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༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།
บทสวดเจ็ดวรรค

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
ฮุง༔
ฮุง༔

โอร์ เกน ยูล กี นุบ จัง ซัม༔
บนเกสรดอกปทุม༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
เป มา เก ซาร์ ดง โป ลา༔
ณ อุฑฑิยาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
ยัม เชน ชก กี โง ดรุบ เณ༔
พระองค์บรรลุสิทธิอันประเสริฐมหัศจรรย์༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
เป มา จุง เน เช ซู ดรัก༔
ปรากฏนามว่า “เปม่า จุงเน่” (ผู้ประสูติจากดอกปัทมะ)༔

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
โคร์ ดู คาน โดร มัง โป โกร์༔
มีพระฑากินีจำนวนมากแวดล้อม༔

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
เค กี เจ ซู ดาค ดรุบ กี༔
ขอพระองค์โปรดเสด็จมาเพื่อประสาทพร༔
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བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ชิน กี ลบ ชีร์ เชก ซู โซล༔
ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสิทธิตามพระองค์เถิด༔

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
กูรู เปมา ซิดดี ฮุง༔
คุรุ ปัทมะ สิทธิ หูม༔

༈ རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །
บทสวดวิงวอนคุรุในสายการปฏิบัติณิงม่า

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །
กุน ซัง โดร์ เซม กา รับ ชี รี ซิง
ขอสวดวิงวอนต่อพระสมันตภัทระ พระวัชรสัตว์ ท่านการับ โดร์เจ และท่านศรีสิงหะ

པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །
เป มา บี มา เจ บัง ณี ชู งา
พระปัทมกระ (คุรุปัทมสัมภวะ) พระวิมลมิตระ ศิษย์ผู้เป็นพระราชาและบริวารทั้ง 25

སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །
โซ ซูร์ นุบ ณัง เตร์ ตน กยา จา ซก
โซ ซูร์ นุบ ณัง เตร์ตนผู้เผยธรรมสมบัตินับร้อยท่าน

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
กา เตร์ ลา มา นัม ลา โซล วา เดบ
และคุรทุ ั้งหลาย ทั้งในสายกาม่าและเตร์ม่า

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།

།སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

บทนี้ ท่านลงเชนปะ รจนา

ท่านตุลกุ อูเก้น ริมโปเช เปลี่ยนคำว่า “การา” เป็น “บีมา”
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༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་
གསུམ་ཉིན་བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།
บทสวดวิงวอนที่รวมรายนามของคุรุหลักและคุรุในสายการปฏิบัติชกลิง เตร์ซาร์
ชื่อ บททิวากรอันโชติช่วงแห่งศรัทธาทั้งสาม

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །
ดัม ซิน นัม ทรูล ชก จูร์ เด เชน ลิง
ขอสวดวิงวอนต่อท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ ผู้เป็นนิรมาณกายแห่งดัมซิน

བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །
บี มา โง จน จัม ยัง เค่น เซ่ วัง
ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป ผู้เป็นนิรมาณกายของท่านวิมลมิตระ

བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །
ไบ โร โง นัง โล โดร ทา เย เด
ท่านโลโดร ทาเย ผู้เป็นนิรมาณกายที่แท้จริงแห่งพระไวโรจนะ

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །
เจน เร ซี วัง คา คยับ โดร์ เจจัล
ท่านคาคยับ โดร์เจ จัล ผู้เป็นพระอวโลกิเตศวร

རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །
เกียล โป จา ยี กยู ทรูล เซ วัง ดรัก
ท่านเซวัง ดรักปา ผู้เป็นนิรมาณกายของพระราชาจา

གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །
ยู เดร ตรูล ปา เซ่ วัง โนร์ บู เด
ท่านเซวัง โนร์บู ผู้เป็นชาติใหม่ของท่านยูดรา ณิงโป
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ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

ชี โซ ยัง ตรูล เคน เชน รัต นะ เจ
ท่านมหาบัณฑิตรัตนะ ผู้เป็นนิรมาณกายใหม่ของพระศานตรักษิตะ

ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

นัม ณิง โรล คาร์ ดาร์ มา รัต เน ชับ
พระธรรมรัตนะผู้เป็นนิรมาณกายของท่านนัมเค ณิงโป

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

โซ เกียล จัล นัง ซู คา ดาร์ มา ดัง
ท่านสุขธรรมาผู้เป็นนิรมาณกายของพระแม่เยเช่ โซเกียล

འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

พัก เม ชิน ลับ รัต นะ ชี รี ดัง
ท่านรัตนศรีผู้ได้รับพรจากพระแม่อารยตารา

བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །
บี มา โง นัง ซัม เต็น กยา โซ ชับ
พระซัมเต็น กยาโซ ผู้เป็นนิรมาณกายของท่านวิมลมิตระ

སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

นัง ชี ทาร์ ชิน ชิ เม โดร์ เจ จัล
ท่านชิเม โดร์เจ จัล ผู้สำเร็จทรรศนะทั้ง 4

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །
ซุง จุก ดรุบ ปา ซัง งัก ริน โป เช
ท่านซังงัก ริมโปเช พระสิทธะแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียว
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དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

