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

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

ฮงุ༔   อู เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซมั༔
ฮุง༔   บนเกสรดอกปทุม༔
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

เป มา   เก ซาร์   ดง โป ลา༔
ณ อุฑฑิยาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ༔
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

ยมั เชน   ชก คี   โง ดรุบ เณ༔
พระองค์บรรลุบรมสิทธิอันน่าอัศจรรย์༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

เป มา   จุง เน   เช ซู ดรัก༔
ปรากฏนามว่า “เปมา จุงเน” (ผู้ประสูติจากปัทมะ)༔
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

โคร์ ดู   คาน โดร   มงั โป โกร์༔
มีฑากินีจำานวนมากแวดล้อม༔
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

เค กี   เจ ซู   ดาค ดรุบ กี༔
ขอพระองคโ์ปรดเสด็จมาเพื่อประสาทพร༔
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བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ชิน กี   ลบ ชีร์   เชก ซู โซล༔
ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสิทธิตามพระองค์เถดิ༔ 

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

กู รู  เป มา  ซิด ดี  ฮุง༔
คุรุ ปัทมะ สิทธิ หูม༔

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

บทสวดวิงวอนคุรุในสายการปฏิบตัิณิงมา
ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

กุน ซัง   โดร์ เซม   กา รับ   ชี รี ซงิ
ขอสวดวิงวอนต่อพระสมันตภทัระ พระวัชรสัตว์ การับ โดร์เจ และศรีสิงหะ
པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

เป มา   บี มา   เจ บัง   ณี ชู งา
พระปัทมกระ (คุรุปัทมสัมภวะ) พระวิมลมิตระ ศิษย์ผู้เป็นพระราชาและบริวารทัง้ย่ีสิบห้า
སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །

โซ ซูร์   นุบ ณัง   เตร์ ตน   กยา จา ซก
โซ ซูร์ นุบ ณัง เตร์ตนผู้แสดงธรรมสมบัตินับร้อยท่าน 
བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

กา เตร์   ลา มา   นมั ลา   โซล วา เดบ
และคุรุทั้งหลาย ทั้งสายกาม่าและเตร์ม่า
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 เปลี่ยนคำาว่า “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
ช่ือ บททิวากรอันโชติช่วงแหง่ศรัทธาทั้งสาม

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

ดมั 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 ยงั   เคน เจ วัง
ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป ผู้เป็นท่านวิมลมิตระเอง
བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

ไบ โร   โง นงั   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   เซ วัง   โนร์ บู เด
ท่านเซวัง โนร์บู ผู้เป็นชาติใหม่ของท่านยูดรา ณิงโป
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ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

ชี โซ   ยงั ตรูล   เคน เชน   รัต นะ เจ
ท่านมหาบัณฑิตรัตนะ ผู้เป็นนิรมาณกายใหม่ของพระศานตรักษิตะ 
ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

นมั ณิง   โรล คาร์   ดาร์ มา   รัต เน ชับ
พระธรรมรัตนะผู้เป็นนิรมาณกายของท่านนัมเค ณิงโป
མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

โซ เกยีล   จลั นัง   ซู คา   ดาร์ มา ดัง
ท่านสุขธรรมาผู้เป็นนิรมาณกายของพระนางเยเช่ โซเกียล 
འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

พัก เม   ชิน ลับ   รัต นะ   ชี รี ดัง
ท่านรัตนศรีผู้ได้รับพรจากพระนางอารยตารา
བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །

บี มา   โง นงั   ซมั เต็น   กยา โซ ชับ
พระซัมเต็น กยาโซ ผู้เป็นนิรมาณกายของท่านวิมลมิตระ 
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

นงั ชี   ทาร์ ชิน   ชิ เม   โดร์ เจ จัล
ท่านชิเม โดร์เจ จัล ผู้สำาเร็จทรรศนะทั้งส่ี
ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

ซุง จกุ   ดรุบ ปา   ซัง งกั   ริน โป เช
ท่านซังงัก ริมโปเช พระสิทธะแห่งการรวมกัน
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དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

วงั ชก   โดร์ จี   นมั ทรูล   เซ วัง เซน
ท่านผู้มีนามว่าเซวัง ผู้เป็นนิรมาณกายของท่านวังชุก โดร์เจ 
འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

จัม กน   ลา เม   เจ ซุง   เคน เซ เวอ
ท่านเค่นเซ ่เวอเซร์1 ผู้ที่จัมกนลามะรับเป็นศิษย์
གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །

เน ลกุ   งน จูร์   อูร์ เกน   เซ วงั ดรุบ
ท่านอูร์เก้น เซวัง ชกดรุบ2–ผู้ประจักษ์สภาวะของธรรมชาติทีแ่ท้จริง
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

จา จู   ลา มา   เซร์ รี   เทรง วา ลา
ขอสวดวิงวอนต่อคุรุหลักและคุรุในสายการปฏิบัติผู้เป็นดังมาลัยแห่งภูเขาทองคำา 
མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

มี เช   กู เป   เซ จิก   โซล เดบ นา
ด้วยความเคารพสูงสุดอย่างแน่วแน่
ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

ทุก เจ   จนิ ลบ   ดรุบ ณี   งน จูร์ โช   ขอท่านจงประสาทพรแก่ข้าพเจ้าด้วย
ความกรุณา  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 ท่านจับเจ ดิลโก้ เค่นเซ่ รินโปเช
2 ท่านจับเจ ตลุกุ อูร์เก้น รินโปเช

7



บทสวดวิงวอนน้ี ท่านชกตรูล รนิโปเช บุตรของเตร์ตน รจนาข้ึนตามคำาสั่งของท่านซัมเต็น กยาโซ
นัมคา ดรีเม ผู้สูงส่ง พ่ีชายของท่าน ผู้ทรงธรรมะและสายสกุล ด้วยการนี้ ขอให้เปน็เหตุที่พรแห่ง
คุรหุลักและคุรุในสายการปฏิบัตหิลั่งไหลเข้ามาสู่จิตเราด้วยเถิด

༈ རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

บทสวดวิงวอนต่อคุรุหลกั
འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །

อก มิน   โช กี   ยงิ กี   โพ ดรัง เน
ขอสวดวิงวอนแทบเบ้ืองบาทคุรุหลัก
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །

ดู ซุม   ซัง เก   กุน กี   โง โว ณี
ผู้เป็นธรรมชาติเดิมแทข้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

รัง เซ็ม   โช กู   งน ซุม   ตน เจ ปา
ผู้แสดงให้รู้แจ้งประจักษ์จติอันเป็นธรรมกายของตน

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།

จา เว   ลา เม   ชับ ลา   โซล วา เดบ
จากพระราชวังธรรมธาตุแห่งอกนิษฐะ
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บทสาธนะหลัก
༁ྃ༔ ༔ཟབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་ཆོ་ག་ལས༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི༔ 

གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་བཞུགས༔

บทปฏิบัติสาธนะระดับลับ โดร์เจ ดรักจัล༔
แห่งการบรรลุถึงจิตตรัสรู้ของคุรุท้ังสามประการ༔

จากพิธีแห่งธรรมท่ีอาศยักันและกันอันลึกซ้ึง༔

- ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ
བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་འདུད༔

