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สายการปฏบิัต ิ

คุรุ ปัทมสัมภวะ 

ค าสอนของท่านจับเจ ตุลกุ อูเก้น รินโปเช 

ในยุคของเราน้ี พระพุทธเจ้าหน่ึงพันพระองค์จะเสด็จมาโปรด แต่ละพระองค์จะมีนิรมาณกายขององค์คุรุ รินโปเช หน่ึงองค์
เกิดขึ้นเพื่อท าพุทธกิจด้วย  ในยุคของพระศากยมุนีพุทธเจ้าของเราน้ี พุทธกิจทั้งหมดจะเกิดขึ้นในนิรมาณกายขององค์ปัทม-

สัมภวะ พระผู้ประสูติจากดอกบัว 

 

ท่านจับเจ ตุลกุ อูเก้น รินโปเช 

องค์ปัทมสัมภวะมีชีวิตอยู่ยาวนานมาก  หลังจากพระองค์ประสูติ ก็อยู่ที่อินเดียประมาณหน่ึงพันปี  หลังจากน้ัน พระองค์จึง
เสด็จมาอยู่ที่ทิเบตเป็นเวลาห้าสิบห้าปี  ก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากทิเบต ได้ให้ค าพยากรณ์ไว้มากมาย ซ่อนค าสอนธรรม
สมบัติไว้ส าหรับผู้คนในอนาคต และประสาทพรแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิดให้เป็นหน่ึงเดียวเสมอกับพระองค์  ด้วยวิธีน้ี ศิษย์เหล่าน้ัน
จะมาเกิดใหม่ในอนาคต เพื่อเผยค าสอนธรรมสมบัติที่พระองค์ซ่อนไว้ และมีพลังเท่าเทียมกับองค์คุรุ รินโปเช เอง 
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พระองค์ได้พยากรณ์ถึงการกลับมาเกิดของเตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่ 108 ท่าน “ผู้เผยธรรมสมบัติที่ถูกซ่อนไว้”  เหตุการณ์ต่างๆ ใน
โลกเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในเวลาต่างๆ กัน  ด้วยความที่องค์คุรุ รินโปเช ได้ล่วงรู้เหตุการณ์
ต่างๆ แล้ว พระองค์จึงได้จัดท าค าสอนส าหรับปฏิบัติโดยเฉพาะส าหรับเตร์ตน ผู้เผยธรรมสมบัติเฉพาะคนซ่ึงจะมาเผยค า
สอนน้ันๆ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ  เตร์ตนเป็นผู้เผยเตร์มา หรือ “ธรรมสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่” ซ่ึงเป็นค า
สอนที่สดใหม่ทั้งหมด เหมาะสมส าหรับเวลาและสถานการณ์ในขณะน้ันโดยเฉพาะ 

 

ท่านชกจูร์ เดเชน ซิกโป้ ลิงปะ 

ท่านชกจูร์ ลิงปะ เกิดที่ซังเกียล เชิงเขาศักดิ์สิทธ์ินัมคาโจ๊ะในจังหวัดนังเชน  ท่านเกิดเม่ือวันที่สิบ เดือนหก ปีฉลูดิน (ตรงกับ
วันที่ 9 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1829 (พ.ศ. 2372) ของปฏิทินสากล) กล่าวกันว่าท่านชกจูร์ ลิงปะ เป็นนิรมาณกายชาติสุดท้าย
ของเจ้าชายมูรุบ เซนโป ผู้เป็นโอรสองค์ที่สองของธรรมราชา ทรีซง เดวเซน   ท่านชกจูร์ ลิงปะ นับเป็นเตร์ตนคนสุดท้าย
ของเตร์ตนส าคัญหน่ึงร้อยคน  กล่าวได้ว่าท่านเป็นเตร์ตนของยุคสมัยเราโดยเฉพาะ ค าสอนของท่านเหมาะสมกับยุคสมัย
ของเรามากที่สุด 

