་ལ་སོགས།དགེ་བའི་ཚོ གས་ མས་ཐམས་ཅད་དག
  ལ་བ་ མས་ ིས་ཐབས་སུ ་བཤད། ༤༥ །

45 En dehors de la perfecti on de la sagesse, tout ce qui est 
vertueux, comme la perfecti on de la générosité, etc., 
relève de la méthode, ont expliqué les Victorieux.
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ཐབས་གོམས་དབང་གིས་བདག་ཉིད་ ིས།གང་ཞིག་ཤེས་རབ་ མ་བ ོམ་པ།དེས་ནི་ ང་ཆུ བ་མྱུ  ར་དུ ་ཐོབ།བདག་མེད་གཅིག་པུ ་བ ོམས་པས་མིན། ༤༦ །
46 Celui qui médite la sagesse avec la puissance octroyée 

par la maîtrise de la méthode, celui-là obti ent rapidement 
l’Eveil, et non en méditant exclusivement le non-soi.

ཕུ ང་པོ་ཁམས་དང་  ེ་མཆེད་ མས།  ེ་བ་མེད་པར་ ོགས་  ར་པའི།རང་བཞིན་ ོང་ཉིད་ཤེས་པ་ནི།
ཤེས་རབ་ཅེས་ནི་ཡོངས་སུ ་བཤད། ༤༧ །

47 Voir que les agrégats, les éléments et les sphères n’ont 
pas de naissance [absolue], comprendre ainsi leur nature 
- la vacuité -, voilà en quoi consiste la sagesse, ont mon-
tré [les Bouddhas].
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ཡོད་པ་  ེ་བ་རིགས་མིན་ཏེམེད་པའང་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན།ཉེས་པ་གཉིས་ཀར་ཐལ་འ  ར་ ིར།གཉིས་ཀ་དག་ ང་འབྱུ  ང་བ་མིན། ༤༨ །
48 Les existants ne peuvent avoir de naissance [absolue]. 

Les inexistants, ce seraient par exemple des fl eurs de 
l’espace. Comme les deux [hypothèses] sont totalement 
absurdes, ni l’une ni l’autre ne peuvent se produire.

 

དངོས་པོ་རང་ལས་མི་  ེ་ཞིང་།གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་ ང་མིན།རྒྱུ   ་མེད་ལས་མིན་དེ་ཡི་ ིར།
ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་རང་བཞིན་མེད། ༤༩ །

49 Un phénomène ne naît pas de lui-même. Il n’apparaît 
pas non plus d’autrui, ni des deux, et pas davantage sans 
causes. Par conséquent, il n’a pas de nature [issue] d’une 
essence [intrinsèque].
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ཡང་ན་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་དགགཅིག་དང་དུ ་མས་ མ་དཔྱ ད་ན།ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མི་དམིགས་པས།རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ ་ངེས། ༥༠ །
50 Ou encore, si on analyse tous les existants en termes d’unités 

et de pluralités, on ne découvre pas une essence, ce qui dé-
montre qu’ils nont pas de nature propre.

 ོང་ཉིད་བདུ ན་ཅུ འི་རིགས་པ་དང་།དབུ ་མ་ ་བ་སོགས་ལས་ ང་།དངོས་པོ་ མས་ ི་རང་བཞིན་ ི།
 ོང་པ་ཉིད་ནི་གྲུ  བ་བཤད་པ། ༥༡ །

51 Dans les Soixante-dix Stances sur la vacuité    [Shūnyatāsaptati  
de Nāgārjuna], comme dans le Traité racine sur la voie du 
milieu [Prajñāmūla] et autres, les raisonnements établissent 
que la nature des phénomènes n’est autre que la vacuité.
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གང་ ིར་གཞུ ང་ནི་མང་  ར་བས།དེ་ ིར་འདིར་ནི་མ་  ོས་ལ།གྲུ  བ་པའི་གྲུ  བ་མཐའ་ཙམ་ཞིག་ཏུ །བ ོམ་པའི་ ིར་ནི་རབ་ཏུ ་བཤད། ༥༢ །
52 Comme les ouvrages sur le sujet sont très nombreux, je 

ne vais pas développer ici, et je vais juste exposer les con-
clusions att eintes [par l’école prāsangika] pour en rendre 
la méditati on possible.