ขอนอบน้อมแด่คุรุเหรุกะ༔

ཟབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་ཆོ་ག་ལས༔

ข้าพเจ้าจะอธบิายบทปฏิบัติสาธนะระดับลบั โดร์เจ ดรักจัล༔
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི༔

แห่งการบรรลุถึงจิตตรัสรู้ของคุรุทั้งสามประการ༔
གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་བསྟན༔

จากพิธีแห่งธรรมที่อาศัยกันและกันอันลึกซึ้ง༔
སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་སུ་བླངས༔

จงปฏิบัติตามข้ันตอนบทเริ่มต้น บทปฏิบัตหิลัก และบทลงท้าย༔
ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔
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དང་པོ་སྦྱོར་བའི་རིམ་པ་ནི༔

I.   บทเร่ิมต้น  ༔  
ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

นะโม༔   ดาค ดัง   คา ณัม   เซ็ม เจน   มา ลู กุน༔
นโม ༔  ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์จำานวนมากมายนับประมาณไม่ได้ดังห้วงนภากาศ༔
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   ชัง ชุบ   เซ็ม เก เน༔
เมื่อตั้งโพธิจิตปณิธานและโพธิจิตปฏิบัตแิล้ว༔
རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

โดร์ เจ   ดรัก จัล   โก พัง   ดรุบ ปาร์ กี༔
ข้าพเจ้าจักบรรลุสภาวะแห่งคุรุโดร์เจ ดรักจัล༔
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་ལ༔

รบัสรณคมน์และตั้งโพธิจิตแล้ว สวดต่อไปว่า:༔
ཧཱུྃ༔ ཡང་གསང་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

ฮงุ༔ ยงั ซัง   ดรัก โป   กิล โคร์ ดู༔
หูม༔ ในมัณฑละแห่งเทพปางพิโรธอันลับที่สุดนี้༔
འདུ་བའི་དབང་ལྡན་མ་གཏོགས་པར༔

ดู เว   วัง เดน็   มา ตก ปาร์༔
มีเพียงผู้ทรงพลังอำานาจเท่านั้นที่จะอยู่ได้༔
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བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་མ་ལུས་པ༔

ดดุ ดัง   ลก เดรน   มา ลู ปา༔
มารและผู้นำาพาให้หลงผิดทั้งหมด ไมเ่ว้นแม้แต่ผู้เดียว༔
གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔

เน่ ดีร์   มา ดุก   เฉน ดู เด็ง༔
อย่าอยู่ที่นี่ จงไปอยู่เสียที่อื่น!༔
ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་གང་༔

จ้ิ เต   มี โดร   ดกุ จูร์ กงั༔
หากไม่ยอมไปเสีย ยังขืนดื้อจะอยู่แล้ว༔
ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་ཁོས༔

เล่ ป้า   ซัล ป้า   กยา รู โค༔
สมองจะต้องแตกเป็นร้อยเส่ียง!༔
དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ༔

สวดสาธยายมนตร์ดดุันและโปรยมวลสาร༔
ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཀུན་ཀྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔

ฮงุ༔ นงั ซี   กุน กยงั   กู้ ซุง ทกุ༔

หูม༔ โลกทั้งหมดที่ปรากฏมี คือกายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจิตตรัสรู้༔
མ་དག་ལོག་འདྲེན་མིང་ཡང་མེད༔

มา ดัก   ลก เดรน   หมิง ยัง เม༔
ไม่มีแม้แต่ชื่อของความไม่บริสุทธ์ิหรือผู้นำาพาให้หลงผิด༔
དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མུ་རན་ལ༔

กิล โคร์   เชน โป   มู เรน ลา༔
ณ ริมขอบของมัณฑละอันย่ิงใหญ่༔
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རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་རིན་ཆེན་འབར༔

โดร์ เจ   เม ยี   ริน เชน บาร์༔
มีรัตนะแห่งเพลิงวัชระลุกโชติช่วง༔
གཉིས་མེད་དབྱིངས་ལས་བགེགས་ཞེས་མེད༔

ณี เม   ยงิ เล   เกก เฉ เม༔
ในห้วงธรรมชาติอันปราศจากทวิภาวะ ไร้อุปสรรคขัดขวาง༔
མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

ซัม กี   กิล โคร์   ลุน กี ดรุบ༔

ขอบมัณฑละเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ༔
བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔

เบนจา รักชา รักชา ดรุง༔
วัชระ รักษะ รักษะ ภรูม༔

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔

รัม ยัม คัม༔
รัม ยัม ขัม༔

ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔

ฮงุ༔ นงั ซี   ทูร์ โทระ   โรล เป ฉิง༔
หูม༔ ในภาชนะอันไพศาลคือถ้วยกะโหลกโชติช่วง༔
བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔

เบน ดา   บาร์ เว   โน ยัง ซู༔
ในโลกปรากฏการณ์ที่เป็นพทุธเกษตรสุสานแห่งการแสดง༔
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བདུད་རྩི་ཤ་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ༔

ดดุ ซิ   ช่า ง่า   เหวอ ดู ฉู༔
เต็มไปด้วยอมฤตทั้งห้าและเนื้อทั้งห้า ท้ังหมดหลอมรวมเป็นแสงสว่าง༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་པས༔

กู้ ซุง   ทุก กี   จิน ลับ เป༔
ได้รับพรจากกายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจิตตรัสรู้༔
ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་དུ་འཁྲིགས༔

กุน ซัง   เด เช็น   ตริน ดู ทริก༔
รวมกันเป็นมวลเมฆสมันตภัทระแห่งความสุขอันย่ิงใหญ่༔
ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ༔

ชี นัง   ซัง โช   คา ยงิ คับ༔
เคร่ืองบูชาระดับภายนอก ภายใน และระดับลับ แผ่เต็มทั่วนภากาศ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋ༔

โอม อา ฮุง ซาร์วา เปนจา อัมริตา มาฮา รักตา บาลิงตา ซาร์วา ปูชา ฮุง ฮรี ทา༔
โอม อาะ หูม สรรวะ ปัญจะ อมฤตะ มะหา รักตะ พะลิงตะ สรรวะ ปูชะ หูม หรีะ ฐะ༔

ས་མ་ཡ༔

สะมะยะ༔
གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ནི།

II.   บทปฏบิัติหลกั  ༔  
ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔

ฮงุ โช ณี   นัม ดกั   เด ชิน ณี༔
หูม ธรรมชาติเดิมแท้ (ธรรมตา) อันบริสุทธ์ิ คือความเป็นเช่นนั้นเอง༔
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ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔

เย เช   เวอ เซล   กุน ลา คับ༔
แสงประภัสสรแห่งปัญญาญาณเดิมแท้แผ่ไปทั่วทุกที่༔
ཟུང་འཇུག་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་འབར༔

ซุง จกุ   ฮงุ ยิก   ทิง นกั บาร์༔
รวมกันเป็นอักขระ ฮุง [ཧཱུྃ] สีนำ้าเงินเข้มโชติช่วง༔
སྣོད་བཅུད་ཀུན་སྦྱངས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔

โน จู้   กุน จงั   ยุม เง คา༔
ชำาระโลกและส่ิงมีชีวิตในโลกทั้งหมดเข้าสู่ห้วงแห่งพระมารดาทั้งห้า༔
དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔

ทูร์ โทระ   โรล เป   เฉล เย คัง༔
วิมานสวรรค์เกิดขึ้นจากพทุธเกษตรสุสานแห่งการแสดง༔
ཕྱི་ནང་འཁོར་ལོ་རིམ་གཉིས་དབུས༔