วัง ชก โดร์ จี นัม ทรูล เซ วัง เซน
ท่านเซ่วัง ผู้เป็นนิรมาณกายของท่านวังชก โดร์เจ

འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །
จัม กน ลา เม เจ ซุง เคน เซ เวอ
ท่านเค่นเซ่ เวอเซร์1 ผู้ที่จัมกนลามะรับเป็นศิษย์

གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །
เน ลุก งน จูร์ อูร์ เกน เซ วัง ดรุบ
ท่านอูร์เก้น เซวัง ชกดรุบ –ผู้ประจักษ์แจ้งสภาวะของธรรมชาติที่แท้จริง
2

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །
จา จู ลา มา เซร์ รี เทรง วา ลา
ขอสวดวิงวอนต่อคุรุหลักและคุรุในสายการปฏิบัติผู้เป็นดังมาลัยแห่งภูเขาทองคำ

མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །
มี เช กู เป เซ่ จิก โซล เดบ นา
ด้วยความเคารพสูงสุดอย่างแน่วแน่

ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །
ทุก เจ จิน ลบ ดรุบ ณี งน จูร์ โช
โปรดประสาทพรแก่ข้าพเจ้า
ด้วยความกรุณา ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งสิทธิทั้งสองเถิด

ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་
རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
1

จับเจ ดิลโก้ เค่นเซ่ รินโปเช
ตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช

2 จับเจ
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บทสวดวิงวอนนี้ ท่านชกตรูล รินโปเช บุตรของเตร์ตน รจนาขึ้นตามคำสั่งของท่านซัมเต็น กยาโซ
นัมคา ดรีเม ผูส้ ูงส่ง พี่ชายของท่าน ผู้สืบสายธรรมและสายสกุล ด้วยการนี้ ขอจงเป็นเหตุให้พร
แห่งคุรหุ ลักและคุรุในสายการปฏิบัตหิ ลั่งไหลเข้ามาสู่จิตเราด้วยเถิด

༈ རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །
บทสวดวิงวอนต่อคุรุหลัก

འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །
อก มิน โช กี ยิง กี โพ ดรัง เน
ขอสวดวิงวอนแทบเบื้องบาทคุรุหลัก

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
ดู ซุม ซัง เก กุน กี โง โว ณี
ผู้เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །
รัง เซ็ม โช กู งน ซุม ตน เจ ปา
ผู้แสดงให้รู้ประจักษ์แจ้งจิตของตนเป็นธรรมกาย

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།
จา เว ลา เม ชับ ลา โซล วา เดบ
จากวิมานธรรมธาตุแห่งอกนิษฐะ
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บทสาธนะหลัก

༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔
རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ༔
บทสาธนะปฏิบัติประจำวันฉบับย่อ༔ จากคัมภีร์ลาเม่ ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล
(การบรรลุถึงจิตตรัสรู้ของคุรแุ ละขจัดอุปสรรคทั้งปวง)༔
ธรรมสมบัติที่ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ เผย

སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ནི༔
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱ༔ དེ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔

དབེན་པར་བསམ་གཏན་སྣོད་རུང་བའི༔
ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་འཇུག༔

โยคีผู้ปฏิบัติความจริงแท้อันเรียบง่าย༔ ปฏิบัติแก่นแท้ของบทสาธนะปฏิบัตปิ ระจำวัน༔
จงรวมเหตุปัจจัยทั้งหมด༔ ให้เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัตสิ มาธิในทีส่ งบสงัด༔ จากนั้น
ปฏิบัติความหมายที่แท้จริงของเทพ มนตร์ และปัญญาญาณ༔ ด้วยสมาธิแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว༔

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
นะโม༔ ดาค ดัง คา ณัม เซ็ม เจน มา ลู กุน༔
นโม༔ ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์จำนวนมากมายนับประมาณไม่ได้ดังห้วงนภากาศ༔

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
จับ กี ชก จูร์ นัม ลา จับ ซู ชี༔
ขอถึงสรณะอันสูงสุดทั้งหลายเป็นสรณะ༔

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔
มน ดัง จุก เป ฉัง ชุบ เซ็ม เก เน༔
เมื่อตั้งโพธิจิตปณิธานและโพธิจิตปฏิบัติแล้ว༔

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

กู ซุม ลา เม โก พัง ดรุบ ปาร์ กี ༔
ข้าพเจ้าจะบรรลุถึงสภาวะแห่งพระตรีกายคุรุ༔
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ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔
ฮุง༔
ฮุง༔

ตง ณี ยิง เล เย เช กุน ตู นัง༔
จากห้วงแห่งความว่างเปล่า ปัญญาญาณอันส่องทุกสิ่งให้กระจ่างปรากฏขึ้น༔

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
จู ยี ติง ซิน ฮรี เล โอ โทร เป༔
รัศมีฉายออกจากพีชสมาธิ อักขระฮรี [ཧྲཱིཿ]༔

སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་༔
นัง ซี ทัม เจ เป มา ดรา เว ชิง༔
ทุกสิ่งที่ปรากฏมีในโลกกลายเป็นพุทธเกษตรข่ายดอกบัว༔

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔
โง ชาร์ โก ปา ซัม เย กิล โคร์ อู༔
ท่ามกลางมัณฑละอันตกแต่งงดงามมหัศจรรย์เหนือความคาดคิด༔

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
ริน เชน เซง ทรี เป มา ณี เด เต็ง༔
เหนือรัตนสิงหบัลลังก์ ฐานดอกบัว แผ่นพระอาทิตย์ แผ่นพระจันทร์༔

ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས༔
ฮรี ยิก ยง จูร์ ดาค ณี เก จิก กี༔
อักขระ ฮรี [ཧྲཱིཿ] แปรเปลี่ยน༔

མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
มา หา กู รู โอร์ เก้น โท เทรง จัล༔
เราพลันกลายเป็นมหาคุรุโอร์เก้น โทเทรงจัล༔
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སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དཀར་དམར་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔
นัง ซี ซิล นน การ์ มาร์ ชี โทร ณัม༔
ผู้สยบปรากฏการณ์ทั้งปวง ผิวขาวอมแดงเรื่อ แสดงปางสันติ-พิโรธ༔

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མཁའ་ལ་འཕྱར༔
ชัก เย โดร์ เจ เซ่ งา คา ลา ชาร์༔
หัตถ์ขวาถือวัชระห้าแฉก ชูขึ้นไปในนภากาศ༔

གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བདེ་སྐྱོང་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔
ยน เป ณัม ชัก เด กยง เช บุม นัม༔
หัตถ์ซ้ายแสดงท่าสมาธิมุทรา ถือถ้วยกปาละและโถอายุวัฒนะ༔

གསང་ཡུམ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱྃ་གཡོན་ནས་འཁྲིལ༔
ซัง ยุม เบ ซูล คา ตัม ยน เน ทริล༔
โอบพระชายาทางธรรมที่แฝงรูปเป็นขัฎวางคะไว้ในวงแขนเบื้องซ้าย༔

པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་གསོལ༔
เป ฉา ซัง โพ โช โก ซา เบร์ โซล༔
ทรงมงกุฎดอกบัว สวมอาภรณ์ลับ จีวร และชุดคลุมผ้าไหม༔

ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་འགྱིང་༔
ชับ ณี โรล ตับ จา เซร์ ลง นา กิง༔
บาททั้งสองประทับนั่งท่าราชาในห้วงรัศมีรุ้ง༔

སྤྱི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་༔
จี โวร์ ลง กู เจน เร ซิก วัง ดัง༔
เหนือกระหม่อมมีพระอวโลกิเตศวรผู้เป็นสัมโภคกาย༔
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རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བཞུགས༔
ริก กี ดาค โป เช ปัก เม กน ชุก༔
และพระอมิตายุสผู้เป็นที่พึ่ง เจ้าแห่งพุทธสกุล ประทับอยู่༔

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་དང་༔
เต็ง อก ชก ชัม นัม ทรูล จุง ณี ดัง༔
มีนิรมาณกายคุรุ 12 ปางประทับอยู่ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง ในทิศหลักและทิศเฉียง༔

རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔
จา ซุม โช ซุง กยา โช ตริน ตาร์ ติบ༔
มูลกะทั้ง 3 (คุรุ เทพยีดัม ฑากินี) และพระธรรมบาลเป็นอันมากรวมกัน
ดังมหาสมุทรและมวลหมู่เมฆ༔

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔
ดัม เย เยร์ เม โด เน ลุน ดรุบ เป༔
สมยสัตวะและชญานสัตวะอันเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดขึ้นเองแต่เดิมแท้༔

རིགས་བདག་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
ริก ดาค ทุก เก ฮรี เล โอ โทร เป༔
รัศมีฉายจากอักขระ ฮรี [ཧྲཱིཿ] กลางหัวใจของเจ้าแห่งพุทธสกุล༔

སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་འདུས་རང་ལ་ཐིམ༔
ซี ชี เช จู กุน ดู รัง ลา ทิม༔
รวมแก่นชีวิตทั้งหมดในสังสารวัฏและนิพพานแล้วสลายเข้ามาสู่ตัวเรา༔

འཕགས་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔
พัก ชก โดร ดุล ทุก เจ โช ทรูล กี༔
ปาฏิหาริย์แห่งพระผู้ประเสริฐสูงสุด ผู้ฝึกสรรพชีวิต เปี่ยมด้วยความกรุณา༔
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རིགས་དྲུག་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་སྦྱངས༔
ริก ทรุก โดร เว ดุก เงล จู เจ จัง༔
ชำระล้างความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ของสรรพชีวิตทั้ง 6 ภพภูมิ༔

རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔
รัง ณี ริก ดู ลา เม ทุก กา รู༔
กลางหัวใจของเรา คุรุผู้เป็นองค์รวมทุกพุทธสกุล༔

