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ทุกดรุบ ซมัป้า ลุนดรุบ (หัวใจการปฏิบัติของคุรุ 
เพ่ือความปรารถนาสำเร็จผลเอง) 
วันคุรุ รินโปเช ที่ 28 สิงหาคม เวลา 9.15 – 12.15 น. ตามเวลาของประเทศไทย 

สถานที่  ถ้ำอสุระ  พาร์ปิง  ประเทศเนปาล 

 

ถึง สหายทางธรรมทีร่ัก 

พิธีซกบุมครั้งที่แล้ว การสั่งสมเครือ่งบูชาคณจักระ 100,000 ครั้ง 
ของคัมภีร์ธรรมสมบัติทุกดรุบ บาร์เช กุนเซลนี้ เราได้ลงบทแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับองค์คุรุ 
รินโปเช ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ คัมภีร์ทุกดรุบ บารเ์ช กุนเซล พิธีถวายคณจักระ 
และถ้ำอสรุะอันเป็นสถานท่ีศักดิส์ทิธ์ิ เรายังไดล้งคำสอนของท่านพักชก รินโปเช 
ที่กล่าวถึงวิธีปฏิบัติในพิธีนี้ หากท่านสนใจจะดรูายละเอียดเหล่านี้ 

สามารถคลกิอา่นไดท้ีน่ี่ 

ในวันท่ี 28 สิงหาคมที่จะถึงนี้ จะมีการจัดพิธีซกบมุตามคัมภรี์ทุกดรบุ บาร์เช กุนเซล  
เราประสงค์จะกล่าวถึงบทแนะนำคัมภีรซ์ัมป้า ลุนดรุบ และคำสอนของท่านพักชก 
รินโปเช เกี่ยวกับบทสวดสั้นๆ ถวายซกท่ีเราจะสั่งสมร่วมกันนี้ 

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมสั่งสมในพิธีนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มกูเกิ้ล 
(https://forms.gle/VsUVBBWm2GM8mj8x9) 
เพ่ือแจ้งจำนวนคร้ังของท่านในพธิีซกบุมคร้ังนี้ 
เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มส่งมาแล้ว 
เราจะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับพิธีซกบุมนี้กลับไปให้ท่านในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ 

หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคสำหรับพิธีนี้ กรุณาคลกิทีน่ี่  

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_THAI.pdf
https://forms.gle/VsUVBBWm2GM8mj8x9
https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/
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ทุกดรุบ ซมัป้า ลุนดรุบ 

หัวใจการปฏิบัติของคุรุ 
เพ่ือความปรารถนาสำเร็จผลเอง 

 

 

ในคัมภีรล์ัมรมิ เยเช ่ณิงโป 
ลำดับหนทางของแก่นแท้แห่งปัญญาญาณ 
องค์คุรุ รินโปเช กล่าวไว้ว่า 
แก่นหัวใจการปฏิบัติ หรือคุรสุาธนะ 
มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน  ระดบันอกคือ บาร์เช 
กุนเซล  ระดับภายในคือ ซัมป้า ลนุดรุบ  
ระดับลับคือ ซกเก ้ณิงทิก และระดับลับท่ีสดุคือ 
โดร์เจ ดรักซลั 
คัมภีร์ธรรมสมบตัิหรือเตรม์ากลา่วไว้ว่า 

 

ในระดับภายนอก เพื่อจะขจัดอุปสรรคท้ังหมด ༔  

จงปฏิบัติด้วยวิธีของพระนังซี ซลินน พระตรีกายปัทมกระ ༔ 

พร้อมท้ังนิรมาณกายทั้งสิบสองปางแห่งพระวิทยาธระผู้ทรงพลังอำนาจ ༔ 

ทั้งโดยทั่วไปและโดยเฉพาะ ༔ 

 

ในระดับภายใน เพื่อจะทำให้ความปรารถนาทั้งสูงสุดและทั่วไปสำเร็จผลเอง ༔  

จงเข้าปฏิบัติถึงคุรมุหาสุขปัทมสมัภวะผูเ้ป็นดังแก้วจินดามณี ༔ 

พร้อมด้วยครุุทั้งสิบสามองค์ ༔ 

ด้วยวิธีการและความหลดุพ้น เก-รมิและจ๊กริม ༔ 

 

