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คุรุ โซ่เก้ ณิงทิก 

การถวายเคร่ืองบชูา 100,000 ชุด 
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ถึง เพื่อนทางธรรมท่ีรัก 

 

ส าหรับพิธีถวายซกบุมสองครั้งท่ีแล้ว ซึ่งเป็นการสั่งสมการถวายเครื่องบูชา 100,000 

ชุด เราได้ลงค าสอนของท่านพักชก รินโปเชถึงวิธีการปฏิบัติในพิธีนี้  หากท่านประสงค์
จะดูซ้ า กรุณาคลิกที่นี่ 

 

ข้อมูลการลงทะเบียนของพิธีซกบุมคุรุโซ่เก้ ณงิทิก  
(รวมทั้งซูมลิงค์และจ านวนรอบประค าที่ตั้งใจจะสวด)  

จะประกาศในวันที่ 17 กันยายน ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ตามปฏิทินของทเิบต 

 

ส าหรับพิธีซกบุมครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นคุรุโซ่เก้ ณิงทิกนั้น เราอยากจะเสนอชีวประวัติสั้นๆ 
ของท่านจัมยัง เค่นซ่ วังโป ผู้เผยธรรมสมบัติคุรุโซ่เก้ ณิงทิกนี้ พร้อมกับบทน าส้ันๆ ของ
การปฏิบัติชุดนี ้

 
ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป 

 
 

 

https://samyeinstitute.org/
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ชีวประวัติของท่านอลัก เซนการ์ รินโปเช ได้กล่าวสรุปชีวิตของท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป 
ไว้ดังนี้ 
  

 

ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป เกิดเมื่อปี พ.ศ.2363 ในบริเวณยารู ชุงเชน ดรัก ในดิลโก ท่ีเดร์
เก ซึ่งอยู่ในทิเบตตะวันออก  บิดาของท่านชื่อ รินเชน นัมเกียล มารดาของท่านชื่อ 
โซนัม โซ่  ท่านจัมยัง เค่นเซ่ เรียนอ่านหนังสือเมื่ออายุสี่หรือห้าขวบ สติปัญญาของท่าน
เฉลียวฉลาดเป็นท่ีประจักษ์ตั้งแต่ท่านยังเด็ก จึงสามารถอ่าน เขียนและมีทักษะด้านอื่นๆ 
คล่องแคล่วช านาญโดยไม่มีปัญหาใดๆ  เมื่อท่านอายุได้สิบสองปี ท่านได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นนิรมาณกายของท่านจัมปา นัมคา ชิเม  ท่ีเป็นเคนโปผูย้ิ่งใหญ่แห่งเอวัม ทาร์ปาเซ 
และได้รับชื่อว่า จัมยัง เค่นเซ่ วังโป  เมื่ออายุย่ีสิบเอ็ดปี ท่านอุปสมบทเป็นภิกษุ  ท่านมี
ครูบาอาจารย์มากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบท่าน ผู้เป็นปรมาจารย์จากนิกายใหญ่ๆ ท้ังหมดคือ 
นิกายซ่า-กย้า เกลุก กาจู และณิงมา  ท่านศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ จากสายการ
ปฏิบัติที่แท้และสืบทอดกันมาโดยไม่ขาดตอนซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นในดินแดนหิมะ  ท่านได้
รับค าสอนเหล่านี้ท้ังหมดและในวิถีที่ถูกต้อง รวมท้ังมนตราภิเษก ค าสอนท่ีท าให้หลุดพ้น 
และการถ่ายทอดค าสอนท่ีประกอบกันท้ังหมด  ท่านไม่เพียงแต่ทรงภูมิรู้อันไพศาล แต่
ยังได้พัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของประสบการณ์และการตระหนักรู้อย่างท่ีไม่มีใครเทียม
ด้วยการปฏิบัติสมาธิอันสมบูรณ์  ในเวลาไม่นาน ชื่อเสียงของท่านก็ขจรขจายไปท่ัว
ทิเบต และชื่อ เปม่า โอเซล โดงัก ลิงปะ “ผูส้ืบทอดสายการถ่ายทอดพิเศษทั้งเจ็ด” 
(กาบับดุน) ก็เป็นท่ีรู้จักทุกหนทุกแห่งดุจเสียงฟ้าร้องท่ีก้องท่ัวแผ่นดิน  ทุกอย่างท่ีท่าน
ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นพระสูตร ตันตระ และค าสอนเฉพาะ ท่านได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์
ตามแต่จริตและบุญสัมพันธข์องศิษย์เหล่านั้น  ท่านให้มนตราภิเษก อ่านถ่ายทอดค า
สอนและมอบค าสอนอย่างต่อเนื่อง จนแน่ใจว่าศิษย์ของท่านจะมีรากฐานอย่างแน่นหนา
ในค าสอนของพระพุทธองค์อย่างครบถ้วนและไม่แบ่งแยกนิกาย ศิษย์หลายคนปฏิบัติจน
สุกงอมและบรรลุความหลุดพ้น  ท่านปิดฉากกิจทางธรรมอันประเสริฐและไพศาลเหล่านี้ 
ด้วยการเข้าสู่นิรวาณะเมื่อปี พ.ศ. 2435 ในเดือนที่สองของปีมะโรงธาตุน้ า 
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คุรุ โซ่เก้ ณิงทิก 