ชี นัง   โคร์ โล   ริม ณี อู༔
ณ ใจกลางวงจักระทั้งภายนอกและภายใน༔
པདྨ་ཉི་གདན་རུ་དྲའི་སྟེང་༔

เป มา   ณี เด็น   รู เดร เตง็༔
บนอาสนะดอกปัทมะ พระอาทติย์ และปีศาจคืออัตตา3༔
རང་རིག་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔

รัง ริก   โดร์ เจ   ดรัก โป จัล༔
มีองค์คุรุโดร์เจ ดรักโป จัล ผู้รู้แจ้งเอง༔

3 รุทระ
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མཐིང་ནག་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔

ทิง นัก   การ์ กู   ณัม ดงั เด็น༔
ผิวสีนำ้าเงินเข้ม แสดงท่าร่ายรำาทั้งเก้าของเทพปางพิโรธ༔
རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔

โดร์ เจ   เซ กู   ดริล บู ซฺิน༔
ถือวัชระเก้าแฉกและระฆัง༔
མཐིང་ནག་བེར་གསོལ་དུར་ཁྲོད་ཆས༔

ทิง นัก   เบร์ โซล   ทูร์ โทร เช่༔
สวมชุดผ้าไหมสีนำ้าเงินเข้ม และอาภรณ์จากสุสาน༔
ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་གྲི་ཐོད་འཛིན༔

โตร ดี   โช รี   ดรี โท ซิน༔
พระแม่โกรธิศวรีถือพระขรรค์โค้งและถ้วยกปาละ (ถ้วยกระโหลก)༔
བདེ་ཆེན་འཁྲིལ་སྦྱོར་མེ་ཕུང་འབར༔

เด เชน   ทริล โจร์   เม พุง บาร์༔
ตระกองกอดด้วยความสุขอันย่ิงใหญ่กลางกองเพลิงโชติช่วง༔
ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞི་ཡབ་དང་ཡུམ༔

ชก ชีร์   ริก ฉี   ยับ ดงั ยุม༔
เทพและเทวีทั้งส่ีสกุล ในส่ีทิศ༔
སྨུག་སེར་དམར་ལྗང་རིགས་ཀྱི་རྟགས༔

มุก เซร์   มาร์ จัง   ริก กี ตัก้༔
ผิวสีนำ้าตาล เหลือง แดง เขียว ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของสกุลตน༔
སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔

เตง็ อก   ชก ซัม   โทร เกียล จู้༔ เทพราชาแห่งปางพิโรธ 
(โกรธราชา) ทั้งสิบอยู่เบ้ืองบน เบ้ืองล่าง ทิศหลักและทิศเฉียง༔
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མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔

ทิง นัก   โดร์ เจ   พูร์ บู ดริล༔
ผิวสีนำ้าเงินเข้ม ถือวัชระและม้วนกีลยะ༔
ཡུམ་སྲས་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔

ยมุ เซ่   ตรูล ป้า   ซมั มี คยับ༔
พร้อมด้วยพระชายา โอรส และนิรมาณกายจำานวนมากเกินคาดคดิ༔
ཁྱམས་སྒོར་སྲས་མོ་ཉི་ཤུའི་ཚོགས༔

คยัม โกร์   เซ่ โม่   ณี ชู่ ซก༔
ณ ทวารภายนอก มีพระธิดาทั้งย่ีสิบพระองค์༔
བཀའ་སྡོད་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔

กา โด   วัง ชุก   ณี ชู่ เก้༔
และนางอิศวรีผู้รับใช้ทั้งย่ีสิบแปด༔
རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས༔

จา ซุม   กยา โซ   ตริน พุง ทริก༔
มูละทั้งสามจำานวนมากรวมกันดังมวลเมฆมหาสมุทร༔
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔

เกียล เว   กู้ ซุง   ทุก โดร์ เจ༔
ปรากฏขึ้นเป็นวัชรกาย วัชรวาจา และวัชรจิต ของพระพุทธเจ้า༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

เย เช่   ง่า รู่   ลุน กี ดรุบ༔
และปัญญาญาณทั้งห้า༔
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

โอม อา ฮุง༔
โอม อาะ หูม༔

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔

โอม ฮุง ตรัม ฮรี อา༔   อาบิ คินจา ฮุง༔
โอม หุม ตรำา หรีะ อาะ༔   อภิษิญฺจ หูม༔

ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔

ฮงุ༔ ยุล กี   หมิง นิ   งา ยับ ลงิ༔
หูม༔ จากยอดภูเขาสีทองแดงอันทรงสิริ༔
ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེ་མོ་ནས༔

ซัง ดก   ปาล รี   เซ่ โม่ เน༔
ในเกาะชื่อจามรทวีป༔
པདྨ་འོད་ཀྱི་བྱང་གི་ཕྱོགས༔

เป ม่า   เหวอ กี   ฉัง กี ชก༔
จากสุสานแห่งการแสดงปางพิโรธอันทรงพลัง༔
དབང་དྲག་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔

วงั ทรัก   โรล เป   ทูร์ โทระ เน༔
ทางทิศเหนือของพทุธเกษตรแสงประภัสสรของปัทมะ༔
རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔

โดร์ เจ   ดรัก โป   ยิง เน เฉง༔
คุรุโดร์เจ ดรักโป (วัชระผู้พิโรธทรงพลัง) เกิดขึ้นจากห้วงนภากาศ༔
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པདྨ་ཁྲག་འཐུང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

เป ม่า   ทรัก ทงุ   เช็ก ซู โซล༔
ท่านปัทมเหรุกะ โปรดมาที่นี่เถิด༔
རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ริก ซิน   จลั ชัง   เช็ก ซู โซล༔
วิทยาธระผู้ทรงพลังอำานาจ โปรดมาที่นี่เถิด༔
ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

โทร โว   โทร โม   เช็ก ซู โซล༔
เทพและเทวีปางพิโรธ โปรดมาที่นี่เถดิ༔
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ปา โว   คาน โดร   เช็ก ซู โซล༔
พระฑากะและฑากินี โปรดมาที่นี่เถิด༔
དམ་ཅན་ཆོས་སྲུང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ดมั เจน   โช่ ซงุ   เช็ก ซู โซล༔
พระธรรมบาลผู้ถือสัตย์สาบาน โปรดมาที่นี่เถดิ༔
གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

เน่ ชก   ดิ รู   จิน พบ จ้ิก༔
โปรดประสาทพรแก่สถานที่อันศักดิ์สิทธ์ินี้༔
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

ดรุบ ชก   ดาค ลา   วงั ฉี กู้ร์༔
โปรดประทานมนตราภิเษกทั้งส่ีให้แก่พวกเราโยคีผู้ประเสริฐ༔
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བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

เกก ดัง   ลก เดรน   บาร์ เช่ โซล༔
โปรดขจัดส่ิงขัดขวาง ส่ิงที่ชักนำาไปในทางที่ผิด และอุปสรรคให้ส้ินไป༔
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ โจล༔
โปรดประทานสิทธิทั้งสูงสุดและสามัญเถิด༔