ในระดับลับ จะบรรลุถึงปัญญาญาณอันเกิดร่วมกันและไม่เปลีย่นแปลง ༔  
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ด้วยห้วงอากาศและความตระหนกัรู้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ༔ 

ปรากฏรูปร่างเป็นมุทรา พระปัทมวัชรธระ ༔ 

ผู้กลั่นรวมแก่นแท้ทั้งหมดของมูละทั้งสาม ด้วยวิธีของโยคะอันเป็นแก่นหัวใจ ༔ 

 

ในระดับลับท่ีสุด ประจักษ์รู้กายและปัญญาญาณระดับปรมตัถ์ ༔ 

ด้วยวิธีแห่งพระวิทยาธระ โดร์เจ ดรักโป จลั ༔ 

ผู้เป็นองค์รวมของพระสุคตทุกพระองค์และเป็นเทพผู้บรรลุองค์เหรกุะทั้งหมด ༔ 

และด้วยการปฏบิัติเณ่จู้ อันเป็นการบรรลุอย่างยิ่งใหญ่ ༔ 

 

ความสำคัญ 

ในการปฏิบัตริะดับในของคัมภรี์ซมัป้า ลุนดรุบ เพื่อความปรารถนาสำเรจ็ผลเอง องค์คุรุ 
รินโปเช ปรากฏในท่ายืน พร้อมท่ีจะลงมือ ล้อมรอบด้วยนริมาณกายต่างๆ ทั้งสิบสองปาง  
ในรูปแบบนี้ องค์มหาคุรุปกป้องผูป้ฏิบัติธรรมให้พ้นจากอันตรายภัยพิบัติทั้งปวง  
ท่านพิทักษ์เราให้พ้นจากความขัดแย้ง โรคภัย ความยากจน ผู้สร้างอุปสรรค สัตวร์้าย 
ความปั่นป่วนท่ีเกิดจากธาตุธรรมชาติทั้งสี่ โจรขโมย ความตายอยา่งกระทันหัน 
สภาวะหลังความตาย การยึดติดในความเป็นจริง 
และทุกข์ท้ังปวงของสรรพชีวิตทั้งหกภพภูม ิ

 

ประวัติความเป็นมา 

เตร์มา หรือคัมภีร์ธรรมสมบตัิซัมปา้ ลุนดรุบ กล่าวไว้ในโอกาสที่พิเศษมากครั้งหนึ่งว่า 
ศิษย์สนิทท่ีสุดขององค์คุรุ รินโปเช ได้ขอให้องค์มหาคุรุทำกู้ซับ 
หรือองค์แทนวัชรกายที่เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง 
เพื่อเป็นการสนองตอบคำขอนี ้

 

https://samyeinstitute.org/


 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

ด้วยพลังปาฏิหาริย์ ครุุปัทมสมัภวะเดินทางได้รวดเร็วราวกับสายฟ้า ༔ 

สู่พุทธเกษตรทุกแห่งทั้งสิบทิศ จำนวนนับไม่ถ้วน ༔ 

และรวมเอาพรทั้งหมดที่มีในรูปเคารพอันสูงสุดและวตัถุแห่งพรอื่น ๆ ༔ 

มาในตลับแสงสว่างฉายโชนตลับเดียว ༔ 

 

ครั้นวางตลับนีไ้ว้ใจกลางมณัฑละที่พวกเขาปฏิบัติแล้ว ༔ 

ท่านก็มองด้วยตาวัชระเพื่อจะประสาทพรด้วยจิตตรัสรู้ ༔ 

ตลับนั้นพลันกลายเป็นกองอมฤต ༔ 

ท่านผสมดินกับอมฤตนีเ้พื่อจะสร้างรูปเคารพ ༔ 

พร้อมท้ังมณีจากทะเลสาบมานสโรวระและอา-ตรง 
ทั้งสองสิ่งนี้หาได้ยากนักในโลกมนษุย์ ༔ 

ผสมดินจากสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและแผ่นดินศักดิส์ิทธ์ิทุกแห่ง รวมทั้งดนิจากป่าช้า ༔ 

แล้วใช้จิตตรสัรู้ประสาทพรอีกครั้ง ༔ 

 