 

དེ་བས་ཆོས་ མས་མ་ལུ ས་པའི།རང་བཞིན་དག་ནི་མི་དམིགས་པས།བདག་མེད་པར་ནི་ ོམ་གང་ཡིན།
དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་ ོམ་པ་ཡིན། ༥༣ །

53 Ainsi, du fait que, pour tout existant, il s’avère impossible 
de lui découvrir une nature [propre], méditer le non-soi 
équivaut à méditer la sagesse. 
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ཤེས་རབ་ ིས་ནི་ཆོས་ མས་ ན།གང་གི་རང་བཞིན་མ་མཐོང་ཞིང་།ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་རིགས་བཤད་པ། མ་ ོག་མེད་པར་དེ་བ ོམ་ ། ༥༤ །
54 De même que la sagesse ne voit de nature en aucun 

existant, analysez pareillement la sagesse elle-même. 
Méditez-la sans “idée” [d’une nature propre].

 མ་ ོག་ལས་བྱུ  ང་ ིད་པ་འདི། མ་པར་ ོག་པའི་བདག་ཉིད་དེ།དེ་ ིར་མ་ལུ ས་ ོག་ ངས་པ།
 ་ངན་འདས་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། ༥༥ །

55 Le samsāra, issu de l’idée [d’une nature propre] est de la 
nature de cett e idée. Par conséquent, la complète élimi-
nati on d’une telle idée consti tue l’excellent nirvāna.
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དེ་ ར་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས། མ་ ོག་མ་རིག་ཆེན་པོ་ ེ།འཁོར་བའི་  ་མཚོ ར་ལྟུ  ང་བར་ ེད། ོག་མེད་ཏིང་འཛི ན་ལ་གནས་པ།ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ ་ ོག་མེད་གསལ། ༥༦ །
56 A ce propos, le Bouddha a encore dit : “L’idée [d’une nature 

propre] est grande ignorance ; elle fait chuter dans l’océan 
du samsāra. Restez en une concentrati on dénuée d’idée. 
De même que l’espace, [l’esprit] sans idée est limpide.”

 མ་པར་མི་ ོག་པ་ལ་འཇུ ག་པའི་ག ངས་ལས་ ང་།
དམ་ཆོས་འདི་ལ་  ལ་བའི་ ས། མ་པར་མི་ ོག་བསམས་  ར་ན། མ་ ོག་བགྲ ོད་དཀའ་ མས་འདས་ཏེ།
རིམ་ ིས་མི་ ོག་ཐོབ་པར་འ  ར། ༥༧ །

57 La Formule introductrice à l’absence d’idée [Avikalpapra-
veshadhāranī] dit aussi : “Quand les fi ls de Victorieux parvi-
ennent à penser au parfait Dharma sans l’idée [d’une nature 
propre], ils dépassent l’idée dont il est si diffi  cile de se dé-
barrasser, puis graduellement obti ennent [un mode de pen-
sée] exempt d’idée.”
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ལུ ང་དང་རིགས་པ་དག་གིས་ནི།ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་  ེ་མེད་པའི།རང་བཞིན་མེད་པ་ངེས་ ས་ནས། མ་པར་ ོག་མེད་བ ོམ་པར་ ། ༥༨ །
58 Après avoir acquis, grâce aux textes et aux raisonnements, 

la ferme compréhension que tous les existants, dépourvus 
de naissance, sont exempts de nature [propre], méditez 
cela sans idée.

