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Le Roi des NobLes souhaits

les suprêmes aspirations de niguma

« marquées du sceau du secret »

༄༅། །འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།།
།ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ།།



།རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་རྱ་པྲ་ཎི་ངྷཱ་ན་རཱ་ཛ་ན་མ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། 
།སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
༡
།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། །བདག་གི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་
ཀུན། །ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག 
༢
།འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །མོས་གུས་ཚད་མེད་བླ་
མ་མཉེས་བྱེད་ཅིང་། །རྣམ་དག་ལུས་ངག་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་མཉམ་
མཆོད། །སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་བྱེད་ཤོག 
༣
།ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཉན་བཤད་སྒོམ་སྒྲུབ་ཚེ། །ལོག་པའི་སློབ་དཔོན་
དེ་བཞིན་བླ་མ་ངན། །གྲོགས་ངན་སྦྱིན་བདག་ངན་དང་མི་འཕྲད་ཅིང་། 
།བླ་མ་མཆོག་བསྟེན་བྱང་ཆུབ་དེར་ཐོབ་ཤོག 

༄༅། །ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ།།



Titre sanscrit : Ārya praṇidhāna rāja nama.

Hommage aux bouddhas et bodhisattvas.

1

PaR Les subLimes œuvres de compassion de l’océan 
Des victorieux des trois temps et des dix directions,

Puissent la totalité de mes aspirations
Se réaliser telles qu’elles vont être exprimées.

2
À partir de maintenant et de toutes les manières,
Avec immense dévotion et comblant le Maître,
Faisant vastes offrandes de mes purs corps, voix et biens,
Jamais séparé de lui, puissent ses œuvres fleurir.

3
En toutes vies, pour l’étude, l’exposé, la pratique,
Puissè-je ne pas rencontrer mauvais enseignants ou maîtres,
Ni de mauvais compagnons ou mauvais bienfaiteurs
Et, suivant un sublime maître, puissè-je m’éveiller.
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4
En toutes vies, ayant bonne famille et santé,
Une belle voix et un beau corps fort et radieux,
Que longue vie, entourage, biens et toutes qualités
Adviennent spontanément, et que tous fassent mes louanges.

5
Où que je naisse durant toutes mes existences, 
Que ceux qui me voient, m’entendent, pensent à moi ou me 
touchent,
Me percevant beau et plaisant, jamais ne se lassent.
Sans divergence puissions-nous tous être en harmonie.

6
Étant devenu protecteur, refuge, espoir et soutien
Pour tous les vivants omniprésents comme l’espace,
Puissè-je combler, conformément à leurs attentes, 
Leurs souhaits et espoirs sans aucune exception.

7
Que s’accomplissent complètement
Les souhaits des corps, parole et esprit 
Des amis qui aspirent à m’aider.
Puissions-nous, ne fût-ce qu’un instant, 
Ne jamais être éloignés ; 
La joie sublime advenant
Dans la vision pure et le bonheur.
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༢ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༢

༤
།སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རིགས་བཟང་ནད་མེད་ཅིང་། །དབྱངས་སྙན་གཟུགས་
མཛེས་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་ལྡན་ནས། །ཚེ་རིང་འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་
ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བར་ཤོག 
༥
།གང་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཚེ། །མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་ལྟ་བས་མི་ངོམས་
ཤིང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་བྲལ་ཀུན་དང་མཐུན་པར་ཤོག 
༦
།བདག་ནི་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མགོན་སྐྱབས་
རེ་གནས་དཔུང་གཉེན་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །གང་ལ་གང་འདོད་རེ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཚུལ་བཞིན་བདག་གིས་མ་ལུས་སྐོང་བར་ཤོག 
༧
།བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་རྣམས་དང་། །ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྐད་ཅིག་མི་
འབྲལ་ཞིང་། །དག་སྣང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག 



༣ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༣

༨
།གང་སྐྱེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་བདག་གྱུར་ནས། །དགོས་འདོད་
ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བསམ་མ་ཐག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཔག་མེད་
ཆར་བབས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག 
༩
།བདག་ན་ིགནས་པའ་ིས་ཕྱགོས་ཐམས་ཅད་ད།ུ །འགྲ་ོཀནུ་ནད་གདནོ་
འཐབ་རྩོད་དབུལ་ཕོངས་བྲལ། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་དང་ལོངས་
སྤྱོད་ལྡན། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག 
༡༠
།སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་མཛོད་
ལ་མངའ་བརྙེས་ནས། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་ཕྱོགས་བཅུར་གཏོང་བྱེད་
ཅིང་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུས་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་ཤོག 
༡༡
།འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆགས་ཐོགས་
མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ནས། །དུས་གསུམ་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་
འཁརོ་མ་ལསུ་ཀནུ། །སྐད་ཅགི་ཙམ་གྱསི་ཐམས་ཅད་མངནོ་གྱརུ་ཤགོ 
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8
En quelque lieu où je naisse,
Étant joyau d’abondance,
Puissè-je immédiatement
Combler tous les besoins et désirs,
Ceux-ci descendant en une pluie
Sublime et illimitée ;
Que tous vivants soient en la félicité.

