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

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

ฮุง༔   อู เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซัม༔
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༔

ยัม 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   มัง โป โกร์༔
มีฑากินีจำานวนมากแวดล้อม༔
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༔

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

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

บทสวดวิงวอนคุรุในสายการปฏิบัติณิงมา

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

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

เป มา   บี มา   เจ บงั   ณี ชู งา
พระปัทมกระ (คุรุปัทมสัมภวะ) พระวิมลมิตระ ศษิย์ผู้เป็นพระราชาและบริวารท้ัง 25
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   นัม ลา   โซล วา เดบ
และคุรุทั้งหลาย ท้ังสายกาม่าและเตร์ม่า
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ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།  །སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

บทนี้ ท่านลงเชนปะ รจนา     ท่านตลุกุ อูเก้น ริมโปเช เปลี่ยนคำาว่า “การา” เปน็ “บีมา”

༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་
གསུམ་ཉིན་བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།

บทสวดวิงวอนที่รวมรายนามของคุรุหลกัและคุรุในสายการปฏบิัติชกลงิ เตร์ซาร์
ช่ือ บททิวากรอันโชติช่วงแห่งศรัทธาทั้งสาม

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

ดัม ซิน   นมั ทรูล   ชก จูร์   เด เชน ลิง
ขอสวดวิงวอนต่อท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ ผู้เป็นนิรมาณกายแห่งดัมซิน 
བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

บี มา   โง จน   จมั ยัง   เคน เจ วัง
ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป ผู้เป็นท่านวิมลมิตระเอง
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 วงั   คา คยับ   โดร์ เจจัล
ท่านคาคยับ โดร์เจ จัล ผู้เป็นพระอวโลกิเตศวร
རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

เกียล โป   จา ยี   กยู ทรูล   เซ วงั ดรัก
ท่านเซวัง ดรักปา ผู้เป็นนิรมาณกายของพระราชาจา 
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གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

ยู เดร   ตรูล ปา   เซ วัง   โนร์ บู เด
ท่านเซวัง โนร์บู ผู้เป็นชาติใหม่ของท่านยูดรา ณิงโป
ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

ชี โซ   ยัง ตรูล   เคน เชน   รัต นะ เจ
ท่านมหาบัณฑิตรัตนะ ผู้เป็นนิรมาณกายใหม่ของพระศานตรักษติะ 
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 นงั   ซู คา   ดาร์ มา ดัง
ท่านสุขธรรมาผู้เป็นนิรมาณกายของพระนางเยเช่ โซเกียล 
འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

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

บี มา   โง นัง   ซัม เตน็   กยา โซ ชับ
พระซัมเต็น กยาโซ ผู้เป็นนิรมาณกายของท่านวิมลมิตระ 
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

นัง ชี   ทาร์ ชิน   ชิ เม   โดร์ เจ จลั
ท่านชิเม โดร์เจ จัล ผู้สำาเร็จทรรศนะทั้ง 4
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ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

ซุง จุก   ดรุบ ปา   ซงั งัก   ริน โป เช
ท่านซังงัก ริมโปเช พระสิทธะแห่งการรวมกัน
དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

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

จมั กน   ลา เม   เจ ซงุ   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 ชกดรุบ2–ผู้ประจักษ์สภาวะของธรรมชาตทิี่แท้จริง
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   จิน ลบ   ดรุบ ณี   งน จูร์ โช   ขอท่านจงประสาทพรแกข่้าพเจ้า
ด้วยความกรุณา  ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งสิทธิทั้งสองเถิด

1 ท่านจับเจ ดลิโก้ เคน่เซ่ รินโปเช
2 ท่านจับเจ ตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช
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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 །

บทสวดวิงวอนนี้ ท่านชกตรลู รินโปเช บุตรของเตร์ตน รจนาข้ึนตามคำาสั่งของท่านซัมเต็น กยาโซ
นัมคา ดรีเม ผูสู้งส่ง พ่ีชายของท่าน ผู้ทรงธรรมะและสายสกุล ดว้ยการนี้ ขอจงเป็นเหตุให้พรแห่ง
คุรุหลักและคุรุในสายการปฏิบัติหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตเราด้วยเถิด

༈ རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

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

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

ดู ซมุ   ซงั เก   กุน กี   โง โว ณี
ผู้เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

รัง เซม็   โช กู   งน ซุม   ตน เจ ปา
ผู้แสดงให้รู้แจ้งประจักษ์จิตอันเป็นธรรมกายของตน

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།

จา เว   ลา เม   ชับ ลา   โซล วา เดบ
จากพระราชวังธรรมธาตุแห่งอกนษิฐะ
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དྷཱི།༔ འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་བཞུགས་
སོ༔ ༔

บทมูลสาธนะ นามว่า ข่ายแห่งมายา༔
จากแก่นหัวใจของพระวัชระผู้ประสูติจากสมุทรและเป็นอมตะ༔

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔

ขอนอบน้อมแด่เทพมูละทั้งสาม (คุรุ ยีดัม พระฑากินี) ผู้เป็นอมตะ༔
མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔

ในอนาคต สรรพชีวติผู้โชคดีทั้งหลาย༔
པདྨ་བདག་ལ་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔

ผู้ขอให้เรา ปัทมะ เปน็สรณะ༔
དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དོན་གཉེར་ན༔

หากปรารถนาสิทธิทั้งสองระดับ༔
དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས༔

ได้รบัมนตราภิเษกแล้วดำารงอยู่ในศีลสมยะ༔
དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔

ไปสู่สถานที่วิเวก น่ารื่นรมย์ และศักดิ์สิทธิ์༔
ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔

ในวันที่สิบ ทั้งข้างข้ึนและข้างแรม༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་མདུན༔

จัดเตรียมเครื่องถวายบูชาและเครื่องถวายคณจักรบูชา (ซก) ทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างดี༔
ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་དུ་བཤམ༔

ณ เบื้องหน้ารปูแทนกายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจิตตรสัรู้༔
ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔

ตั้งจิตเนกขัมมะสละโลกจากหัวใจอย่างแรงกล้าแลว้༔
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སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

ควรเข้าสู่หนทางอันลึกซึ้งนี้༔
ཟབ་མོའི་ལམ་འདིར་འཇུག་པར་བྱ༔

ด้วยการปฏิบัติโยคะแห่งบทเริ่มต้น บทปฏิบัตหิลัก และบทท้าย༔
ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔
I.   บทเร่ิมต้น  ༔  
སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔

1  .   สรณคมน์  ༔  
ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔

นะโม༔      ดาค ซก   โดร กุน   ฉงั ชุบ บาร์༔
นะโม༔ ข้าพเจ้าและสรรพชีวิตทั้งหมด༔

དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དངོས༔

กน ชก   จา วา   ซุม กี โง༔
ขอถึงพระวัชระผู้ประสูติจากสมุทรแห่งความตระหนักรู้เอง༔

རང་རིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ༔

รัง ริก   โซ เก   โดร์ เจ ลา༔
ผู้เป็นองค์รวมของพระรัตนตรัยและมูลกะทั้งสาม༔

འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

ดู เดรล   เม ปาร์   จับ ซู ชี༔
เป็นสรณะ โดยปราศจากการพบและการจาก ตราบจนกว่าจะบรรลุการตรัสรู้༔
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གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔

2  .   ต้ังโพธิจิตปณิธานและโพธิจิตปฏิบัติ  ༔  
ཧོཿ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

โฮ༔ เฉน ดน   ซัง เก   ทบ เจ ชีร์༔
โหะ༔ เพื่อจะบรรลุพุทธภาวะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น༔
རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བླངས་ནས༔

ริม ณี   นัล โจร์   ณัม ลัง เน༔
ข้าพเจ้าจะปฏิบัตโิยคะทั้งสองระดับ (เก-ริม การตั้งนิมิต และ จ๊กริม การสลายนิมิต) แล้ว༔
སྲིད་ཞིར་མི་གནས་འོད་གསལ་དབྱིངས༔

ซี ชีร์   มี เน   เวอ เซล ยงิ༔
ตั้งโพธิจิตเพื่อจะช่วยภูมิทั้งสามให้หลุดพ้น༔
ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

คัม ซมุ   เดรล วาร์   เซม็ เก โด༔
สู่ห้วงประภัสสรเหนือสังสารวัฏและนิรวาณะ༔

གསུམ་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔
3  .   บทสวดเจ็ดแขนง  ༔
ཧོཿ འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

โฮ༔ ชี เม   จา ซุม   ลา ซก ลา༔
โหะ༔ ขอนอบน้อมแดท่วยเทพแห่งมูลกะทั้งสามผู้เป็นอมตะ༔
མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

มี เช   กู เป   ชัก ซัล โล༔
ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดไม่คลอนแคลน༔
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ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ 

ชี นัง   ซัง เว   โช ปา บุล༔

ขอถวายเคร่ืองบูชาทั้งระดับภายนอก ภายใน และระดับลับ༔

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔

ดิก ดริบ   เณ ตุง   โทล ฉิง ชัก༔
ขอขมากรรมสารภาพบาป มลทิน และศีลที่เส่ือมขาดทั้งหมด༔

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

ฉัง ชุบ   โจ ลา   เจ ยี รัง༔

ขออนุโมทนาต่อโพธิจรรยาทั้งหมด༔

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔

โช กี   โคร์ โล   โกร์ วาร์ กุล༔         
ขออาราธนาให้ท่านหมุนพระธรรมจักร༔

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔

ณา เงน   มิ ดา   ชุก โซล เดบ༔

ขอสวดวิงวอนให้ท่านดำารงอยู่ก่อน อย่าเพิ่งเข้าสู่นิรวาณะ༔

དགེ་ཚོགས་ཆོས་དབྱིངས་སྙིང་པོར་བསྔོ༔

เก ซก   โช ยงิ   ณิง โปร์ โง༔

ขออุทิศกุศลทั้งหมดเพื่อแก่นแท้ของพระธรรมธาตุ༔
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བཞི་པ་སྔོན་གཏོར་སྦྱིན་པ་ནི༔

4  .   อทุิศตอร์ม่าเบ้ืองต้น  ༔
ཧཱུྃ༔ ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཚོགས༔

ฮุง༔ กุน ตัก้   ทรูล เป   ดน เกก ซก༔

หูม༔ ปีศาจผู้สร้างอุปสรรคขัดขวาง คือความรับรู้กำาหนดชื่ออันเป็นมายา༔
གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔

เฉน วัง   ดัก ปา   รับ จัม กี༔

โปรดรับตอร์ม่าแห่งกามคุณนี้༔
འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔

โด ยน   โตร์ มา   ดิ ลง ลา༔

อันเป็นโฉมหน้าธรรมชาติอิงอาศัยส่ิงอื่นบริสุทธ์ิไพศาลไร้ขอบเขต༔
ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་དེངས༔

ยง ดรุบ   ณุก เม   ยิง ซู เดง༔
และกลับไปสู่ห้วงธรรมชาติเดิมแท้อันดำารงอยู่อย่างบริบูรณ์เถิด༔

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

ฮุง ฮุง ฮงุ༔
หูม หูม หูม༔

ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔

5  .   ต้ังนิมิตถึงวงมณฑลรักษา  ༔
ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

ฮรี༔ ดาค ณี   ลาร์ เซล   ทุก กา เน༔
หรีะ༔ ข้าพเจ้าปรากฏกายเป็นเทพ༔
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འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན༔

โทระ เป   เหวอ กี   ชก ซัม กุน༔
รัศมีที่ฉายออกจากหัวใจของข้าพเจ้าส่องสว่างท่ัวทุกทิศ༔

གཟུང་འཛིན་མཚན་མས་མི་ཕྱེད་པའི༔

ซุง ซิน   เซน เม   มี เช เป༔
วงวัชรมณฑลรักษาที่ความยึดติดในทวิภาวะผ่านเข้าไปไมไ่ด้༔
རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

โดร์ เจ   ซุง โคร์   ลุน กี ดรุบ༔
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ༔

ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཧཱུྃ་༔

โอม เบนจา กยานา รักชา ฮุง บรุม༔
โอม วัชระ ชญานะ รักษา หูม ภรูม༔

དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ནི༔

6  .   ทำาให้พรแห่งปัญญาญาณโปรยลงมา  ༔
ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ  དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཕོ་བྲང་ནས༔

ฮุง ฮรี༔ ยิง ริก   ซุง จุก   โพ ดรัง เน༔
หูม หรีะ༔  วิมานแห่งการรวมห้วงอากาศและความตื่นรู้เข้าด้วยกัน༔

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

ชี เม   จา ซุม   ลา ซก กี༔
ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามผู้เป็นอมตะ༔
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གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔

เน ดีร์   วัง กูร์   จิน เชน พบ༔
โปรดมอบมนตราภิเษกในที่นี้ โปรยพรอันย่ิงใหญ่༔
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ จล༔
และโปรดประทานสิทธิสูงสุดกับสามัญเถิด༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ 

ཧཾྲཱི་ཧཾྲཱི་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

โอม อา ฮุง   เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาร์วา ซามายา อาเบชายา อา อา
ฮริง ฮริง เพม เพม༔     ฮงุ ฮุง ฮุง༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สรรวะ สะมะยะ อาเวศะยะ อะ อาะ
หรีม หรีม เพม เพม༔     หูม หูม หูม༔

བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི༔

7  .   ปลุกเสกเคร่ืองถวายบูชา  ༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད༔

โอม อา ฮุง༔       เน ยูล   เด เชน   เป โม โก༔
โอม อาะ หูม༔   นีค้ือสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ พุทธเกษตรชั้นดอกปัทมะแห่งมหาสุข༔
དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས༔