แก่นหัวใจของคุรุผู้เกิดจากสมุทร 
 

 
 

ในคัมภีร์ลัมริม เยเช่ ณิงโป ล าดับหนทางของแก่นแท้แห่งปัญญาญาณ องค์คุรุ 
รินโปเช กล่าวไว้ว่า แก่นหัวใจการปฏิบัติ หรือคุรุสาธนะ มีอยู่ส่ีระดับด้วยกัน  ระดับ
นอกคือ บาร์เช กุนเซล  ระดับภายในคือ ซัมป้า ลุนดรุบ  ระดับลับคือ โซ่เก้ ณิงทิก และ
ระดับลับท่ีสุดคือ โดร์เจ ดรักซัล คัมภีร์ธรรมสมบัติหรือเตร์มากล่าวไว้ว่า 
 

 ในระดับภายนอก เพื่อจะขจัดอุปสรรคท้ังหมด ༔  
จงปฏิบัติด้วยวิธีของพระนังซี ซิลนน พระตรีกายปัทมกระ ༔ 
พร้อมท้ังนิรมาณกายท้ังสิบสองปางแห่งพระวิทยาธระผู้ทรงพลังอ านาจ ༔ 
ท้ังโดยท่ัวไปและโดยเฉพาะ ༔ 
 

ในระดับภายใน เพื่อจะท าให้ความปรารถนาท้ังสูงสุดและท่ัวไปส าเร็จผลเอง ༔  
จงเข้าปฏิบัติถึงคุรุมหาสุขปัทมสัมภวะผู้เป็นดังแก้วจินดามณี ༔ 
พร้อมด้วยคุรุท้ังสิบสามองค์ ༔ 
ด้วยวิธีการและความหลุดพ้น เก-ริมและจ๊กริม ༔ 
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ในระดับลับ จะบรรลุถึงปัญญาญาณอันเกิดร่วมกันและไม่เปลี่ยนแปลง ༔  
ด้วยห้วงอากาศและความตระหนักรู้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ༔ 
ปรากฏรูปร่างเป็นมุทรา พระปัทมวัชรธระ ༔ 
ผู้กลั่นรวมแก่นแท้ท้ังหมดของมูละทั้งสาม ด้วยวิธีของโยคะอันเป็นแก่นหัวใจ ༔ 
 

ในระดับลับท่ีสุด ประจักษ์รู้กายและปัญญาญาณระดับปรมัตถ์ ༔ 
ด้วยวิธีแห่งพระวิทยาธระ โดร์เจ ดรักโป จัล ༔ 
ผู้เป็นองค์รวมของพระสุคตทุกพระองค์และเป็นเทพผู้บรรลุองค์เหรุกะทั้งหมด ༔ 
และด้วยการปฏิบัติเณ่จู้ อันเป็นการบรรลุอย่างยิ่งใหญ่ ༔  

 

ความส าคัญ 

  

ท่านจัมกน กงตรูล ได้กล่าวไว้ในอรรถาธิบายถึงโศลกข้างต้นของคัมภีร์ ลัมริม เยเช่ ณิง
โป อธิบายความส าคัญของ คุรุ โซ่เก้ ณิงทิก ไว้ดังนี้ 

 

ในระดับลับ วิธีก็คือการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้ระหว่างห้วงอากาศอัน
บริสุทธิ์แต่เดิมแท้ และความตื่นรู้ท่ีปรากฏเอง ซึ่งโดยตัวของมันเอง ก็คือธรรมชาติ
พื้นฐานของจิตของเธอเองและปรากฏการณ์ท้ังหมด  ความหมายของสิ่งนี้แสดงให้
เห็นในรูปแบบมุทราเป็นปัทมะ วัชรธระผู้ยิ่งใหญ่ โซ่เก้ โดร์เจ ชัง ผู้เป็นสัญลักษณ์ 
และเป็นมูละทั้งสาม (คุรุ ยีดัม ฑากินี) หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  ท่านเป็นจักระ
อันด ารงอยู่เองของมหาปีติ และด้วยหนทางอันลึกซึ้งของแก่นโยคะแห่งการตั้ง
นิมิตและสลายนิมิตอันแบง่แยกมิได้นี้ เธอจะบรรลุถึง “ความสัมฤทธิ์” ของปัญญา
ญาณอันหลอมรวมกันและไม่เปลี่ยนแปลง... 