9
En quelque lieu où je sois,
Que tous vivants soient libres des maladies, 
Démons, conflits, querelles, pauvretés,
Et, doués de longue vie, 
Santé, dharma et richesses,
Qu’ils réalisent le sublime bonheur propice.

10
En cette vie et en toutes mes naissances,
Dans la maîtrise de l’expérience parfaite
Du trésor omniprésent,
Puissè-je faire offrande des quatre dons 
Dans toutes les directions,
Et par les dix perfections, 
Mûrir et libérer les vivants.

11
En la sublime compréhension
Libre de toute saisie,
Pour tout phénomène du samsâra ou nirvâna,
Puissè-je réaliser tous les mandalas 
De tout phénomène des trois temps, 
Puissent-ils tous dans l’instant devenir évidents.



12
Moi-même parfaitement paré
De l’apprentissage triple et immaculé
Et d’une déité incontestée, 
Le monde m’honorant et me louant,
Puissè-je établir tous les vivants
En la sublime discipline, 
Qu’ils parachèvent sans une exception
Toutes les qualités excellentes.
13
En un ermitage de montagne, 
Me contentant en nourritures et vêtements,
Sans qu’obstacles extérieurs ou intérieurs 
N’adviennent ne fût-ce qu’un seul instant,
Puissè-je parfaire expériences et réalisations,
Et par une activité illimitée
Mûrir et libérer tout vivant sans exception.
14
Sans que familiarisation, 
Accomplissement ou injonction 
Ne soient même un instant nécessaires,
Puissent les dieux et démons, 
Tous puissants et arrogants,
M’offrir leurs vies et leurs cœurs,
M’obéissant comme des servants,
Avec force et puissance parfaites,
Puissent-ils protéger l’enseignement.

15
Puissè-je rendre manifestes 
L’amour et la compassion,
Et pacifier les nuisances 
Que s’infligent les uns aux autres
Tous les vivants des trois mondes.
Puissent-ils s’aimer comme une mère 
Aime son unique enfant.
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༤ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༤

༡༢
།བདག་ནི་བསླབ་གསུམ་དྲི་མེད་ལེགས་བརྒྱན་ཞིང་། །རྩོད་བྲལ་ལྷར་
བཅས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་ལ་འགྲོ་
བ་ཀུན་འགོད་ཅིང་། །ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རབ་རྫོགས་ཤོག 
༡༣
།རི་ཁྲོད་དགོན་པར་ཆོག་ཤེས་ཟས་གོས་ལྡན། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སྐད་
ཅིག་མི་འབྱུང་བར། །ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ཕྲིན་ལས་ཚད་མེད་
ཀྱིས། །འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བྱེད་ཤོག 
༡༤
།ལྷ་འདྲེ་སྟོབས་ལྡན་དྲེགས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྦད་
བསྐུལ་སྐད་ཅིག་མི་དགོས་པར། །སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཞིང་བྲན་བཞིན་
ཉན་པ་དང་། །མཐུ་སྟོབས་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཤོག 
༡༥
།བདག་གིས་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་མངོན་གྱུར་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་
སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གཅིག་ལ་གཅིག་འཚེའི་
གནདོ་པ་རབ་ཞ་ིནས། །བ་ུགཅགི་མ་བཞནི་བརྩ་ེབས་གནས་པར་ཤགོ 