ดัก ปา   รับ จัม   ฉิง กี อู༔
ท่ามกลางพุทธเกษตรอันบริสุทธ์ิไพศาลไร้ขอบเขต༔
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ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་ཀུན༔

ชี นัง   ซัง เว   โด ยน กุน༔
มีกามคุณภายนอก กามคุณภายใน และกามคุณระดับลับทุกประการ༔
མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔

โช เป   ชัก กยา   เชน โปร์ จก༔
ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นมุทราเคร่ืองบูชาอันไพศาล༔

ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

โอม ซาร์วา ปจูา อา ฮงุ༔
โอม สรรวะ ปูชะ อาะ หูม༔

ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ༔

II.   บทปฏิบัตหิลัก  ༔

དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལས༔

1  .   บทปฏิบัติเก  -  ริม  ༔
དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི༔

ประการแรก ตั้งนิมิตสร้างจักระแห่งสมยสัตวะ:༔

ཨཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔

อา༔ ชี ยิง   กา ดกั   เด ชิน ณี༔
อาะ༔ ห้วงแห่งฐานคือความเป็นเช่นนั้นที่บริสุทธ์ิมาตั้งแต่เดิมแท้༔
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སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔

งน กี   เกล ปา   ดัง โป ลา༔
ในกัปแรกเร่ิมสมัยอดีต༔

གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔

ชี นัง   ลุน ดรุบ   ณิง เจ เจล༔
ณ ดินแดนอุฑฑิยานะ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ༔

སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རང་ཤར་བའི༔

กู้ ดงั   ฉงิ คัม   รัง ชาร์ เว༔
อันฐานที่ปรากฏ คือโฉมหน้าความกรุณาตามธรรมชาติ༔
ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

โอร์ เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซัม༔

ปรากฏขึ้นเองเป็นกายตรัสรู้และพุทธเกษตร༔
སིནྡྷུ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་གླིང་༔

ซิน ดู   กยา โซ   โรล เป ลงิ༔

มีเกาะที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางมหาสมุทรแห่งโลหิต༔
ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་ངོ་མཚར་གྱི༔

ชิน ตู   ณัม กา   โง ซาร์ กี༔
น่าร่ืนรมย์ย่ิงนัก༔
བཀོད་པ་དུ་མས་མཛེས་པའི་གཞིར༔

โก ปา   ดู เม    เจ เป ชีร์༔

พื้นเกาะงดงามด้วยการประดับตกแต่งที่น่าอัศจรรย์นานัปการ༔
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ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་གཏེར་དབུས༔

เยน ลัก   เก เดน   ชู เตร์ อู༔
กลางมหาสมุทรที่นำ้าประกอบด้วยความบริสุทธ์ิแปดประการ ณ เกาะนั้น༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

เป มา   เก ซาร์   ดง โป ลา༔
มีเกสรดอกปทุม༔

ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔

ทับ เช   ณี เด   เดน กี เตง༔
กลางเกสรนั้น มีอาสนะพระอาทติย์และพระจันทร์แห่งอุปายะ (วิธีการ) และปัญญา༔

སོ་སོར་རྟོག་པའི་རིག་མདངས་རྩལ༔

โซ โซร์   ตก เป   ริก ดัง เจล༔
บนอาสนะนั้น มีโฉมหน้าอันกระจ่างแห่งความตื่นรู้ปัญญาเคร่ืองพิจารณา༔

རང་སེམས་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ལས༔

รัง เซม็   ฮรี ยกิ   มาร์ โป เล༔

จิตของแต่ละคนเป็นอักขระ ฮรี [ཧྲཱིཿ] สีแดง༔
འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔

เหวอ โทระ   เกียล วา   เซ เจ โชะ༔

รัศมีฉายออกจากอักขระนั้น ถวายบูชาแด่พระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์༔
འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྣོད་དང་བཅུད༔

โดร กุน   ดริบ จงั   โน ดงั จู้༔
ชำาระมลทินของสรรพชีวิตทั้งหมด โลกและสรรพชีวิตภายในโลก༔
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འོག་མིན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་༔

อก มนิ   เป โม   โก เป ฉิง༔
กลายเป็นพุทธเกษตรชั้นดอกปัทมะอันประเสริฐสุด༔

མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔

มี เซ   เกน กี   โคร์ โล จก๊༔
และบริบูรณ์เป็น “จักระแห่งเคร่ืองประดับอันไร้ที่ส้ินสุด” (การบรรลุผลเต็มที่ใน   
ตันตรยาน)༔
ཚུར་འདུས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔

ซูร์ ดู   โดร์ เจ   เจ งา เป༔
แสงสลายรวมกลับมา กลายเป็นวัชระ 5 แฉก༔
ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིས་མཚན་པར་གྱུར༔

เต วาร์   ฮรี ยี   เซน ปาร์ จูร์༔

ตรงกลางมีสัญลักษณ์อักขระ ฮรี [ཧྲཱིཿ]༔
དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

เด เล   เก จ้ิก   เถรน จ๊ก ซู༔

แปรเปล่ียนไปในชั่วพริบตา༔
བདག་ཉིད་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ༔

ดาค ณี   ชี เม    โซ เก เจ༔

ข้าพเจ้ากลายเป็นพระวัชระผู้ประสูติจากสมุทร เป็นอมตะ༔
རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས༔

ริก ซิน   ลา มา   กุน กี โง༔

เป็นองค์รวมของวิทยาธรคุรุทุกองค์༔
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ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་མདངས༔

เฉล จิก   ชัก ณ่ี   การ์ มาร์ ดัง༔
มีพักตร์ดียว สองกร ผิวสีขาวอมแดงเร่ือ༔
ཞི་འཛུམ་གཞོན་ཚུལ་མཚན་དཔེར་ལྡན༔

ฉี ซมุ   ฉน ซุล   เซน เปร์ เด็น༔
แย้มย้ิมอย่างสงบ อ่อนเยาว์ ประดับด้วยมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ༔
ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས༔

ชัก เย   ดกิ ซุบ   ดัง เจ เป༔

หัตถข์วาแสดงมุทราชี้นิ้วขู่༔
གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔

เซร์ กี   โดร์ เจ   ทุก การ์ โต༔

ถือวัชระทองคำาไว้เบ้ืองหน้าหัวใจ༔
གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་ཀ་པཱ་ལ༔

ยน เป   ณัม ชัก   กา ปา ลา༔

หัตถซ์้ายแสดงมุทราสมาธิ ถือถ้วยกปาละ༔
འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས༔

ชี เม   ดู ซิ   กงั วา นัม༔

ที่เต็มไปด้วยนำ้าอมฤตแห่งความเป็นอมตะ༔
རང་འོད་བདེ་སྟེར་གསང་བའི་ཡུམ༔

รัง เวอ   เด เตร์   ซงั เว ยุม༔

ชายาทางธรรมผู้มีธรรมชาติเป็นรัศมีสว่างและมอบความสุข༔
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གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔

ดรี กุก   โท ปา   ซิน เป คู༔
กอดพระองค์ด้วยอ้อมแขนทีถ่ือพระขรรค์ส้ันและถ้วยกปาละ༔
དར་དང་རིན་ཆེན་ཨུཏྤལ་བརྒྱན༔

ดาร์ ดัง   ริน เชน   อุต ปัล เกน༔
ประดับกายด้วยผ้าไหม แก้วรัตนะ และดอกอุบล༔
ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

ชับ ณี   โดร์ เจ   กิล ตรุง ชุก༔
บาททั้งสองประทับนั่งในท่าขัดสมาธิวัชระ༔
ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་དབུས༔

ทุก การ์    เป มา   ดา เว อู༔
กลางหัวใจของข้าฯ บนอาสนะดอกบัวและวงพระจันทร์༔
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

เย เช   เซ็ม ปา   เจน เร ซกิ༔
มีพระอวโลกิเตศวรผู้เป็นชญานสัตวะ༔
དབང་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔

วัง ดก   ฉลั จิ้ก   ชัก ฉี ป้า༔
ผิวกายเป็นสีแห่งพทุธกิจคือการรวมให้อยู่ในอำานาจ3 มีพักตร์เดียว ส่ีกร༔
ཐལ་སྦྱར་ཕྲེང་བ་པདྨ་བསྣམས༔

เทล จาร์   เทรง วา   เป มา นัม༔
หัตถท์ั้งสองพนม อีกสองหัตถ์ทรงมาลา (ประคำา) และดอกปัทมะ༔

3 สีแดง
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སྤྱི་བོར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔

จี โวร์   เป ณี    บัม โร เต็ง༔
บนดอกปัทมะ พระอาทติย์ และอาสนะซากศพมนุษย์ เหนือกระหม่อมของพระองค์༔
ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔

ยี ดมั   ยง ดู   ต้า ชก ปัล༔
มีหยครีวะผู้ทรงสิริ องค์รวมแห่งเทพยีดัมทกุองค์༔
དམར་སྨུག་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔

มาร์ มุก   การ์ กู   ณัม ดัง เด็น༔
ผิวกายสีแดงเข้ม แสดงท่วงท่าร่ายรำาทั้งเก้า༔
དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀུན་རྫོགས༔

ปัล ดงั   ทูร์ โทระ   เช กุน จ๊ก༔
บริบูรณ์ด้วยสิริและอาภรณ์จากป่าช้าทุกประการ༔
སྦྱོར་ཡུམ་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔

โจร์ ยมุ    บมุ ทรัก   คาน โดร โจ༔

เบิกบานด้วยการอยู่กับพระชายา คือพระแม่วัชรวราฮี ผิวกายสีนำ้าเงินเข้ม༔
ཕག་མོ་མཐིང་ནག་དགྱེས་པར་རོལ༔

พัก โม   ทิง นกั   เก ปาร์ โรล༔

ผู้เป็นประธานแห่งพระฑากินีนับแสนองค์༔
སྤྱི་གཙུག་རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་བཞད༔

จี ซุก   ตา ดง   พัก เชล เช༔

เหนือกระหม่อมมีหัวอาชาและหัวสุกรร้อง༔
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ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔

ชัก ณี   ดรี กุก   โท ทรัก นัม༔
หัตถท์ั้งสองทรงพระขรรค์โค้งและถ้วยกปาละบรรจุเลือด༔
ཞབས་ཟུང་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔

ชับ ซุง   เก กี   โดร์ ตับ กี༔
บาททั้งสองประทับยืนท่ายอดบุรุษนักรบ༔
ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིངས༔

เย เช   เม ปุง   อู นา กงิ༔
ท่ามกลางเปลวไฟแห่งปัญญาญาณ༔
དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

เด ยี   จี โวร์   เป เด เตง็༔
บนอาสนะดอกปัทมะ-พระจันทร์ เหนือกระหม่อมของท่าน༔
རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

ริก กี   ดาค โป   นัง ทา เย༔
มีพระพุทธเจ้าผู้มีแสงสว่างไม่ส้ินสุด4  เจ้าแห่งพุทธสกุล༔
དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན༔

มาร์ เซล   ณัม ชัก   ลุง เซ ซิน༔
ผิวสีแดงสว่าง ถือบาตรไวด้้วยท่ามทุราสมาธิ༔
སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེས་མཛེས༔

ตรุล กู   ชา ลุก   เซน เป เจ༔
ทรงอาภรณ์แห่งนิรมาณกาย งดงามด้วยมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ༔

4 พระอมิตาภพุทธเจ้า
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སྟེང་ཕྱོགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་༔

เต็ง ชก   จา เซร์   ทิก เล ลง༔
ท่ามกลางห้วงแห่งสายรุ้ง รัศมี และพินทุ เต็มทั่วห้วงอากาศเบ้ืองบน༔
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རིག་འཛིན་དང་༔

จา จู   ลา มา   ริก ซิน ดัง༔
มีวิทยาธรคุรุหลักและวิทยาธรคุรุในสายการปฏิบัติ༔
ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔

ยี ดมั   ฉี โทร   รับ จัม ลา༔
มีเทพยีดัมทั้งปางสันติและปางพิโรธจำานวนนับไม่ถ้วน༔
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔

ชก จู   เกียล วา   เซ เจ กี༔

พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ༔
ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔

เย เช   ดู ซิ   วัง กูร์ ฉิง༔

ประทานมนตราภิเษกด้วยอมฤตแห่งปัญญาญาณ༔
མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་རོལ་མོ་སྒྲོགས༔

เม ตก   ชาร์ เบบ   โรล โม ดรก༔

โปรยฝนดอกไม้ ประโคมเคร่ืองดนตรี༔
ཤིས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་ལེན༔

ชี โจ   โดร์ เจ   ยงั ซู เลน༔

กล่าวคาถามงคลและขับร้องเพลงวัชระ༔

24



བར་མཚམས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔

บาร์ ซัม   ปา โว   นัล โจร์ เม༔
ห้วงอากาศว่าง มีพระวีระ (ฑากะ) และพระโยคินี༔
ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

ชิ นัง   โช ปา   ตริน ต้าร์ ติบ༔
ถวายเคร่ืองบูชาภายนอกและภายใน ไพศาลดังมวลเมฆเต็มนภากาศ༔
མཐའ་སྐོར་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ༔

ทา โกร์   จู ซุม   เดร็ก เป เด༔
มีปีศาจเดร็กป้าทั้งสามชนิดแวดล้อมรอบ༔
བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་ཚུལ་དུ་འཁོད༔

กา เณน   เถรน ยก   ซลุ ดู โคะ༔

เป็นผู้คอยฟังคำาส่ัง ทาส และคนรับใช้༔
ཀུན་ཀྱང་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་༔