แสงรัศมีฉายโชนท่ัวทุกทิศ ༔  

กลั่นรวมเอาปัญญาญาณและพรของพระสุคตทุกพระองค์ พร้อมด้วยพระโพธสิัตว์ ༔ 

กายแห่งมหาสุขฉายลงมายังโลกมนุษย์ ༔ 

เพียงความคิดของท่านเท่านั้น 
ก็ทำให้โลกมนุษย์เจิดจรัสด้วยความรุ่งโรจนแ์ห่งสิทธิ ༔ 

 

ด้วยสภาวะพิเศษในการทำรูปเคารพนี้ขึ้น 
รูปเคารพนี้จึงเป็นจินดามณีที่ทำให้ปณิธานทุกอย่างท่ีขอต่อหน้ารูปเคารพน้ีสมัฤทธ์ิผล 
และปลูกฝังเมล็ดแห่งการหลุดพ้นต่อทุกคนท่ีได้เห็นรูปเคารพนี้  กู้ซับนี้ได้ช่ือว่าเงอดรุบ 
ปัลบาร์ หรือสิทธิอันรุ่งโรจน์โชติช่วง และถือว่าเป็นหนึ่งกู้ซับที่ศักดิ์สทิธ์ิที่สุดขององค์คุรุ 
รินโปเช  ต่อมา ท่านคานโดร เยเช ่โซเกียล 
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ได้ซ่อนรูปเคารพจินดามณีอันศักดิส์ิทธ์ินี้พร้อมกับคำสอนซัมป้า ลุนดรุบ 
ที่เขียนด้วยอักขระฑากินีเจ็ดตัว รวมทั้งการปฏิบัติและคำสอนต่างๆ อันล้ำค่าขององค์คุรุ 
รินโปเช 

 

การค้นพบ 

ท่านโอเก้น ตบ๊เกียล รินโปเช เล่าว่า 

ครั้งหนึ่ง ท่านชกจูร์ ลิงปะ มีนิมติเห็นท่านจัมยัง เค่นเซ่ 
เป็นหนึ่งเดียวแยกมิได้จากองค์คุรุ รินโปเช 
แสงสว่างฉายรศัมีออกจากดวงตาของท่าน 
ส่องไปยังหินก้อนหนึ่งที่เคลา ช่ือว่า โนร์บู พุนซุม 
รูปขนาดใหญ่ขององค์คุรุ 
รินโปเชปรากฏขึ้นบนหินก้อนนั้น 
พร้อมกับอักขระสัญลักษณ์อีกเจด็ตัว ในขณะเดยีวกัน 
ท่านจัมยัง เค่นเซ่ ก็มีนมิิตว่าองค์ครุุ รินโปเช 
ช้ีไปท่ีหินก้อนเดียวกันนั้นที่เคลา 
ท่านจึงส่งคนไปพบท่านชกจูร์ ลิงปะ 
พร้อมข้อความว่ามีเตรม์าหนึ่งฉบบัซ่อนไว้ท่ีนั่น 
และขอให้ท่านชกจูร์ ลิงปะ 
นำเตรม์านั้นกลับมาให้ท่านด้วย  เตร์มานี้ก็คือคมัภรี์ 
ซัมป้า ลุนดรุบ 
และสิ่งที่อยู่กับเตรม์าก็คือรูปเคารพขนาดเล็กท่ีช่ือ 
สิทธิอันรุ่งโรจนโ์ชติช่วง (เงอดรุบ ปัลบาร์) 

 

แม้ผู้ที่เคยก่อกรรมข้อหน่ึงข้อใดในอนันตริยกรรมห้า 
ก็สามารถหลดุพ้นไดด้้วยการเห็นรปูเคารพน้ี  ท่านชกจูร์ 
ลิงปะได้มอบรูปเคารพน้ีแก่ท่านเคน่เซ่ เพราะท่านเค่นเซเ่ป็นเจ้าของโดยชอบธรรม 
ส่วนอักขระสัญลักษณ์เจด็ตัวนั้น ท่านก็ได้เขียนออกมาเป็นคัมภีร์ทกุดรุบ ยีชิน โนร์บู 
ซัมป้า ลุนดรุบ อักขระสัญลักษณต์วัท่ีหกเป็นแหล่งคำสอนเตรม์าที่มหาศาลไมส่ิ้นสดุ  
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รูปเคารพนี้ พร้อมท้ังกล่องเตรม์าและอักขระสัญลักษณ์อยู่ที่เมืองบรี์ (Bir) 

ในประเทศอินเดยี และยังชมได้ในปัจจุบัน 

 