༡༦
།ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པའི་ཚེ། །གནོད་གཅོད་མི་འབྱུང་
ཆསོ་སྐ་ུམངནོ་གྱརུ་ནས། །གཟགུས་སྐ་ུརང་ཤར་གཞན་དནོ་ལྷནུ་གྲབུ་
ཅིང་། །སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག 
༡༧
།རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་དུ། །སངས་རྒྱས་བསྐལ་
པའི་རྡུལ་སྙེད་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་
པ་ཡིས། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བདག་གིས་མཆོད་བྱེད་ཤོག 
༡༨
།ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་རྒྱ་མཚོར་མངོན་གྱུར་ཏེ། །སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་
ཤསེ་རབ་ཚད་མདེ་ཀྱསི། །ཆསོ་རྣམས་རྒྱ་མཚ་ོཐམས་ཅད་རབ་མཐངོ་
ནས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་རྟོགས་པར་ཤོག 
༡༩
།རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་དབྱངས་མངོན་གྱུར་ནས། །ནམ་མཁའི་
མཐའ་ཁྱབ་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྒྲོག་ཅིང་། །འགྲོ་རྣམས་སྐད་དུ་
བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ནས། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་
སར་འགོད་ཤོག 

༥ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༥



16
Quand viendra le moment de mourir,
Sans interrompre l’essentiel, 
Puissent advenir le dharmakâya 
Et les deux corps formels naturels
Qui accomplissent spontanément 
Ce qui est bon pour autrui.
Puisse ainsi ma dépouille inspirer 
Les vivants par des « perles de lumières ».
17
À l’océan de tous les Bouddhas, 
Nombreux comme les atomes des kalpas,
En tous les champs purs des victorieux 
Sans une seule exception,
Puissè-je durant l’infinitude des kalpas
Faire offrandes vastes comme l’espace
Des nuages de Samantabhadra.
18
Dans la réalisation 
De l’océan des terres pures,
Par une conduite parfaitement pure 
Et par une intelligence illimitée,
Puissè-je parfaitement voir l’infinitude
De toutes les réalités 
Et réaliser l’immensité 
De l’expérience primordiale.
19
Réalisant l’harmonieuse parole
De l’océan des vainqueurs,
Mélodies de Brahmâ résonnant 
Jusqu’aux confins de l’espace,
Puissè-je présenter le dharma 
En la langue de tous les vivants.
Que tous soient établis en l’Éveil.
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20
Comme en l’histoire de libération
D’illusion du Tout-Bon,
Puissè-je réaliser le samâdhi d’illusion 
Qui, au-delà de tous les extrêmes,
Déploie les corps des bouddhas 
Et leurs champs purs sans une exception,
En un instant et sur une seule particule.

21
Comme les infinitudes
Des domaines des vivants, 
Du vaste et insondable océan,
Des confins célestes et du dharmadhâtu ;
Puissent mes souhaits, samâdhis et activités,
Au-delà de toutes les mesures,
Être infiniment inconcevables.

22
Émanant des myriades de chakravartins,
Puissè-je combler les espoirs des vivants
Et protéger les royaumes du Dharma ;
Ayant pouvoir sur toutes les terres 
Et tous les domaines de l’espace,
Puissè-je établir en la félicité 
Tous les vivants sans une exception.

23
Dans le futur, lorsque les êtres seront tourmentés
Par les affres des maladies et des armes 
Qui sont celles de la fin des temps,
Devenu roi de la suprême médecine,
Puissè-je instantanément 
Pacifier toutes leurs souffrances.
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༢༠
།ཀུན་བཟང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་དུ། །མཐའ་བྲལ་སྒྱུ་མའི་ཏིང་
འཛིན་མངོན་གྱུར་ནས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་
ཀུན། །རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་སྐད་ཅིག་འགྲུབ་པར་ཤོག 
༢༡
།སེམས་ཅན་ཁམས་དང་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་དང་། །ནམ་མཁའི་
མཐའ་དང་ཆོས་དབྱིངས་ཚད་མེད་ལྟར། །བདག་གི་སྨོན་ལམ་ཏིང་
འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །གཏིང་མཐའ་དཔག་མེད་ཚད་བཟུང་མེད་
པར་ཤོག 
༢༢
།འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དཔག་མེད་བདག་སྤྲུལ་ནས། །འགྲོ་ཀུན་
རེ་སྐོང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་། །མཁའ་མཉམ་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལ་
དབང་བསྒྱུར་ནས། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག 
༢༣
།མ་འོངས་དུས་སུ་ནད་མཚོན་བསྐལ་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་སྡུག་
བསྔལ་ཉམ་ཐག་གྱུར་པའི་ཚེ། །བདག་ནི་སྨན་མཆོག་རྒྱལ་པོར་གྱུར་
ནས་ཀྱང་། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཤོག 

