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บทปณิธานเพื่อขอเกิดใหม่ ณ พุทธเกษตรซังดกปาลรี 
(พุทธเกษตรภูเขาสีทองแดงอันทรงสิริ) 

 

เรียนกัลยาณมิตรท้ังใกล้และไกล 

 

 ข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะสบายดี สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขเมื่อได้รับสาสน์ฉบับนี ้
ในวันท่ีระลึกปรมาจารย์ปัทมสมภพวันสุดท้ายของปีตามปฏิทินทิเบตนี้ ข้าพเจ้าอยากจะมอบบท
ปณิธานเพื่อขอเกิดใหม่ ณ พุทธเกษตรซังดกปาลรี (พุทธเกษตรภูเขาสีทองแดงอันทรงสิริ) ใหอี้ก
บทหนึ่ง ผู้รจนาบทปณิธานนี้ไม่ใช่ใครเลยนอกจากท่านแม่คนเดียวของพวกเรา พระฑากินีเยเช่ 
โซเกียล 
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 ในบรรดาบทปณิธานเพื่อขอเกิดใหม่ในพุทธเกษตรภูเขาสีทองแดงหลาย ๆ บท ไม่
จ้าเป็นต้องกล่าวถึงเลยว่าบทท่ีพระฑากินีเยเช่ โซเกียล รจนาขึ้นนั้นจะล้้าค่าเพียงไร ยิ่งกว่านี้ 
ข้าพเจ้ายังพบบทสวดเฉพาะที่ใช้ปฏิบัติได้จริงและเป็นไปได้จริง ในบทสวดนี้ พระแม่ครอบคลุม
ถึงทุกเรื่อง ทุกย่างก้าวบนหนทาง ไม่ใช่แต่เพียงการเกิดใหม่ในพุทธเกษตรเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมถึงการตรัสรู้เมื่อไปถึงท่ีนั่นด้วย ดังนั้น  ขอให้อ่านบทสวดที่งดงามนี้ด้วยความชื่นชม
ยินดี สัมผัสถ้อยค้าของพระแม่เยเช่ โซเกียล ด้วยหัวใจ และระลึกถึงอยู่เสมอ 
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༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སོན་ལམ། 
ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་སོན་ལམ་བཞུགས་སོ། ། 
บทปณิธานเพ่ือขอเกิดใหม ่ณ พุทธเกษตรซังดกปาลรี 

(พุทธเกษตรภูเขาสีทองแดงอันทรงสิริ) 
บทปณิธานท่ีท่านเยเช่ โซเกียล รจนาขึ้น 

 

ཨེ་མ་ཧོ༔   རྣམ་དག་ཟབ་ལམ་སོན་པའི་བླ་མ་དང་༔ 
เอ มา โฮ༔  นัม ดัก   ซับ ลมั   ตน เป   ลา มา ดัง༔ 

เอ มา โฮ༔ ขอสวดวิงวอนต่อคุรุผู้แสดงหนทางอันบริสุทธิ์ลึกซึ้ง༔ 
 

སྒྲུབ་ལ་འདོད་དགུ་སོལ་བའི་ཡི་དམ་ལྷ༔ 
ดรุบ ลา   โด กู   จล เว   ยี ดัม ลา༔ 

เทพยีดัมผู้ประทานทุกสิ่งท่ีปรารถนาส้าหรับการปฏิบัติ༔ 
 

བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བའི་མཁའ་འགོ་ལ༔ 
บาร์ เช   มา ลู   เซล เว   คาน โดร ลา༔ 

และพระฑากินีผู้ขจัดอุปสรรคทุกอย่าง༔ 
 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ེབས་གཟུང་དུ་གསོལ༔ 
โซล วา   เดบ โซ   เจ เว   ซุง ดู โซล༔ 

โปรดโอบอุ้มลูกด้วยความรักเถิด༔ 
 

བདག་ནི་འཆ་ིབར་གྱུར་བའི་དུས་ཀི་ཚེ༔ 
ดาค นิ   ชี วาร์   จูร ์เว   ดู กี เช༔ 

เมื่อถึงขณะที่ลูกก้าลังจะตาย༔ 
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ཚེ་འདིར་ཞེན་པའི་སྣང་བ་མི་འབྱུང་ཞིང་༔ 
เช ดีร ์  เฉน เป   นัง วา   มี จุง ฉิง༔ 