คำอธิบายบทสวดซัมป้า ลุนดรุบ ซก 

โดย ท่านพักชก รินโปเช 
สำหรับบทสวดซมัป้า ลุนดรุบ ซก (https://lhaseylotsawa.org/library/sampa-lhundrup-concise-

gathering-offering ) ท่านเซวัง ดรักปา บุตรคนที่สองของท่านชกจูร์ ลิงปะ 
ได้ประพันธ์บทสวดซกขนาดสั้น ซึง่เราจะได้ใช้สำหรับพิธซีุกบุม ในวนัคุรุ รินโปเช 
ที่จะถึงนี้  ถึงแม้ผู้ที่ประพันธ์บทนี้คือท่านเซวัง ดรักปา แต่บทสวดนีอ้ันที่จริงก็คือเตร์ชุง 
หมายถึงคำสอนที่องค์คุรุ รินโปเช เป็นผู้ประพันธ์เอง  ดังนั้น ในการแต่งบทนี้ ท่านเซวัง 
ดรักปา จึงไมไ่ด้แต่งเอง ท่านเพียงแต่ย่อลงมาจากบทสาธนะหลักของคัมภีร ์

พิธีถวายคณจักระ ที่ถ้ำอสุระ 

บทถวายซกนี้จะช่วยให้เราสั่งสมบญุกุศลได้อย่างรวดเร็วม
าก พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เมื่อผู้ปฏิบัติสั่งสมบุญกศุล 
จะเกิดอานสิงส์ให้ความปรารถนาของผู้นั้นสัมฤทธ์ิผล  
ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจริง 
ไม่ว่าเธอจะมีปัญหาทางโลก จะดำเนินชีวิตตามปกติ 
หรือทำกิจทางธรรมกต็าม เธอต้องสั่งสมบญุกุศล 
และวิธีของวัชรยานในการสั่งสมบญุกุศลใหไ้ด้อย่างรวดเร็
ว ก็คือการถวายซก หรือคณจักระ 

คำว่า “คณจักระ” เป็นคำสันสกฤต หมายถึง “การถวายเครื่องบูชา” 
แปลเป็นภาษาทิเบตว่า “ซก กี โคร์โล” คือ มณฑลของการถวาย การสั่งสมทั้งสองอย่าง 
คือบุญกุศล และปัญญาญาณ 
คือวิธีอันสูงสุดและขาดไมไ่ด้ในการขจัดปัดเป่าเมฆหมอกแห่งอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เร
าตระหนักถึงธรรมชาติแห่งพุทธะของเราและการปฏิบตัิถวายเครื่องบูชาเป็นวิธีอุปายะที่
สำคัญทีสุ่ดอย่างหนึ่งที่จะสั่งสมใหไ้ด้รวดเร็วในขณะที่ชำระปดัเป่ามลทินของเราและต่อศี
ลสมยะที่เสื่อมขาดของเราไปพร้อมกันด้วย 

คำสอนธรรมสมบัติมากมายขององค์คุรุ รินโปเช กลา่วตรงกันว่า 
การถวายเครื่องบูชานี้สร้างบุญกุศลได้อย่างใหญ่หลวง 
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มีหลายครั้งท่ีองค์คุรุรินโปเชเองไดม้าปรากฏตัวในระหว่างพิธีถวายบูชาและประทานพรแ
ก่ผู้ปฏิบัติที่เรียกหาพระองค์ด้วยศรัทธาอันกล้าแกร่ง 

เมื่อเธอปฏิบัตซิกหรือพิธีถวายบูชา 
สำคัญมากที่ต้องตั้งนิมิตว่าตัวเธอเองไม่แยกจากองค์คุรุ รินโปเช 
และตั้งนิมติถึงมัณฑละขององค์คุร ุรินโปเช อยู่เบื้องหน้าเธอ 
ให้เข้าใจว่ามัณฑละขององค์คุรุ รนิโปเช 
รวมทั้งมัณฑละของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และครูบาอาจารย์ทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดยีวกั
นรวมอยู่ในมณัฑละนั้น  ในวัชรยานมีคำกล่าวว่า 
“การถวายเครื่องบูชาแม้อย่างเดียวให้แก่คุรุ 
เท่ากับถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าทัง้พันพระองค์” 