 

ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ 
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ท่านชกจูร์ ลิงปะ เป็นผู้เผยธรรมสมบัติที่มีผลงานมากที่สุดคนหน่ึงในคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า  ธรรมสมบัติที่ท่านเผย พร้อม
กับค าอธิบายประกอบ รวมกันได้มากถึงสี่สิบกว่าเล่มคัมภีร์ของทิเบต (เปชา)  ค าสอนน้ีรวมเอาการปฏิบัติครบทั้งสามชนิดที่
ผู้เผยธรรมสมบัติที่ยิ่งใหญ่จะต้องเผยให้ครบจึงจะนับว่าเป็นเตร์ตนที่ยิ่งใหญ่ ได้แก่การปฏิบัติที่เก่ียวกับองค์คุรุ รินโปเช การ
ปฏิบัติซกเช็น และการปฏิบัติพระอวโลกิเตศวร  นอกจากน้ี ท่านชกจูร์ ลิงปะ ยังเป็นผู้สืบทอดสายการปฏิบัติทั้งเจ็ดสายดังมี
ค าพยากรณ์ในชุดธรรมสมบัติของท่านคือ ซกเช็นทั้งสามส่วน ดังน้ี 

สายการปฏิบัติทางวาจาอันไม่ขาดตอนที่มาจากคัมภีร์คือพระไตรปิฎก   

ธรรมสมบัติอันลึกซ้ึงที่ซ่อนไว้ใต้ดิน และธรรมสมบัติอันลึกซ้ึงทางจิต  

ธรรมสมบัติที่ค้นพบซ้ า และธรรมสมบัติที่ระลกึจากความทรงจ าในชาติที่แล้ว   

ธรรมสมบัติที่เป็นทรรศนะบริสุทธ์ิ และธรรมสมบัติที่ได้รับฟังโดยตรงจากผู้ที่ตรัสรู้แล้ว   

การถ่ายทอดทั้งเจ็ดสายที่เป็นเสมือนแม่น้ าที่ไหลต่อเน่ืองโดยไม่ขาดตอนน้ี  

ดังชะตากรรมของกษัตริย์และโอรสที่ได้รับการพยากรณ์แล้ว  

จะน าเกียรติมาสู่ค าสอนในยุคเสื่อม   

ค าสอนเหล่าน้ีจะทั้งไพศาลและลึกซ้ึง เผยแผ่ไปได้ไกลกว่ารัศมีตะวัน 

กษัตริย์และโอรสที่กล่าวถึงน้ีคือกษัตริย์ทรีซง เดวเซน และเจ้าชายมูรุบ เซนโป ผู้กลับมาเกิดเป็นท่านจัมยัง เค่นเซ่ 
วังโป (กษัตริย์ ) และท่านชกจูร์ ลิงปะ (โอรส)  อันที่จริง ตลอดเวลาที่ท่านท ากิจในฐานะที่เป็นผู้เผยธรรมสมบัติ 
ท่านชกจูร์ ลิงปะได้ใกล้ชิดกับผู้ยิ่งใหญ่สองท่านที่เป็นแนวหน้าในการก่อตั้งแนวความคิดรีเม คือแนวคิดไม่แบ่งแยก
นิกาย  ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองน้ีคือ ท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป และท่านจัมกน กงตรุล โลโดร ทาเย  ทั้งสองท่านน้ีมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการเผยธรรมสมบัติและเขียนออกมาในรูปคัมภีร์  ปรมาจารย์ทั้งสามท่านน้ีมีความสัมพันธ์กันเป็น
ครูและศิษย์ซ่ึงกันและกัน ต่างถืออีกสองท่านเป็นคุรุของตน 

 