 

ประวัติความเป็นมา 
เมื่อปี พ.ศ. 2391 ตอนที่ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป อายุได้ยี่สิบแปดปี ขณะนั้น

ท่านอยู่แถวเกเกล ก าลังจะไปภาคกลางของทิเบต ท่านได้ปฏิบัติพิธีถวายคณจักระในวัน
เกิดขององค์คุรุ รินโปเช ซึ่งเป็นวาระอันเป็นมงคล ในเดือนลิงของปีวอกธาตุดิน ซึ่งตรง
กับปีเกิดขององค์คุรุ รินโปเช  ประสบการณ์ของท่านเจิดจ้าขึ้นมา ท่านจึงออกไปข้าง
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นอกและพบถ้ าท่ีสวยงามแห่งหนึ่งซึ่งปากถ้ าหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ด้วยความ
ประหลาดใจ ท่านเค่นเซ่ วังโปจึงเข้าไปในถ้ านั้น และทันใดก็เกิดปีติซ่านขึ้นมา  หลังจาก
ท่ีท่านปฏิบัติคุรุโยคะท่ีนี่แล้ว ท่านงีบหลับไปครู่หนึ่งและก็ต้องสะดุ้งตื่นเม่ือมีเสียงดัง
เกิดขึ้น  ท่ีเบื้องหน้าท่าน ปรากฏองค์คุรุ รินโปเช ในลักษณะของคุรุแห่งแคว้นซาโฮร์ 
ล้อมรอบด้วยบริวารมากมาย  องค์คุรุ รินโปเช ประสาทพรให้ท่านและสลายเข้าไปใน
หัวใจของท่าน  ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติหลักของคุรุ โซ่เก้ ณิงทิก (แก่นหัวใจของคุรุผู้เกิด
จากสมุทร) จึงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในจิตของท่านเค่นเซ่ วังโป ท่านจึงได้เขียนคู่มือ
ปฏิบัติกิจทางธรรมขึ้นทันทีในขณะนั้น 

 

ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป จึงเดินทางต่อไป และมาถึงวัดซัมเย่เมื่อวันพระจันทร์เต็มดวงใน
เดือนเก้า  ท่านได้ถวายเครื่องบูชามากมายต่อพระรูปคุรุ โซ่เก้ โดร์เจ (วัชรคุรุผู้เกิดจาก
สมุทร) อันล้ าค่า ท่ีเป็นธรรมสมบัติที่เตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่คือ ท่านณังเรล ณีมา โอเซร์ ได้เผย
ไว้  ในขณะท่ีท่านก าลังปฏิบัติพิธีอยู่นั้น ท่านเกิดนิมิตว่ารูปเคารพมีชีวิตขึ้นมา และมอบ
มนตราภิเษกกับค าสอนประกอบให้แก่ท่าน แล้วก็สลายเข้าไปในหัวใจของท่าน  ค าสอน
ประกอบต่างๆของชุดนี้ก็ผุดขึ้นอย่างชัดเจนในจิตอันบรรลุของท่าน และท่านได้จัดค า
สอนชุดนี้ไว้เป็นความลับ  ในฤดูหนาวปีต่อมา ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ ได้วิงวอนขอค า
สอนนี้จากท่าน และได้รับมนตราภิเษกและค าสอนคุรุ โซ่เก้ ณิงทิกจากท่าน เค่นเซ่ วัง
โป  คืนนั้นเอง ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะก็มีความฝันอันเป็นมงคลว่าองค์คุรุ รินโปเช ได้
มอบให้ท่านเป็นผู้รักษาค าสอนเหล่านี้  ด้วยพรท้ังหมดนี้ ต่อมา ท่านชกจูร์ ลิงปะ จึงได้
เผยธรรมสมบัติครั้งต่อๆ มาท่ีเกี่ยวข้องกับค าสอนนี้จากเซ็งเชน นัมดรัก  ต่อมา เมื่อท่าน
ชกจูร์ ลิงปะ ได้ส าเร็จการปฏิบัติตามวิธีและความสัมฤทธ์ิผลแล้ว ในโอกาสท่ีท่านได้
ถวายคณจักระเมื่อวันท่ีสิบของเดือนนั้นเอง การบรรลุของท่านก็แสดงออกให้ปรากฏ
ด้วยการท่ีท่านวางกลองฑามรุและระฆังของท่านไว้ในอากาศให้ทุกคนได้เห็นประจักษ์
กับตา  ด้วยสัญญาณอันพิเศษแห่งพรในค าสอนชุดนี้ คุรุ โซ่เก้ ณิงทิก จึงเป็นคุรุสาธนะ
ล าดับที่สามท่ีเตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้ได้เผยไว้ร่วมกัน 
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ข้อมูลอ้างอิง 
 

ชีวประวัติฉบับเต็มของท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป ท่ีท่านอลัก เซนการ์ รินโปเช เขียนไว้ หา
อ่านได้ท่ีนี่     ● https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-

zenkar/brief-biography-of-jamyang-khyentse-wangpo  
 

โศลกในคัมภีร์ ลัมริม เยเช่ ณิงโป มาจาก 
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