
ค ากล่าวของท่านพักชก รินโปเช 

ในวาระฉลองครบรอบปีที่ 100 ของวันคล้ายวันเกิด 

ของท่านจับเจ ตุลก ุอูรเ์ก้น รินโปเช 

 

วันน้ีคือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นวันครบรอบของท่านจับเจ ตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช เหลนของผู้เผยธรรมสมบตัิผู้
ยิ่งใหญ่ ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ  ท่านรินโปเชเป็นนิรมาณกายของนุบเชน ซังเก เยเช หนึ่งในศิษย์ใกล้ชิดยี่สิบห้าคนของ
มหาคุรุ ปัทมสัมภวะ  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเลา่จากปรมาจารย์หลายท่านที่เห็นท่านตุลกุ อูรเ์ก้น รินโปเช เป็นท่านมาร์ปะ โล
จาว่า  ท่านโปลู เคนเชน ผูย้ิ่งใหญ ่เห็นท่านรินโปเช เป็นท่านชกจูร์ ลิงปะ และบางคนก็เห็นท่านเป็นครุุ โชวัง  ท่านการ์มา
ปะองค์ที่ 15 รับรองว่าท่านรินโปเชเป็นท่านเตรต์น คุรุ โชกี วังชุก กลับชาติมาเกิด 

 

 

 

 

ท่านตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช เกิดเมื่อปี พ.ศ.2463 พอถึงสิ้นปีตามปฏิทนิของทิเบต จึงนับว่าครบรอบ 100 ปีตั้งแต่วันเกิดของ
ท่านรินโปเช  เมื่อประมาณ 45 ปีท่ีแล้ว ท่านรินโปเชได้ท ารูปเคารพขององค์คุรุ รินโปเช 1200 รูปที่นากิ โกมป้า ซึ่งเป็นท่ี
ปลีกวิเวกบนภูเขาและอารามแม่ช ี

 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/1-Kyabje%CC%81-Tulku-Urgyen-Rinpoche.jpg
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/2-Yangsi-Rinpoche.jpg


 

 

 

 

 



ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีหลังจากวันเกิดของท่านรินโปเช เราโชคดีมากที่ไปพบแม่พิมพ์ท่ีท่านจบัเจ รินโปเช เคยใช้  
ด้วยอาศัยความช่วยเหลือจากพระของเรา เราจึงถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ท ารูปเคารพขององค์คุรุ รินโปเช ออกมา 1000 รูป 
ท าพิธีปลุกเสกด้วยพรอันยิ่งใหญ่ และถวายแกส่ังฆะที่วัดกา-ณิง เชดรุบ ลิง ในวันสุดท้ายของพิธีบูชากู้ซุม ริกดู (แก่นของตรี
กาย) ในวันเดือนเพ็ญที่ 28 มกราคมนี้ 

 

 

 

 

 

ท่านตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช เป็นผู้ถือสายทองค าแห่งสายการปฏิบตัิชกลิง เตร์ซาร์ ท่านเป็นผู้ถือค าสอนและมนตราภิเษกของผู้
เผยธรรมสมบตัิผู้ยิ่งใหญ่ ท่านชกจรู์ เดเชน ลิงปะ  ข้าพเจ้าได้น าค าบอกเล่าของท่านจับเจ โชกี ณมีา รินโปเช และท่านพ่อ
ของข้าพเจ้า ท่านจับเจ จิเก ชกลิง รินโปเช ที่กล่าวถึงชีวิตของท่านตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช มาถ่ายทอด ณ ท่ีนี้ 

ข้อความตัดตอนจาก “เพ่ือหล่อเลี้ยงศรัทธา ค าบอกเล่าสั้นๆ เกี่ยวกับกิจทางปัญญาญาณของมลูกะคุรุของเรา ท่าน
สัพพัญญผูู้ยิ่งใหญ่ ตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช” โดย ท่านจับเจ โชกี ณมีา รินโปเช 

เป็นเวลากว่ายี่สิบเอด็ปี ท่ีท่านรินโปเชปฏิบัติโยคะอันลึกซึ้งของขั้นตอนท้ังสอง ที่คาม, ซูร์พู, สิกขิม และเนปาล ท่ีอารามแม่
ชี นากิ โกมป้า และสถานท่ีอื่นๆ  ท่านได้ให้มนตราภิเษก การถ่ายทอดค าสอน และค าสอนมากมายนบัไม่ถ้วน โดยเฉพาะ
ท่านชอบให้ค าสอนเฉพาะเพื่อช้ีให้เข้าถึงธรรมชาติของจิต  แต่ในทุกสถานการณ์ ท่านจะถ่อมตนและเรียบง่ายมาก 