กุน กยัง   นงั ตง   ซุง จุก งัง༔

ทั้งหมดนี้คือภาพปรากฏและศูนยตารวมกันเป็นหนึ่งเดียว༔
གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་དུ༔

โจ โว   ซมุ กี   เน ซุม ดู༔

ณ จุดทั้งสามแห่งองค์ประธานท้ังสาม༔
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན༔

โดร์ เจ   ซุม กี   ยี เก เซน༔

มีอักขระแห่งวัชระท้ังสาม༔
དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

เด เล   โทระ เป   เวอ เซร์ กี༔
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รัศมีที่ฉายออกจากอักขระนั้น༔
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

เย เช   เซ็ม ปา   เจน ดรัง จูร์༔
น้อมอัญเชิญชญานสัตวะ༔

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔

อัญเชิญชญานสัตวะ༔
ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔

ฮุง༔ งน กี   เกล ปา   ดัง โป ลา༔
หูม༔ ในกัปแรกเร่ิมแห่งอดีตกาล༔
ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

โอร์ เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซมั༔
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 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   มัง โป โกร์༔
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มีฑากินีจำานวนมากแวดล้อม༔ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔

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

ชิน กี   ลับ ชีร์   เชก ซู โซล༔
ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสิทธิตามพระองค์เถิด༔ 
གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབས་ལ༔

เน ชก   ดิ รู   จิน พบ ลา༔
ขอพระองค์โปรดประสาทพรแก่สถานที่อันศักดิ์สิทธ์ินี้༔
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

ดรุบ ชก   ดาค ลา   วัง ฉี กูร์༔
โปรดประทานมนตราภิเษกทั้งส่ีให้แก่ข้าพเจ้า โยคีผู้ประเสริฐ༔
བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

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

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ จล༔
โปรดประทานสิทธิสูงสุดและสามัญเถิด༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาปาริวารา 
เบนจา ซามายา จา ซิดดี พาลา ฮุง อา༔
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โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ฑากินี สะปะริวาระ
วัชระ สะมะยะ ชะ สิทธิ พะละ หูม อาะ༔མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔

ดุน กี   นัม คาร์   ชุก ปา ยี༔
พรทุกประการแห่งส่ิงลับทั้งสาม (กายตรัสรู้ วาจาตรัสรู้ และจติตรัสรู้)༔
ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་གནས་གསུམ་ནས༔

เย เช   ลา ซก   เน ซมุ เน༔
หล่ังไหลออกจากจุดทั้งสามของทวยเทพแห่งปัญญาญาณ༔
གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀུན༔

ซัง วา   ซุม กี   จิน ลับ กุน༔
ผู้ประทับอยู่ ณ ห้วงนภากาศเบ้ืองหน้า༔
ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི༔

ลา งัก   ชัก เซน   เวอ เซร์ กี༔
ฉายรัศมีเป็นเทพ มนตร์ และมทุรา༔
རྣམ་པར་བྱོན་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ༔

นัม ปาร์   จน เต   รัง ลา ทิม༔

สลายเข้าสู่ตัวเรา༔
སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་དབང་བཞིས་སྨིན༔

ดริบ ฉี   ดัก จิง   วงั ฉี มิน༔

ชำาระมลทินทั้งส่ีและทำาให้ถึงพร้อมด้วยมนตราภิเษกทั้งส่ี༔
སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག༔

กู ฉี   ซา บน   จู ลา ชัก༔

หว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งกายทั้งส่ีลงในตัวเรา༔
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མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔

ชก ทุน   โง ดรุบ   ทบ ปาร์ จูร์༔
ทำาให้บรรลุทั้งสิทธิสูงสุดและสิทธิสามัญ༔

གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་དང་༔ བསྙེན་པའི་སྔགས་འདི་སྤེལ་ལ་བཟླ༔

สวดบทสวดวิงวอนวัชระ 7 วรรค และมนตร์แห่งการปฏิบตัินี้༔

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

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เปมา ซดิดี ฮุง༔
โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ ปัทมะ สิทธิ หูม༔

ས་མ་ཡ༔

สะมะยะ༔

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔

2  .   ข้ั  นตอนการบรรลุ  ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བ ྃ་ཧོཿ 

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาปาริวารา ซามายา จา ฮุง บมั โฮ
กายา วากา จิตตา ติชทา กยานา เบนจา โซบาวา เอตมาโก ฮัง༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สะปะริวาระ สะมะยะ ชะ หูม พัม โหะ
กายะ วากะ จิตตะ ติษฐะ ชญานะ วัชระ สวะภาวะ อาตมะโก’หัม༔
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དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔

ดัม ซิก   เย เช   เยร์ เม เป༔
ขอนอบน้อม ถวายบูชา และสวดสรรเสริญ༔
ལྷ་སྣང་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ལ༔

ลา นัง   เซล ฉงิ   เต็น ปา ลา༔
แด่รูปเทพที่รวมสมยสัตวะและชญานสัตวะเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཡིས༔

รัง เล   ตรูล เป   ลา โม ยี༔
อันกระจ่างชัดและมั่นคง༔
ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་བསམ༔

ชัก ซัล   โช จิง   โต ปาร์ จูร์༔
ด้วยเทพธิดาที่นิรมิตขึ้นมาจากตนเอง༔

บทนอบน้อม ถวายเคร่ืองบูชา และสวดสรรเสริญ
ཧོཿ གདོད་ནས་རང་རིག་རྩ་གསུམ་ལྷ༔

โฮ༔ โด เน   รัง ริก   จา ซมุ ลา༔
โหะ༔ แม้เทพมูลกะทั้งสามแห่งความตระหนักรู้เองแต่เดิมแท้༔
འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རོ་གཅིག་ཀྱང་༔

ดู เดรล   เม ปาร์   โร จกิ กยงั༔

มีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียวกัน ปราศจากการพบและการจากก็จริง༔
གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔

ณี ซิน   ทรูล ปา   จัง เว ชีร์༔

ทว่า ขอนอบน้อมแด่ท่านด้วยอาการเคารพย่ิง༔
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གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

กู เป   ดา ยี   ชัก ซัล โล༔
เพื่อชำาระความหลงยึดตดิแบ่งแยกทวิภาวะ༔

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿ

อา ติ ปู โฮ   ปรา ติชชา โฮ༔
อติปูโหะ   ประตีจฉะ โหะ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔

โอม อา ฮุง༔ โง โจร์   ยิด กี   นัม ตรูล เป༔

โอม อาะ หูม༔ วัตถุเคร่ืองถวายบูชาอันไพศาลดุจมหาสมุทร༔
རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་རིགས༔

รับ จมั   กยา โซ   โช เซ ริก༔

ทั้งที่มีอยู่จริงและจตินิรมิตขึ้นมา༔
ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེར་སྤེལ་ནས༔

กุน ซัง   โช ตริน   เชร์ เปล เน༔

ขอเพิ่มพูนย่ิงขึ้นจนเป็นมวลเมฆเคร่ืองถวายบูชาพระผู้ดีเลิศทุกประการ5 แล้ว༔
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

ชี เม   จา ซุม   ลา ซก โช༔

ถวายบูชาแดท่วยเทพแห่งมูลกะทั้งสามผู้เป็นอมตะ༔

5 พระสมันตภัทระ
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ཨརྒྷཾ་པཱདྱ་ཾཔུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาปาริวารา อารฆัม ปาทยัม ปูชเป ธูเป
อาโลเก เกนเด เนเวเด ชับดา ปราติชชา โซฮา༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สะปะริวาระ อารฆัม ปาทยัม ปุษเป ธูเป
อาโลเก คันเธ ไนวิทยะ ศัพทะ ประตีจฉะ สวาหา༔

ཡུལ་དང་དབང་པོ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔

ยุล ดงั   วัง โป   ณัม โจร์ เว༔
ด้วยสมยะอันประเสริฐแห่งมหาสุขวัชระ༔
བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག༔

เด เชน   โดร์ เจ   ดมั ซิก ชก༔
แห่งการรวมวัตถุ (ทีถู่กรับรู้) และอินทรีย์ (ตัวรับรู้) เข้าด้วยกัน༔
འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

โด ยน   นัม ปา   ทัม เจ เป༔
ด้วยกามคุณที่น่าปรารถนาทั้งปวง༔
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

กิล โคร์   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ขอทวยเทพมัณฑละจงพึงใจเถิด༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาปาริวารา 
รูปา ชับดา เกนเด ราซา ซปาร์เซ ปราตีชชา โซฮา༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สะปะริวาระ
รูปะ ศัพทะ คันเธ ราสะ สปรรเศ ประตีจฉะ สวาหา༔
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ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔

โอม༔ จา เก   ตง จาร์   อมริตา༔
โอม༔ ขอถวายอมฤตทีท่ำาจากส่วนประกอบหลักแปดอย่างและส่วนผสมรองพันอย่าง༔
ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་དང་༔

คัม ซมุ   เดรล เว   รัก ตา ดงั༔
รักตะที่ช่วยให้ทั้งสามภูมิหลุดพ้น༔
འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བ་ལཾི་ཏས༔

โด ยน   งา เด็น   บา ลิง เต༔
และพะลิงตะที่ประกอบด้วยกามคุณห้า༔
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

ชี เม   จา ซุม   ลา ซก โช༔
แดท่วยเทพแห่งมูลกะทั้งสามผู้เป็นอมตะ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རཱི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལཾི་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาปาริวารา
ซาร์วา เปนจา อมริตา รักตา บาลิงตา ปจูา โฮ༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สะปะริวาระ
สรรวะ ปัญจะ อมฤตะ รักตะ พะลิงตะ ปูชา โหะ༔

ཨཱ༔ དགའ་བཞི་དབུ་མར་སྦྱར་བ་ལས༔

อา༔ กา ชี   อู มาร์   จาร์ วา เล༔
อาะ༔ การปลุกความสุขทั้งส่ีในช่องนาฑิช่องกลาง༔
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གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔

ซุง ซิน   ตก ซก   ยิง ซู เดรล༔
สลายความคิดปรุงแต่งทีแ่บ่งแยกทวิภาวะเข้าสู่ห้วงอากาศ༔
འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི༔

โคร์ ซุม   เซน มา    เล เด เป༔
โปรดรับเคร่ืองถวายบูชาอันลำ้าเลิศย่ิงใหญ่༔
མཆོག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞེས༔

ชก กี   โช ปา เชน โป เฉ༔
ที่พ้นจากความยึดติดในลักษณะสามประการด้วยเถดิ༔

ཏ་ན་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་པུ་ཛ་ཧོ༔

ตานา กานา กยานา ปูจา โฮ༔
ตะนะ คะณะ ชญานะ ปูชะ โหะ༔

ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

ฮรี༔ โว โง   โช กู   นัง ทา เย༔
หรีะ༔ แก่นแท้คือพระธรรมกายอมิตาภะ༔
རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

รัง ชิน   ลง กู   เจน เร ซกิ༔
ธรรมชาติคือพระสัมโภคกายอวโลกิเตศวร༔
ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་༔

ทุก เจ   ตรุล กู   เป มา จุง༔

ศักยภาพแห่งความกรุณาคือพระนิรมาณกายเปม่า จุงเน่ (ปัทมสัมภวะ)༔
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སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

กู ซมุ   เยร์ เม   โค ลา โต༔

ขอสรรเสริญท่าน พระตรีกายคุรุผู้เป็นหนึ่งเดียวกัน༔
རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས༔

ริก ซิน   ลา มา   กุน กี โง༔

ท่านผู้เป็นองค์รวมของวิทยาธรคุรุทุกพระองค์༔
ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔

ยี ดมั   ฉี โทร   โคร์ โล จูร์༔

เป็นจักรพรรดิแห่งเทพยีดัมทั้งปางสันติและปางพิโรธ༔
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔

ปา โว   คาน โดร   ซก กี เจ༔

เป็นเจ้าแห่งหมู่พระวีระและพระฑากินี༔
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

จา ซมุ   กุน ดู   โค ลา โต༔

ขอสรรเสริญท่าน ผู้เป็นองค์รวมแห่งมูลกะทั้งสาม༔
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔

ชก จู   เกียล วา   เซ เจ กี༔

ขอสรรเสริญคุรุผู้ประสูติจากสมุทร แก่นแท้แห่งพระรัตนตรัย༔
ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས༔

เย เช   ลู เจน   เด ชิน เช็ก༔

ผู้เป็นพระตถาคตที่มีกายแห่งปัญญาญาณเดิมแท้༔
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མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ༔

ชก ซมุ   โง โว   โซ เก เจ༔
ของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ༔
གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་ལ་བསྟོད༔

โจ โคร์   ตรุล ปาร์    เจ ลา โต༔
ทั้งประธาน บริวาร พร้อมทั้งนิรมาณกาย༔
དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔

เด ต้าร์   โช จิง   โต เป ทู༔
ด้วยอำานาจแห่งการถวายบูชาและสรรเสริญนี้༔
གནས་སྐབས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་དང་༔

เน กั้บ   นัม ฉี   ทริน เล ดัง༔
ในระดับเฉพาะหน้า ขอให้กิจทางธรรมทั้งส่ีสำาเร็จ༔
མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གྱི༔

ทาร์ ทุก   ชี เม   กู ซมุ กี༔
ในระดับปรมัตถ์ ขอให้ได้บรรลุ༔
གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔

โก พัง   เซ ดีร์   ดรุบ จูร์ จกิ༔
สภาวะแห่งพระตรีกายอันเป็นอมตะในชาตินี้เถิด༔

དེ་ནས་ཛབ྄་ཀིྱ་དགོངས་པ་ནི༔
จิตตรัสรู้แหง่การสาธยายมนตร์༔
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

