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บทสวดวิงวอนของเจ้าหญิงมัณฑารวาถึงท่านคุรุปัทมสมภพ 

 

เรียนกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกล 

 

ข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อท่านได้รับสาสน์ฉบับนี้ ท่านคงสบายดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขเช่นที่
เคยเป็น ในวันที่ระลึกถึงท่านปรมาจารยป์ัทมสมภพครั้งนี้และครั้งหน้า ข้าพเจ้าอยากจะมอบบท
สวดวิงวอนอันล ้าค่าบางบทถึงคุรุผู้ยิ่งใหญ่แห่งโอร์เก้นหรืออุฑฑิยานะแก่ท่าน ที่คณะผู้แปลลาเซ่ 
โลจาว่าของพวกเราได้แปลเตรียมไว้ บทแรกนี้เป็นบทสวดวิงวอนถึงคุรุรินโปเชจากชายาองค์
ส าคัญพระองค์หนึ่งของท่านคือ เจ้าหญิงมัณฑารวา ชาวอินเดีย บทสวดอันงดงามนี้เปี่ยมล้นไป
ด้วยความอุทิศตน ขอให้บทสวดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านปฏิบัติด้วยความทุ่มเทอุทิศตน 



 
©

Copyright samyeinstitute.org 

 

 

 

༄༅། །ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། 
บทสวดวิงวอนของเจ้าหญิงมัณฑารวาถึงท่านคุรุปัทมสมภพ 

 

ཨེ་མ་ཧོ། མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་ཁེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ། 
เอมาโฮ ชาร์ ดุก   ยิด อง   เคว ชุง   ตรูล เป กู ้
เอมาโฮ นิรมาณกายผู้สง่างามจับใจและอ่อนเยาว ์

གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བརིད་འབར་བའི་སྐུ། ། 
เซล เชร์   ลุน ดุก   ซี จี   บาร์ เว กู ้
เป็นกายอันกระจ่าง สง่างาม และรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างยิ่ง 

མཚན་དང་དཔེ་བྱད་མཛེས་པའི་དྲྭ་བ་ལ། ། 
เซน ดัง   เป เจ   เจ เป   ดรา วา ลา 
เป็นข่ายอันงดงามแห่งมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ 

ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། ། 
ตา เว   ม ีงม   โอร์ เก้น   ตรูล เป กู้ร ์
นิรมาณกายของคุรุแห่งอุฑฑิยานะนี้ช่างงามจนมองได้มิรู้จักอิ่ม 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยใหข้้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

ཚངས་པའི་གསུང་དབྱངས་རོ་རེའི་གླུ་དབྱངས་ཀིས། ། 
ชัง เป้   ซุง ยัง   โดร์ เจ   ลู ยัง ก ี

เสียงธรรมของพระองค์ลึกซึ้ง ชัดเจน ไพเราะนุ่มนวล 
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ཟབ་གསལ་ཆོས་ཀི་སྒྲ་ལ་དབྱངས་སྙན་པ། ། 
ซับ เซล   โช กี   ดรา ลา   ยัง เณน ปา 
ด้วยท่วงท านองเสียงประดุจพระพรหมและท่วงท านองวัชระ 

ན་པས་མི་ངོམས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་གསུངས། ། 
เณน เป   มี งม   โอร์ เก้น   ตรูล เป ซุง 
นิรมาณวาจาของคุรุแห่งอุฑฑิยานะนี้ช่างไพเราะจนฟังได้มิรู้จักอิ่ม 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

འགོ་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདེན་མཛད་པའི། ། 
โดร ทรุก   โคร์ เว   เน เน   เดรน เจ เป 

เบื้องหน้าคุรุผู้มีความกรุณาหลั่งไหลไม่ขาดสาย 

ཐུགས་རེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། ། 
ทุก เจ   จุน เช   เม เป   เจน งา รู 
ผู้น าทางสรรพชีวิตทั้งหกภพภูมิให้ข้ามพ้นสังสารวัฏ 

བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཐུགས། ། 
ตา เว   มี งม   โอร์ เกน   ตรูล เป ทุก 

นิรมาณจิตของคุรุแห่งอุฑฑิยานะนี้ช่างงามจนมองได้มิรู้จักอิ่ม 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 
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འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

སུ་རིང་སུ་རབ་ཕ་ཡུལ་བཟང་ན་ཡང་། ། 
ซู ริง   ซู รับ   พา ยูล   ซัง นา ยัง 
แม้ว่าแผ่นดินเกิดจะเก่าแก่ยาวนานและรุ่งเรืองเพียงใดก็ตาม 

གཏན་དུ་མི་རྟག་དི་ཟའི་གོང་ཁེར་འད། ། 
เต็น ดู   มี ตัก   ดรี เซ่   ดรง เคร์ ดรา 
ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรตลอดกาล เป็นดังนครคนธรรพ์เท่านั้น 

བདག་ིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་ཕ་ཡུལ་མེད། ། 
ดาค ณี   ชี เว   นัง ปาร์   พา ยูล เม 