ท่านตุลกุ อรู์เก้น รินโปเชแสดงความเมตตาอันยิ่งใหญต่่อทุกคนท่ีท่านพบ ไม่เพียงแต่บรรดาลามะและพระ แต่กับฆราวาส
ชายและหญิงก็เช่นกัน ท่านปฏิบัตติ่อทุกคนด้วยความเคารพ  ท่านไม่ชอบให้พรด้วยการ “ใช้มือแตะ” ซึ่งเป็นธรรมเนยีมการ
ให้พรแก่คนท่ัวไปด้วยการแตะมือลงบนศีรษะของของผู้ที่มารับพร แต่ท่านชอบจะแตะหนา้ผากกับทกุคนมากกว่า  ในทุก
สถานการณ์ ท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตน รักษาทรรศนะบรสิุทธ์ิต่อทุกคน 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านจะใหม้นตราภิเษก ถ่ายทอดค าสอนและให้ค าสอนต่อบรรดาลามะและตลุกุ ผู้ปฏบิัติและคนท่ัวไปที่มา
ชุมนุมกันเป็นจ านวนมากโดยไม่มอีคติแบ่งแยกนิกายเลย  ท่านปฏิบตัิเช่นเดียวกันต่อลามะและตลุกุสายกาจูที่เป็นบุคคล
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ส าคัญอย่างเช่น ผู้แทนทั้งสี่ของ(ประมุข)สายกาจู และท่านก็ปฏิบตัิเช่นเดียวกันต่อบุคคลส าคญัๆ ท่ีถือสายการปฏิบัติของณิง
มา  ท่านสอนคนทุกประเภทท่ีมาจากภูมิหลังต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นลามะ ตุลกุ เคนโป พระ นักบวชในวัด และฆราวาสจาก
นิกายและความเช่ือต่างๆ  ท่านยังได้เดินทางไปต่างประเทศท้ังประเทศทางตะวันออกและตะวันตก เพื่อให้ค าสอน มนตรา
ภิเษกและค าชี้แนะต่างๆ 

หากท่านต้องการอ่านค าบอกเล่าฉบับเต็ม จากเว็บไซต์ของลาเซ่ โลจาว่า (Lhasey Lotsawa) กรุณาคลิกท่ีนี่ 

ข้อความตัดตอนจาก “ค าบอกเล่าเรื่องชีวิตของท่านตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช” โดย ท่านจิเก ชกลิง มินจรู ์เดเว โดร์เจ รินโปเช 

(จากหนังสือ The Great Tertön: The Life and Activities of Chokgyur Lingpa เตรต์นผู้ยิ่งใหญ่ ชีวิตและพุทธกิจของ
ท่านชกจูร์ ลิงปะ) 

ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องราวชีวิตระดับภายนอก ภายในและภายในท่ีสุดของบิดาและครุขุองข้าพเจ้า คือท่าน
ตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช  เริม่จากชีวิตวัยเด็กของท่าน ต่อเนื่องไปจนถึงวัยชราเมื่อท่านอายุเจ็ดสบิหกปี  ข้าพเจ้าจะเล่าไปตาม
สิ่งที่ได้ยินมากับหูตนเอง และได้เห็นกับตาของตนเอง  แน่นอน ข้าพเจ้าไมเ่คยพบท่านตอนท่ีท่านยังเป็นเด็ก แต่ก็ได้ยิน
เรื่องราวมากมายของสมัยนั้น  ข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตนเองเฉพาะแต่ในช่วงหลังของชีวิตท่านเท่านั้น 

คุณลักษณะทีไ่ม่เหมือนใครอย่างหนึ่งของท่านตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช ก็คือความเป็นกันเองของท่าน หัวใจของท่านเต็มไปด้วย
ความรักและความกรุณาอันยิ่งใหญ่  ตามมาตรฐานของธรรมเนียมสังคมทั่วไป ท่านมีบุคลิกท่ีดีอย่างแท้จริง  ท่านไม่มีความ
ตั้งใจอื่นนอกเหนือไปจากช่วยสรรพสัตว์  ท่านมีจิตใจกว้างขวาง ครอบคลุมขอบข่ายท่ีไพศาลไร้ขอบเขต  นี่คือค าอธิบายที่
บุคคลทางโลกท่ัวไปจะบรรยายถึงท่าน 

ตอนท่ีท่านรินโปเชยังเด็ก ท่านไดร้บัค าสอนช้ีให้เข้าถึงธรรมชาติของจิตจากบิดาของท่าน คือท่านชิเม โดร์เจ  ท่านพูดถึง
เรื่องนี้ว่า “ฉันเข้าถึงโฉมหน้าธรรมชาติของจิตอย่างแท้จริง” 

ท่านตุลกุ อูร์เก้น รินโปเช มีความเคารพนับถือต่อพระรัตนตรัยในระดับที่สูงเป็นพิเศษ  ท่านเล่าว่าครูชาวพุทธคนแรกใน
บรรดาครูทั้งหมดที่จบัใจท่านและบันดาลใจให้ท่านมีศรัทธาและความอุทิศตนก็คือพระศากยมุนีพุทธเจ้า  ท่านตื้นตันใจใน
ธรรมะ ในค าสอนที่ท่านไดร้ับ และท่านมีความเคารพอย่างสูงต่อสังฆะ เพราะเป็นผู้ที่รักษาการปฏิบัตขิองค าสอนเหล่านี ้

หากท่านต้องการอ่านข้อความฉบบัเต็ม ซึ่งตดัตอนมาจากหนังสือ The Great Tertön: The Life and Activities of 

Chokgyur Lingpa (เตร์ตนผูย้ิ่งใหญ่ ชีวิตและพุทธกิจของท่านชกจูร์ ลิงปะ) กรณุาคลิกท่ีนี ่

เพื่อเป็นการตั้งปณิธานให้ส าเร็จตามปณิธานของท่านพ่อที่จะท าประโยชน์แก่สรรพสตัว์ ค้ าจุนธรรมะ และรับใช้ตามพุทธกิจ
ขององค์มหาคุรุ ป้ทมสัมภวะด้วยการเผยแผ่ค าสอนของชกลิง เตร์ซาร์ 

ขอให้สรรพมงคลจงบังเกิด 
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