บทสวดวิงวอนของท่านคานโดร เยเช่ โซเกียล
ถึงท่านคุรุปัทมสมภพ
เรียนกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกล
ข้าพเจ้าหวังเช่นเคยว่าท่านทั้งหลายคงสบายดี มีสุขภาพดี และมีความสุข สาหรับวันที่ระลึก
ท่านปรมาจารย์ปัทมสมภพที่จะถึงนี้ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึงบทสวดที่ท่านคานโดร เยเช่
โซเกียลสวดวิงวอนต่อองค์มหาคุรปุ ัทมสมภพ ท่านเยเช่ โซเกียลได้เขียนบทสวดอธิษฐานนี้ขึ้น
ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยการอุทิศตน ขณะที่องค์มหาคุรุกาลังจะจากทิเบตไปยังทวีปจามระ
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อันเป็นแดนแห่งยักษ์รากษส บทสวดอธิษฐานนี้เป็นบทที่ไพเราะสาหรับการตั้งจิตแน่วแน่
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตตรัสรู้ของคุรุ ข้าพเจ้าจึงอยากชักชวนให้ท่านทั้งหลายมาสวด
บทนี้กันเป็นการปิดท้ายการปฏิบัติทุกครั้งทีส่ ามารถทาได้
༄༅། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་གསོལ་འདེབས། །
บทสวดวิงวอนมหาคุรุ
ธรรมสมบัติที่ท่านเปม่า ลิงปะ เผย

ན་མོ་གུ་རུ༔
นโม กูรู ขอนอบน้อมแด่คุรุ༔
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལོ་ནུབ་སྲིན་པོའྲི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའྲི་དུས༔ མང་ཡུལ་གུང་ཐང་ལ་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་
མཚོ་རྒྱལ་གྲིས་ཕྱག་དང་བསོར་བ་བྱས༔ གུ་རུའྲི་ཞབས་སྲི་བོར་བླངས་ནས་སོན་ལམའདྲི་ལྟར་བཏབ་པ༔
เมื่อท่านคุรุปัทมสัมภวะ ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ กาลังจะออกเดินทางจากทิเบตไปสูด่ ินแดนแห่งรากษส
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้༔ พระนางเยเช่ โซเกียล ได้ก้มลงกราบอัษฎางคประดิษฐ์และเดินประทักษิณ
รอบองค์ท่าน เหนือช่องเขากุงทังในแคว้นมังยูล༔ จากนั้น พระนางจึงวางบาททั้งสองของท่านไว้เหนือ
ศีรษะตนแล้วสวดบทปณิธานนี้ว่า༔

མ་ཧཱ་གུ་རུའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲིས༔
มา หา กู รู จิน ลับ กี༔
ข้าแต่ท่านมหาคุรุ โปรดประทานพร༔
བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔
ดาค กยัง เช รับ ทัม เจ ดู༔
ให้ข้าพเจ้าได้อยู่ใกล้ ไม่แยกห่างจากท่าน༔
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ཞྲིང་ཁམས་དག་པའྲི་ཕོ་བྲང་དུ༔
ฉิง คัม ดาค เป โพ ดรัง ดู༔
ในวิมานสวรรค์แห่งพุทธเกษตรอันบริสทุ ธิ์༔
བླ་མ་འབྲལ་མེད་བསེན་པར་ཤོག༔
ลา มา ดราล เม เต็น ปาร์ โช༔
ตลอดทุกชาติภพ༔
མོས་གུས་ལྟེམས་རྐྱང་མེད་པ་ཡྲིས༔
โม กู เต็ม กยัง เม ปา ยี༔
ด้วยความศรัทธาอุทิศตนอย่างแน่วแน่༔
མེས་པའྲི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པ་དང་༔
เณ ปี ฉับ ตก ดรุบ ปา ดัง༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้ท่านพอใจ༔
དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད༔
กง ปา ซับ โม ทุก กี จู༔
และขอให้ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดพรดุจอมฤต༔
བྱྲིན་རླབས་བདུད་རྲིའྲི་ལུང་ཐོབ་ཤོག༔
จิน ลับ ดุด จี ลุง ทบ โช༔
ความรู้แจ้งอันลึกซึ้ง แก่นหัวใจจิตตรัสรู้ของท่าน༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲིས༔
กู ซุง ทุก กี จิน ลับ กี༔
ขอให้พรแห่งกายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจิตตรัสรู้ของท่าน༔
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ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སྲིན་པ་དང་༔
ลู งัก ยี ซุม มิน ปา ดัง༔
ทาให้กาย วาจา ใจของข้าพเจ้าสุกพร้อม༔
ཟབ་མོའྲི་བསེད་རོགས་རྣམ་གྲིས་ལ༔
