
บทถวายคณจักรบูชา
༄༅། །9་:A་B་4བ་ΩA་yགས་མ#ད་E་3A་�ག་“ང་དང་འ”ལ་བ་yགས་གJས་

¬ན་‘ང་བòགས། །

บทถวายคณจักรบูชา รวมทั้งบทสวดวิงวอนวัชระ 6 วรรค
ที่ปฏิบัตกิับคุรุสาธนะทั่วไป

นามว่า มวลเมฆแหง่การสั่งสมทั้งสอง

ท่านเตร์เซ่ ตุลกุ ชกทรูล รนิโปเช รจนา

བཟའ་བ¶ང་à་འ`ར་བཤམས་ལ།

จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มี แลว้สวดว่า

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ †་8ས་~་÷ང་§་Yས་ད&ས་[ང་«ངས༔

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

úད་བ¿ད་གrར་ག*ངས་E་3A་æངས་◊ད་^ར༔

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

Ã་Õཿ�༔ ཧ་Ÿཿßཿས་5ན་6བས།

ปลุกเสกดว้ยคำาว่า โอม อา ฮุง༔ ฮา โฮ ฮรี༔

โอม อาะ หูม  หา โหะ หรีะ༔ ༔

hན་འ⁄ན་མ#ད་འqལ་�།

อัญเชิญและถวายเครื่องบูชา สวดว่า
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�༔ �་�ན་�ལ་�་�བ་�ང་མཚམས༔

ฮุง ༔   อู เกน   ยูล กี   นุบ จัง ซมั ༔
ฮุง ༔   บนเกสรดอกปทุม ༔
པ�་�་སར་ ང་!་ལ༔

เป มา   เก ซาร์   ดง โป ลา ༔
ณ พรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นอุฑฑิยาน ༔
ཡ་མཚན་མ#ག་$་ད&ས་'བ་བ(ས༔

ยัม เชน   ชก คี   โง ดรุบ เณ ༔
พระองค์บรรลุบรมสิทธิอันน่าอัศจรรย์ ༔
པ�་འ)ང་གནས་*ས་+་,གས༔

เป มา   จุง เน   เช ซู ดรัก ༔
ปรากฏนามว่า “เปมา จุงเน” (ผู้ประสูติจากปัทมะ) ༔
འ-ར་	་མཁའ་འ/་མང་!ས་བ0ར༔

โคร์ ดู   คาน โดร   มัง โป โกร์ ༔
มีฑากินีจำานวนมากแวดล้อม ༔
1ད་2་3ས་+་བདག་བ4བ་2༔

เค กี   เจ ซู   ดาค ดรุบ กี ༔
ขอพระองค์โปรดเสด็จมาเพื่อประทานพร ༔
5ན་�ས་བ6བ་7ར་ག8གས་+་ག�ལ༔

ชิน กี   ลบ ชีร์   เชก ซู โซล ༔
ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุสิทธิตามพระองค์เถิด ༔ 
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འöད་Æན་yགས་ལ་hན་འ⁄ན་ན།

โด ยน   ชก ลา   เจน เดรน นา
เมื่ออัญเชิญพระองค์มาสู่ที่รวมแห่งกามคุณอันน่าปรารถนา

གནས་མ#ག་འå་:་5ན་ëབ་ལ༔

เน ชก   ดิ รู   จิน พบ ลา༔
ขอพระองค์โปรดประสาทพรแก่สถานที่อันศักดิ์สิทธ์ินี้༔

yགས་མ#ད་†་8ས་བ	ད་€ར་mར༔

ชก โช   เย เช   ดุด จีร์ จูร์༔
เปล่ียนแปลงเคร่ืองถวายคณจักรบูชาให้เป็นอมฤตแห่งปัญญาญาณ༔