สำคัญที่ต้องเข้าใจว่าพิธีถวายเครื่องบูชานี้รวมการปฏิบตัิหลายๆ อยา่งเข้าไว้ด้วยกัน 
เช่น การถวายเครื่องบูชาหมายถึงทาน การถวายเครื่องบูชาหมายถึงคุรุโยคะ 
การถวายเครื่องบูชาหมายถึงการถวายมัณฑละ 
การถวายเครื่องบูชาหมายถึงการสารภาพบาป 
การถวายเครื่องบูชาหมายถึงการตอ่ศีลสมยะของเราที่ขาดไป  
เธอจะเห็นได้ว่าในซกหรือพิธีถวายเครื่องบูชา จะรวมทุกอย่างไวด้้วยกันหมด 
ที่ว่าเป็นการสารภาพบาป ก็เพราะเรากล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าขอสารภาพบาป ปัญหา อกุศลกรรมทั้งหมด” ที่ว่าเป็นการให้ทานนั้น 
ก็เพราะนี่เป็นการถวายเครื่องบูชา และเป็นการถวายมณัฑละ 
เพราะเรารวมเอาการถวายปัญญาเข้าไปด้วย ท่ีเป็นคุรุโยคะ 
ก็เพราะเราถวายเครื่องบูชานี้แก่ครุุ 
เธอจะเห็นสิ่งทัง้หมดเหล่านีส้ะท้อนอยู่ในบทสวดซกซัมป้า ลุนดรุบ ขนาดสั้นท่ีท่านเซวัง 
ดรักปาเป็นผู้แต่งข้ึน 

  

โอม อา ฮุง 

โอม อา ฮุง หมายถึงการเสกเครื่องบูชา 
เพิ่มพูนปริมาณและเปลี่ยนเครื่องถวายให้เป็นปัญญาญาณ 
นั่นคือความหมายที่แท้จริงของ โอม อา ฮุง  อักขระ โอม อา ฮุง มีความพิเศษมาก 

https://samyeinstitute.org/


 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

เพราะแต่ละคำมีความหมายหลายอย่าง แต่ที่สำคัญทีสุ่ด โอม 
แทนพระวรกายของพระพุทธเจา้ อา แทนพระวาจาของพระพุทธเจา้ และ ฮุง 
แทนพระหทัยของพระพุทธเจ้า 

เวลาเขียนอักขระ โอม เราจะเห็นตัว “อา” และ “โอ” และนิคหติ รวมกันเป็น โอม “อา” 
เป็นสัญลักษณ์แทนธรรมกาย “โอ” แทนสัมโภคกาย และนคิหิต แทนนิรมาณกาย 
เพราะฉะนั้น โอม จึงเป็นสญัลักษณ์แทนตรีกาย 

คำว่า “อา” ในคัมภีร์มัญชุศรี-นามสังกีติ บทสวดพระนามของพระมัญชุศรี มีกล่าวไว้ว่า 
“อักขระ อา เป็นอักขระที่เยี่ยมยอดที่สุด เป็นอักขระที่ประเสริฐท่ีสุด คือ อา” 

อักขระ อา หมายถึงไมม่ีจุดกำเนิด เมื่อเราเปล่งคำว่า อา มันจะเป็นธรรมชาตมิาก 
เราไม่ต้องเปลี่ยนรูปปากเลย  เสียง “อา” เป็นเสียงท่ีเป็นธรรมชาติ หมายถึงไม่ปรุงแต่ง  
ไม่ปรุงแต่งหมายถึงไม่ไดส้รา้งขึ้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นธรรมชาติ  เสยีง อา 
มีอยู่ในพยัญชนะทุกตัว เพราะฉะนั้น อา จึงเป็นเสียงสากล  
พยัญชนะทุกตัวและทุกเสียงกำเนดิมาจาก อา  ความหมายของ อา ก็คือไม่มีจดุกำเนิด  
เสียง อา ก็เป็นเสียงท่ีเปล่งออกจากปากโดยธรรมชาติ  ความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆ ก็คือ 
ไม่มีจดุกำเนิด และแนวคดิของคำว่า อา ก็คือซึมซับอยู่ทุกหนแห่ง ศนูยตา ความว่างเปล่า 
ซึมซับอยู่ในทุกสิ่ง ด้วยเสียงพยางค์เดียวนี้ รวมทุกสิ่งไว้ในนั้นหมด 