དེ་ ར་དེ་ཉིད་བ ོམ་ ས་ན།རིམ་ ིས་ ོད་སོགས་ཐོབ་ ས་ནས།རབ་དགའ་ལ་སོགས་ཐོབ་འ  ར་ཏེ།
སངས་  ས་ ང་ཆུ བ་ ན་མི་རིང་། ༥༩ །

59 En méditant ainsi l’aséité [la vacuité], on att eint graduelle-
ment [le stade] “Chaleur” [du chemin de la préparati on], 
etc., puis on réalise [la première terre] “Joie Totale”, et ainsi 
de suite ; l’Eveil de Bouddha n’est plus guère éloigné. 
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 གས་མཐུ ་ཉིད་ལས་གྲུ  བ་པ་ཡི།ཞི་དང་  ས་སོགས་ལས་ མས་ ིས།བུ མ་པ་བཟང་གྲུ  བ་ལ་སོགས་པ།གྲུ  བ་ཆེན་བ  ད་སོགས་ ོབས་ ིས་ ང་། ༦༠ །
60 Au travers des acti vités paisibles, étendues et autres ré-

alisées grâce au pouvoir des mantra et par la force des 
huit grandes réalisati ons dont celle de l’excellent vase, 
[on développe] la félicité

བདེ་བ་ཡིས་ནི་ ང་ཆུ བ་ཚོ གས།ཡོངས་སུ ་ ོགས་པར་འདོད་པ་དང་། ་བ་  ོད་སོགས་རྒྱུ   ད་གསུ ངས་པའི།
གལ་ཏེ་གསང་ གས་  ོད་འདིད་ན། ༦༡ །

61 Si, avec elle, on désire parachever enti èrement les accu-
mulati ons menant à l’Eveil, et qu’on veuille prati quer les 
mantra secrets tels qu’ils sont exposés dans les tantra de 
l’acti on, de la conduite, etc.,
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དེ་ཚེ ་ ོབ་དཔོན་དབང་བ  ར་ ིར།བ ེན་བ ར་རིན་ཆེན་སོགས་  ིན་དང་།བཀའ་སྒྲུ   བ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ ིས། ་མ་དམ་པ་མཉེས་པར་ ས། ༦༢ །
62 Alors, pour qu’il confère l’inniti ati on du vajrācārya, il 

faut sati sfaire le parfait Maître par tous [moyens], en lui 
témoignant de la vénérati on, en lui off rant des pierres 
précieuses et autres et en appliquant ses injoncti ons.

 ་མ་མཉེས་པར་  ར་པ་ཡིས།ཡོངས་ ོགས་ ོབ་དཔོན་དབང་བ   ར་བས།
 ིག་ ན་ མ་དག་བདག་ཉིད་ནི།དངོས་གྲུ  བ་སྒྲུ   བ་པའི་ ལ་ ན་འ  ར། ༦༣ །

63 Si le Maître, étant sati sfait, confère enti èrement l’initi ati on 
du vajrācārya, purifi é de toutes ses fautes, l’on devient 
soi-même un être fortuné apte à obtenir les réalisati ons.
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དང་པོ་སངས་  ས་རྒྱུ   ད་ཆེན་ལས།རབ་ཏུ ་འབད་པས་བཀག་པའི་ ིར།གསང་བ་ཤེས་རབ་དབང་བ  ར་ནི།ཚངས་པར་  ོད་པས་ ང་མི་ ། ༦༤ །
64 Comme c’est formellement interdit dans le Grand Tan-

tra du Bouddha primordial, les religieux ne doivent pas 
recevoir [concrètement] l’initi ati on secrète ni celle de la 
sagesse.

གལ་ཏེ་དབང་བ  ར་དེ་འཛི ན་ན།ཚངས་  ོད་དཀའ་ཐུ བ་ལ་གནས་པས།
དཀག་པ་  ད་པར་འ  ར་བའི་ ིར།དཀའ་ཐུ བ་ ོམ་པ་དེ་ཉམས་ཏེ། ༦༥ །

65 S’ils reçoivent ces initi ati ons, comme ils devaient culti ver 
l’ascèse de l’absti nence et du fait de l’accomplissement 
de ce qui leur est interdit, leur voeu de conti nence se 
dégrade.
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བརྟུ  ལ་ཞུ གས་ཅན་དེ་ཕམ་པ་ཡི།ལྟུ  ང་བ་དག་ནི་འབྱུ  ང་འ  ར་ཞིང་།དེ་ནི་ངན་སོང་ངེས་ལྟུ  ང་བས།གྲུ  བ་པ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། ༦༦ །
66 Les transgresseurs commett ent ainsi la chute de déché-

ance et comme ils retomberont à coup sûr dans les états 
infortunés, ils ne peuvent obtenir la moindre réalisati on.