ซับ โม เก จ๊ก นัม ณี ลา༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้รับพลังอานาจและปฏิบัติ༔
དབང་ཐོབ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་ཤོག༔
วัง ทบ ดรุบ ปา เจ ปาร์ โช༔
ทั้งเก-ริมและจ๊กริมอันลึกซึ้ง༔
ལོག་རོག་བདུད་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔
ลก ตก ดุด กี ชก นัม ดัง༔
ขอขจัดทาลายหมู่มารคือมิจฉาสังกัปปะ (ความดาริผิด) ทั้งหลาย༔
ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞྲི་བ་དང་༔
เน ดน บาร์ เช ชี วา ดัง༔
พร้อมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ พลังร้าย และอุปสรรค༔
འཁོར་དང་ལོངས་སོད་རྒྱས་པ་ཡྲིས༔
โคร์ ดัง ลง โจ เก ปา ยี༔
ขอให้เพื่อนพ้องบริวารและทรัพย์สมบัติจงเพิ่มพูนขึ้น༔
བསམ་པ་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
ซัม ปา ยิด ชิน ดรุบ ปาร์ โช༔
ขอให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าสาเร็จผลดังใจ༔
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དུར་ཁོད་རྲི་ཁོད་གངས་ཁོད་སོགས༔
ดูร์ โทระ รี โทระ คัง โทระ ซก༔
ณ สถานที่ที่มีคุณสมบัติดีพร้อม༔
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་གནས་ྲིད་དུ༔
พุน ซุม ชก เป เน ณี ดู༔
สถานอันวิเวก เช่น ป่าช้า ภูเขาสงบวิเวก ภูเขาหิมะสงบสงัด༔
ཏྲིང་འཛིན་ཟབ་མོའྲི་དགོངས་བཅུད་ལ༔
ติง ชิน ซับ โม กง จู ลา༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตอิ ยู่ทุกเวลา༔
རག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་ཤོག༔
ตัก ตู ดรุบ ปา เช ปาร์ โช༔
ซึ่งแก่นแท้ของสมาธิอันลุ่มลึก༔
སྒྲུབ་པ་བྱས་པའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིས༔
ดรุบ ปา เช เป เดร บู ยี༔
ด้วยผลแห่งการปฏิบัติภาวนา༔
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞྲི་འགྲུབ་པ་དང་༔
ทริน เล นัม ฉี ดรุบ ปา ดัง༔
ขอให้กิจทางธรรมทั้งสี่จงสัมฤทธิ์ผล༔
ལ་སྲིན་བྲན་དུ་ཁོལ་ནས་ཀང་༔
ลา ซิน เดรน ดู โคล เน กยัง༔
ปราบแม้แต่เทพและรากษสให้เป็นทาสรับใช้༔
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སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བར་ཤོག༔
ซัง เก เต็น ปา ซุง วาร์ โช༔
และกลายเป็นธรรมบาลปกป้องคุ้มครองพระศาสนาของพระพุทธเจ้า༔
སོན་པས་གསུངས་པའྲི་དམ་ཆོས་རྣམས༔
ตน เป ซุง เป ดัม โช นัม༔
ขอให้พระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน༔
རོལ་མེད་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་ཤོག༔
จล เม จู ลา ชาร์ วาร์ โช༔
ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องพยายาม༔
མཁེན་པ་མཆོག་ལ་མངའ་བརེས་ནས༔
เคน ปา ชก ลา งา เณ เน༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้รับพลังเชี่ยวชาญในความรู้อันประเสริฐ༔
རོགས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
ตก ปา ชก ดัง เด็น ปาร์ โช༔
และบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุด༔
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རེན་འབྲེལ་གྲིས༔
ฉัง ฉุบ เซ็ม กี เต็น เดรล กี༔
ขอให้ข้าพเจ้าควบคุมสรรพชีวิตทั้งหมดไว้ในอานาจ༔
སེ་འགོ་མ་ལུས་དབང་བསྡུས་ནས༔
เก โดร มา ลู วัง ดู เน༔
ด้วยทั้งเหตุและปัจจัยแห่งโพธิจิต༔
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ཐོགས་མེད་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུའྲི་མཐུས༔
ทก เม ยี ชิน โนร์ บู ทู༔
ด้วยพลังอานาจดุจแก้วสารพัดนึกอันไม่อาจขัดขวางได้༔
འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
เดรล เช ดน ดัง เด็น ปาร์ โช༔
ขอให้ทุกคนที่มีกรรมสัมพันธ์ (กับข้าพเจ้า) จงได้รับประโยชน์༔
སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་བའྲི་མཐུས༔
ซัง เก เต็น ปา ดาร์ เว ทู༔
ด้วยพลังอานาจแห่งการเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้า༔
བརྒྱུད་འཛིན་ཆོས་སོན་རྒྱས་པ་དང་༔
จู จิน โช ตน เก ปา ดัง༔
ขอให้ผู้สืบทอดสายการปฏิบัติและผู้สอนธรรมจงเพิ่มพูน༔
འགོ་ཀུན་བདེ་ལ་འཁོད་ནས་ཀང་༔
โดร กุน เด ลา โคะ เน กยัง༔
ขอให้นาพาสรรพชีวิตให้มคี วามสุข༔
ཞྲིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག༔
ฉิง คัม ทัม เจ ดาค ปาร์ โช༔
และขอให้ทุกสถานที่ได้รับการชาระล้างจนบริสุทธิ์เป็นพุทธเกษตร༔
བདག་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲིས༔
ดาค กี ลู งัก ยี ซุม กี༔
ขอให้กาย วาจา และใจของข้าพเจ้า༔
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གདུལ་བྱ་སོ་སོའྲི་བློ་ཡུལ་དུ༔
ดุล ชา โซ โซ โล ยุล ดู༔
บังเกิดเป็นนิรมาณกายจานวนนับไม่ถ้วน༔
གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ༔
คัง ลา คัง ดุล ตรุล เป กู༔
สอนสรรพชีวิตผู้ที่สามารถสอนได้༔
དཔག་ཏུ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག༔
ปัก ตู เม ปาร์ จุง วาร์ โช༔
ตามความเหมาะสมต่อจิตของแต่ละคน༔
མདོར་ན་འཁོར་འདས་མ་ལུས་ཀུན༔
โดร์ นา โคร์ เด มา ลู กุน༔
โดยสรุป ขอให้ได้รู้แจ้งว่าสังสารวัฏและนิพพานทั้งหมด༔
གུ་རུ་ྲིད་དང་དབྱེར་མེད་ཅྲིང་༔
กู รู ณี ดัง เอร์ เม จิง༔
เป็นสภาวะหนึ่งเดียวกับคุร༔ุ
སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཡྲི༔
กู ซุม ดู เดรล เม ปา ยี༔
และบรรลุพุทธภาวะที่รู้ทุกสิ่งโดยพลัน༔
རྣམ་མཁེན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔
นัม เคน ซัง เก ณูร์ ทบ โช༔
เข้าใจว่ากายทั้งสามอยู่เหนือทั้งการรวมและการแยกจาก༔
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སེམས་ཅན་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཤོག༔
เซ็ม เจ็น โซล วา เดบ ปาร์ โช༔
ขอให้สรรพชีวิตสวดวิงวอน༔
བླ་མས་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པར་ཤོག༔
ลา เม จิน ลับ ลบ ปาร์ โช༔
ขอคุรุโปรดประสาทพร༔
ཡྲི་དམ་དངོས་གྲུབ་སེར་བར་ཤོག༔
ยี ดัม โง ดรุบ เตร์ วาร์ โช༔
ขอเทพยีดัมโปรดประทานสิทธิ༔
མཁའ་འགོས་ལུང་བསན་བྱེད་པར་ཤོག༔
คาน โดร ลุง เต็น เช ปาร โช༔
ขอพระฑากินีโปรดประทานคาพยากรณ์༔
ཆོས་སོང་བར་ཆད་བསལ་བར་ཤོག༔
โช จง บาร์ เช ซัล วาร์ โช༔
ขอพระธรรมบาลโปรดช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวง༔
སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་ཤོག༔
ซัง เก เต็น ปา ดาร์ ฉิง เก ปาร์ โช༔
ขอให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าแผ่ไพศาลรุ่งเรือง༔
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞྲིང་སྲིད་པར་ཤོག༔
เซ็ม เจ็น ทัม เจ เด ฉิง กี ปาร์ โช༔
ขอให้สรรพชีวิตทั้งหมดเป็นสุขสบาย༔
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ྲིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སོད་པར་ཤོག༔
ณิน ดัง เชน ดู โช ลา โจ ปาร์ โช༔
ขอให้สรรพชีวิตเพียรปฏิบัติธรรมตลอดทุกทิวาราตรี༔
རང་གཞན་དོན་གྲིས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཤོག༔
รัง เฉน ดน ณี ลุน กี ดรุบ ปาร์ โช༔
ขอให้ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นสาเร็จผลโดยพลันเถิด༔
རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་དགེ་བ་འདྲིས༔
รัง ชิน ดาค เป เก วา ดี༔
ขอให้กุศลผลบุญอันบริสุทธิ์เองโดยธรรมชาติน༔ี้
འཁོར་བ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་ནས༔
โคร์ วา เงน ซง ดง ตรุก เน༔