เย เช   เซ็ม เป   ทุก กา รู༔
ท่ามกลางตลับแห่งพระอาทติย์พระจันทร์ คืออุปายะ (วิธีการ) และปัญญา༔

36



ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གའུའི་དབུས༔

ทับ เช   ณี เด   กาอู อู༔
กลางหัวใจของชญานสัตวะ༔
ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཧྲིཿདམར་པོ༔

ติง ซิน   เซ็ม เป   ฮรี มาร์ โป༔
มีอักขระ ฮรี [ཧྲིཿ] สีแดง แห่งสมาธิสัตวะ༔
དེ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོར༔

เด ทาร์   งัก เทร็ง   เย ซู โคร์༔
รอบอักขระ ฮรี นั้น มีมาลามนตร์หมุนเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)༔
འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔

เหวอ กี   จา ซมุ   ลา ซก โช༔
รัศมีฉายออกมา ถวายบูชาแด่ทวยเทพมูลกะทั้งสาม༔
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔

จิน ลับ   โง ดรุบ   รัง ลา ทมิ༔
รวมพรและสิทธิเข้ามาสู่ตัวเราแล้ว༔
སླར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

ลาร์ โทระ   โน จู   โง ซิน จงั༔
ฉายออกมาอีกคร้ังหนึ่ง ชำาระความยึดถือโลกและสรรพชีวิตในโลกว่าเป็นจริง༔
ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་བསམ༔

ลา งัก   เย เช   โคร์ โลร์ จูร์༔
โลกและสรรพชีวิตในโลกกลายเป็นจักระแห่งเทพ มนตร์ และปัญญาญาณ༔
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เปมา เดวา ดากินี ซาร์วา ซิดดี พาลา ฮุง อา༔
โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สรรวะ สิทธิ พะละ หูม อาะ༔

དེ་ལྟར་བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་སྔགས༔

สาธยายมนตร์แห่งข้ันตอนการปฏิบัติและข้ันตอนการบรรลุ༔
རྩེ་གཅིག་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་བཟླཿ

หน่ึงล้านสองแสนจบ ด้วยจิตแนว่แน่เป็นหนึ่งเดียวเช่นนี้༔
དངོས་སམ་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུ༔

จะเกิดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการบรรลสุิทธิ༔
དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་༔

ให้เห็นประจักษ์ เหน็ด้วยประสบการณ์ หรือเหน็ในความฝนั༔

ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔

གསུམ་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔

3.   การปฏิบัติกิจ  ༔
མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔

เริ่มต้นดว้ยการถวายบูชาและสรรเสริญ༔

གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས༔

อัญเชิญสมยะหวัใจของเทพดว้ยการสวดบทนี้༔
མི་ཕྱེད་དད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔

ด้วยท่วงทำานองวิงวอนจากหัวใจพร้อมทั้งเลน่เครื่องดนตรี ด้วยศรัทธาแนว่แน่ไม่คลอนแคลน༔
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔

โอม อา ฮุง༔ กา ดัก   ยิง กี   โพ ดรัง เน༔
โอม อาะ หูม༔ ขออัญเชิญสมยะหัวใจของพระวัชระผู้ประสูติจากสมุทร༔
ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར༔

โง โว   โช กู   เวอ มี จูร์༔
ผู้เป็นแก่นแท้ธรรมกายแห่งแสงสว่างอันไม่แปรเปล่ียน༔
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

โซ เก   โดร์ เจ   ทกุ ดัม กุล༔                                   
จากวิมานแห่งห้วงอันบริสุทธ์ิแต่เดิมแท้༔
གཟུང་འཛིན་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

ซุง ซิน   ฉี เว   ทริน เล โจ༔
โปรดทำาพุทธกิจคือการขจัดความยึดติดแบ่งแยกทวิภาวะเถิด༔
ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔

ลุน ดรุบ   ริก เป   โพ ดรัง เน༔
ขออัญเชิญสมยะหัวใจของพระผู้สวมสร้อยประคำากระโหลกศีรษะทั้งห้าพุทธสกุล༔
རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔

รัง ชิน   ลง กู   ณิง เจ เตร์༔
ผู้เป็นธรรมชาติสัมโภคกาย ขุมทรัพย์แห่งความกรุณา༔
ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

โท เทรง   ริก เง   ทุก ดมั กุล༔

จากวิมานแห่งความตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นเอง༔
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ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

เย เช   เก เป   ทริน เล โจ༔
โปรดทำาพุทธกิจคือการเพิ่มพูนปัญญาญาณเถิด༔
ཟུང་འཇུག་འགྲོ་འདུལ་ཕོ་བྲང་ནས༔

ซุง จุก   โดร ดุล   โพ ดรัง เน༔
ขออัญเชิญสมยะหัวใจของพระนิรมาณกายผู้ประเสริฐทั้งแปด༔
ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲུལ་པའི་གར༔

ทุก เจ   กุน คับ   ตรุล เป การ์༔
ผู้สร้างการร่ายรำาที่แผ่ความสามารถไปทุกแห่งหน༔
མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

เซน ชก   เก กี   ทุก ดัม กุล༔
จากวิมานแห่งการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่ฝึกสรรพชีวิต༔
རླུང་སེམས་དབང་འདུས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

ลุง เซ็ม   วัง ดู   ทริน เล โจ༔
โปรดทำาพุทธกิจคือการควบคุมลมปราณและจติให้อยู่ในอำานาจ༔
སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔

กู ฉี   เยร์ เม   โพ ดรัง เน༔
ขออัญเชิญสมยะหัวใจของพระปัทมะผู้ดุร้าย༔
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཧེ་རུ་ཀ༔

จา ซมุ   กุน ดู   เฮ รู กา༔
เหรุกะผู้เป็นองค์รวมของมูลกะทั้งสาม༔
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པདྨ་དྲག་པོའི་ཐུགས་དམ་སྐུལ༔

เป มา   ดรัก โป   ทกุ ดมั กุล༔
จากวิมานแห่งกายทั้งส่ีที่เป็นหนึ่งเดียวกัน༔
གཉིས་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

ณี ซิน   ซาร์ โจ   ทริน เล โจ༔
โปรดทำาพุทธกิจคือการตัดรากถอนโคนความยึดติดแบ่งแยกทวิภาวะเถิด༔
གཟུགས་སྣང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་ཟློག༔

ซุก นัง   โดร์ เจ   กู รู ดก༔
โปรดทำาพุทธกิจคือการหลุดพ้นจากการเกิดและความตาย༔
སྲོག་རྩོལ་དབུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་སྟིམས༔

ซก จล   อู เม   ชัก กยาร์ ติม༔
แปรเปล่ียนรูปกายที่ปรากฏทั้งหมดให้กลายเป็นกายวัชระ༔
རྟོག་ཚོགས་གདོད་ནས་རང་གྲོལ་བར༔

ตก ซก   โด เน   รัง โดรล วาร์༔
สลายลมปราณพลังชีวิตสลายเข้าสู่อวธูติมุทรา (ช่องนาฑิช่องกลาง)༔
སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

เก ชี   เดรล เว   ทริน เล โจ༔
และความคิดปรุงแต่งทั้งหมดสลายไปเองแตแ่รกเร่ิมเถดิ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ซาร์วา การ์มา ซิดดี พาลา ฮุง อา༔
โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี สรรวะ กรรมะ สิทธิ พะละ หูม อาะ༔
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จากนัน้ ใหต้ั้งนิมิตว่า༔

ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔

ลา ซก   กุน กี   ทุก กา เน༔
รัศมีแห่งความกรุณาเปล่งออกจากกลางหัวใจของทวยเทพทุกองค์༔
ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔

ทุก เจ   เหวอ เซร์   ชก จูร์ โทระ༔
ฉายตลอดทั้งสิบทศิ༔
ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔

ทุน มง   ชก กี   โง ดรุบ ดัง༔
สิทธิทั้งสามัญและสูงสุด༔
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་བསམ༔

ทริน เล   นมั ฉี   ดรุบ ปาร์ จูร์༔
กับพุทธกิจทั้งส่ีสำาเร็จผล༔

སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔

สวดมนตร์แห่งข้ันตอนปฏิบัติเพ่ิมเติม:༔
ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔

โอม ชานติม กูรู โซฮา༔

โอม ศานติม กุรุ สวาหา༔

་པུཥྟ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔

บรุม ปุชตมิ กุรุ โอม༔

ภรูม ปุศติม กุรุ โอม༔
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ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ

ฮรี วาชัม กุรุ โฮ༔
หรีะ วาศัม กุรุ โหะ༔

ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

ฮุง มารายา เพ༔
หูม มาระยะ ผัฏ༔

ཅེས་བཟླས་རླུང་སེམས་དབྱིངས་ལ་བསྐྱལ༔

สวดมนตร์นี้ เมื่อนำาลมปราณและจิตเข้าไปสู่หว้งอากาศ༔

རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་འགྲུབ༔

ไม่ว่าจะเริ่มกิจใดในพุทธกิจทั้งสี่ก็ตาม พุทธกิจนัน้จะสำาเร็จ༔

ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔
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บทถวายคณจักรบูชา

ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔

เครื่องถวายคณจักรบูชาในระหว่างช่วงปฏิบัติมีดังนี้༔
ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་དམ་ཚིག་རྫས༔

เตรียมอาหารและเครื่องดื่มคืออุปายะและปัญญา พร้อมทั้งของถวายสมยะ༔

གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ༔

อันสะอาดและจัดวางไว้อย่างงดงาม༔

ปลุกเสกเคร่ืองถวายบูชา
བདུད་རྩིས་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔

พรมนำ้าอมฤตและปลุกเสกดังนี้:༔
ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔

ฮรี༔ ดาค ณี   ทกุ เล   เวอ โทระ เป༔
ฮรี༔ แสงสว่างฉายออกจากกลางหัวใจข้าพเจ้า༔
ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས༔

ซก กี   โง ซิน   เซ็ก โตร์ จัง༔
เผา พดั และชำาระความยึดตดิในเคร่ืองบูชาว่ามีอยู่จริง༔
ཕྱི་སྣོད་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔

ชี โน   เด เช็น   กา ปา ลาร์༔
โลกภายนอกกลายเป็นถ้วยกปาละแห่งมหาสุข༔
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ནང་བཅུད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར༔

นัง จู   โด ยน   ดู ซีร์ จูร์༔
สรรพชีวิตภายในโลกกลายเป็นอมฤตที่น่าปรารถนา༔

ར ྃ་ཡ ྃ་ཁ ྃ༔

รัม ยมั คัม༔
รัม ยัม ขัม༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

โอม อา ฮุง ฮรี༔
โอม อาะ หูม หรีะ༔

དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔

อั  ญเชิญนาบุญแห่งการสั่งสม  ༔
ཧྲཱི༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ནས༔

ฮรี༔ อก มนิ   เด เช็น   ฉิง คัม เน༔
หรีะ༔ ขออัญเชิญพระธรรมกายแห่งแสงสว่างอันไม่แปรเปล่ียน༔
ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ལ༔

โช กู   เวอ มี   จูร์ วา ลา༔
ผู้แวดล้อมด้วยพระสุคตอันเป็นบริวารมากล้นดังมหาสมุทร༔
བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

เด เช็ก   กยา โซ   โคร์ กี โกร์༔
จากพุทธเกษตรมหาสุขอันประเสริฐสุด༔
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ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ซก ลา   เจ็น เดร็น   เช็ก ซู โซล༔
มาสู่คณจักระนี้ โปรดเสด็จมาเถิด༔
ལྷོ་ཕྱོགས་རི་པོ་ཏ་ལ་ནས༔

โล ชก   รี โป   ตา ลา เน༔
ขออัญเชิญพระสัมโภคกายอวโลกิเตศวร༔
ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ༔

ลง กู   ทกุ เจ   เชน โป ลา༔
ผู้แวดล้อมด้วยพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์อันเป็นบริวารมากล้นดังมหาสมุทร༔
རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

เกียล เซ   กยา โซ   โคร์ กี โกร์༔
จากพทุธเกษตรภเูขาโปตละทางทิศใต้༔
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ซก ลา   เจ็น เดร็น   เช็ก ซู โซล༔
มาสู่คณจักระนี้ โปรดเสด็จมาเถิด༔
ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས༔

โล นุบ   งา ยับ   ปัล รี เน༔
ขออัญเชิญพระนิรมาณกายผู้สวมสร้อยประคำากระโหลกศีรษะมนุษย์༔
སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ༔

ตรุล กู   เป มา   โท เทรง ลา༔
ผู้แวดล้อมด้วยมูลกะท้ังสามอันเป็นบริวารมากล้นดังมหาสมุทร༔
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རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

จา ซมุ   กยา โซ   โคร์ กี โกร์༔
จากพทุธเกษตรภูเขาสีทองแดงในทวีปจามระทางทิศตะวันตกเฉียงใต้༔
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ซก ลา   เจ็น เดร็น   เช็ก ซู โซล༔
มาสู่คณจักระนี้ โปรดเสด็จมาเถิด༔
གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྣམས་ནས༔

เน ยูล   ทูร์ โทระ   เก นัม เน༔
ขออัญเชิญพระธรรมบาลมานิง (ผู้ไร้เพศ) แห่งปัญญาญาณ ผิวกายสีดำา༔
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག༔

เย เช   กน โป   มา นงิ นัก༔
ผู้แวดล้อมด้วยพระธรรมบาลอันเป็นบริวารมากล้นดังมหาสมุทร༔
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

โช กยง   กยา โซ   โคร์ กี โกร์༔

จากสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ แผ่นดิน และป่าช้าทั้งแปด༔
ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ซก ลา   เจ็น เดร็น   เช็ก ซู โซล༔