རྒྱུ   ད་ ན་ཉན་དང་འཆད་པ་དང་།  ིན་ ེག་མཆོད་  ིན་སོགས་ ེད་པ། ོབ་དཔོན་དབང་བ  ར་ ེད་འ  ར་ཞིང་།དེ་ཉིད་རིག་ལ་ཉེས་པ་མེད། ༦༧ །
67  [En revanche, les religieux] peuvent étudier et exposer tous 
les tantra, célébrer le rituel du feu [homa] et le don d’off rance 
[yajna], trouver un ācārya qui leur confère des initi ati ons. S’ils 
ont compris l’aséité [la vacuité], il n’y a plus faute.
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གནས་བ ན་མར་མེ་མཛད་དཔལ་ ིས།མདོ་སོགས་ཆོས་ལས་བཤད་མཐོང་བ། ང་ཆུ བ་འོད་ ིས་གསོལ་བཏབ་ནས། ང་ཆུ བ་ལམ་བཤད་མདོར་བསྡུ  ས་ ས། ༦༨ །
68 Moi, Sthavira Dīpamkara Shrī, j’ai résumé ainsi la Voie vers 

l’Eveil d’après ce que j’ai vu exposé dans les Enseigne-
ments tels que les sūtra et à la prière de Jangchoub Ö.”

 ང་ཆུ བ་ལམ་ ི་  ོན་མ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ ིས་
མཛད་པ་ ོགས་སོ། །  ་གར་ ི་མཁན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དང་། ཞུ ་ཆེན་ ི་
ལོ ་བ་དགེ་ ོང་དགེ་བའི་ ོ་གྲ ོས་ ིས་བསྒྱུ   ར་ཅིང་ཞུ ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། 
།ཆོས་འདི་ཞང་ཞུ ང་ཐོ་ལིང་གཙུ ག་ལག་གང་དུ ་མཛད་པའོ།། །། ཤུ བྷ ཾ །།
Ainsi s’achève la Lumière de la Voie vers l’Eveil composée par le grand 
Ācārya le Glorieux Dīpamkarajñāna. Traduit et édité par le grand Abbé de 
l’Inde lui-même et par le traducteur Gewai Lodrö, ce texte fut rédigé au 
Temple de Tholing à Guge.
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1632 SE 11th Avenue

Portland, OR  97214  USA
(503) 808-1588

www.fpmt.org



FPMT Education Services 

Educati on Services at FPMT Internati onal Offi  ce off ers a vast range of 
Buddhist study programs, prayer books, and practi ce materials from 
the Gelugpa lineage. Our study programs meet the needs of beginners 
through to the most advanced students, from courses introducing Bud-
dhism to the study of Tibetan and the highest philosophical texts. 

As the Dharma takes root in the West, we make clear translati ons of Bud-
dhist texts, prayers, and teachings available through our study programs 
and publicati ons. We work with translators around the world to provide 
texts in English, Spanish, Chinese, French, German, and many others.

Working in collaborati on with the Lama Yeshe Wisdom Archive, we pub-
lish Buddhist prayer books, sadhanas, retreat materials, and practi ce 
texts, many with commentary by Lama Thubten Yeshe and Lama Zopa 
Rinpoche. We also off er DVDs and CDs of prayers and teachings that in-
spire and inform. Whatever your interest, FPMT Educati on Services pro-
vides the materials you need to actualize the Buddhist path.

Educati on Services
FPMT Internati onal Offi  ce

1632 SE 11th Avenue
Portland OR 97214

(503) 808-1588
educati on@fpmt.org

www.fpmt.org