༦ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༦



༢༤
།མུ་གེའི་བསྐལ་པས་བཀྲེས་སྐོམ་གྱུར་པའི་ཚེ། །བཟའ་བཏུང་དར་
ཟབ་གསེར་དངུལ་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཁའ་
མཉམ་སྤྲིན་གཏིབས་ནས། །ཕྱོགས་བཅུར་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་ཆར་
འབེབས་ཤོག 
༢༥
།བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་གྱིས། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་
སྟོངས་པར་མ་གྱུར་ཚེ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་སེམས་ཅན་མ་
ལུས་ཀུན། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་ཤོག 
༢༦
།ལོག་པའི་ལམ་ཞུགས་སྟོབས་ལྡན་དྲེགས་པ་ཅན། །ཕྱོགས་བཅུ་
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་མ་ཐུལ་བའི། །འགྲོ་ཀུན་མ་ལུས་བདག་གིས་
རབ་བཏུལ་ནས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་སར་འགོད་ཤོག 
༢༧
།ཇི་སྲིད་འཁོར་བར་སེམས་ཅན་གནས་ཀྱི་བར། །དེ་སྲིད་ཕྲིན་ལས་
རྩོལ་མེད་རང་ཤར་གྱིས། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བྱེད་
པའི། །འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག 

༧ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༧
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24
Lorsqu’en les famines de la fin des temps
La faim et la soif les tourmenteront,
Puissè-je remplir l’espace de nuages 
De nourritures et boissons, 
De soieries, d’or et d’argent,
Et de toutes les sublimes richesses
Descendant en les dix directions 
En une pluie de gratifications sensorielles.

25
Par les immenses actions de bodhicitta,
Tant que l’océan du samsâra ne sera vide,
Puissè-je, jusqu’aux confins de l’espace,
Manifester ce qui convient à chacun
De tous les vivants sans une seule exception. 

26
Les puissants arrogants engagés
En une voie erronée,
Et tous les vivants non maîtrisés 
Par les victorieux des trois temps
Et des dix directions :
Puissè-je les discipliner parfaitement,
Et, en l’état de bouddha,
Les établir instantanément.

27
Aussi longtemps que des êtres demeureront
Dans les cycles d’existences,
Puisse l’activité naturelle sans effort,
Spontanément et continûment,
Manifester le bien des vivants
Et tous les faire mûrir et les délivrer.



8 - Le Roi des Nobles Souhaits - 8

28
Les innombrables vainqueurs
Des trois temps et des dix directions,
Quand ils étaient vivants ordinaires 
Ou vaillants bodhisattvas,
Ont pendant d’innombrables kalpas
Développé les bodhicittas,
Et fait des souhaits inconcevables ;
Parachevant ainsi le double développement, 
Ils se sont réellement éveillés.
29
Par l’océan de sublimes qualités,
Ils ont mûri et ont libéré 
Des vivants innombrables ;
Mais puissent tous mes souhaits et activités 
Être encore bien plus vastes 
Que ce que furent leurs souhaits et activités.
30
Par l’avènement spontané 
Et sans limite du bien d’autrui,
Puissent tous ces souhaits que j’ai faits,
Développant aspiration et confiance 
Envers le suprême éveil,
S’accomplir parfaitement 
En celui qui les a exprimés.

31
Puisse tout ce qui est parfaitement
Heureux et excellemment propice,
Dans tout le samsâra et son au-delà
Parmi les trois temps et les dix directions,
Être ininterrompu comme le fleuve,
De toute part éternellement,
Embrassant moi comme autrui.

Ainsi s’achève « le Roi des Nobles Souhaits ».



༢༨
།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚེ། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སེམས་བསྐྱེད་སྨོན་
ལམ་བཏབ། །ཚགོས་གཉསི་མཐར་ཕྱནི་མངནོ་པར་སངས་རྒྱས་ནས། 
༢༩
།ཕུན་སུམ་ཚོགས་མངའ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །སེམས་ཅན་
དཔག་མེད་སྨིན་ཅིང་སྒྲོལ་མཛད་པའི། །སྨོན་ལམ་ཕྲིན་ལས་གཅིག་
ཏུ་བསྡོམས་པ་བས། །བདག་གི་སྨོན་ལམ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་ཤོག 
༣༠
།གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་དཔག་མེད་འབྱུང་གྱུར་པས། །བདག་གི་སྨོན་
ལམ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་མོས་དད་པ་རབ་
བསྐྱེད་དེ། །གང་གིས་འདེབས་པ་དེ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག 
༣༡
།ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལགེས་ཕནུ་སམུ་ཚགོས་པ་ཀནུ། །རྒྱནུ་ཆད་མདེ་པ་ཆ་ུབོའི་གཞངུ་
བཞིན་དུ། །བདག་གཞན་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག༾ 

།འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།

༨ འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པ། ༨
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