มาสู่คณจักระนี้ โปรดเสด็จมาเถิด༔
ཚོགས་ཁང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་༔

ซก คัง   รัง ชิน   ตรุล เป ฉงิ༔

โปรดประสาทพรให้สถานทีถ่วายคณจักรบูชาเป็นพุทธเกษตรธรรมชาติ
แห่งนิรมาณกาย༔
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ཚོགས་རྫས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔

ซก เจ   ซกั เม   ดู ซี จู༔
เคร่ืองถวายคณจักรบูชาเป็นแก่นแท้ของอมฤตอันปราศจากมลทิน༔
སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་དང་སྔགས༔

นัง ดรัก   ริก ปา   ลา ดัง งัก༔
รูปที่เห็นกลายเป็นเทพ เสียงที่ได้ยินกลายเป็นมนตร์༔
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔

เย เช   เชน โปร์   จิน พบ จิก༔
และความรับรู้กลายเป็นปัญญาญาณ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ดาร์มาปาลา 
ซาปาริวารา เบนจา ซามายา จา จา༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี ธรรมปาละ 
สะปะริวาระ วัชระ สะมะยะ ชะ ชะ༔

ถวายเคร่ืองบูชาส่วนแรก
ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས༔

แบ่งเครื่องถวายบูชาส่วนที่ดีที่สุดเปน็สามส่วน༔

དང་པོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔

ถวายบูชาสว่นแรกเป็นมหาสมุทรแห่งกามคุณทีน่่าพอใจ:༔
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔

โอม อา ฮุง༔  นัง วา   โน กี   กา ปา ลาร์༔
โอม อาะ หูม༔  ตอร์ม่าเคร่ืองถวายคณจักรบูชาคือแก่นของสังสารวัฏ༔
སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

ซี ปา   จู กี   ซก โตร์ ชัม༔
จัดเตรียมไว้ในถ้วยกปาละคือโลกที่ปรากฏ༔
འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

โด ยน   กยา โซ   โช ตริน ดี༔
ขอให้ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามพึงพอใจ༔
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

จา ซมุ   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ด้วยมวลเมฆเคร่ืองถวายบูชาคือกามคุณอันมหาศาลดุจมหาสมุทรนี้༔
ལྷུན་གྲུབ་ཕུང་པོའི་ཀ་པཱ་ལར༔

ลุน ดรุบ   พุง โป   กา ปา ลาร์༔

ตอร์ม่าเคร่ืองถวายคณจักรบูชาคือช่องนาฑิ ลมปราณ และพินทุ༔
རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

จา ลุง   ทิก เล   ซก โตร์ ชัม༔

จัดเตรียมไว้ในถ้วยกปาละคือขันธ์อันเกิดขึ้นเอง༔
སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

นัง ตง   ซงุ จกุ   โช ตริน ดี༔

ขอให้ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามพึงพอใจ༔
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རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

จา ซมุ   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ด้วยมวลเมฆเคร่ืองถวายบูชาคือรูปปรากฏและศูนยตาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้༔
འོད་གསལ་དབུ་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔

เวอ เซล   อู เม   กา ปา ลาร์༔
ตอร์ม่าเคร่ืองถวายคณจักรบูชาคือการควบคุมปราณพลังชีวิต༔
སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

ซก จล   คา โจร์   ซก โตร์ ชัม༔
จัดเตรียมไว้ในถ้วยกปาละคือความประภัสสรของช่องนาฑิช่องกลาง༔
གྲགས་སྟོང་རང་གྲོལ་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

ดรัก ตง   รัง โดรล   โช ตริน ดี༔
ขอให้ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามพึงพอใจ༔
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

จา ซมุ   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ด้วยมวลเมฆเคร่ืองถวายบูชาคือเสียงศูนยตาที่ได้ยินและทำาให้หลุดพ้นเองนี้༔
ལུགས་ལྡོག་ཐིག་ལེའི་ཀ་པཱ་ལར༔

ลุก ดก   ทกิ เล   กา ปา ลาร์༔

ตอร์ม่าเคร่ืองถวายคณจักรบูชาคือปัญญาญาณแห่งความเบิกบานทั้งส่ี༔
དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

กา ฉี   เย เช   ซก โตร์ ชัม༔

จัดเตรียมไว้ในถ้วยกปาละคือหยาดพินทุทวนลำาดับ༔
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བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

เด ตง   เยร์ เม   โช ตริน ดี༔
ขอให้ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามพึงพอใจ༔
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

จา ซมุ   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ด้วยมวลเมฆเคร่ืองถวายบูชาคือความสุขและศูนยตาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้༔
གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔

ฉี ยิง   โด เม   กา ปา ลาร์༔
ตอร์ม่าเคร่ืองถวายคณจักรบูชาคือปัญญาญาณทีฉ่ายปรากฏขึ้นตั้งแต่ฐาน༔
གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

ชี นัง   เย เช   ซก โตร์ ชัม༔
จัดเตรียมไว้ในถ้วยกปาละคือห้วงฐานที่มีมาแต่เดิมแท้༔
བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔

ลา เม   ชก กี   โช ตริน ดี༔
ขอให้ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามพึงพอใจ༔
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

จา ซมุ   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ด้วยมวลเมฆเคร่ืองถวายบูชาอันประเสริฐไม่มีส่ิงใดย่ิงกว่านี้༔
ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་ཀ་པཱ་ལར༔

ยิด ชิน   โด จงุ   กา ปา ลาร์༔
ตอร์ม่าเคร่ืองถวายคณจักรบูชาคืออาหารและเคร่ืองดื่ม༔
བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔

ซา จา   ตงุ เว   ซก โตร์ ชัม༔

จัดเตรียมไว้ในถ้วยกปาละจินดามณีสารพัดนึก༔
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ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

ลง โจ   นมั ปา   ทมั เจ เป༔
ขอให้ทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสามพึงพอใจ༔
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

จา ซมุ   ลา ซก   เณ จูร์ จิก༔
ด้วยโภคสมบัติชนดิต่าง ๆ อันมหาศาลไม่ส้ินสุด༔
འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷས༔

ชี เม   จา ซุม   กิล โคร์ เล༔
ขอทวยเทพมัณฑละแห่งมูลกะท้ังสามอันเป็นอมตะ༔
ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི༔

ชี นัง   ซัง วา   เด โค เน༔
โปรดรับเคร่ืองถวายคณจักรบูชานี้༔
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔

ซก กี   โช ปา   ดี เฉ ลา༔
อันเป็นเคร่ืองถวายบูชาภายนอก ภายใน ระดับลับ และความเป็นเช่นนั้น༔
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ จล༔
แล้วประทานสิทธิทั้งสูงสุดและสามัญเถดิ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เดวา ดากินี ดาร์มาปาลา 
ซาปาริวารา คาณาจักรา ปูจา โฮ༔

โอม อาะ หูม วัชระ คุรุ เธวะ ธากินี ธรรมะปาละ 
สะปะริวาระ คะณะจักระ ปูชะ โหะ༔
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བར་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔

ถวายบูชาสว่นทีส่องสำาหรบัสารภาพขอขมากรรมศีลสมยะที่เสื่อมขาด:༔

ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔

โฮ༔ ทก เม   ดู เน   ดัน เต บาร์༔
โหะ༔ ขอสารภาพและขอขมาบาป มลทิน และศีลสมยะที่เส่ือมขาดทั้งหมด༔
ལས་དང་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་གིས༔

เล ดัง   ณน มง   เฉน วัง กี༔
ทีไ่ด้สะสมมาด้วยอำานาจกรรมและกิเลสครอบงำา༔
བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན༔

ซัก เป   ดิก ดริบ   เณ ตุง กุน༔
นับตั้งแต่เวลาอันยาวนานไร้จุดเร่ิมต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้༔
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔

ซก กี   โช เป   กงั ฉิง ชัก༔
ด้วยการถวายคณจักรบูชา༔
ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔

สวดมนตร์ร้อยพยางค์༔

ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔

สุดท้าย ขจัดให้หลุดพ้นและถวาย :༔
ཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས༔

ฮุง༔ ดาค ตู   ตา เว   ดรา ดัง เกก༔
หูม༔ ขอขจดัศัตรูและอุปสรรคคือความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตน༔
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བདག་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ༔

ดาค เม   โดร์ เจ   ซน กี เดรล༔
ด้วยอาวุธคือวัชระแห่งความไร้อัตตาตัวตน༔
ཕུང་ཁམས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔

พุง คัม   ริก เง   ดัม ซิก เซ༔
ขอถวายขันธ์ ธาตุ และเคร่ืองถวายบูชาสมยะแห่งพทุธสกุลทั้งห้า༔
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔

จา ซมุ   ลา ซก   เฉล ดู โจร์༔
เข้าสู่โอษฐ์ของทวยเทพแห่งมูลกะทั้งสาม༔

སརྦ་ཤཱའ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

ซาร์วา ชาตรูน บกิาเนน มารายา มาฮา เปนจา อมริตา ปูจา โฮ༔
สรรวะ ศาตรูน วิฆนาน มาระยะ มะหา ปัญจะ อมฤตะ ปูชา โหะ༔

དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

จากนัน้ ถวายบูชาด้วยวัชรสมยะอันน่าพึงใจ༔

འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་༔

และอมฤตแห่งโพธิจติที่รวมกัน༔

སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་མཆོད༔

แด่เทพผู้เป็นมณัฑละแห่งร่างกายตนเอง༔
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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
ที่ปฏิบัตกิับคุรุสาธนะทั่วไป

นามว่า มวลเมฆแหง่การสั่งสมทั้งสอง
ท่านเตร์เซ่ ตุลกุ ชกทรูล รนิโปเช รจนา

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།

จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มี แลว้สวดว่า
ར ྃ་ཡ ྃ་ཁ ྃ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔

รัม ยัม คัม༔  เย เช   เม ลุง   ชู ยี   โง นัง จัง༔ รัม ยัม ขัม༔
ไฟ ลม และนำ้าแห่งปัญญาญาณชำาระความยึดติดในส่ิงที่ปรากฏว่าเป็นจริง༔

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།

ปลุกเสกดว้ยคำาว่า 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༔   อู เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซัม༔
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༔

ยัม 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   มัง โป โกร์༔
มีฑากินีจำานวนมากแวดล้อม༔
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༔
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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༔
ขอพระองค์โปรดประสาทพรแก่สถานที่อันศักดิ์สิทธ์ินี้༔
ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔

ชก โช   เย เช   ดุด ซร์ จูร์༔
เปล่ียนแปลงเคร่ืองถวายคณจักรบูชาให้เป็นอมฤตแห่งปัญญาญาณ༔

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔

ดรุบ ชก   ดาค ลา   วัง ฉี กูร์༔

โปรดประทานมนตราภิเษกทั้งส่ีให้แก่ข้าพเจ้า โยคีผู้ประเสริฐ༔

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

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

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ จล༔
โปรดประทานสิทธิสูงสุดและสามัญเถิด༔
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บทสัง่สม
ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

ฮรี༔    ดู ซมุ   ซงั เก   กู รู   ริน โป เช༔
ฮรี༔    พระพทุธเจ้าทั้งสามกาล 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   กุน เซล   ดู ดุล   ดรัก โป จัล༔
ผู้ทรงพลังอำานาจแรงกล้า ขจัดอุปสรรคทั้งปวงและปราบมาร༔
རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

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

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

เด ตง   ซุง จุก   ซก กี   เก โช บุล༔
แดท่วยเทพมัณฑละแห่งวิทยาธระจำานวนมากล้นดังมหาสมุทร༔
ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔

ทุก ดัม   กัง จูร์   ณัม ชัก   ดกิ ตุง ชัก༔
ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปและศีลที่เส่ือมขาดทั้งหมด โปรดต่อศีลสมยะให้บริบูรณ์༔
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གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

โซล วา   เดบ โซ   ชิน กี   ลบั ตู โซล༔
ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระองค์โปรดประสาทพร༔

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

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

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

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

โอม อา ฮุง   เบนจา   กูรู   เปมา   ซิดดี   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།། །།

ครั้นได ้รบัอน ุญาตจากท่านผ ู้ส ูงสดุแลว้ ท ่านผ ู้มนีามว ่า ชกล ิง เตร ์เซ ่ ตลุก ุ น ิรมาณกายของ
บุตรท่านเตร์ตน ชกจูร์ ลิงปะ จึงรจนา ด้วยศิษย์นามว่า ดูดุล วิงวอนพร้อมทั้งถวายเครื่องบูชา 
ศุภัม ขอความดีงามจงบังเกิด
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ถวายเคร่ืองบูชาส่วนที่เหลือ
ལྷག་གཏོར་བསྡུས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔

รวมตอร์ม่าที่เหลือแล้วปลุกเสก สวดว่า:༔

ཕེཾ་ཕེཾ༔  དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་ཡི༔

เพม เพม༔ กิล โคร์   มู เรน   กยง วา ยี༔
เผม เผม༔ หมู่เทพผู้มีอำานาจ กิง และยักษ์ลังกา༔
དབང་ཕྱུག་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔

วัง ชุก   กิง ดัง   ลงั เก ซก༔
ผู้รักษาชายขอบมัณฑละ༔
དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་བཞེས་ལ༔

ปัล กี   พัม พับ   ดิ เฉ ลา༔
โปรดรับเคร่ืองถวายบูชาส่วนเหลืออันประเสริฐนี้༔
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

จล เว   ทริน เล   ดรุบ ปาร์ โจ༔
และทำากิจทางธรรมที่มอบหมายไว้ให้สำาเร็จเถิด༔

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལཾི་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔

โอม อุจฉสิตา บาลิงตา ภุญชา โฮ༔
โอม อุจฉษิฏะ พะลิงตะ ภุญชะ โหะ༔
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སྲུང་མར་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བསྒྲག༔

ประกาศคำาสัตย์ที่พระธรรมบาลทั้งหลายสาบานไว้ในอดตี  ༔

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨེ་ཀ་ཛ༔

ฮุง โจ༔ ยิง กี   ทิก เล   เอ กา จา༔
หูม ภโยะ༔ พระแม่เอกชาฏิ คือพินทุแห่งห้วงอากาศ༔
རིག་པ་རང་ཤར་རཱ་ཧུ་ལ༔

ริก ปา   รัง ชาร์   รา หุ ลา༔
พระราหุละ (ราหู) คือความตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นเอง༔
གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་ནིང་ནག༔

ณี เม   เย เช   มา นงิ นัก༔
พระธรรมบาลมานิง (ผู้ไร้เพศ) ผู้มีผิวกายสีดำา คือปัญญาญาณที่พ้นเหนือทวิภาวะ༔
རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔

จู ซุม   เดร็ก เป   ซก ดัง เจ༔
พร้อมด้วยเหล่าปีศาจเดร็กป้าทั้งสามชนิด༔
སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་ཆེ་བའི་མཆོག༔

งน เซ   กนุ ซัง   เช เว ชก༔
โปรดมาสู่ที่นี้และรับตอร์ม่าแห่งเคร่ืองถวายสมยะ༔
པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སྤྱན་སྔ་རུ༔

เป มา   โท เทรง   เจน งา รู༔
เหมือนดังที่เคยให้สัตย์สาบานไว้ในอดีต༔
ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན༔

จิ ตาร์   ฉัล เฉ   ดมั เจ ฉิน༔
ต่อหน้าพระสมันตภัทระผู้ประเสริฐสุด༔
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འདིར་གཤེགས་དམ་རྫས་གཏོར་མ་ལོངས༔

ดีร์ เช็ก   ดัม เซ   โตร์ มา ลง༔
และคุรุเปม่า โทเทรง (คุรุปัทมะผู้สวมสร้อยประคำากระโหลกศีรษะมนุษย์)༔
རིག་འཛིན་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

ริก ซิน   ดาค จกั   โคร์ เจ กี༔
โปรดขจัดความตายก่อนเวลาอันควรและอุปสรรค༔
དུས་མིན་འཆི་དང་བར་ཆད་སོལ༔

ดู มนิ   ชี ดัง   บาร์ เช โซล༔
ของพวกเราวิทยาธระพร้อมทั้งบริวาร༔
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སློབ་སྤེལ༔

เซ โซ   ปัล โจร์   โคร์ ลบ เปล༔
เพิ่มพูนอายุ บุญกุศล สิริ ทรัพย์สมบัติ และบริวาร༔
རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

นัม ฉี   ทริน เล   ดรุบ ปาร์ โจ༔
และทำาให้กิจทางธรรมทั้งส่ีสำาเร็จผลเถิด༔

ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལཾི་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ

ชรี เบนจา ดาร์มาปาลา ซาปาริวารา อิดัม บาลงิตา ภุญชา โฮ༔
ศรี วัชระ ธรรมะปาละ สะปะริวาระ อิทัม พะลิงตะ ภุญชะ โหะ༔
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བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔

ดูแลเทพธิดาเต็นม่าด้วยนำ้าสำาหรับชำาระ  ༔
ཧཱུྃ༔ དུས་སྦྱོར་འཕོ་བ་གནས་དག་པའི༔

ฮุง༔ ดู โจร์   โพ วา   เน ดัก เป༔
หูม༔ ท่ามกลางห้วงที่ความจริงแทท้ั้งสิบสองประการ༔
བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀློང་༔

เด็น ดน   เย็น ลัก   จุง ณี ลง༔
แห่งจักรราศีทีแ่ปรเปล่ียนเป็นสถานที่อันบริสุทธ์ิ༔
ཡེ་ཤེས་གྲུབ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་ཚུལ༔

เย เช   ดรุบ กยัง   เล กี ซุล༔
แม้ว่าพวกท่านจะเป็นชญานสัตวะแล้ว ท่านก็ยังนิรมาณกายมาเป็นกรรมสัตวะ༔
བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔

เผอ คัม   กยง เว   เตน เม ซก༔
เป็นกลุ่มเทพธิดาเต็นม่าผู้ปกป้องแผ่นดินทิเบตและคาม༔
ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔

อา ซู   รา ยี   ทรัก พุก ตู༔
โปรดมาที่นี้ สู่มัณฑละของมูลกะทั้งสาม༔
འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔

ชี เม   เป มา   จุง เน กี༔
โปรดมาสู่ที่รวมของเหรุกะ༔
ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བཞིན༔

จิ ตาร์   กา โก   ดัม ชัก ฉิน༔
ดังทีท่่านได้รับพระบัญชาจากองค์คุรุปัทมสัมภวะผู้เป็นอมตะ༔
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ཚུར་གཤེགས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

ซูร์ เช็ก   จา ซุม   กิล โคร์ ดู༔
และได้ให้คำาสัตย์สาบานไว้༔
ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་འདུ་བར་སྦྱོན༔

เฮ รู   กา ยี   ดู วาร์ จน༔
ณ ถำ้าอสุระ༔
བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔

เชล ชู   ดู ซิ   ดิ โซล ลา༔
โปรดรับนำ้าอมฤตชำาระล้างนี้༔
གངས་ཅན་འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་དང་༔

คัง เจน   โดร กุน   เด วา ดงั༔
ทำากิจทางธรรมเพื่อให้สรรพชีวิตในแผ่นดินทิเบตทั้งหมดสุขสบาย༔
བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

เต็น ปา   ดาร์ เว   ทริน เล โจ༔
และพระศาสนาแผ่ไพศาลเถิด༔

མ་མ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

มามา ฮริง ฮริง อัมริตา ปูจา โฮ༔
มะมะ หรีง หรีง อมฤตะ ปูชะ โหะ༔
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ལས་མཐའ་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་བསྡུ༔

จบการปฏิบัติด้วยการร่ายรำาวัชระ  ༔
ཧཱུྃ༔ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔

ฮุง༔ ณี ซิน   ทรูล เป   ดัม ซี ซก༔
หูม༔ เหล่าปีศาจผู้ละเมิดสมยะ คือความหลงผิดยึดตดิแบ่งแยกทวิภาวะ༔
རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དབྱིངས་སུ་མནན༔

นัม ทาร์   ซมุ เด็น   ยงิ ซู เนน༔
ถูกปราบในห้วงแห่งการหลุดพ้นทั้งสามประการ༔
རྡོ་རྗེའི་གར་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པས༔

โดร์ เจ   การ์ กี   เก ตับ เป༔
และถูกประทับด้วยการร่ายรำาวัชระ༔
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔

ฉัง ชุบ   บาร์ ดู   มา ดัง ชิก༔
อย่าได้ลุกขึ้นมาอีกเลย ตราบจนกว่าจะบรรลุการตรัสรู้༔

སརྦ་ཤཱ་ཏྲུན་བིགྷྣན་སཱྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔

ซาร์วา ชาตรูน บิกาเนน ซาตัม บายา เนน༔
สรรวะ ศาตรูน วิฆนาน สตวัมภะยะ นัน༔

དེ་ལྟར་བརྩོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པར༔

ผูป้ฏิบัติิธรรมที่เพียรพยายามเช่นนี้༔
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔

ครั้นสั่งสมบุญและปัญญาบริบูรณ์แล้ว༔
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མི་མཐུན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

เหตุปจัจัยที่ไมด่ีและอุปสรรคจะถูกขจัดสิ้น༔

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་འགྱུར༔

และไดบ้รรลสุิทธิทีป่รารถนาโดยพลนั༔

ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔

III.   บทท้าย  ༔
དང་པོ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔

1.   รับสทิธิ  ༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་དངོས་གྲུབ་མཛོད༔

โอม อา ฮุง༔ จิน ลับ   เตร์ เช็น   โง ดรุบ โจ༔
โอม อาะ หูม༔ เทพผู้เป็นใหญ่ ผู้โปรยฝนคือกิจทางธรรม༔
ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས་ལྷག་པའི་ལྷ༔

ทริน เล   ชาร์ เบบ   ลัก เป ลา༔
ผู้เป็นขุมทรัพย์แห่งพรอันย่ิงใหญ่ ขุมสมบัตแิห่งสิทธิ༔
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔

จา ซมุ   กุน ดู   ลา ซก นัม༔
ทวยเทพทั้งหลายผู้เป็นองค์รวมแห่งมูลกะท้ังสาม༔
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དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔

เดง ดีร์   นลั โจร์   ดาค จกั ลา༔
โปรดประทานสิทธิแห่งอายุอันเป็นอมตะ ทรัพย์สมบัติที่ไม่รู้จักหมดส้ิน༔
འཆི་མེད་ཚེ་དང་འཛད་མེད་ནོར༔

ชี เม   เซ ดัง   เจ เม โนร์༔
พลังอำานาจ พลังมนตร์ การเข้าสู่สมาธิ༔
ནུས་པ་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔

นู ปา   งกั ดัง   ติง ซิน โก༔
กิจทางธรรมทั้งส่ี สิทธิสามัญทั้งแปด༔
ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔

เล ฉี   ดรุบ ปา   เชน โป เก༔
สภาวะแห่งวิทยาธระทั้งส่ีระดับ สิริแห่งพลังทั้งสิบ༔
རིག་འཛིན་བཞི་དང་དབང་བཅུའི་དཔལ༔

ริก ซิน   ฉี ดัง   วัง จู ปัล༔
สิทธิทั้งสูงสุดและสามัญ༔
སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔

กู ดงั   เย เช   เยร์ เม เป༔
แห่งกายและปัญญาญาณที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔

ทุน มง   ชก กี   โง ดรุบ นัม༔
แก่พวกเราผู้ปฏิบัติธรรม ท่ีนี่และบัดนี้༔
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ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔

ถัน ต้า   ณี ดู   เจล เน กยงั༔
โปรดประทาน ณ บัดนี้ทันที༔
དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

ดน ณี   ดรุบ ปาร์   เจ ดู โซล༔
โปรดทำาให้ประโยชน์ทั้งสองประการสำาเร็จผลเถิด༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

โอม อา ฮุง ฮรี เบนจา กูรู เปมา เดวา ดากินี 
กายา วากา จิตตา ซาร์วา ซิดดี พาลา ฮุง อา༔
โอม อาะ หูม หรีะ วัชระ คุรุ ปัทมะ เธวะ ธากินี
กายะ วากะ จิตตะ สรรวะ สิทธิ พะละ หูม อาะ༔

གཉིས་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔

2  .   ขอ  ขมากรรม  ༔
ཧོཿ དོན་དམ་གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ལ༔

โฮ༔ ดน ดมั   โซ เน   โตร เดรล ลา༔
โหะ༔ เพราะความจริงในระดับปรมัตถ์ไร้การปรุงแต่งมาแตต่้น༔
གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ལས་འདས་ཕྱིར༔

ซุง ซิน   เซน มา   เล เด ชีร์༔
พ้นจากลักษณะของผู้ยึดติดและส่ิงที่ถกูยึดติด༔
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ཀུན་རྫོབ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས༔

กุน ซบ   โล บูร์   ทรูล เป ซก༔
จึงขอสารภาพความหลงผิดชั่วคราวทั้งหลายในระดับสมมติ༔
འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་བཤགས༔

โคร์ ซุม   มิก เม   ยิง ซู ชัก༔
ท่ามกลางห้วงสภาวะที่ไร้ความยึดติดสามประการ༔
ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད༔

สวดมนตร์ร้อยพยางค์ 3 จบ༔

གསུམ་པ་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔

3  .   การปฏบิัติข้ันตอนการสลาย  ༔
ཨཿ སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔

อา༔ เซม็ ณี   เก วา   เม ปา เล༔
อาะ༔ เทพมัณฑละผู้เกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์༔
སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

เก เว   โช ทรูล   กลิ โคร์ ลา༔
จากจิตที่มีธรรมชาติไร้การเกิด༔
མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ་ལྟར༔

คา ลา   จา ซน   เยล วา ตาร์༔
สลายเข้าสู่ห้วงแห่งความประภัสสรตามธรรมชาติเดิมแท้༔
འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་ཐིམ༔

เวอ เซล   ณุก เม   ลง ดู ทิม༔
ผู้เกิดดังสายรุ้งหายไปในท้องฟ้า༔
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ཨ་ཨ་ཨཿ

อา อา อา༔
อะ อะ อะ༔

བཞི་པ་ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི༔

4  .   การขจัดทิฏฐิสุดโต่งเร่ืองความขาดสูญ  ༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཅིར་སྣང་ལྷ་ཡི་སྐུ༔

โอม อา ฮุง༔ ลาร์ ยงั   จีร์ นงั   ลา ยี กู༔
โอม อาะ หูม༔ อีกคร้ังหนึ่ง ทุกส่ิงที่ปรากฏขึ้นคือกายตรัสรู้ของเทพ༔

སྒྲར་གྲགས་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔

ดราร์ ดรัก   ชม เม   โดร์ เจ ดรา༔
ทุกส่ิงที่ได้ยินคือเสียงวัชระอันทำาลายไม่ได้༔

རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་རིག་པའི་དབྱིངས༔

ตก ซก   รัง โดรล   ริก เป ยงิ༔
ความคิดปรุงแต่งทุกอย่างคือห้วงแห่งความตระหนักรู้ที่สลายไปเอง༔

ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ངང་ནས་སྤྱོད༔

ซุง จุก   จู เม   งัง เน โจ༔
จงปฏิบัติท่ามกลางสภาวะแห่งการรวมกันที่เป็นมายา༔
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ལྔ་པ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི༔

5  .   อุทิศบญุกุศล  ༔
ཧོཿ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱིས༔

โฮ༔ ดาค ดงั   ทา เย   เซ็ม เจน กี༔
โหะ༔ ขออุทิศกุศล ท้ังการส่ังสมบุญและการส่ังสมปัญญาทุกประการ༔
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དགེ་བའི་ཚོགས༔

โซ นัม   เย เช   เก เว ซก༔
ที่ข้าพเจ้าและสรรพชีวิตจำานวนมากมายนับไม่ถ้วน༔
དུས་གསུམ་བསགས་དང་བསག་འགྱུར་ཀུན༔

ดู ซมุ   ซกั ดัง   ซัก จูร์ กุน༔
ได้ส่ังสมมาในอดีต กำาลังส่ังสมในปัจจุบัน และจะส่ังสมต่อไปในอนาคต༔
བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔

ฉัง ชุบ   ณิง โปร์   โง วาร์ กี༔
เพื่อแก่นแท้ของการตรัสรู้༔

དྲུག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔

6  . ตัง้ปณิธาน  ༔
དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔

เด็ง เน   เซ รับ   ทัม เจ ดู༔
ขอให้ข้าพเจ้าไม่แยกห่างจากคุรุผู้ประเสริฐ༔
བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

ลา มา   ชก ดงั   มี เดรล ฉิง༔
ทุกภพทุกชาติ นับตั้งแต่ชาตินี้༔
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རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔

ริม ณี   ซับ โม   นัล โจร์ กี༔
ขอให้ประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นสำาเร็จ༔
རང་གཞན་དོན་གཉིས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔

รัง เฉน   ดน ณี   ณูร์ ดรุบ ชก༔
ด้วยการปฏิบัตโิยคะแห่งขั้นตอนอันลึกซึ้งทั้งสอง (เก-ริม และ จ๊กริม) เถิด༔

བདུན་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔

7  .   กล่าวคาถามงคล  ༔
ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔

โฮ༔ ชก ดู   เกียล วา   เซ เจ กี༔
โหะ༔ ขอจงบังเกิดมงคลที่วิทยาธรคุรุหลักและวิทยาธรคุรุในสายการปฏิบัติ༔
ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས༔

เย เช   จิก ตู   ดู เป โง༔
ผู้เป็นองค์รวมแห่งปัญญาญาณเดิมแท้༔
རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔

จา จู   ริก ซิน   ลา มา ยี༔
ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ตลอดทุกทิศทุกกาลเวลา༔
བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

จิน กี   ลบ เป   ต้า ช่ี ชก༔
ประสาทพรเถิด༔
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ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔

โช กู   งัง เล   ลง โจ จ๊ก༔
จากสภาวะธรรมกาย บังเกิดสัมโภคกายขึ้นมา༔
སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔

ตรูล เป   นมั ทรูล   จีร์ ยัง ชาร์༔
และเกิดนิรมาณกายที่นิรมิตได้ทุกรูปแบบ༔
ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

ยี ดมั   ฉี โทร   ลา ซก กี༔
ขอจงบังเกิดมงคลที่ทวยเทพยีดัมทั้งปางสันติและปางพิโรธ༔
དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

โง ดรุบ   จล เว   ต้า ช่ี ชก༔
ประทานสิทธิเถิด༔
གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་རྣམས་སུ༔

เน ยุล   ทูร์ โทระ   ฉิง นมั ซู༔
ขอจงบังเกิดมงคลที่พระวีระ พระฑากินี และพระธรรมบาล༔
ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་བསྟན་པ་བསྲུང་༔

ซาร์ โจ   เจ ซิน   เตน ปา ซุง༔
ผู้ปราบ ผู้ดแูล และผู้ปกป้องรักษาคำาสอน༔
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གིས༔

ปา โว   คาน โดร   โช กยง กี༔
ผู้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ แผ่นดิน และป่าช้าทั้งหลาย༔
བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

กา ฉิน   ดรุบ เป   ต้า ช่ี ชก༔
ทำากิจให้สำาเร็จตามคำาส่ังเถิด༔
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སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས༔

ซี ฉี   เพน เด   จุง เว เน༔
ขอจงบังเกิดมงคลที่คำาสอนของพระพทุธเจ้า อันเป็นต้นกำาเนิดแห่งประโยชน์สุข༔
རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་དར་བ་དང་༔

เกียล เต็น   ชก จูร์   ถาร์ วา ดัง༔
ในสังสารวัฏและนิรวาณะ แผ่ไพศาลไปตลอดทั้งสิบทิศ༔
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཞབས་པད་བརྟན༔

เต็น ซิน   เก บู   ชับ เป เต็น༔
ขอให้ปัทมบาทของผู้สืบทอดคำาสอนดำารงมั่น (ขอให้ผู้สืบทอดคำาสอนมีอายุยืน)༔
འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

จกิ เต็น   เก เว   ต้า ช่ี ชก༔
และขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยกุศลเถิด༔
ཐུན་མོང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི༔

ทุน มง   ฉี เก   วัง ดรัก กี༔
ในระดับสามัญ ขอจงบังเกิดมงคลที่กิจทางธรรม ทั้ง 1.การทำาให้สงบ 2.การเพิ่มพูน༔ 
ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་༔

ทริน เล   กงั ซมั   ณูร์ ดรุบ จิง༔
3.การควบคุมให้อยู่ในอำานาจ และ 4.การปราบสยบ ทุกประการที่ทำา สำาเร็จผลโดยพลัน༔
མཐར་ཐུག་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དབྱིངས༔

ทาร์ ทุก   ชก ตู   มิ จูร์ ยิง༔
ในระดับปรมัตถ์ ขอจงบังเกิดมงคลที่พวกเราได้บรรลุการตรัสรู้ประจักษ์แจ้ง༔
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མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

งน ปาร์   ฉงั ชุบ   ต้า ช่ี ชก༔
ท่ามกลางห้วงสภาวะอันสูงสุดไม่แปรเปล่ียนเถิด༔

ཅེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ༔

สวดดังนี้แล้วโปรยฝนดอกไม้༔
ས་མ་ཡ༔

สมยะ༔

དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱིས༔

หากปฏิบตัิบทสาธนะแห่งข้ันตอนการปฏิบัติและข้ันตอนการบรรลุนี้༔
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

ต่อเทพมัณฑละผู้เปน็องค์รวมของมูละทั้งสาม༔
བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི༔

ด้วยบทเริ่มตน้ บทปฏิบัตหิลัก และบทท้ายเช่นนี้༔
དད་བརྩོན་ལྡན་པས་ཉམས་བླངས་ན༔

ด้วยความศรัทธาและความพยายามไซร้༔
ཚེ་འདིར་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔

ชาตินี้ จะสามารถขจัดอุปสรรคทุกอย่างได้༔
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འབྱུང་༔

สิทธิทั้งสูงสุดและสามัญจะเกิดข้ึนเองโดยไม่ต้องพยายาม༔
ཕྱི་མ་རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རིར༔

ชาติหน้า จะไดบ้รรลุสภาวะแห่งวิทยาธระผู้เปน็อมตะอย่างแน่นอน༔
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ངེས་པར་འགྲུབ༔

ณ พุทธเกษตรภูเขาสีทองแดงในทวีปจามระ༔
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྷ་ཐིམ༔

ประทับ ประทับ ประทับ༔ ธาถิม༔
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༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །

บทวัชรธาตุมัณฑลปณิธาน (ชกจู้ ดูช่ี)
ธรรมสมบัติทีท่่านชกจรู์ เดเชน ลิงปะ 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༔ วนัที่สิบ เดือนวอก ปีวอก คุรุแห่งอุฑฑิยานะได้กล่าวบทปณิธานนี้ เมื่อเปิดวัชรธาตุ-
มัณฑละ ณ วิหารยูเชลช้ันสองของพระอารามหลวงซัมเย่ พระราชาและบริวารทั้งหมดได้ปฏิบัติ
ภาวนาบทนี้จนข้ึนใจอยู่เสมอ༔ ชนรุน่หลังทุกคนจงปฏิบัติภาวนาบทนี้ให้แน่วแน่ข้ึนใจ༔

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

ชก จู   ดู ชี   เกียล วา   เซ ดงั เจ༔
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศและส่ีกาล༔

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

ลา มา   ยี ดมั   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༔
ทั้งหมดจำานวนมากมายดุจอณูในจักรวาล โปรดเสด็จมาเถิด༔

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

ดุน กี   นัม คาร์   เป เด   เด็น ลา ชุก༔
โปรดประทับนั่งบนอาสนะปัทมะและแผ่นพระจันทร์ ในนภากาศเบ้ืองหน้า༔
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ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

ลู งกั   ยี ซมุ   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   นมั กี   เจน งา รู༔
ขอน้อมจิตสำานึกเสียใจในบาปทั้งหลายที่เคยก่อไว้ในอดีต༔ 
སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

งน กี   ดิก เป   ชก ลา   ดกั 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 ดมั༔
ต่อหน้าพระสุขคตทั้งหลาย ผู้เป็นที่พึ่งอันสูงสุด༔
བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

โซ นัม   เก ชก   กนุ 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 ดงั   ลา เม   โช โคร์ โกร์༔
โปรดหมุนจักรแห่งพระไตรปิฎกและพระธรรมอันไม่มีส่ิงใดเหนือกว่า༔
དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

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

โดร นัม   ลา เม   ทาร์ เป   ซาร์ ชิน ชก༔
ขอทุกชีวิตจงบรรลุถึงภูมิแห่งการหลุดพ้นอันไม่มีส่ิงใดย่ิงกว่า༔
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   จมั เป   มน ลัม   รับ ซัง ดี༔
ขอให้ปณิธานอันดีเลิศที่ข้าพเจ้าตั้งไว้นี้༔
རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

เกียล วา   กุน ตู   ซัง ดงั   เด เซ ดัง༔
เป็นดังปณิธานของพระสมันตภัทรพุทธเจ้ากับโอรสของท่าน (พระโพธิสัตว์)༔
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

พัก ปา   จมั ปาล   ยงั กี   เคน ปา ตาร์༔
และปัญญาญาณรู้ทกุส่ิงของพระอารยมัญชุศรี༔ 
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དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

เด ดัก   กุน กี   เจ ซู   ดาค ลบ โช༔
ขอให้ข้าพเจ้าไดด้ำาเนินตามรอยพวกท่านทุกพระองค์༔
བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

เต็น เป   ปาล จูร์   ลา มา   ริน เชน นัม༔
ขอคุรุผู้ประเสริฐทั้งหลาย ผู้เป็นสิริแห่งพระศาสนา༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

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

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

ริ โว   ชิน ดู   ต้ัก ตู   เต็น ปาร์ โช༔
และดำารงมั่นตลอดกาลนานดังขุนเขา༔

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༔
มีนำ้าใจปรองดองกัน ถือพระวินัยบริสุทธ์ิ และเป่ียมด้วยไตรสิกขา (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   เต็น ลา   เมน ปาร์ โช༔
มีอาณาจักรแผ่ขยายและทำาประโยชน์เพื่อพระศาสนา༔
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

เต็น เป   ชับ เดก็   เกียล ริก   ลน โป ยัง༔
ขอพระราชวงศ์และอำามาตย์ผู้รับใช้พระศาสนา༔
བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

โล โดร   รับ เพล   จัล ดงั   เด็น ปาร์ โช༔
จงมีปัญญาเพิ่มพูนและมีความสามารถ༔
བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

เต็น เป   โซ เจ   คิม ดัก   โจร์ เด็น นมั༔
ขอเหล่าคหบดีผู้มั่งคั่งที่เอื้อเฟื้อบำารุงพระศาสนา༔

80



ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

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

เต็น ลา   เด เป   ยงั เป   เกียล คาม กุน༔
ขอให้ทุกอาณาจักรอันไพบูลย์ที่เป่ียมศรัทธาในพระศาสนา༔
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

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

ลัม ลา   เน เป   นัล โจร์   ดาค ณี กยงั༔
แม้เรา โยคีผู้ดำาเนินอยู่บนหนทาง༔
དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

ดัม ซิก   มี ณัม   ซมั ปา   ดรุบ ปาร์ โช༔
ก็ขอให้มีศีลสมยะบริสุทธ์ิไม่เส่ือมขาด และความปรารถนาสำาเร็จผล༔
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༔
จงเป็นผู้ที่พระพทุธเจ้าโอบอุ้ม ท้ังในระดับสมมติและระดับปรมัตถ์༔
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འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

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

กุน ซัง   เกียล ซี   เช็น โป   ทบ ปาร์ โช༔
และบรรลุถึงดินแดนอันย่ิงใหญ่ขององค์พระสมันตภัทระเถิด༔

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

จงพากเพียรปฏิบัติภาวนาบทปณธิานนี้ให้ได้วนัละ 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 เผยธรรมสมบัตนิี้
ท่ามกลางสาธารณชน ณ ใต้ยอดเขาทรักรี รินเชน เซกป้า (ภูเขาหินรัตนะ) ทางขวาของผาหนิเซ็ง-
เช ็น  นัมดรัก สถานที่อันเป็นมงคล  (ธรรมสมบัตินี้)  พระแม่เยเช่ โซเกียลเขียนเป็นภาษาทิเบตลง
บนแผ ่นผ้าไหมที่ทำาจากจวีรของพระไวโรจนะ ท่านเปม ่า การ์วัง โลโดร ทาเย ได้คัดลอกไว้อย่าง
ถูกต้องทันที (ที่ค้นพบ) ขอให้กุศลและคุณความดีจงเพ่ิมพูน 
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༈ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་
དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས།