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔
เซร์ กี โดร์ เจ เต วาร์ ฮรี ยิก ทาร์༔
มีวัชระทองคำ ตรงกลางมีอักขระ ฮรี [ཧྲཱིཿ] ล้อมรอบด้วยวงล้อมนตร์ที่กำลังหมุน༔

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔
งัก กี เทรง เว โกร์ เล โอ เซร์ โทระ༔
รัศมีฉายจากวงล้อมนตร์นั้น༔

འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་བྱས༔
พัก ปา โช จิง เซ็ม เจน ดน กุน เช༔
ถวายบูชาแด่พระผู้ประเสริฐและทำประโยชน์ทุกประการเพื่อสรรพชีวิต༔

ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་འོག་མིན་ཞིང་༔
ชี โน ดัก ปา รับ จัม อก มิน ชิง༔
ทำให้โลกภายนอกกลายเป็นพุทธเกษตรอันบริสุทธิ์ไพศาล༔

ནང་བཅུད་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔
นัง จู นัง ซี ชีร์ เฉง ชัก เก ลา༔
สรรพชีวิตผู้อยู่ภายในโลกกลายเป็นเทพมุทรา
และปรากฏการณ์กลายเป็นพื้นฐาน༔
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སྒྲར་གྲགས་སྔགས་ལ་དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས༔
ดราร์ ดรัก งัก ลา เถรน ตก โอ เซล ยิง༔
ทุกเสียงกลายเป็นมนตร์ ทุกความคิดกลายเป็นห้วงอันประภัสสร༔

ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
ทุน มง เล ชี ทริน เล ลุน กี ดรุบ༔
โดยทั่วไป พุทธกิจทั้ง 4
(การทำให้สงบ เพิ่มพูน รวมให้อยู่ในอำนาจ และสยบอย่างรุนแรง) สำเร็จผลเอง༔

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔
ชก ตู มี จูร์ เด เชน โดร์ เจ งัง༔
โดยสูงสุด ข้าพเจ้าได้บรรลุสภาวะแห่งตรีกายคุรุอันเป็นอมตะ༔

འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བསམ༔
ชี เม กู ซุม โก พัง ทบ ปาร์ จูร์༔
ท่ามกลางวัชระแห่งมหาสุขอันไม่แปรเปลี่ยน༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
โอม อา ฮุง เบน จา กู รู เป มา ซิด ดี ฮุง༔
โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ ปัทมะ สิทธิ หูม༔

འབྲུ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལ༔ བཛྲ་གུ་རུ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་སྣང༔ སིདྡྷི་
ཧཱུྃ་ཞེས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ༔
พีชอักขระทั้ง 3 “โอม อา ฮุง” เป็นหนึ่งเดียวกันกับตรีกาย༔ “วัชรคุรุ” คือประธาน
แห่งพุทธสกุล༔ “ปัทมะ” ปรากฏรูปเป็นวงมัณฑละ༔ “สิทธิ ฮุง” อัญเชิญสิทธิ༔

བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔
วัชรมนตร์ที่รวมการเริ่มเข้าปฏิบัติ การบรรลุ และกิจทางธรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนี้༔
ทำให้กิจทางธรรมสำเร็จทุกประการ༔
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บทถวายคณจักรบูชา

༄༅། །གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཚོགས་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་འབྲེལ་བ་ཚོགས་གཉིས་
སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས། །
บทถวายคณจักรบูชา รวมทั้งบทสวดวิงวอนวัชระ 6 วรรค
ที่ปฏิบัตกิ ับคุรุสาธนะทั่วไป
นามว่า มวลเมฆแห่งการสั่งสมทั้งสอง
ท่านเตร์เซ่ ตุลกุ ชกทรูล รินโปเช รจนา

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มี แล้วสวดว่า

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔
รัม ยัม คัม༔ เย เช เม ลุง ชู ยี โง นัง จัง༔
รัม ยัม คัม༔
ไฟ ลม และน้ำแห่งปัญญาญาณชำระความยึดติดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นจริง༔

སྣོད་བཅུད་གཞིར་གཞེངས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར༔
โน จู้ ชีร์ เฉง โดร์ เจ ลง โจ จูร์༔
โลกและสรรพชีวิตภายในโลกที่เป็นขอบเขตพื้นฐาน กลายเป็นวัชรโภคสมบัติ༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བྱིན་རླབས།
ปลุกเสกด้วยคำว่า

โอม อา ฮุง༔ ฮา โฮ ฮรี༔
โอม อาะ หูม༔ หา โหะ หรีะ༔

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་འབུལ་ནི།
อัญเชิญและถวายเครื่องบูชา สวดว่า
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ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
ฮุง༔
ฮุง༔

โอร์ เกน ยูล กี นุบ จัง ซัม༔
บนเกสรดอกปทุม༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
เป มา เก ซาร์ ดง โป ลา༔
ณ อุฑฑิยาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
ยัม เชน ชก กี โง ดรุบ เณ༔
พระองค์บรรลุสิทธิอันประเสริฐมหัศจรรย์༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
เป มา จุง เน เช ซู ดรัก༔
ปรากฏนามว่า “เปม่า จุงเน่” (ผู้ประสูติจากดอกปัทมะ)༔