གུ་རུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཨེ་ཨ་ར་ལླི་ཧྲིང་ཧྲིང་༔

กูรู เปมา เฮรุกา ซาปาริวารา เบนจา ซามาจา༔ เอ อารัลลี ฮริง ฮริง༔
คุรุ ปัทมะ เหรุกะ สะปะริวาระ วัชระ สะมาชะ༔ เอ อารัลลิ หรีม หรีม༔

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

จา ฮุง บัม โฮ༔ ซามายา ติชทา เลน༔
ชะ หูม พัม โหะ༔ สะมะยะ ติษฐะ เลน༔
ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

อาติปูโฮ༔ ปราตีชชา โฮ༔
อติปูโหะ༔ ประตีจฉะ โหะ༔

ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་མཆོག་གི་ཉེར་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔

ฮงุ༔ ทูร์ โทระ   ชก กี   เณร์ โจ้   ซัม มี คยับ༔
หูม༔ เคร่ืองถวายบูชาแห่งสุสานอันประเสริฐนี้มากเหนือความคาดคิด༔
རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་ཨ་མྲྀ་ཏ༔

จ้า เก้   ตง ลา   จาร์ เว   อัมริตา༔
อมฤตทีท่ำาจากส่วนประกอบหลักแปดอย่างและส่วนผสมรองพันอย่าง༔
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ཉོན་མོངས་འཁོར་བ་བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ༔

ณน มง   โคร์ วา   เดรล เว   มาร์ เชน โป༔
‘สีแดงอันย่ิงใหญ่’ ท่ีขจัดกิเลสและสังสารวัฏ༔
འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་གཏོར་ཆེན་རི་ལྟར་སྤུངས༔

โด ยน   นมั ง่า   โตร์ เชน   รี ต้าร์ ปุง༔
ตอร์ม่าแห่งกามคุณห้ารวมกันสูงเท่าภูเขา༔
རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔

เม ดู   จุง วา   โจร์ โดรล   เย เช่ กี༔
ปัญญาญาณแห่งการรวมกันและการขจัดให้หลุดพ้นอันน่าอัศจรรย์༔
ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

ทรัก ทุง   กิล โคร์   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ขอใหท้วยเทพแห่งมัณฑละเหรุกะจงพึงพอใจเคร่ืองบูชาเหล่านี้เถิด༔

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་
ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཏ་ན་ག་ན་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཛྙཱ་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

โอม มาฮา อาร์ฆัม ปาดยัม ปุชเป ธูเป อาโลเก เกนเด เนเวเด ชับดา ปราติชชา โฮ༔ 
ซาร์วา เปนชา อัมริตา คารัม คาหิ༔    มาฮา รักตา คาหิ༔    มาฮา บาลงิตา คาหิ༔

ตานากานา ปจูา โฮ༔    กยานา ดาร์มา ดาตู ปูชา โฮ༔ 
โอม มะหา อรรฆัม ปาทยัม ปุษเป ธูเป อาโลเก คันเธ ไนวิทยะ ศัพทะ ประตีจฉะ โหะ༔

สรรวะ ปัญจะ อมฤตะ ขารัม ขาหิ༔ มะหา รักตะ ขาหิ༔ มะหา พะลิงตะ ขาหิ༔
ตะนะคะณะ ปูชา โหะ༔ ชญานะ ธรรมะธาตุ ปูชา โหะ༔
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ཧཱུྃ༔ བདག་མེད་ཕྱོགས་བྲལ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་པ༔

ฮงุ༔ ดาค เม   ชก เดรล   ดน ดมั   ทกุ ชู่ ป้า༔
หูม༔ ขอน้อมกราบและสรรเสริญท่านไภรวเหรุกะ (เหรุกะผู้น่าสะพรึงกลัว)༔
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དགྲ་ཟིན་མི་མངའ་ཡང་༔

ฉมั ดงั   ณิง เจ   ดรา ซิน   มี งา ยงั༔
ผู้แม้จะรู้แจ้งความจริงระดับปรมัตถ์คืออนัตตาที่พ้นไปจากความสุดโต่ง༔
གདུག་པ་འདུལ་བ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བ༔

ดกุ ปา   ดุล วา   ดู เล   มี ยล วา༔
เป่ียมด้วยความรักเมตตาและกรุณา ไม่ถือผู้ใดเป็นศัตรู༔
འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

จิก เช   เฮ รู   กา ลา   ชัก ซัล โต༔
ทว่าปราบส่ิงมีชีวิตชั่วร้ายโดยไม่รอช้า༔
འབར་བའི་སྐུ་མཆོག་བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་རི༔

บาร์ เว   กู้ ชก   เบ ดูร์   ยา ยี รี༔
ขอสรรเสริญท่านผู้มีกายอันประเสริฐรุ่งโรจน์ดังภูเขาแก้วไพฑูรย์༔
ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ལྟར་གཟི་བརྗིད་འབར༔

ณี มา   ตง กี   เหวอ ต้าร์   ซี จี บาร์༔
โชติช่วงสง่างามราวกับรัศมีแห่งพระอาทิตย์พันดวง༔
གློག་འཁྱུག་འདྲ་བའི་ལྗགས་འགྱུར་ཉི་ཟླའི་སྤྱན༔

ลก คยุก   ดรา เว่   จกั จูร์   ณี เด เจน༔
ชิวหาแลบรวดเร็วดังสายฟ้า เนตรราวกับพระอาทิตย์และพระจันทร์༔

21



མི་སྡུག་སྒེག་པ་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

มี ดุก   เกก ปา   ปา โว   โค ลา โต༔
ผู้อัปลักษณ์ งดงาม༔
ཨ་ར་ལི་རུ་སྒྲོག་པ་ས་གསུམ་གཡོ༔

อา รา   ลี รู   ดรก ปา   ซา ซมุ โย༔
ขอสรรเสริญท่านผู้สะเทือนทั้งสามภพภูมดิ้วยการกล่าวว่า “อาราลี”༔
ཧཱུྃ་ཕཊ྄་གཤེ་བའི་སྒྲ་ཡིས་བདུད་སྙིང་འགས༔

ฮงุ เพ   เช เว   ดรา ยี   ดุด ณิง อัก༔
ทำาลายหัวใจมารให้แตกด้วยเสียงคำาราม “หูม” และ “ผัฏ”༔
ཐོག་འབྲུག་འབུམ་ཕྲག་གཡོ་བ་རྔམས་པའི་གསུང་༔

ทก ทรุก   บุม ทรัก   โย วา   งัม เป ซุง༔
เสียงกราดเกร้ียวของท่านกราดสะเทือนดังอสนีสายฟ้าแสนสาย༔
ཆ་ཤས་ཙམ་གྱིས་དོན་ཆེན་མཛད་ལ་བསྟོད༔

ช่า เช่   จมั กี   ถน เชน   เจ ลา โต༔
เพียงแต่ส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น ก็ยังทำาประโยชน์ได้อย่างย่ิงใหญ่༔
སྙིང་རྗེ་ཆེ་བས་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔

ณิง เจ   เช เว   โดร วา   ทับ กี ดุล༔
ขอน้อมกราบและสรรเสริญท่าน ผู้ฝึกสรรพชีวิตด้วยความกรุณาย่ิงใหญ่และอุปายะ༔
ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་མཉམ་པའི་ཐུགས༔

ฉี เว่   งัง เล   มา โย   ณัม เป ทุก༔
ผู้มีจิตตรัสรู้คงที่ ไม่หว่ันไหวจากนิรวาณะ༔
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རྔམས་པའི་སྤོབས་པས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔

งัม เป   ปบ เป   ทัม เจ   ซิล กี นน༔
ผู้สยบปราบทุกส่ิงด้วยความหาญกล้าอย่างน่าอัศจรรย์༔
ལོག་ལྟ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

ลก ต้า   ดุด ปุง   จม ลา   ชัก ซัล โต༔
ทำาลายเสนามาร (กองทัพมาร) แห่งมิจฉาทฏิฐิเสียส้ิน༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་སྲས་དང་འཁོར༔

เย เช่   ง่า เด็น   ริก กี   เซ่ ดัง โคร์༔
ขอสรรเสริญโอรสแห่งพุทธสกุลและบริวาร ผู้ทรงปัญญาญาณทั้งห้า༔
དགེ་བཅུ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཁྲོ་བོའི་འཁོར༔

เก จู้   พา โรล   ชิน ปา   โทร โว่ โคร์༔
เทพปางพิโรธบริวาร ผู้บำาเพ็ญกุศลกรรมบถสิบสำาเร็จ༔
གནས་དང་ཡུལ་རྣམས་སྐྱོང་བ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔

เน่ ดงั   ยุล นมั   กยง วา   คาน โดร ซก༔
เหล่าพระฑากินีผู้ปกปักรักษาดินแดนและประเทศทั้งหลาย༔
ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད༔

ทรัก ทุง   กิล โคร์   ลา ซก   นัม ลา โต༔
และทวยเทพมัณฑละแห่งเหรุกะ༔

བསྐུལ་ཞིང་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔

อัญเชิญพวกท่านแล้วสวดสาธยายมนตร์༔
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ཧཱུྃ༔ དབང་དྲག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔

ฮงุ༔ วงั  ดรัก   โรล เป   กิล โคร์ ดีร์༔
หูม༔ ณ มัณฑละแห่งการแสดงพลังพิโรธนี้༔
སྙིང་པོ་དོན་གྱི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ༔

ณิง โป   ดน กี   ริก ซิน ดรุบ༔
ข้าพเจ้าจะบรรลุวิทยาธระจนถึงแก่นหัวใจ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔

กู้ ซุง   ทุก ดัง   เย เช่ กี༔
จะปฏิบัติและบรรลุถึงกาย วาจา ใจ และปัญญาญาณ༔
བསྙེན་སྒྲུབ་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་སྒྲུབ༔

เณน ดรุบ   ดมั ซกิ   ฉิน ดู ดรุบ༔
สำาเร็จดังสมยะสาบาน༔
སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་བས༔

ซก กี   ชีร์ ยัง   มี ตง เว༔
ข้าพเจ้าจะไม่มีวันละทิ้ง แม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม༔
རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

โดร์ เจ   เกียล โป   โง ดรุบ โจล༔
ดังนั้น ขอพระวัชรราชาโปรดประทานสิทธิด้วยเถิด༔
རང་གི་ཐུགས་ཀར་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔

รัง กี   ทกุ ก้าร์   เหวอ กี ลง༔
ในห้วงแห่งแสงสว่างทีก่ลางใจของข้าพเจ้า༔ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔

เย เช่   เซม็ ป้า  โดร์ เจ ชัง༔
มีพระวัชรธระผู้เป็นชญานสัตวะ༔
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ཏིང་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་རུ༔

ตงิ ซิน   โดร์ เจ   เต วา รู༔
และสมาธิสัตวะ ตรงกลางวัชระ༔
དྭངས་མའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་འབར༔

ดงั เม่   ยี เก้   ฮงุ ดู บาร์༔
มีอักขระหัวใจ ฮุง [ཧཱུྃ] โชติช่วงอยู่༔
སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔

งัก กี   เทรง เว่   โกร์ วา เล่༔
ล้อมรอบด้วยมาลามนตร์༔
འོད་འཕྲོས་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དགྱེས༔

เหวอ โทระ   เด เช็ก   เกียล วา เก้༔
รัศมีฉายออกมาจากอักขระนั้น ทำาให้พระสุคตพุทธเจ้าพอพระทัย༔
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བསྡུས་བདག་ལ་བསྟིམ༔

โง ดรุบ   กุน ดู   ดาค ลา ติม༔
รวมสิทธิทั้งปวงและสลายเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้า༔
ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔

ฉี ดัง   โทร โว่   ทริน เล กี༔
ช่วยให้สรรพชีวิตหลุดพ้นเข้าสู่ภูมิอันไม่มีส่ิงใดเหนือกว่า༔
འགྲོ་བ་བླ་མེད་ས་ལ་བསྒྲལ༔

โดร วา   ลา เม   ซา ลา เดรล༔
ด้วยกิจทางธรรม ทั้งสันตแิละพิโรธ༔
ཕྱི་སྣོད་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཞིང་༔

ชิ โน   วัง ดรัก   บาร์ เว่ ฉิง༔
โลกภายนอกกลายเป็นพุทธเกษตรแห่งพลังพิโรธโชติช่วง༔
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ནང་བཅུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔

นงั จู้   กู้ ซงุ   ทุก กี งงั༔
สรรพชีวิตภายในโลกอยู่ในสภาวะกายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจิตตรัสรู้༔
ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

เย่ เช่   กิล โคร์   ลุน กี ดรุบ༔
มัณฑละแห่งปัญญาญาณเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ༔

ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

โอม เปมา ชรี เฮรูกา เบนจา โตรดา ฮุง เพ༔
โอม ปัทมะ ศรี เหรุกะ วัชระ โกรธะ หูม ผัฏ༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔

กู้ ซุง   ทุก เล่   เย เช่ เช༔
ปัญญาญาณอันย่ิงใหญ่ฉายโชนออกมาจากกายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจติตรัสรู้༔
འབར་བས་གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྲེག༔

บาร์ เว   ซงุ ซิน   ดรา เกก เซก็༔
เผาไหม้ศัตรูอุปสรรคคือความรับรู้ที่แบ่งแยกเป็นส่ิงที่ถูกยึดถือและผู้ยึดถือ༔
གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔

ณี ซู   เม เป   เย เช่ กี༔
อยู่ในห้วงธรรมชาตแิห่งมหาสุข༔
བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་གནས༔

เด วา   เชน โป   ยงิ ซู เน่༔
ของปัญญาญาณเดิมแทท้ี่อยู่เหนือการแบ่งแยกทวิภาวะ༔
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ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ྄་བྷྱོ་རཾ༔

ฮงุ ฮา เฮ เพ โจ รัม༔
หูม หา เห ผัฏ ภโย รัม༔
བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་རྫོགས་པའོ༔

ข้ันตอนการปฏิบัติและการบรรลุทั้งสี่สำาเร็จสมบูรณ์༔
ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔
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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
ท่ีปฏิบัติกับคุรุสาธนะทั่วไป

นามว่า มวลเมฆแห่งการสั่งสมทั้งสอง
ท่านเตร์เซ่ ตลุกุ ชกทรลู รินโปเช รจนา

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།

จดัเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มี แล้วสวดว่า
རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔

รัม ยมั คัม༔   เย เช   เม ลงุ   ชู ยี   โง นัง จัง༔
รัม ยัม คัม༔ ไฟ ลม และนำ้าแห่งปัญญาญาณชำาระความยึดติดว่าส่ิงที่ปรากฏเป็น
จริง༔