ทุกดรุบ บารเ์ช กนุเซล  

หัวใจการปฏบิัติของครุุ เพือ่ขจัดอปุสรรคทั้งมวล 

ตามสายธรรมสมบัติของท่านชกจูร์ ลิงปะ และท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป มีหัวใจการปฏิบัติหรือคุรุสาธนะอยู่สี่ระดับด้วยกัน 
ระดับภายนอกคือบาร์เช กุนเซล  ระดับภายในคือ ซัมปา ลุนดรุบ  ระดับลับคือ โซ่เก้ ณิงทิก และระดับลับที่สุดคือ คุรุ โดร์



 
©

Copyright samyeinstitute.org 

 

 

เจ ดรักจัล  ในสายการปฏิบัติส่วนตัวของท่านชกจูร์ ลิงปะน้ัน การปฏิบัติเบื้องต้นหรือรากฐานก็คือกงปา กุนดู องค์รวมของ
การบรรลุทั้งปวง  ในขณะที่การปฏิบัติย่อยสองสายคือ บาร์เช กุนเซล และซัมปา ลุนดรุบ 

ค ำกล่ำวของท่ำนจับเจ ดิลโก เค่นเซ่ รินโปเช 

บาร์เช กุนเซล เป็นแก่นหัวใจขององค์ปัทมสัมภวะ คุรุผู้ตรัสรู้แล้ว รู้แจ้งแทงตลอดทั้งสามกาล  คัมภีร์น้ีเป็นแก่นของหน่ึง
พันล้านหฤทัยสาธนะของคุรุ เป็นธรรมสมบัติเตร์มาที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดซ่ึงถูกซ่อนอยู่ในดินแดนทิเบต  และยังเป็นชุดแรก
ของคุรุสาธนะทั้งสี่ชุด  แก่นหัวใจการปฏิบัติของคุรุ เพื่อขจัดอุปสรรคทั้งปวงน้ี รวมเอาประเด็นส าคัญๆอันลึกซ้ึงทั้งหมดไว้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรรศนะ การปฏิบัติสมาธิ และการปฏิบัติของโยคะตันตระภายในทั้งสาม  ธรรมสมบัติน้ี
ปรากฏขึ้นจากสมบัติลับของปัญญาญาณอันยิ่งใหญ่ เป็นการบรรลุอันไพศาลของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองแห่งอุฑฑิยาน เป็น
เสียงวัชระธรรมชาติที่มีอยู่เองในรูปของท่วงท านองอันไพเราะสมบูรณ์    

การแสดงออกก็ไม่ได้ปนเปื้อนด้วยสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดา  ถ้อยค าไร้ซึ่งมายา และมีความหมายที่ไม่ผิดพลาด ทั้งหมด
น้ีล้วนมาจากความเมตตาของวิทยาธระผู้เปี่ยมพลังทั้งสามท่านคือ ท่านเค่นเซ่ ท่านกงตรุล และท่านชกลิง มหาบุรุษแห่ง
ตระกูลทั้งสาม ผู้นิรมาณกายมาเป็นปรมาจารย์ผู้รวบรวมและเผยแผ่ค าสอนลับอันไพศาลดุจห้วงสมุทร  ด้วยความเมตตาน้ี
แท้ๆ ที่ค าสอนน้ีได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อเขียน เป็นรัศมีอันเจิดจรัสแห่งความสุขอันไม่สุดสิ้นส าหรับศิษย์ทั้งหลายใน
แดนแห่งหิมะ และได้รับการเผยแผ่ให้รุ่งเรืองไปทุกแห่งหน  ค าสอนอันบริสุทธ์ิสมบูรณ์น้ีได้ประทานสิทธิธรรมดาและสิทธิ
สูงสุดอันไพศาล อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะควรแก่ความปรารถนาของเรา เป็นการหลอมรวมรัตนมณีแห่งสาระอันลึกซ้ึงที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน เปิดขุมทรัพย์แห่งสกลจักรพรรดิ 