เมื่อเราเขียน ฮุง เรามีพยญัชนะ ฮา เสียง ฮา บ่งบอกถึงการยึดติด  เสียงสระ “อุ” 
และตัวสะกด “ม” แทนการไมย่ึดติด เพราะฉะนั้น 
พระหทัยของพระพุทธเจ้าจึงหมายถึงการไม่ยดึตดิสิ่งใด คือแก่นแท้ของ ฮุง 

 

ทีน้ี ต่อมา 

 ลามา ริกซนิ จา ซุม กิลโคร์ ลา 

ดีร์ เช็ก ซก กี โช บุล เก กัง เต 

 

ลามา คือ คุรุ คือองค์คุรุ รินโปเช 

ริกซนิ คือครูอาจารย์ทุกท่านในสายการปฏิบตั ิ
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จาซุม คือมูละทั้งสาม คือคุรุ ยดีัม ฑากินี 

กิลโคร์ ลา คือ มัณฑละทั้งหมด 

ดีร์ เช็ก คือ โปรดมายังท่ีนี ้

ดีร์ เช็ก ซก กี โช บุล เก กัง เต หมายความวา่ วันนี้ 
ข้าพเจ้าจะประกอบพิธีซกท่ีใหญ่และประณตี เพื่อถวายเครื่องบูชา จึงสวดว่า 
“โปรดมาที่น้ีและรับเครื่องถวายบูชาคณจักระด้วยความยินดีเถดิ” 

เมื่อเราสวดว่า “ลามา ริกซิน จา ซุม กิลโคร์ ลา, ดีร์ เช็ก ซก กี โช บุล เก กัง เต” 
หมายความวา่ “ขอให้คุรุทัง้หมด โปรดมายังท่ีนี้” เมื่อเธอขอให้ท่านทั้งหลาย 
“โปรดมาที่น่ี” มีเหตผุลสามอยา่งที่ทำให้ท่านต้องมา  อันแรกคือ ความศรัทธา คือพูดว่า 
“ทุกท่านในมัณฑละ โปรดมาที่นี่ ข้าพเจ้าคิดถึงท่าน”  เหตุผลที่สองก็คือ พันธกิจที่ว่า 
เทพทั้งหลายต้องมาเมื่อมีผูเ้รียก  เหตุผลที่สามก็คือ ในทางปรมัตถ์แล้ว 
คุรุทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วตั้งแต่เดิม ขอให้เธอเข้าใจเท่านั้นว่าท่านอยู่ท่ีนี่แล้วจริงๆ 

  

 ต่อไป เธอจะสวดว่า 

ณัมชัก โทล ชัก ดรา เก็ก ดรัลวา ยี 
 

ณัมชัก โทล ชัก คือ “เราสารภาพศีลที่เสื่อมขาด” 
เราสารภาพศีลสมยะที่เสื่อมขาดและอกุศลกรรมท้ังหมด  โทล ชัก หมายถึง 
“เราขอสารภาพ” 

ดรา เก็ก อันที่จริง ดรา คืออัตตาของเราหรือการยึดตดิอัตตา  ถึงแม้ว่า ดรา 
จะเป็นอัตตาของเรา แต่ก็อาจเข้าใจได้ว่ามันเป็นศัตรูหรือมารของเราด้วย นั่นก็คือ 
มาร  ศัตรูของเรา คืออัตตา 

เก็ก นี่คือกิเลสของเรา  ที่กล่าวกันว่าภูติผีวญิญาณล่องลอยอยู่รอบๆ ด้านนอก 
ก็เพราะข้างในเรามีอารมณ์อยู่  ดังนั้น เหตุที่เราเห็นมารใหญ่อยู่ข้างนอก 
ก็เพราะเรามีอัตตา 

ดรัลวา  เราปลดปล่อยศัตรูและผูส้ร้างอุปสรรคทั้งหลาย 
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ประโยคต่อไปคือ 

ชา ทรัก ชัล ต๊บ ลัก ลา วังเว โรล 

ชา ทรัก ชัล ต๊บ เป็นคำที่กล่าวตอ่เหล่าเทพปางพิโรธและธรรมบาลทั้งหลาย  
ท่านเหล่านั้นต้องการเครื่องบูชาทีเ่ป็นเลือดและเนื้อ  ทรัก คือเลือด 
อันที่จริงในท่ีนี้หมายถึงความอยาก และ ช่า เนื้อ ที่จริงหมายถึงอวิชชา 
กิเลสที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ท่ีเลวรา้ยที่สุดก็คือ โลภะ และอวิชชา 
ซึง่ทำให้เกิดทุกข์ตลอดเวลา 