กวาดสังสารวัฏอบายภูมใิ ห้ว่างเปล่าขึ้นมาตลอดตั้งแต่เบื้องลึก༔
སྲིད་མཚོར་སར་ཡང་མྲི་གནས་ཤྲིང་༔
ซี โซร์ ลา ยัง มี เน ชิง༔
ขอให้ไม่ต้องอยู่ในมหาสมุทรแห่งภพอีก༔
ཕྱམ་གཅྲིག་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔
ชัม จิก กู ซุม งน จูร์ โช༔
และขอให้ตรัสรู้ตรีกายไปพร้อมกัน༔
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་གསང་ཆེན་མཛོད༔
เกียล วา กุน กี ซัง เชน โจ༔
ขอให้ขุมทรัพย์อันลี้ลับยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์༔
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བླ་མེད་མཆོག་གྲི་བསན་པ་འདྲི༔
ลา เม ชก กี เต็น ปา ดี༔
คือคาสอนอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่านี้༔
ཇྲི་ལྟར་མཁའ་ལ་ྲི་ཤར་བཞྲིན༔
จี ตาร์ คา ลา ณี ชาร์ ฉิน༔
แผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทุกสถาน༔
རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དར་རྒྱས་ཤོག༔
เกียล คัม ยง ลา ดาร์ เก โช༔
เฉกเช่นดวงอาทิตย์ฉายขึ้นสู่ท้องฟ้าส่องรัศมีประภาสทุกแห่งหน༔
བདག་གྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་འདྲི་དང་དགེ་བའྲི་ར་བ་གཞན་དག་ཀང་བསེད་ནས༔
ดาค กี เก วี จา วา ดี ดัง เก วี จา วา เฉน ดาค กยัง เก เน༔
เมื่อข้าพเจ้าสร้างกุศลมูลนี้และกุศลมูลอื่นของตนเองแล้ว༔
དཔལ་ལྡན་བླ་མའྲི་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག༔
ปัล เดน ลา เม ทุก กง ยง ซู จ๊ก เป ยน เต็น ดัง เด็น ปาร์ จูร์ จิก༔
ขอให้ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยคุณสมบัติอันบริบูรณ์แห่งจิตตรัสรู้ของคุรุผู้ทรงสิริ༔
སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་སེས་བུ་སོབས་ལྡན་དུ་གྱུར་ཅྲིག༔
ซัง เก กี เต็น ปา ริน โป เช ดาร์ ฉิง เก ปาร์ เช เป เก บู ตบ เด็น ดู จูร์ จิก༔
ขอให้ได้เป็นบุคคลผู้มีความสามารถเผยแผ่คาสอนอันล้าค่าของพระพุทธเจ้า
ให้ไพศาลรุ่งเรือง༔
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མཁེན་པ་དང་བརེ་བ་ནུས་པ་གསུམ་མཐར་ཕྱྲིན་ནས་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྲིག༔
เคน ปา ดัง เจ วา นู ปา ซุม ทาร์ ชิน เน จ๊ก เป ซังเก ซู จูร์ จิก༔
ขอให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัตทิ ั้งสาม คือ ปัญญารู้ทุกสิ่ง ความรักกรุณา
และความสามารถ แล้วได้บรรลุสภาวะแห่งพระสัมพุทธเจ้า༔
འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་མྱུར་
དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྲིག༔
โดร วา ริก ทรุก นา เน เป เซ็ม เจ็น ทัม เจ โคร์ วา ดุก งัล กี กยา โช เล
ดราล เต ณูร์ดู งน ปาร์ จ๊ก ปาร์ ซัง เก ปาร์ จูร์ จิก༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือทุกชีวิตที่ยัง (เวียนว่าย) อยู่ในภพภูมิทั้งหก ให้หลุดพ้น
จากมหาสมุทรแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏ แล้วบรรลุสภาวะแห่งพระอภิสัมพุทธเจ้า
โดยเร็วพลันเทอญ༔
བདག་འདྲ་པདྨ་གྲིང་པས་ལོ་བྲག་སན་མདོའྲི་བྲག་སེང་གེའྲི་གདོང་པ་ཅན་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །
บทสวดวิงวอนนี้ ท่านเปมา ลิงปะ เผยจากหินรูปหัวสิงห์ ท่ามกลางหุบเขาโอสถแห่งโลดรัก
บทสวดมนต์ภาษาไทย แปลโดย Lhasey Lotsawa Translations and Publications

ท่านสามารถหาบทสวดฉบับเต็มนี้ที่ถอดเสียงเป็นภาษาทิเบตและอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของ
Lhasey Lotsawa

ขอให้การอุทิศตนเบ่งบานในหัวใจของเราทุกคน
สัพพะมังคะลัง (ขอมงคลทั้งปวงจงบังเกิดมี)

พักชก รินโปเช
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