སྣོད་བཅུད་གཞིར་གཞེངས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར༔

โน จู้   ชีร์ เฉง   โดร์ เจ   ลง โจ จูร์༔
โลกและสรรพชีวิตภายในโลกที่เป็นขอบเขตพื้นฐาน กลายเป็นวัชรโภคะ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བྱིན་རླབས།

ปลุกเสกด้วยคำาว่า 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༔

ฮงุ༔   อู เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซมั༔
ฮุง༔   บนเกสรดอกปทุม༔
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

เป มา   เก ซาร์   ดง โป ลา༔
ณ อุฑฑิยาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ༔
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

ยมั เชน   ชก คี   โง ดรุบ เณ༔
พระองค์บรรลุบรมสิทธิอันน่าอัศจรรย์༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

เป มา   จุง เน   เช ซู ดรัก༔
ปรากฏนามว่า “เปมา จุงเน” (ผู้ประสูติจากปัทมะ)༔
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

โคร์ ดู   คาน โดร   มงั โป โกร์༔
มีฑากินีจำานวนมากแวดล้อม༔
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

เค กี   เจ ซู   ดาค ดรุบ กี༔
ขอพระองคโ์ปรดเสด็จมาเพื่อประสาทพร༔

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

จิน กี   ลับ ชีร์   เชก ซู โซล༔
ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสิทธิตามพระองค์เถดิ༔
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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༔
ขอพระองคโ์ปรดประสาทพรแก่สถานที่อันศักดิ์สิทธ์ินี้༔

ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔

ชก โช   เย เช   ดุด จีร์ จูร์༔
เปล่ียนแปลงเคร่ืองถวายคณจักรบูชาให้เป็นอมฤตแห่งปัญญาญาณ༔

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

ดรุบ ชก   ดาค ลา   วงั ฉี กูร์༔

โปรดประทานมนตราภิเษกทั้งส่ีให้แก่ข้าพเจ้า โยคีผู้ประเสริฐ༔

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

เกก ดัง   ลก เดรน   บาร์ เช โซล༔
โปรดขจัดส่ิงขัดขวาง ส่ิงที่ชักนำาไปในทางที่ผิด และอุปสรรคให้ส้ินไป༔

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ จล༔
โปรดประทานสิทธิสูงสุดและสามัญเถิด༔
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บทสั่งสม
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༔
ผู้เป็นเจ้าแห่งสิทธิทั้งปวงและมหาสุข༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

บาร์ เช   กนุ เซล   ดู ดุล   ดรัก โป จัล༔
ผู้ขจดัอุปสรรคทั้งปวง ผู้ปราบมาร༔
རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

ริก ซิน   กยา โซ   กิล โคร์   ลา ซก ลา༔
ข้าพเจ้าขอถวายมวลเมฆแห่งวัชรโภคกามคุณอันย่ิงใหญ่ดุจมหาสมุทร༔
རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔

โดร์ เจ   ลง โจ   โด ยน   กยา โซ ตริน༔
เคร่ืองถวายบูชาอันน่าพึงใจคือการรวมความสุขและศูนยตาเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔

เด ตง   ซุง จกุ   ซก กี   เก โช บลุ༔
แด่ทวยเทพมัณฑละแห่งวิทยาธระจำานวนมากมายดังมหาสมุทร༔
ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔

ทุก ดมั   กงั จูร์   ณัม ชัก   ดิก ตงุ ชัก༔
ขอสารภาพบาปและศีลที่เส่ือมขาดทั้งหมด โปรดต่อศีลสมยะให้บริบูรณ์༔
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གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

โซล วา   เดบ โซ   จิน กี   ลับ ตู โซล༔
ขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระองค์โปรดประสาทพร༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

ชี นัง   ซัง เว   บาร์ เช   ชี วา ดัง༔
ขอจงชำาระอุปสรรคภายนอก ภายใน และอุปสรรคลับ༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

ซัม ปา   ลุน กี   ดรุบ ปาร์   จิน กี ลบ༔
และขอให้ความประสงค์ทุกอย่างสัมฤทธ์ิผลตามธรรมชาติด้วยเทอญ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

โอม อา ฮุง   เบน จา   กู รู   เป มา   ซดิ ดี   ฮงุ༔
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།། །།

ครัน้ได้รบัอนุญาตจากท่านผู้สูงสุดแล้ว ท่านผู้มีนามว่า ชกลิง เตร์เซ่ ตุลกุ นริมาณกายของบุตรท่านเตร์
ตน ชกจูร์ ลิงปะ จึงรจนาเพราะศิษย์นามว่า ดดูุล วิงวอนพร้อมทั้งถวายเครื่องบูชา 
ศุภัม ขอความดีงามจงบังเกิด
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གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔

III.   บทลงท้าย  ༔  
ཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་རྩལ་ལས་ཤར་བ་རྣམས༔

ฮงุ ตง เป   จัล เล่   ชาร์ วา นมั༔
หูม ส่ิงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นจากพลังแห่งความว่างเปล่า༔
ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔

ทัม เจ   โช กี   ยิง ซู ดู༔
ท้ังหมดรวมกลับเข้าสู่ห้วงแห่งธรรมชาติ༔
མ་སྐྱེས་མི་འགགས་ནམ་མཁའི་ངང་༔

มา เก้   มี่ ก้ัก   นมั เค งัง༔
และสลายเข้าสู่ภาวะแห่งพลังอำานาจย่ิงใหญ่โชติช่วง༔
དབང་ཆེན་འབར་བའི་ངང་དུ་ཐིམ༔

วงั เช็น   บาร์ เว่   งงั ดู ทมิ༔
ภาวะอันเป็นดังนภากาศที่พ้นจากการเกิดและการดับ
ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་འབར་བའི་སྐུ༔

ฮงุ เก เม   ยิง เล่   บาร์ เว กู้༔
หูม กายตรัสรู้อันโชติช่วงเกิดขึ้นจากห้วงธรรมชาติที่ไร้การเกิด༔
སྲིད་གསུམ་ལྷ་ཡི་སྐུར་རྫོགས་པ༔

ซี ซุม   ลา ยี   กู้ร์ จก๊ ปา༔
ภพทั้งสามสมบูรณ์เป็นกายแห่งเทพ༔
རྡོ་རྗེ་མི་འགྱུར་རང་བཞིན་ལས༔

โดร์ เจ   มี จูร์   รัง ชิน เล༔
ธรรมชาติวัชระอันไมแ่ปรเปล่ียนนี้༔
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གང་གིས་གཞོམ་པར་མི་ནུས་སོ༔

คัง กี   ฉม ป้าร์   ม่ี นู โซ༔
ไม่มีส่ิงใดสามารถทำาลายได้༔

བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཱུྃ༔

เบนจา กายา วากา จิตตา รักชา ฮุง༔
วัชระ กายะ วากะ จิตตะ รักษะ หูม༔

ཧཱུྃ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔

ฮงุ༔ นงั วา   ทัม เจ้   ล่า ยี กู้༔
หูม༔ ทุกส่ิงที่ปรากฏคือกายแห่งเทพ༔
གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས༔

ดรัก ป้า   ทัม เจ้   งกั กี ยงั༔
ทุกส่ิงที่ได้ยินคือท่วงทำานองแห่งมนตร์༔
རིག་པ་རང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