ในวันที่ข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ข้าพเจ้าไม่มแีผ่นดินเกิดอีกต่อไป 

གཏན་གི་ཕ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   พา ยูล   โอร์ เกน   ริน โป เช 

แผ่นดินเกิดที่เที่ยงแท้ของข้าพเจ้าคือคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་བཟང་ན་ཡང་། ། 
ริน เชน   เฉล เย   คัง ปา   ซัง นา ยัง 
แม้ว่าจะมีปราสาทใหญ่โตล ้าค่าเพียงใดก็ตาม 
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གཏན་དུ་སོད་པའི་དབང་མེད་ཆུ་བུར་འད། ། 
เต็น ดู   โด เป   วัง เม   ชู บูร์ ดรา 
ก็ไม่อาจอาศัยอยู่ตลอดกาล เป็นดังฟองน ้า (ที่ต้องแตกสลาย) เท่านั้น 

བདག་ིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་གནས་ཁང་མེད། ། 
ดาค ณี   ชี เว   นัง ปาร์    เน คัง เม 

ในวันที่ข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ข้าพเจ้าไม่มีบ้านอีกต่อไป 

གཏན་གི་གནས་ཁང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   เน คัง   โอร์ เกน   ริน โป เช 

บ้านทีเ่ที่ยงแท้ของข้าพเจ้าคือคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་ཡང་། ། 
เซ โนร์   ลง โจ   พุน ซุม   ซก นา ยัง 
แม้ว่าจะมีอาหาร ความร ่ารวย และทรัพย์สมบัติพรั่งพร้อมสมบูรณ์เพียงใดก็ตาม 

གཏན་དུ་མི་རྟག་རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་པ་འད། ། 
เต็น ดู   มี ตัก   จา เค   ซิล ปา ดรา 
ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรตลอดกาล เป็นดังน ้าค้างบนยอดหญ้าเท่านั้น 

བདག་ིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་འཁེར་དབང་མེད། ། 
ดาค ณี   ชี เว   นัง ปาร์   เคร์ วัง เม 

ในวันที่ข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ไม่มีอ านาจจะน าสิ่งใดไปได้ 
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གཏན་གི་ནོར་སྐལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   โนร์ เกล   โอร์ เกน   ริน โป เช 

ทรัพย์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าคือคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

ཕ་དང་ཕུ་བོ་སྤུན་ཟླ་བཟང་ན་ཡང་། ། 
พา ดัง   พ ูโว   ปุน ตา   ซัง นา ยัง 
แม้ว่าจะมีบิดามารดาและพี่น้องที่ดีเพียงใดก็ตาม 

གཏན་དུ་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་སིན་དང་འད། ། 
เต็น ดู   ม ีตัก   นัม เค   ตริน ดัง ดรา 
ก็ไม่อาจอยู่ร่วมกันตลอดกาล เป็นดังเมฆบนท้องฟ้าเท่านั้น 

བདག་ིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་ཕ་སྤུན་མེད། ། 
ดาค ณี   ชี เว   นัง ปาร์   พา ปุน เม 

ในวันที่ข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ข้าพเจ้าไม่มีครอบครัวอีกต่อไป 

གཏན་གི་ཕ་སྤུན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   พา ปุน   โอร์ เกน   ริน โป เช 

ครอบครัวที่แท้จริงของข้าพเจ้าก็คือคุรโุอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 
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འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

གོགས་སམ་གཏན་གོགས་མངའ་ཐང་བཟང་ན་ཡང་། ། 
ดรก ซัม   เต็น ดรก   งา ทัง   ซัง นา ยัง 
แม้ว่าจะมีมิตรสหายกับคู่ครองที่มีอ านาจและดีเพียงไรก็ตาม 

གཏན་དུ་མི་འཁོལ་ངལ་བསོའི་སེགས་དང་འད། ། 
เต็น ดู   มี คล   เงล โซ   เตก้ ดัง ดรา 
ก็ไม่อาจอยู่ตลอดกาล เป็นดังที่พักเหนื่อยชั่วคราวเท่านั้น 

བདག་ིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་སོ་གོགས་མེད། ། 
ดาค ณี   ชี เว   นัง ปาร์   โจ ดรก เม 

ในวันที่ข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ไม่มีเพื่อนคนใดสามารถช่วยเหลือได้ 

གཏན་གི་སོ་གོགས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   โจ ดรก   โอร์ เกน   ริน โป เช 

เพื่อนที่เที่ยงแท้ของข้าพเจ้าคือคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

ཚེ་འདིར་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གགས་འཛོམས་ན་ཡང་། ། 
เซ่ ดีร์   เปล โจร์   เณน ดรัก   ซม นา ยัง 
แม้ในชาตินี้จะรุ่งเรืองด้วยความร ่ารวยและเกียรติยศชื่อเสียง 
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གཏན་དུ་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་འབྲུག་སྐད་འད། ། 
เต็น ดู   มี ตัก   นัม เค   ดรุก เก ดรา 
กไ็ม่เที่ยงแท้ถาวรตลอดกาล เป็นดังเสียงฟ้าร้องในอากาศเท่านั้น 