บทสวดวิงวอนตั้งปณิธานถึงคุรุ โอร์เก้น รินโปเช คุรุผู้ประเสริฐแห่งอุฑฑิยาน
นามว่า บทเฉลิมฉลองแก้วจินดามณีแหง่สิทธิ

ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป รจนา
སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །

เซม็ กี   โดร์ เจ   ณุก เม   เย เช ยิง
ขอสวดวิงวอนจากหัวใจถึงคุรุผู้ทรงสิริ ผู้เป็นเจ้าเหนือทุกส่ิง
འདུ་འབྲལ་མ་དམིགས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༌། །

ดู เดรล   มา มิก   เป มา   โท เทรง ดัง
ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับ “ท่านเปม่า โทเทรง จัล ผู้อยู่เหนือการรวมกันและการแยกจาก
དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

เยร์ เม   คยับ ดาค   ปัล เด็น   ลา มา ลา
ธรรมชาติวัชระของจิตอันเป็นห้วงแห่งปัญญาญาณเดิมแท้”
སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ณิง เน   โซล วา   เดบ โซ   จิน กี ลบ
ขอท่านโปรดประสาทพรเถิด
གང་སྐུ་མཐོང་བས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་འགགས། །

กัง กู   ทง เว่   ทา เมล   ทรูล นัง ก้ัก
การได้เห็นกายตรัสรู้ของท่าน ทำาลายภาพปรากฏอันลวงตาตามปกติ
གསུང་གསང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །

ซุง ซัง   โท เป   เด เชน   เย เช เก
การได้ยินวาจาตรัสรู้ของท่าน ทำาให้เกิดปัญญาญาณแห่งมหาสุข
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དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་པའི། །

เดรน ปา   ยี กยงั   ซี ชี   จิก ทรก เป
การระลึกถึงท่าน นำาพาให้ความกลัวทุกชนดิในสังสารวัฏและนิรวาณะหายไป
ཕ་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །

พา จ้ิก   ลา มา   โบ โด   เซ เว กง
ลูกเพรียกหาท่าน คุรุผู้เป็นพ่อเพียงคนเดียวของลูก โปรดคดิถึงลูกด้วยความรักเมตตา
བདག་དང་བདག་འདྲའི་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །

ดาค ดงั   ดาค เดร   กน เม   ณัม ทัก โดร
ลูกและสรรพชีวิตที่เหมือนกับลูก ผู้อ่อนแอโรยแรง ไร้ที่พึ่งคุ้มครอง
སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ལ། །

ดุก เงล   โคร์ เว   กยมั โซร์   จิง วา ลา
กำาลังจมลงในมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏอันทุกข์เข็ญ
མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །

กน โป   โค เล   กยบั เฉน   มา ชี เป
ไม่มีสรณะผู้คุ้มครองอื่นใดอีกแล้วนอกจากท่านผู้เป็นที่พึ่ง
རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །

นัม ดัก   มน เป   เน ดี   ณูร์ ดรุบ โจ
โปรดช่วยให้ปณิธานอันบริสุทธ์ิ (ของพวกเรา) นี้ สำาเร็จผลโดยพลันเถิด
གནས་སྐབས་ནད་གདོན་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

เน กั้บ   เน ดน   จุง โป   เช วา ซก
ในระดับเฉพาะหน้า โปรดขจดัส่ิงเช่นอันตรายจากความเจ็บป่วย ปีศาจดน ภตูผีจุงโป้
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དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་སྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

ดัม โช่   ดรุบ เป   เกล เกน   กุน ฉี ฉิง
ขจัดเหตุปัจจัยไม่ดทีี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติพระสัทธรรม
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སོགས། །

เซ โซ   ปัล โจร์   ลุง ตก   ยน เต็น ซก
และเพิ่มพูนเหตุปัจจัยที่ดีกับทุกส่ิงทีด่ีงาม
མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ทุน เก็น   เลก ซก   เก ปาร์   เจ ดู โซล
เช่น อายุ บุญกุศล สิริ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติแห่งการเรียนและความตระหนักรู้
མཐར་ཐུག་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །

ทาร์ ทุก   เง จุง   ฉัง เซ็ม   ติง เน จง
ในระดับปรมัตถ์ โปรดประสาทพรให้พวกเราส่ังสมเนกขัมมะและโพธิจิตจากหัวใจ
อย่างลึกซึ้ง
སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །

นัง ดรัก   ริก ซมุ   ลา งัก   โช กูร์ ชาร์
ภาพที่ปรากฏกลายเป็นเทพ เสียงกลายเป็นมนตร์ และความรับรู้กลายเป็นธรรมกาย
ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ནས། །

กา ดัก   ลุน ดรุบ   โดร์ เจ   เซ็ง ลมั เน
บรรลุสิทธิอันสูงสุดคือการตรัสรู้
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ชก กี   โง ดรุบ   เณ ปาร์   จิน กี ลบ
ด้วยหนทางลัดคือวัชรมรรคอันบริสุทธ์ิแต่เดิมแทแ้ละเกิดขึ้นเองเถิด
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གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་མ་སྙོགས་ན། །

เขล เต   เซ ดีร์   ดรุบ ทา   มา ณก นา
หากไม่อาจดำาเนินตามไปจนถึงที่สุดแห่งการบรรลุในชาตินี้แล้ว
འཆི་བ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་པདྨ་འབྱུང༌། །

ชี วา   เหวอ เซล   ถน กี   เป มา จุง
เมื่อแสงประภัสสรฉายขึ้นในยามส้ินชีวิต ขอให้ได้เห็นคุรุปัทมสัมภวะพระองค์จริง
མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་འབྲལ་མེད་བསྐྱང་བ་ཡིས། །

งน ซุม   ทง เน   เดรล เม   กยัง วา ยี
โดยประจักษแ์ก่ตา และดำารงอยู่ในสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวไมแ่ยกจากกันนั้น
རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །

รัง ชิน   โช กู   ยิง ซู   โดรล วาร์ ชก
ขอให้ได้หลุดพ้นสู่ห้วงแห่งธรรมกายอันเป็นธรรมชาติ (ของทุกส่ิง) เถิด
དེར་ཡང་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་གཞན་དབང་གིས། །

เดร์ ยัง   ณี ซิน   ทรูล เว   เฉน วงั กี
ทว่าหากในขณะนั้น เมื่อภาพบาร์โด (อันตรภพ) แห่งภพปรากฏขึ้น
སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད་ཚེ། །

ซี ปา   บาร์ โด   นัง วา   ชาร์ ซี เซ
เพราะตกไปสู่อำานาจแห่งความยึดตดิแบ่งแยกทวิภาวะอันเป็นมายา
དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

ดริน เจน   ลา มา   โซ เก้   โดร์ เจ ดัง
ขอให้คุรุวัชระผู้ประสูติจากสมุทร ผู้ทรงความกรุณา
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དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །

ปา โว   คาน โดร   ซก กี   ดนุ ซู เต
หมู่พระวีระและพระฑากินีมาต้อนรับอยู่ข้างหน้า
རོལ་མོའི་སྒྲི་དང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞིན། །

โรล โม   ดรี ดัง   เม ตก   ชาร์ เบบ ฉิน
ขณะที่มีเสียงประโคมเคร่ืองดนตรีและฝนดอกไม้โปรยปรายอยู่
བུ་གཅིག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་ཚུར་ཤོག་ཅེས། །

ผู จิก้   ปัล กี   รี โวร์   ซูร์ ชก เจ
ขอให้มีเสียงเรียกว่า “เจ้าลูกคนเดียวเอ๋ย มาที่ภูเขาอันทรงสิริ (ปัลรี) นี้เถิด”
མིང་ནས་ལུང་བསྟན་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཞིང༌། །

หมงิ เน   ลงุ เต็น   ซ่า ลา   โจ้ เป ฉงิ
เจาะจงเรียกชื่อข้าพเจ้า และนำาพาไปสู่พุทธเกษตร
པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་དུ་འཁྲིད་པར་ཤོག །

เป มา   เหวอ กี   ดรง ดู   ทรี ปาร์ ชก
อันเป็นดินแดนแห่งแสงประภัสสรของปัทมะเถิด 
དེར་ནི་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །

เดร์ นี   ริก ซิน   ดา กี   ซก นัม ดัง
ณ พุทธเกษตรนั้น ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมแห่งยานอันประเสริฐคือซกเช็น
ལྷན་ཅིག་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ལ་རྟག་སྤྱོད་ཅིང༌། །

เลน จิก้   เท็ก ชก   โช่ ลา  ตัก โจ จงิ
พร้อมกับเหล่าวิทยาธระและพระฑากินีอยู่เสมอ 
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གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། །

ซัง เช็น   มิน โดรล   ลมั กี   ทับ เค ลา
และบรรลุสภาวะแห่งกายทั้งส่ีโดยพลัน ด้วยความเชี่ยวชาญในอุปายะ (วิธีการ)
བརྟེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

เตน เน่   กู้ ฉี   โก พัง   ณูร์ ทบ ชก
แห่งหนทางมนตร์ลับวัชรยานอันย่ิงใหญ่ทีท่ำาให้สุกพร้อมและหลุดพ้นเถิด
གཞན་ཡང་རིས་མེད་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །

เฉน ยัง   รี เม   เตน ปา   ดาร์ ฉิง เก้
อนึ่ง ขอให้คำาสอนท่ีไมแ่บ่งแยกนิกาย6 แผ่ไพศาลเจริญเพิ่มพูนขึ้น
བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །

เต็น ซิน   ชก นัม   ชับ เป   เกล กยาร์ เต็น
ขอให้ท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายที่สืบทอดคำาสอน จงมีอายุยืนนานนับร้อยกัลป์
བོད་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

เผอ คัม   ดู กี   กู ปา   กนุ ฉี ฉงิ
ขอให้ขจัดความเส่ือมของดินแดนทิเบตในยุคสมัยนี้ทั้งหมด
རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་ཤོག །

จก๊ เด็น   ซาร์ เป   กา ตน   เก้ ปาร์ ชก
และขอให้ความสุขเบิกบานแห่งกฤตยุค (ยุคทอง) อันเป็นยุคใหม่เพิ่มพูนไพศาลขึ้น

6 ภาษาทิเบต. รีเม 

88



མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

โดร์ นา   ดี เน   ฉัง ชุบ   ณิง โป้ บาร์
สุดท้าย นับจากบัดนี้ ตราบจนกว่าจะบรรลุถึงแก่นแทข้องการตรัสรู้
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས། །

ปัล เด็น   ลา มา   ยิ ชิน   โนร์ บู ชับ
ขอให้บาทแห่งคุรุผู้ทรงสิริลำ้าค่าประหนึ่งแก้วจินดามณีสารพัดนึก
སྙིང་དབུས་པདྨོར་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ནས། །

ณิง อู   เป โมร์   เดรล เม   ตกั ชุก เน
ประทับอยู่ในดอกปัทมะกลางหัวใจของข้าพเจ้าโดยไม่แยกจากกันนิรันดร์กาล
སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །

ซี ฉี   เล็ก ซก   เก้ เป   ต้า ช่ี จล
โปรดประทานมงคลที่เพิ่มพูนส่ิงที่ดีงามทุกประการในสังสารวัฏและนิรวาณะเถิด ฯ
ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་
གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་བྲག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་དུ་ཐུན་མོང་ཞེས་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལེའི་ཆོ་འཕྲུལ་
ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་བའི་སྐབས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་
འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།  །སརྦ་
མངྒ་ལཾ། །

เค่นเซ่ วังโป ทาสผู้ยินดีรบัใช้วิทยาธรคุรผุู้รู้แจ้งทุกสิ่ง สวดบทวิงวอนนี้ด้วยพรแห่ง
คุร ุโอร์เก้น รนิโปเช (คุรุแห่งอุฑฑิยานะผู้ย ิ่งใหญ่ล ำ้าค่า) ผู้ร ู้แจ้งอดีต ปจัจุบนั และอนาคต 
ณ ทรักม่าร์ ซังยัก นัมคา ซง บนทีล่าดแห่งยอดเขาทั้งห้าของทิเบต อันเป็นทีป่ระชุมตาม
ธรรมชาติแห่งพระวีระและพระฑากินี ขณะที่กำาลังถวายคณจักรบูชาในวนัที่ 10 ข้างข้ึน เดือนโช่
ทรูล (เดือนที่ 1) ปีจอธาตุเหล็กเพศผู้ (พ.ศ.2393 / ค.ศ.1850) อันเป็นปที ี่ช ื่อว่า “ทุนมง”
(ปี “สาธารณะ” หมายถึงปีที่ 44 ในรอบศักราชรับจุง) ขอพระองค์โปรดประทานพรให้สำาเร็จดัง
คำาสวดวิงวอนเถิด    สรรวะมังคลัม ขอสรรพมงคลจงบังเกิด ฯ

89



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
จักรพรรดิแห่งนิรมาณกายของเตรต์นผู้ยิ่งใหญ่อันมากมายดุจมหาสมทุร
རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། །

ริง ลกุ   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། །

ทา่นมัญชุโฆษะ (จัมยัง เค่นเซ่ วังโป) รจนา
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ผู้จัดทำา
เปม่า เดเชน โชโ่ซ่ (สกุัญญา เจริญวีรกุล) แปลจากภาษาทิเบตเปน็ภาษาไทย          
โชยิง ลา่ดรน (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, 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.

Guru Tsokye Nyingtik

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty and reedited by Libby 
Hogg).

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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