ริก ป้า   รัง เซล   โช่ กี กู้༔
ความรับรู้ประภัสสรตามธรรมชาติเป็นธรรมกาย༔
འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔

โดร วา   ยง กี   ปัล ดู ชก༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสิริมิ่งขวัญของสรรพชีวิตทั้งปวงด้วยเถิด༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

โอม อา ฮุง༔
โอม อาะ หูม༔
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དེ་ལྟར་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་འདི༔

การปฏิบัติลบันี้༔
དངོས་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་ལ་མྱུར་བའི་ལམ༔

ทำาใหบ้รรลสุิทธิ (ความสำาเรจ็) และเป็นหนทางอันรวดเร็ว༔
སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔

ขอให้ผู้มีกรรมสัมพันธ์ทั้งหลายได้พบเถิด!༔
སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་གསང་རྒྱ༔

ต้องเก็บเป็นความลับจากเหล่าผู้ที่ไม่มีกรรมสัมพันธ์༔
ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔

ประทับสมยะ  ༔ ประทับ(ธรรม)สมบัติ  ༔ ประทับการซ่อน༔

མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

ท่านชกจูร์ ลิงปะ อัญเชิญบทสาธนะนี้มาจากขุมทรัพย์แห่งห้วงอากาศ
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บทอุทศิบุญกุศลและตั้งปณิธาน
บทอุทิศบุญกุศลจากบทสาธนะปฏิบัตปิระจำาวัน  :  

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

เมื่อจบช่วงปฏิบัติ ใหส้วดวิงวอนต่อคุรุผู้เปน็องค์รวมแห่งทุกพุทธสกุล    ༔ แล้วรวมจิตตรสัรู้ของคุรุกับจิต
ของตนเองเข้าเปน็หนึ่งเดียวกัน    ༔ จบการสั่งสมบุญกุศลดว้ยการอุทิศบุญกุศลและตั้งปณธิาน༔
ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔

โฮ ริก ซิน   ลา เม   กิล โคร์   ดรุบ เป ทู༔
โฮ ด้วยอำานาจความสำาเร็จแห่งมัณฑละของวิทยาธระคุรุ༔
བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

ดาค ดัง   ทา เย   เซ็ม เจน   มา ลู กุน༔
ขอให้ข้าพเจ้าและสรรพชีวิตทั้งหมดจำานวนมากมายนับไม่ถ้วน༔
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔

ทริน เล   นัม ชี   ลุน กี   ดรุบ ปา ดงั༔
สำาเร็จพุทธกิจทั้งส่ีเองตามธรรมชาติ༔

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

โอ เซล   โช กู   อิง ซู   โดรล วาร์ โช༔
และหลุดพ้นเข้าสู่ห้วงแห่งธรรมกายอันประภัสสร༔4

4 གོང་གི་སྐྱབས་སེམས་དང་བསོྔ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་འདི་དག་ཕིྲན་ལས་སིྙང་པའོི་རྣལ་འབོྱར་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ།  །མཆན།
หมายเหตุ: บทสรณคมน์ บทตั้งโพธิจิต บทอุทิศบุญกุศล บทตั้งปณธิาน และคำามงคลที่กล่าวมา
เหล่านี้เพ่ิมเติมจากบทโยคะแห่งทรนิเล่ ณิงโป
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རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔

จา จู   ลา เม   จิน ลับ   ณิง ลา ชุก༔
ขอให้พรของคุรุหลักและคุรุในสายการปฏิบัติหล่ังรินเต็มดวงหทัย༔
ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔

ยี ดัม   คาน โดร   ลู ดงั   ดิบ ชิน ดรก༔
ขอให้เทพยีดัมและพระฑากินีติดตามคุ้มครองข้าพเจ้าดังเงาที่ติดตามกาย༔
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔

โช กยง   ซุง เม   บาร์ เช   กุน เซล เน༔
ขอให้พระธรรมบาลและผู้คุ้มครองพระธรรมจงขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้ส้ิน༔
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་༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ལ༔ དབྱེར་མེད་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱིས༔ བར་
ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

ดว้ยการสวดวิงวอนและความอุทิศตนตลอดกาล༔  ต่อคุรหุลักผู้เปน็หนึ่งเดียว༔  
กับคุรปุัทมสัมภวะผู้ยิ่งใหญ่༔  ย่อมขจัดอุปสรรคทั้งปวงไดส้ิ้นและบรรลสุิทธิ༔
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།། །།

น้ีเป็นธรรมสมบัติอันลึกซ้ึง ลับ และแท้จริงของท่านชกจูร์ ลิงปะ เตร์ตน (ผู้ค้นพบธรรมสมบัติ) ผู้ยิ่งใหญ่
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༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །

บทวัชรธาตุมัณฑลปณิธาน (ชกจู้ ดูช่ี)
ธรรมสมบัติที่ท่านชกจูร์ เดเชน ลงิปะ ค้นพบ

ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་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༔ วันทีส่ิบ เดือนลิง ปลีิง คุรุแห่งอุฑฑิยานะได้กล่าวบทปณิธานนี้ เมื่อเปิดวัชรธาตุมณัฑละ
ณ วิหารยูเชลช้ันสองของพระอารามหลวงซัมเย่ พระราชาและบริวารทั้งหมดได้ปฏิบัติภาวนาบท
น้ีจนข้ึนใจอยู่เสมอ༔ ชนรุน่หลังจงปฏิบัติภาวนาบทนี้อย่างแนว่แน่ข้ึนใจ༔

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

ชก จู   ดู ชี   เกียล วา   เซ ดัง เจ༔
พระพทุธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศและส่ีกาล༔

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༔
ท้ังหมดจำานวนมากมายดุจอณูในจักรวาล โปรดเสด็จมาเถิด༔
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

ดนุ กี   นมั คาร์   เป เด   เดน ลา ชุก༔
โปรดประทับนั่งบนอาสนะปัทมะและพระจันทร์ ในนภากาศเบ้ืองหน้า༔
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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༔
ขอน้อมถวายเคร่ืองบูชาทั้งภายนอก ภายใน ระดับลับ และภาวะเช่นนั้นเอง༔

རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔

เต็น ชก   เด เช็ก   นัม กี   เจน งา รู༔
ข้าพเจ้าสำานึกเสียใจในบาปทั้งหลายที่เคยก่อไว้ในอดีต༔ 
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༔
และขอปฏิญาณว่าจะไม่กระทำาอีกในอนาคตนับแต่บัดนี้༔ 
ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

ชิน เช   เด เล   ดก ชีร์   ดาค คี ดัม༔
ต่อหน้าพระสุขคตทั้งหลาย ผู้เป็นที่พึ่งอันสูงสุด༔
བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

โซ นมั   เก ชก   กุน ลา   ยี รัง โง༔
ข้าพเจ้าอนุโมทนาบุญและกุศลทั้งปวง༔
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རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

เกียล เว   ชก นมั   ณา เงน   มี ดา วาร์༔
ขอพระพทุธเจ้าทั้งหลายโปรดอย่าเสด็จเข้าพระนิพพาน༔
སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

เด โน   ซมุ ดัง   ลา เม   โช โคร์ โกร์༔
โปรดหมุนจักรแห่งพระไตรปิฎกและพระธรรมอันไม่มีส่ิงใดเหนือกว่า༔
དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