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
โคร์ ดู คาน โดร มัง โป โกร์༔
มีพระฑากินีจำนวนมากแวดล้อม༔

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
เค กี เจ ซู ดาค ดรุบ กี༔
ขอพระองค์โปรดเสด็จมาเพื่อประสาทพร༔

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ชิน กี ลบ ชีร์ เชก ซู โซล༔
ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสิทธิตามพระองค์เถิด༔

16

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན།
โด ยน ชก ลา เจน เดรน นา
เมื่ออัญเชิญพระองค์มาสู่ที่รวมแห่งกามคุณอันน่าปรารถนา

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔
เน ชก ดิ รู จิน พบ ลา༔
ขอพระองค์โปรดประสาทพรแก่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้༔

ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔
ชก โช เย เช ดุด ซีร์ จูร์༔
เปลี่ยนแปลงเครื่องถวายคณจักรบูชาให้เป็นอมฤตแห่งปัญญาญาณ༔

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔
ดรุบ ชก ดาค ลา วัง ฉี กูร์༔
โปรดประทานมนตราภิเษกทั้งสี่ให้แก่ข้าพเจ้า โยคีผู้ประเสริฐ༔

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔
เกก ดัง ลก เดรน บาร์ เช โซล༔
โปรดขจัดอุปสรรค สิ่งที่ชักนำไปในทางที่ผดิ และสิ่งขัดขวางให้สิ้นไป༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ชก ดัง ทุน มง โง ดรุบ จล༔
โปรดประทานสิทธิสูงสุดและสามัญเถิด༔
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บทสัง่ สม

ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
ฮรี༔ ดู ซุม ซัง เก กู รู ริน โป เช༔
ฮรี༔ พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล องค์คุรุริมโปเช༔

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
โง ดรุบ กุน ดาค เด วา เชน โป ชับ༔
เจ้าแห่งสิทธิทั้งปวงและมหาสุข༔

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
บาร์ เช กุน เซล ดู ดุล ดรัก โป จัล༔
ผู้ทรงพลังอำนาจแรงกล้า ขจัดอุปสรรคทั้งปวงและปราบมาร༔

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔
ริก ซิน กยา โซ กิล โคร์ ลา ซก ลา༔
ข้าพเจ้าขอถวายมวลเมฆแห่งวัชรโภคกามคุณมากล้นดุจมหาสมุทร༔

རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔
โดร์ เจ ลง โจ โด ยน กยา โซ ตริน༔
เครื่องถวายบูชาอันน่าพึงใจที่รวมความสุขและศูนยตาเป็นหนึ่งเดียวกัน༔

བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔
เด ตง ซุง จุก ซก กี เก โช บุล༔
แด่ทวยเทพมัณฑละแห่งวิทยาธระจำนวนมากมายดังมหาสมุทร༔

ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔
ทุก ดัม กัง จูร์ ณัม ชัก ดิก ตุง ชัก༔
ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปและศีลที่เสื่อมขาดทั้งหมด โปรดต่อศีลสมยะให้บริบูรณ์༔
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གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
โซล วา เดบ โซ ชิน กี ลับ ตู โซล༔
ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระองค์โปรดประสาทพร༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
ชี นัง ซัง เว บาร์ เช ชี วา ดัง༔
โปรดขจัดอุปสรรคภายนอก ภายใน และระดับลับ༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
ซัม ปา ลุน กี ดรุบ ปาร์ จิน กี ลบ༔
และประสาทพรให้ความปรารถนาทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลเองด้วยเทอญ༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
โอม อา ฮุง เบน จา กู รู เป มา ซิด ดี ฮุง༔
โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ ปัทมะ สิทธิ หูม༔

ཞེས་པ་འདིའང་དམ་པས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། ཉེ་གནས་བདུད་འདུལ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གླིང་
གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་མིང་པས་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།། །།
ครั้นได้รับอนุญาตจากท่านผู้สูงสุดแล้ว และศิษย์นามว่า ดูดุล วิงวอนให้รจนาพร้อมทั้งถวายเครื่องบูชา
ท่านผู้มีนามว่า ชกลิง เตร์เซ่ ตุลกุ นิรมาณกายของบุตรท่านเตร์ตน ชกจูร์ ลิงปะ จึงรจนาบทนี้
ศุภัม ขอความดีงามจงบังเกิด
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บทอุทิศบุญกุศลและตั้งปณิธาน
บทอุทิศบุญกุศลจากบทสาธนะปฏิบัติประจำวัน:

ཐུན་མཐར་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ དགེ་ཚོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔
เมื่อจบช่วงปฏิบัติ ให้สวดวิงวอนต่อคุรุผู้เป็นองค์รวมแห่งทุกพุทธสกุล༔ แล้วรวมจิตตรัสรู้ของคุรุกับจิต
ของตนเองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน༔ จบการสั่งสมบุญกุศลด้วยการอุทิศบุญกุศลและตั้งปณิธาน༔

ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔
โฮ
โหะ

ริก ซิน ลา เม กิล โคร์ ดรุบ เป ทู༔
ด้วยอำนาจความสำเร็จแห่งมัณฑละของวิทยาธรคุรุ༔

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
ดาค ดัง ทา เย เซ็ม เจน มา ลู กุน༔
ขอให้ข้าพเจ้าและสรรพชีวิตทั้งหมดจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน༔

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔
ทริน เล นัม ชี ลุน กี ดรุบ ปา ดัง༔
สำเร็จพุทธกิจทั้งสี่เองตามธรรมชาติ༔

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔
โอ เซล โช กู อิง ซู โดรล วาร์ โช༔
และหลุดพ้นเข้าสู่ห้วงแห่งธรรมกายอันประภัสสร༔3
3 གོང་གི་སྐྱབས་སེམས་དང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་འདི་དག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ། །མཆན།

หมายเหตุ: บทสรณคมน์ บทตั้งโพธิจิต บทอุทิศบุญกุศล บทตั้งปณิธาน และคำมงคลที่กล่าวมา
เหล่านี้เพิ่มเติมจากบทโยคะแห่งทรินเล่ ณิงโป
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རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔
จา จู ลา เม จิน ลับ ณิง ลา ชุก༔
ขอให้พรของคุรุหลักและคุรุในสายการปฏิบัติหลั่งลงเต็มดวงหทัย༔

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔
ยี ดัม คาน โดร ลู ดัง ดริบ ชิน ดรก༔
ขอให้เทพยีดัมและพระฑากินีติดตามคุ้มครองข้าพเจ้าดังเงาทีต่ ิดตามกาย༔

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
โช กยง ซุง เม บาร์ เช กุน เซล เน༔
ขอให้พระธรรมบาลและผู้คุ้มครองพระธรรมจงขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้น༔

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
ชก ทุน โง ดรุบ ดรุบ เป ตา ชี โช༔
ขอให้สวัสดิมงคลคือการบรรลุถึงสิทธิระดับสูงสุดและสามัญจงบังเกิดขึ้นด้วยเถิด༔

དུས་ཀུན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔
དབྱེར་མེད་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱིས༔

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ལ༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

ด้วยการสวดวิงวอนและความอุทิศตนตลอดกาล༔ ต่อคุรุหลักผู้เป็นหนึ่งเดียว༔
กับคุรุปัทมสัมภวะผู้ยิ่งใหญ่༔ ย่อมขจัดอุปสรรคทั้งปวงได้สนิ้ และบรรลุสทิ ธิ༔

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
สมยะ༔

กยา กยา กยา༔

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།
นี้เป็นธรรมสมบัติอันลึกซึ้ง ลับ และแท้จริงของท่านชกจูร์ ลิงปะ เตร์ตน (ผู้เผยธรรมสมบัติ) ผู้ยิ่งใหญ่
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༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །
บทวัชรธาตุมัณฑลปณิธาน (ชกจู้ ดูชี่)
ธรรมสมบัติทที่ ่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ ค้นพบ

ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེ ལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི ་དཀྱིལ་
འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔
ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔
นโม คุรุ༔ วันที่สิบ เดือนลิง ปีลิง คุรุแห่งอุฑฑิยานะได้กล่าวบทปณิธานนี้ เมื่อเปิดวัชรธาตุมัณฑละ
ณ วิหารยูเชลชั้นสองของพระอารามหลวงซัมเย่ พระราชาและบริวารทั้งหมดได้ปฏิบัติภาวนาบท
นี้จนขึ้นใจอยู่เสมอ༔ ชนรุ่นหลังจงปฏิบตั ิภาวนาบทนี้อย่างแน่วแน่ขึ้นใจ༔

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔
ชก จู ดู ชี เกียล วา เซ ดัง เจ༔
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศและสี่กาล༔

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔
ลา มา ยี ดัม คาน โดร โช กยง ซก༔
คุรุ ยีดัม ฑากินี และหมู่ธรรมบาล༔

མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
มา ลู ชิง กี ดุล เณ เช็ก ซู โซล༔
ทั้งหมดจำนวนมากมายดุจอณูในจักรวาล โปรดเสด็จมาเถิด༔

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔
ดุน กี นัม คาร์ เป เด เดน ลา ชุก༔
โปรดประทับนั่งบนอาสนะฐานปัทมะและแผ่นพระจันทร์ ในนภากาศเบื้องหน้า༔
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ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
ลู งัก ยี ซุม กู เป ชัก ซัล โล༔
ข้าพเจ้าขอน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ด้วยกาย วาจา และใจ༔

ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔
ชี นัง ซัง วา เด ชิน ณี กี โช༔
ขอน้อมถวายเครื่องบูชาทั้งภายนอก ภายใน ระดับลับ และภาวะเช่นนั้นเอง༔

རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔
เต็น ชก เด เช็ก นัม กี เจน งา รู༔
ขอน้อมสำนึกเสียใจในบาปทั้งหลายที่เคยก่อไว้ในอดีต༔

སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔
งน กี ดิก เป ชก ลา ดัก นง ชิง༔
ขอสารภาพอกุศลกรรมในปัจจุบันด้วยความละอายใจ༔

ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔
ถัน เต มี เก โก เป รับ ตู ชัก༔
และขอปฏิญาณว่าจะไม่กระทำอีกในอนาคตนับแต่บัดนี้༔

ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔
ชิน เช เด เล ดก ชีร์ ดาค กี ดัม༔
ต่อหน้าพระสุขคตทั้งหลาย ผู้เป็นที่พึ่งอันสูงสุด༔

བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔
โซ นัม เก ชก กุน ลา ยี รัง โง༔
ขออนุโมทนาบุญและกุศลทั้งปวง༔
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རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔
เกียล เว ชก นัม ณา เงน มี ดา วาร์༔
ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดอย่าเสด็จปรินิพพาน༔

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔
เด โน ซุม ดัง ลา เม โช โคร์ โกร์༔
โปรดหมุนจักรแห่งพระไตรปิฎกและพระธรรมอันไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า༔

དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔
เก ชก มา ลู โดร เว จู ลา โง༔
ขออุทิศบุญกุศลที่สั่งสมมาทั้งหมดสู่กระแสจิตของสรรพชีวิต༔

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔
โดร นัม ลา เม ทาร์ เป ซาร์ ชิน ชก༔
ขอทุกชีวิตจงเข้าถึงภูมิแห่งการหลุดพ้นอันไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่า༔

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔
ซัง เก เซ เจ ดาค ลา กง ซู โซล༔
ขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์โปรดรับฟังข้าพเจ้า༔

བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔
ดาค กี จัม เป มน ลัม รับ ซัง ดี༔
ขอให้ปณิธานอันดีเลิศที่ลูกตั้งไว้นี้༔

རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

เกียล วา กุน ตู ซัง ดัง เด เซ ดัง༔
เป็นดังปณิธานของพระสมันตภัทรพุทธเจ้ากับพระโอรสของท่าน (พระโพธิสัตว์)༔

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔
พัก ปา จัม ปาล ยัง กี เคน ปา ตาร์༔
และปัญญาญาณรู้ทุกสิ่งของพระอารยมัญชุศรี༔
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དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔
เด ดัก กุน กี เจ ซู ดาค ลบ โช༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินตามรอยพวกท่านทุกพระองค์༔

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔
เตน เป ปาล จูร์ ลา มา ริน เชน นัม༔
ขอคุรุผู้ประเสริฐทั้งหลาย ผู้เป็นสิริแห่งพระศาสนา༔

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔
นัม คา ชิน ตู กุน ลา คยับ ปาร์ โช༔
โปรดสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งดังนภากาศ༔

ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔
ณี ดา ชิน ดู กุน ลา ซัล วาร์ โช༔
ส่องทุกสิ่งให้สว่างดังพระอาทิตย์และพระจันทร์༔

རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔
ริ โว ชิน ดู ตั้ก ตู เตน ปาร์ โช༔
และดำรงมั่นตลอดกาลนานดังขุนเขา༔

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔
เต็น เป ชี มา เกน ดุน ริน โป เช༔
ขอให้สังฆะผู้ประเสริฐ ผู้เป็นรากฐานของพระศาสนา༔

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔
ทุก ทุน ทริม จัง ลับ ซุม กี ชุก โช༔
มีน้ำใจปรองดองกัน มีพระวินัยบริสุทธิ์ และเปี่ยมด้วยไตรสิกขา (การศึกษาทั้งสาม)༔
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བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔
เต็น เป ณิง โป ซัง งัก ดรุป เป เด༔
ขอให้กลุ่มผู้ปฏิบัติมนตร์ลับวัชรยานอันเป็นหัวใจของพระศาสนา༔

དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔
ดัม ซิก เดน ชิง เก จ๊ก ทาร์ ชิน โช༔
จงรักษาศีลสมยะ บรรลุเก-ริมและจ๊กริม༔

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔
เต็น เป จิน ดาค โช กยง เกียล โป ยัง༔
ขอให้พระราชาผู้คุ้มครองพระธรรม ผู้ทรงอุปถัมภ์พระศาสนา༔

ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔
ชับ ซี เก ชิง เตน ลา เมน ปาร์ โช༔
มีอาณาจักรแผ่ขยายและทำประโยชน์เพื่อพระศาสนา༔

བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔
เต็น เป ชับ เด็ก เกียล ริก ลน โป ยัง༔
ขอพระราชวงศ์และอำมาตย์ผู้รับใช้พระศาสนา༔

བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
โล โดร รับ เพล จัล ดัง เดน ปาร์ โช༔
จงมีปัญญาเพิ่มพูนและมีความสามารถ༔

བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔
เต็น เป โซ เจ คิม ดัก โจร์ เดน นัม༔
ขอเหล่าคหบดีผู้มั่งคั่งที่เอื้อเฟื้อบำรุงพระศาสนา༔
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ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔
ลง โจ เดน ชิง เณร์ เช เม ปาร์ โช༔
จงมีทรัพย์สมบัติและปราศจากภยันตราย༔

བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔
เตน ลา เด เป ยัง เป เกียล คาม กุน༔
ขอให้ทุกอาณาจักรอันไพบูลย์ที่เปี่ยมศรัทธาในพระศาสนา༔

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔
เด กี เดน ชิง บาร์ เช ชี วาร์ โช༔
จงมีความสงบสุขไร้อุปสรรค༔

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔
ลัม ลา เน เป นัล โจร์ ดาค ณี กยัง༔
แม้เรา โยคีผู้ดำเนินอยู่บนหนทาง༔

དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
ดัม ซิก มี ณัม ซัม ปา ดรุบ ปาร์ โช༔
ก็ขอให้มีศีลสมยะบริสุทธิ์ไม่เสื่อมขาด และความปรารถนาสำเร็จผล༔

བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔
ดาค ลา ซัง เงน เล กี เดรล จูร์ คัง༔
ขอให้ทุกคนที่มีกรรมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรา ไม่ว่าในทางร้ายหรือทางดี༔

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔
เน กับ ทาร์ ทุก เกียล เว เจ จิน โช༔
จงเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโอบอุ้ม ทั้งในระดับสมมติและระดับปรมัตถ์༔
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འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔
โดร นัม ลา เม เท็ก เป โกร์ ชุก เน༔
ขอให้สรรพชีวิตเข้าสู่ยานอันสูงสุดไร้ยานใดเหนือกว่า༔

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
กุน ซัง เกียล ซี เชน โป ทบ ปาร์ โช༔
และบรรลุถึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ขององค์พระสมันตภัทระเถิด༔

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
จงพากเพียรปฏิบัติภาวนาบทปณิธานนี้ให้ได้วนั ละ 6 ครั้ง༔

สมยะ กยา กยา กยา༔

ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་
བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་
ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ เตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่ นิรมาณกายของเจ้าชายมูรุบ เซนโป เผยธรรมสมบัตนิ ี้
ท่ามกลางสาธารณชน ณ ใต้ยอดเขาทรักรี รินเชน เซกป้า (ภูเขาหินรัตนะ) ทางขวาของผาหินเซ็งเช็น นัมดรัก สถานที่อันเป็นมงคล (ธรรมสมบัตินี้) พระแม่เยเช่ โซเกียลเขียนเป็นภาษาทิเบตลง
บนแผ่น ผ้าไหมที่ทำจากจีวรของพระไวโรจนะ ท่านเปม่า การ์วัง โลโดร ทาเย ได้คัดลอกไว้อย่าง
ถูกต้องทันที (ที่ค้นพบ) ขอให้กุศลและคุณความดีจงเพิ่มพูน
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บทสวดเพื่อขอให้กิจทางธรรมของท่านชกจูร์ ลิงปะ รุ่งเรือง
(ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป รจนา)

༈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་འགྱུར། །
ตรุล เป เตร์ เชน กยา โช โคร์ โล จูร์
ขอสายการปฏิบัติของท่านโดรดุล ชกจูร์ เดเชน ลิงปะ

འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །
โดร ดุล ชก จูร์ เด เชน ลิง ปา ยี
จักรพรรดิแห่งนิรมาณกายของเตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่อันมากมายดุจมหาสมุทร

རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང་། །
ริง ลุก ชก ดู กุน ตู คยับ ปา ดัง
จงแพร่ไปทุกทิศและทุกกาล

ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
เพน เด เก เชน เก เป ตรา ชี โช
ขอมงคลที่เพิ่มพูนคุณแห่งประโยชน์สุขจงบังเกิดเถิด ฯ
མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

ท่านมัญชุโฆษะ (จัมยัง เค่นเซ่ วังโป) รจนา
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ผู้จัดทำ
เปม่า เดเชน โช่โซ่ (สุกัญญา เจริญวีรกุล)
โชยิง ล่าดรน (สมศรี เจริญวีรกุล)

แปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาไทย
ตรวจแก้คำแปลและพิสูจน์อักษร

Thai Translations
Rangjung Yeshe Thailand Vajrayana School (translated by Sukanya Pema Dechen
Chotso and edited by Somsri Choying Lhadron)
The Seven-Line Supplication and Cloudbanks of the Two
Accumulations, The Vajra Sitar of Immortality, Aspiration for
Chokgyur Lingpa’s Activity to Flourish
Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty, checked against the
Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg).
Supplication to the Nyingma Lineage Masters, Brilliant Sunlight of
Threefold Devotion and Supplication to the Root Guru
Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo under
the guidance of Kyapgön Phakchok Rinpoche), February 2019.
The Concise Manual for Daily Practice
Lhasey Lotsawa Translations (translated by Oriane Sherap Lhamo, checked
against the Tibetan and edited by Peter Woods), 2020. With grateful
acknowledgement of a previous version by Erik Pema Kunsang.
Vajradhātu Mandala Aspiration, Wish-Fulfilling Feast of Siddhis
Rigpa Translations, 2014. Revised and edited for Lotsawa House, 2019.
Spelling, phonetics and Sanskrit diacritics adjusted to Lhasey Lotsawa style.
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