ดรัลวา ยี ชา ทรัก ชัล ต๊บ  เมื่อศัตรูและผู้ก่ออุปสรรคถูกปลดปล่อยแล้ว 
สิ่งที่เหลืออยู่จะถูกถวายแก่เหล่าเทพปางพิโรธและธรรมบาลทั้งหลาย 

ลัก ลา วังเว โรล  
ตรงนี้เป็นคำกล่าวต่อเทพทั้งหลายที่สถิตอยู่ตรงขอบหรือด้านนอกของมัณฑละ  
ขอให้เทพเหล่านี้มารับของถวายบชูาด้วย  เราถวาย ลกั 
คือส่วนท่ีเหลือให้แก่ท่านเหล่านั้น เพราะฉะนั้น 
หลังจากท่ีเราถวายเครื่องบูชาเสรจ็แล้ว เราจึงนำ ลักม่า 
หรือของถวายที่เหลือไปวางไว้ข้างนอก 

 

ต่อมา 

 ชี นัง ซังเว บาร์เช ชีวา ดัง 

 ซัมปา ลุนกี ดรุบปาร์ เจ ดู โซล 

 

ชี นัง ซังเว บาร์เช คืออุปสรรคภายนอก ภายใน และอุปสรรคลับ  
อุปสรรคภายนอกก็เช่น ปัญหาครอบครัวและการงาน  
อุปสรรคภายในเกีย่วกับนาฑิ ปราณ และพินทุของเรา 
หรือเรียกได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ  อุปสรรคลับส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความคดิ 
และการปฏิบัติธรรมของเรา 

 ชีวา คือทำให้สงบ 

ดัง คือ และ 

ซัมปา ลุนกี ดรุบปาร์ เจ ดู โซล หมายถึง โปรดประทานพรแก่เรา และ 
“ขอให้ความปรารถนาทั้งหมดสมัฤทธิ์ผล” ในที่น่ี 
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“ความปรารถนาทั้งหมดสมัฤทธ์ิผล” มีหลายความหมาย ยกตัวอย่างเช่น 
สัมฤทธ์ิความปรารถนาที่จะทำประโยชน์แก่สรรพสัตว์ 
สัมฤทธ์ิความปรารถนาของเราที่จะสำเร็จในทุกสิ่งที่เราประสงค์ 
สัมฤทธ์ิความปรารถนาของเราที่จะบรรลุการตรสัรู้ในชาตินี้ 

  

ต่อไปก็เป็นมนตร ์

 โอม อา ฮุง ซาร์วา มหากูรู มันดาลา ซาปาริวารา คานาจักรา ปูจา คาฮี 

 อุจฉิสตา บาลิงตา บักชาซี โซฮา 

 

 โอม อา ฮุง ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว 

 ซาร์วา มหากูร ูคือ มหาคุรุทุกท่าน 

 มันดาลา ซาปาริวารา หมายถึง พร้อมด้วยเทพทุกองค์ 

 คานาจักรา ปูจา หมายถึง บรรดาเครื่องถวายทั้งหมด 

 คาฮ ีคือ เราขอถวาย 

 อุจฉิสตา บาลิงตา บักชาซี โซฮา หมายถึง เราขอถวายสิ่งที่เหลือน้ี 

 ขอให้ความปรารถนาทั้งหมดของเราสมัฤทธ์ิผลเทอญ 

 นี่คือบทสวดถวายซกฉบับย่อ 

 

 

Notes 

The initial quotation of the Lamrim Yeshé Nyingpo root text comes from: 

• Padmasambhava. Lamrim Yeshe Nyingpo. Trans. Erik Pema Kunsang, ed. Marcia Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe 

Publications: Hong Kong, 2016. 

The full translation of the history of the Kutsap Ngödrup Palbar statue can be found here:  

• http://blog.xuite.net/yeshi_tsogyal/twblog/519247964 

The account by Orgyen Tobgyal Rinpoche is from the book “The Life of Chokgyur Lingpa”.  

• The Life of Chokgyur Lingpa as told by Orgyen Tobgyal Rinpoche. Trans. 

Tulku Jigme Khyentse and Erik Pema Kunsang. Rangjung Yeshe Publications. 
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