เก ชก   มา ลู   โดร เว   จู ลา โง༔
ข้าพเจ้าขออทุิศบุญกุศลที่ส่ังสมมาทั้งหมดสู่จิตของสรรพชีวิต༔
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

โดร นมั   ลา เม   ทาร์ เป   ซาร์ ชิน ชก༔
ขอสรรพชีวิตจงเข้าถึงภูมิแห่งการหลุดพ้นอันไม่มีส่ิงใดย่ิงกว่า༔
སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

ซัง เก   เซ เจ   ดาค ลา   กง ซู โซล༔
ขอพระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์โปรดคดิถึงข้าพเจ้า༔
བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

ดาค กี   จัม เป   มน ลมั   รับ ซงั ดี༔
ขอให้ข้าพเจ้าได้ดำาเนินตาม༔
རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

เกียล วา   กุน ตู   ซัง ดัง   เด เซ ดงั༔
ปณิธานอันดีเลิศทีต่ั้งไว้นี้༔
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

พัก ปา   จัม ปาล   ยัง กี   เคน ปา ตาร์༔
ดังปณิธานของพระสมันตภัทรพุทธเจ้ากับโอรสของท่าน (พระโพธิสัตว์)༔ 
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དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

เด ดัก   กุน กี   เจ ซู   ดาค ลบ โช༔
และพระอารยะมัญชุศรี༔
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༔

นมั คา   ชิน ตู   กุน ลา   คยับ ปาร์ โช༔
โปรดสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งดังนภากาศ༔
ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

ณี ดา   ชิน ดู   กุน ลา   ซัล วาร์ โช༔
ดุจสุริยันและจันทราทีส่่องสรรพส่ิงให้สว่าง༔
རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

ริ โว   ชิน ดู   ตัก้ ตู   เตน ปาร์ โช༔
และดำารงมั่นตลอดกาลนานดังขุนเขา༔

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

เตน เป   ชี มา   เกน ดนุ   ริน โป เช༔

ขอให้สังฆะผู้ประเสริฐ ผู้เป็นรากฐานของพระศาสนา༔

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

ทุก ทุน   ทริม จัง   ลบั ซุม   กี ชุก โช༔
มีใจปรองดองกัน มีพระวินัยบริสุทธ์ิ และเป่ียมด้วยไตรสิกขา (การศึกษาทั้งสาม) ༔
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བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔

เตน เป   ณิง โป   ซัง งัก   ดรุป เป เด༔
ขอให้กลุ่มผู้ปฏิบัติมนตร์ลับ หัวใจของพระศาสนา༔

དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

ดมั ซกิ   เดน ชิง   เก จก๊   ทาร์ ชิน โช༔
จงรักษาศีลสมยะ สำาเร็จเก-ริมและจ๊กริม༔

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

เตน 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༔
มีอาณาจักรแผ่ขยายและทำาประโยชน์เพื่อพระศาสนา༔
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

เตน เป   ชับ เด็ก   เกียล ริก   ลน โป ยงั༔
ขอพระราชวงศ์และอำามาตย์ผู้รับใช้พระศาสนา༔
བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

โล โดร   รับ เพล   จลั ดัง   เดน ปาร์ โช༔
จงมีปัญญาเพิ่มพูนและมีความสามารถ༔
བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

เตน เป   โซ เจ   คิม ดัก   โจร์ เดน นมั༔
ขอคหบดีทั้งหลายผู้มั่งคั่ง ผู้ทำานุบำารุงพระศาสนา༔
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ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

ลง โจ   เดน ชิง   เณร์ เช   เม ปาร์ โช༔
จงมทีรัพย์สมบัติและปราศจากภยันตราย༔
བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

เตน ลา   เด เป   ยัง เป   เกียล คาม กุน༔
ขอให้อาณาจักรอันไพบูลย์ทั้งหมดที่เป่ียมด้วยความศรัทธาในพระศาสนา༔
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

เด กี   เดน ชิง   บาร์ เช   ชี วาร์ โช༔
จงมีความสงบสุขและปราศจากอุปสรรค༔
ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

ลมั ลา   เน เป   นัล โจร์   ดาค ณี กยัง༔
แม้ข้าพเจ้า โยคีผู้ดำาเนินอยู่บนหนทาง༔
དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

ดมั ซกิ   มี ณัม   ซัม ปา   ดรุบ ปาร์ โช༔
กข็อให้มีศีลสมยะไม่เส่ือมขาด และความปรารถนาสำาเร็จผล༔
བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔

ดาค ลา   ซัง เงน   เล กี   เดรล จูร์ คัง༔
ขอใหทุ้กคนที่มีกรรมสัมพันธ์กับข้าพเจ้า ไม่ว่าในทางร้ายหรือทางดี༔
གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

เน กับ   ทาร์ ทุก   เกียล เว   เจ จิน โช༔
จงเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ ทั้งในระดับสมมตแิละระดับปรมัตถ์༔
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འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

โดร นมั   ลา เม   เท็ก เป   โกร์ ชุก เน༔
ขอให้สรรพชีวิตเข้าสู่ยานอันสูงสุด༔
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

กุน ซัง   เกียล ซี   เชน โป   ทบ ปาร์ โช༔
และบรรลุถึงดินแดนอันย่ิงใหญ่ขององค์พระสมันตภทัระ༔

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

จงพากเพียรปฏิบัติภาวนาบทปณิธานนี้ให้ได้วันละ 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 นริมาณกายของเจ้าชายมูรุบ เซนโป ค้นพบธรรมสมบตัิ
น้ีท่ามกลางสาธารณชน ณ ใต้ยอดเขาทรักรี  รินเชน เซกป้า  (ภูเขาหนิรัตนะ)  ทางขวาของผาหนิ
เซงเชน นัมดรัก สถานที่อันเป็นมงคล  (ธรรมสมบัตนิี้)  พระแม่เยเช่ โซเกียลเขียนเป็นภาษาทิเบต
ลงบนผ้าไหมทีท่ำาจากจีวรของพระไวโรจนะ ท่านเปมา การว์ัง โลโดร ทาเย ได้คัดลอกไว้อย่างถูก
ต้องทันที (ที่ค้นพบ) ขอให้กุศลและคุณความดีจงเพ่ิมพูน 
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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 ชกจรู์ เดเชน ลิงปะ
འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

โดร ดลุ   ชก จูร์   เด เชน   ลิง ปา ยี
จกัรพรรดิแห่งนิรมาณกายของเตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่อันมากมายดุจมหาสมุทร
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 

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

ท่านมัญชุโฆษะ (จัมยัง เค่นเซ่ วังโป) รจนา
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ผู้จัดทำา
เปม่า เดเชน โช่โซ่ (สุกัญญา เจริญวีรกุล) แปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาไทย          
โชยิง ล่าดรน (สมศรี เจริญวีรกุล) ตรวจแก้คำาแปลและพิสูจน์อักษร         
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, 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 Secret Practice of Dorjé Draktsal

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty, edited by Libby Hogg).

Vajradhātu Mandala Aspiration

Rigpa Translations, 2014. Revised and edited for Lotsawa House, 2019. Spelling, 
phonetics and Sanskrit diacritics adjusted to Lhasey Lotsawa style.

LHASEY LOTSAWA 
TRANSLATIONS AND PUBLICATIONS
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