ขออย่าให้เกิดความยึดติดในชีวิตนี้༔ 
 

ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་འཕོ་བའི་དྲན་འདུན་གིས༔ 
ฉิง คัม   เฉน ด ู  โพ เว   เถรน ดุน ก༔ี  
ขอให้มีแต่ความระลึกถึงและปรารถนาจะจุติไปสู่พุทธเกษตร༔ 
 

ལུས་སེམས་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཤོག༔ 
ล ูเซ็ม   ดราล เว   ดุก เงล   เม ปาร์ ชก༔ 

อย่าให้ทุกข์ทรมานเมื่อกายและจิตแยกจากกันเลย༔ 
 

ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ༔ 
เช ดีร ์  นัง วา   นุบ ปาร์   จูร ์เป เช༔  
เมื่อความรับรูใ้นชาตินี้ก้าลังเลือนหายไป༔ 
 

འཇའ་འོད་གདུང་དང་མ་ེཏོག་ཆར་འབབེས་ཤིང་༔ 
จา เวอ   ดุง ดงั   เม ตก   ชาร์ เบบ ชิง༔ 

ขอให้เกิดรัศมีรุ้ง กระดูกพระธาตุ และฝนดอกไมโ้ปรยปราย༔ 
 

དབྱངས་སྙན་གླུ་གར་རོལ་མའོི་ཚོགས་དང་བཅས༔ 
ยัง เณน   ลู คาร ์  โรล โม   ชก ดงั เจ༔  
พร้อมด้วยเสียงขับร้อง เสียงเพลง การร่ายร้า และเครื่องดนตรีทิพย์อันไพเราะ༔ 
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དཔའ་བོ་མཁའ་འགོས་མདུན་ནས་བསུ་བར་ཤོག༔ 
ปา โว   คาน โดร   ดุน เน   ซ ูวาร์ ชก༔ 

ขอให้พระฑากะและพระฑากินีมาต้อนรับถึงข้างหน้า༔ 
 

དེ་ཚེ་དྲན་པ་མ་ཉམས་བསེད་རིམ་གསལ༔ 
เด เช   เถรน ปา   มา ณัม   เก ริม ซัล༔  
ในขณะนั้น ขอให้ลูกมีสติไม่เสื่อมหาย ตั้งนิมิตได้ชัดเจน༔ 
 

རོགས་རིམ་ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་མངོན་གྱུར་ནས༔ 
จ๊ก ริม   ติง จิน   มี โย   งน จูร ์เน༔ 

ขอให้ได้ประจักษ์ถึงสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวแห่งการสลายนิมิต༔ 
 

ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ༔ 
ซุง จุก   โดร์ เจ   ชัง ก ี  กูร ์เฉง เต༔  
ด้วยการท่ีพวกท่านอยู่ร่วมกัน ขอให้ลูกได้บังเกิดในร่างวิทยาธระ༔ 
 

མ་ནོར་ལམ་ལ་བདག་གིས་བགོད་པར་ཤོག༔ 
มา โนร ์  ลัม ลา   ดาค ค ี  โดร ปาร์ ชก༔ 

และด้าเนินไปในหนทางถูกต้องไม่ผิดพลาดเถิด༔ 
 

གལ་ཏེ་ལས་ཀིས་འཁོར་བར་འཁྱམས་སིད་ན༔ 
กัล เต   เล กี   โคร์ วาร์   คยัม ซ ีนา༔  
หากลูกยังต้องเร่ร่อนไปในสังสารวัฏเพราะแรงกรรม༔ 
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དམྱལ་བའི་ས་ཕོགས་ཡིད་འོང་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ 
เณล เว   ซา ชก   ยี อง   ฉัล เย คัง༔ 

ก็ขอให้ภูมินรกปรากฏเป็นวิมานสวรรค์อันงดงาม༔ 
 

དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀང་སྣང་སོང་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ 
เณล ซุง   นมั กยัง   นงั ตง   ลา ยี ก༔ู  
ขอให้เหล่ายมบาลกลายร่างเป็นเทพผู้ปรากฏรูปแต่ว่างเปล่าไร้แก่นสาร༔ 
 