བདག་ིད་འཆི་བའི་ནངས་པར་སྙན་གགས་མེད། ། 
ดาค ณี   ชี เว   นัง ปาร์   เณน ดรัก เม 

ในวันที่ข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ข้าพเจ้าไม่มเีกียรติยศอันใดอีกต่อไป 

གཏན་གི་སྙན་གགས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   เณน ดรัก   โอร์ เกน   ริน โป เช 

เกียรติยศที่เที่ยงแท้ของข้าพเจ้าคือคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

ཚེ་འདིར་མཁས་དེགས་དབང་ཆེར་ལྡན་ན་ཡང་། ། 
เซ ดีร์   เค เดร็ก   วัง เชร์   เด็น นา ยัง 
แม้ในชาตินี้จะเป็นบัณฑิต หยิ่งทะนง และมีอ านาจยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตาม 

གཏན་དུ་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་འབྲུག་སྐད་འད། ། 
เต็น ดู   มี ตัก   นัม เค   ดรุก เก ดรา 

ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรตลอดกาล เป็นดังเสียงฟ้าร้องในอากาศเท่านั้น 

ཤི་ནས་དམྱལ་བར་མཁས་དེགས་ངོམས་ས་མེད། ། 
ชี เน   เณล วาร์   เค เดร็ก   งม ซา เม 

เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ความเป็นบัณฑิตและความทะนงก็ไร้ประโยชน์สิ้นเชิงในนรก 
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གཏན་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
เต็น กี   กยับ เต็น   โอร์ เกน   ริน โป เช 

ที่พึ่งอันเที่ยงแท้ของข้าพเจ้าคือคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

ཚེ་འདིའི་གནས་ལུགས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བས་གཡེང་། ། 
เซ ดี   เน ลุก   จิก เต็น   ฉา เว เยง 
ในชาตินี้ ข้าพเจ้าไขว้เขวไปกับกิจทางโลกตามที่เป็น 

ཆགས་སང་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་འདམ་དུ་བྱིང་། ། 
ชัก ดัง   วัง กี   ดุก เงล   ดัม ดู จิง 
จมลงในโคลนคือความทุกข์ เพราะความยึดติดผูกพันและความโกรธเกลียด 

ལས་ངན་བསགས་པའི་ལུས་ངན་འདི་འད་བླངས། ། 
เล เงน   ซัก เป   ลู เงน   ดิน ดรา ลัง 
ข้าพเจ้าได้ใช้กายเลวทรามเช่นนี้สะสมแต่กรรมชั่ว 

ཐུགས་རེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
ทุก เจ   ซิก ชิก   โอร์ เกน   ริน โป เช 

โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยความกรุณาเถิด ท่านคุรุโอร์เก้น รินโปเช 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 
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འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

འདི་ནས་བཟུང་སེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། ། 
ดิ เน   ซุง เต   เซ รับ   ทัม เจ ด ู

นับจากบัดนี้ ทุกภพทุกชาติ 
རིག་འཛིན་ཁེད་ཀི་ཐུགས་རེས་གཟུང་དུ་གསོལ། ། 
ริก ซนิ   เค กี   ทุก เจ   ซุง ดู โซล 

ขอให้ท่านผู้เป็นวิทยาธระโปรดโอบอุ้มข้าพเจ้าด้วยความกรุณา 

འདེན་མཆོག་ཁེད་ཀི་ཐུགས་རེས་བཟུང་ནས་ཀང་། ། 
เดรน ชก   เค กี   ทุก เจ   ซุง เน กยัง 
ครั้นท่านผู้น าทางอันประเสริฐโอบอุ้มข้าพเจ้าด้วยความกรุณาแล้ว 

རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་མཆོག་བསན་དུ་གསོལ། ། 
โดร์ เจ   เท็ก เป   ลัม ชก   เต็น ดู โซล 

ขอให้สอนมรรควิถีอันประเสริฐแห่งวัชรยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་གཟིགས། ། 
โซล วา   เดบ โซ   ทุก เจ   เจน กี ซิก 

ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดแลดูข้าพเจ้าด้วยเนตรแห่งความกรุณา 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། ། 
โคร์ เว่   ดุก เงล   ดี เล   เดรล ดู โซล 

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยเถิด 

 

འདི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བས་གདུང་ཤུགས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །། 
เจ้าหญิงมัณฑารวาสวดวิงวอนบทนี้ถึงคุรุผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความอุทิศตนอย่างลึกซึ้ง 
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ขอให้การปฏิบัติของท่านเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนตัวท่านเองและผู้อื่นในช่วงเวลาอันท้าทายนี้ 
 

ด้วยความรักความเมตตา และสวดอธิษฐานให ้

สัพพะมังคะลัง (ขอมงคลทั้งปวงจงบังเกิดมี) 

 
พักชก รินโปเช 

บทสวดมนต์ แปลโดย Lhasey Lotsawa Translations and Publications:  

https://lhaseylotsawa.org/library/princess-mandarava-prayer 

https://lhaseylotsawa.org/library/princess-mandarava-prayer