หมำยเหตุ 

ค าสอนสั้นๆ ของท่านจับเจ ตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช และท่านจับเจ ดิลโก้ เค่นเซ่ รินโปเช เป็นบทที่ตัดตอนมาจากหนังสือชื่อ 
Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava  หากท่านสนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมเก่ียวกับลาเม 
ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล ท่านสามารถหาข้อมูลได้จากหนังสือน้ี 

Padmasambhava. Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava. Trans. Erik Pema 

Kunsang. Ed. Marcia Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2014. 
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ชกลิง เตร์ซาร ์

ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ (พ.ศ. 2372 - 2413) เป็น “นิรมาณกาย” ของเจ้าชายมูรุบ เซโป โอรสของกษัตริย์ ทริซง เดวเซ็น 
ท่านยังเป็นที่รู้จักในนามของเยเช โรลเป ซัล หรือล่าเซ่ โลจาว่า  ชาติที่แล้วอีกชาติหน่ึงของท่านคือเตร์ตนผู้ยิ่งใหญ่ชื่อ ซังเก 
ลิงปะ ผู้เผยค าสอนธรรมสมบัติ ลามะ กงดู  องค์ปัทมสัมภวะได้ซ่อนธรรมสมบัติไว้มากมายและปิดไว้ด้วยปณิธานอัน
ศักดิ์สิทธ์ิที่จะให้เตร์ตนเฉพาะคนเปิดเผยขึ้นในเวลาอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง เตร์ตนคนน้ันๆ เป็นตัวแทน
ขององค์ปัทมสัมภวะเอง 

หน่ึงในเตร์ตนผู้กลับชาติมาเกิดก็คือท่านชกจูร์ ลิงปะ ผู้เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2372  ในแถบตะวันออกของทิเบตที่นังเชน แคว้น
คาม  องค์ปัทมสัมภวะ ได้ให้ค าพยากรณ์ทั้งหมดเก่ียวกับชื่อ สถานที่เกิด ผู้ที่จะเผยค าสอนธรรมสมบัติของท่าน และผลที่
เกิดจากการเผยแผ่ค าสอนน้ันๆ ไว้แล้ว 

ชกลิง เตร์ซาร์ (ธรรมสมบัติใหม่ของท่านชกจูร์ ลิงปะ) เป็นชุดค าสอนเตร์มาที่เผยโดยท่านชกจูร์ ลิงปะ  ค าสอนแก่นหัวใจอัน
ลึกซ้ึงและกระจ่างเป็นพิเศษน้ี พร้อมกับอรรถาธิบายที่เก่ียวข้องล้วนบรรจุอยู่ในชุดค าสอนที่ได้รับการรวบรวมไว้ทั้งหมดสี่สิบ
กว่าเล่มใหญ่ๆ  ท่านพักชก รินโปเช เป็นผู้สืบทอดรุ่นที่ห้าและเป็นผู้สืบสายการปฏิบัติของท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ 

 

สายตั๊กลุง กาจู แห่งริโวเช 

สายการปฏิบัติตั๊กลุง กาจู เกิดขึ้นจากการบรรลุของท่านตั๊กลุง ทังป้า ตาชิ ปัล (มีชีวิตระหว่างปี พ.ศ. 1685 - 1753) ท่าน
เป็นศิษย์เอกของหน่ึงในศิษย์ส าคัญของท่านกัมโปปะ คือท่านพักโม่ ดรูปา  ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสายการปฏิบัติตั๊กลุง กาจู (ค า
สอนพยัคฆ์) ซ่ึงมีวัดส าคัญคือวัดริโวเชในแคว้นคาม  ผู้ถือและสืบทอดสายการปฏิบัติน้ีคือปรมาจารย์สามท่าน ได้แก่  ท่าน
จับกน ชับดรุง รินโปเช ท่านจับกน เจดรุง รินโปเช และท่านจับกน พักชก รินโปเช  สายการปฏิบัติน้ีมีชื่อเสียงทั้งในด้านค า
สอนฝ่ายปริยัติและปฏิบัติของทั้งนิกายกาจูและณิงม่า 