མནར་མེད་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་འཆར་བར་ཤོག༔ 
นาร์ เม   ดุก เงล   เด วาร ์  ชาร์ วาร ์ชก༔ 

ขอให้ความทุกข์ที่ไม่อาจทนทานได้ กลายเป็นความสุข༔ 
 

རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་ནས་བརེན༔ 
ริก จิน   ลา มา   นัม ก ี  ทา เน เต็น༔ 

ขอให้วิทยาธระคุรุท้ังหลายคอยช่วยเหลืออยู่ด้านข้าง༔ 
 

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀསི་རྒྱབ་བརེན་ནས༔ 
ยี ดัม   ลา ซก   นัม ก ี  กยับ เต็น เน༔ 

ขอให้กลุ่มเทพยีดัมคอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลัง༔ 
 

ཆོས་སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་ཕི་ནས་སོང་༔ 
โช กยง   ซุง มา   นัม กี   ชี เน กยง༔  
ขอให้พระธรรมบาลท้ังหลายคอยคุ้มครองอยู่ข้างนอก༔ 
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དཔའ་བོ་མཁའ་འགོས་མདུན་ནས་བསུ་བར་ཤོག༔ 
ปา โว   คาน โดร   ดุน เน   ซู วาร์ ชก༔ 

ขอให้พระฑากะและพระฑากินีคอยต้อนรับอยูข่้างหน้า༔ 
 

ནུབ་ཕོགས་ཨོ་རྒྱན་ཟངས་མདོག་དཔལ་གི་རི༔ 
นุบ ชก   โอร ์เกน   ซัง ดก   ปาล กี ร༔ี 

ขอให้เกิดอย่างปาฏิหาริย์ภายในดอกบัว༔  
 

པདྨ་འོད་ཀ་ིདྲ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ 
เป มา   เวอ ก ี  ดรา เว   ฉัล เย คัง༔ 

ณ พุทธเกษตรท่ีวิทยาธระคุรุประทับอยู่༔ 
 

རིག་འཛིན་བླ་མ་བཞུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 
ริก ซิน   ลา มา   ชุก เป   ฉิง คัม ซ༔ู  
ณ วิมานพุทธเกษตรข่ายรัศมีดอกปัทมะ༔ 
 

པདྨའི་སྦུབས་སུ་བརྫུས་ཏེ་ས་ེབར་ཤོག༔ 
เป เม   บุบ ซู   จู เต   เก วาร์ ชก༔ 

ท่ีภูเขาสีทองแดงอันทรงสิริทางทิศตะวันตก༔ 
 

སེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་སས་པདྨ་དང་༔ 
เก มา   ทกั ตู   เกียล เซ   เป มา ดัง༔ 

ทันทีท่ีเกิด ขอให้ลูกได้พบพระโพธิสัตว์ปัทมสัมภวะต่อหน้า༔  
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དངོས་སུ་མཇལ་ནས་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས༔ 
โง ซ ู  จาล เน   ยิน ปาร์   โง เช เน༔ 

และจดจ้าท่านได้แม่นย้า༔ 
 

བཅོས་མ་མིན་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོ་ཡིས༔ 
โจ มา   มิน เป   โม ก ู  ทรัก โป ย༔ี  
ขอให้ลูกได้ติดตามคุรุด้วยความอุทิศตนที่แท้จริง (ไร้การปรุงแต่ง) อย่างท่วมท้น༔ 
 

འབྲལ་མེད་བརེན་ཅིང་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག༔ 
ดราล เม   เต็น จิง   เจ ซ ู  จิน ปาร์ ชก༔ 

ขอให้คุรุโอบอุ้มลูกไว้ไม่แยกห่างจากกันเถิด༔ 
 

དེ་ཚེ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་༔ 
เด เช   ริก ซิน   เป มา   จุง เน ดัง༔  
เมื่อนั้น ขอให้ลูกได้เป็นบุตรของพระวิทยาธระปัทมสัมภวะ༔  
 