4བ་མ#ག་བདག་ལ་དབང་བr་Wར༔

ดรุบ ชก   ดาค ลา   วัง ฉี กูร์༔

โปรดประทานมนตราภิเษกทั้งส่ีให้แก่ข้าพเจ้า โยคีผู้ประเสริฐ༔

བ�གས་དང་æག་འ⁄ན་བར་ཆད་�ལ༔

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

མ#ག་དང་âན་°ང་ད&ས་'བ་‹ལ༔

ชก ดัง   ทุน มง   โง ดรุบ จล༔
โปรดประทานสิทธิสูงสุดและสามัญเถิด༔

17



บทสัง่สม
ßཿ 	ས་ག+མ་སངས་�ས་9་:་Xན་!་U༔

ฮรี༔    ดู ซมุ   ซงั เก   กู รู   ริน โป เช༔
ฮรี    ༔  พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล องค์คุรุริมโปเช༔
ད&ས་'བ་Cན་བདག་བ�་བ་Uན་པ≥་ཞབས༔

โง ดรุบ   กุน ดาค   เด วา   เชน โป ชับ༔
ผู้เป็นเจ้าแห่งสิทธิทั้งปวงและมหาสุข༔
བར་ཆད་Cན་Fལ་བ	ད་འ	ལ་…ག་!་Qལ༔

บาร์ เช   กุน เซล   ดู ดุล   ดรัก โป จัล༔
ผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ผู้ปราบมาร༔
Xག་འ\ན་�་མཚs་ད2ལ་འ-ར་ü་yགས་ལ༔

ริก ซิน   กยา โซ   กิล โคร์   ลา ซก ลา
ข้าพเจ้าขอถวายมวลเมฆแห่งวัชรโภคกามคุณอันย่ิงใหญ่ดุจมหาสมุทร
E་3A་æངས་◊ད་འöད་Æན་�་མཚs་¬ན༔

โดร์ เจ   ลง โจ   โด ยน   กยา โซ ตริน
เคร่ืองถวายบูชาอันน่าพึงใจคือการรวมความสุขและศูนยตาเป็นหนึ่งเดียวกัน
བ�་Pང་Mང་འ�ག་yགས་2་ད›ས་མ#ད་འqལ༔

เด ตง   ซุง จุก   ซก กี   เก โช บุล
แดท่วยเทพมัณฑละแห่งวิทยาธระจำานวนมากมายดังมหาสมุทร
âགས་དམ་བØང་^ར་ཉམས་ཆག་fiག་flང་བཤགས༔

ทุก ดัม   กัง จูร์   ณัม ชัก   ดกิ ตุง ชัก
ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปและศีลที่เส่ือมขาดทั้งหมด โปรดต่อศีลสมยะให้บริบูรณ์
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ག�ལ་བ་འ�བས་�་5ན་�ས་བ6བ་¶་ག�ལ༔

โซล วา   เดบ โซ   ชิน กี   ลบั ตู โซล༔
ข้าพเจ้าขอสวดวิงวอนต่อพระองค์ โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าด้วย༔
7་ནང་གསང་བA་བར་ཆད་r་བ་དང་༔

ชี นัง   ซัง เว   บาร์ เช   ชี วา ดัง༔
ขอจงชำาระอุปสรรคภายนอก ภายใน และอุปสรรคลับ༔
བསམ་པ་√ན་�ས་འ'བ་པར་5ན་�ས་äབས༔

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

Ã་Õཿ�་བŒ་9་:་པ�་;<་�༔

โอม อา ฮุง   เบน จา   กู รู   เป มา   ซิด ดี   ฮุง༔
โอม อาะ หูม   วัชระ   คุรุ   ปัทมะ   สิทธิ   หูม༔

*ས་པ་འåའང་དམ་པས་གནང་བ་±བ་àང༌། ‡་གནས་བ	ད་འ	ལ་ནས་·ན་བཅས་བWལ་&ར། མ#ག་_ང་

གOར་êས་Vལ་Üང་པས་‚ས་པ་K་„།། །།

ครั้นได้รับอนุญาตจากท่านผู้สูงสดุแลว้ ท่านผู้มนีามว่า ชกลิง เตร์เซ่ ตลุกุ นิรมาณกายของบุตรท่านเตร์

ตน ชกจูร์ ลิงปะ จึงรจนาเพราะศิษยน์ามว่า ดูดลุ วิงวอนพร้อมทั้งถวายเครื่องบูชา 

ศุภัม ขอความดีงามจงบังเกิด
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