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགོའི་ཚོགས༔ 
ซัง เก   ฉัง เซม็   ริก ซิน   คาน โดร ซก༔ 

พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระวิทยาธระ༔ 
 

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སས་སུ་བདག་གྱུར་ནས༔ 
เกียล วา   นัม ก ี  เซ ซ ู  ดาค จูร ์เน༔  
เหล่าพระฑากิน ีและพระชินเจ้าท้ังหลาย༔  
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མི་ནུབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་ཤོག༔ 
ม ีนุบ   เต็น เป   เกียล เซน   จิน ปาร์ ชก༔ 

ขอให้ลูกได้ถือธงชัยแห่งพระศาสนาอันไม่มีวันเส่ือมลงด้วยเถิด༔ 
 

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔ 
คัม ซุม   โคร์ เว   เซ็ม เจน   มา ลู ปา༔  
ขอให้ลูกได้เป็นพระสัพพัญญูผู้รู้ทุกสิ่ง༔  
 

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་མྱུར་བསྒྲལ་ནས༔ 
โคร์ เว   กยา โช   เช เล   ณูร์ เดรล เน༔ 

ผู้น้าทางสรรพสัตว์ท้ังหมดในสังสารวัฏท้ังสามภูมิ༔ 
 

རྣམ་གོལ་ཐར་པའི་གིང་དུ་འཁིད་ནུས་པའི༔ 
นัม โดรล   ทาร์ เป   ลิง ด ู  ทรี น ูเป༔  
ให้หลุดพ้นจากมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏอันกว้างใหญ่โดยเร็วพลันแล้ว༔ 
 

དེད་དཔོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ 
เด ปน   ทัม เจ   เคน ปาร ์  ดาค จูร ์จิก༔ 

พาให้ถึงเกาะแห่งความวิมุติหลุดพ้นเถิด༔ 
 

བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་དང་༔ 
ลา เม กน ชก ซุม ก ีจิน ลบั ดัง༔  
ด้วยอ้านาจพรแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า༔ 
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ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ནུས་མཐུ་དང་༔ 
ยี ดัม   ลา ซก   นมั ก ี  นู ทู ดัง༔ 

ด้วยอ้านาจพลังความสามารถแห่งทวยเทพยีดัม༔ 
 

བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སབོས་ཀིས༔ 
ดาค กี   ลัก ซมั   ดัก เป   ทู ตบ ก༔ี  
ด้วยอ้านาจเจตนาอันบริสุทธิ์ย่ิงของลูก༔ 
 

ཇི་ལྟར་སོན་པའི་གནས་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ 
จิน ต้าร์   มน เป   เน ดีร ์  ดรุบ ปาร์ ชก༔ 

ขอให้ปณิธานตามท่ีตั้งไว้จงส้าเร็จท่ีนี้ ณ บัดนี้เถิด༔ 
 

ཅེས་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀི་དུར་ཁོད་དུ་མཁའ་འགོ་མ༔  

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་སནོ་ལམ་རོགས་སོ།། །། 
บทปณิธานท่ีพระฑากินเียเช ่โซเกยีลรจนาขึ้น ณ สุสานป่าชิมพู จบแล้ว 

โอเรียน เชรับ ลาโม ศิษยผ์ู้เปีย่มศรัทธา แปลบทสวดนีต้ามค าสั่งของท่านจับกน พักชก รินโปเช เพื่อประโยชน์ของสังฆะและ
สรรพชีวิต, เดือนมกราคม พ.ศ.2564. [สุกัญญา เจรญิวีรกลุ, Rangjung Yeshe Thailand Vajrayana School แปลเป็น
ภาษาไทย] 

สามารถเข้าดูบทสวดฉบับเต็มที่มีค้าแปลภาษาอังกฤษ ต้นฉบับภาษาทิเบต และค้าอ่านได้ท่ี 
เว็บไซต์ของลาเซ่ โลจาว่า ท่ีนี่ 
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ขอให้ทุกชีวิตได้เกิดใหม่ในพุทธเกษตรภูเขาสีทองแดงเถิด 

ด้วยรักและพร 

สัพพะมังคะลัง (ขอมงคลท้ังปวงจงบังเกิดมี) 

 

 

พักชก รินโปเช 
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