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บทนี้เป็นคำาสอนอันลึกซึ้งที่ช่วยให้หลุดพ้นด้วยการได้ยิน เปน็หนึ่งในธรรมทั้ง 6 ที่
ทำาให้ตรสัรู้ได้แม้ไมป่ฏิบัติภาวนา อันเปน็บทพุทธกิจของพระวิทยาธระ เปม่า จุงเน่ จากคัมภีร์
เฉลดัม ณิงจัง ในธรรมสมบตัิคำาสอนชุดทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล

ผู้มอบคำาสอน
- ประเภทที่ดีที่สุด คือ ผู้ที่สำาเร็จโยคะข้ันตอนทั้งสอง (เก-ริม และ จ๊กริม) 
- ประเภทกลาง  คือ ผู้ที่ประกอบด้วยไตรสิกขา 
- ประเภทอย่างน้อยทีสุ่ด คือ ผู้มีศีลและสมยะไม่เสื่อมขาดและมีโพธิจิตดีเลิศ 
อย่างไรก็ตาม อาจารยผ์ู้มอบคำาสอนต้องเป็นบุคคลที่ผูต้าย (ผู้รับคำาสอน) มีศรัทธาและ

มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ข้อนีส้ำาคัญยิ่ง

གདབ་པའི་ཡུལ་བར་དོ་དང་པོ་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ།   གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་

པའམ་རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བུའི་ཁྲིད་ཐོབ་ནས་ངེས་ཤེས་བརྟན་པ།   ཐ་མ་ནི་གང་ཟག་མཆོག་འགའ་རེ་ཙམ་ལས་དེ་དུས་ཕལ་

མོ་ཆེ་ལ་དགོས་པའོ།  །

ผู้รบัคำาสอน
ผู้รบัคำาสอนบาร์โดแรก คือ

1. ผู้มีประสบการณ์เข้าถึงสภาวะประภัสสรทั้งกลางวนัและกลางคืน
2. ผู้เกิดสมาธิอยู่บ้าง หรือได้รับคำาสอนเช่นซกเช็น และเช่ือมั่นหนักแน่น
3. คนส่วนมาก ยกเวน้บุคคลผู้ประเสรฐิเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

འདེབས་པའི་དུས་ནི།   འོག་ཏུ་སོ་སོར་གསལ་བ་ལྟར་ལ་སྤྱིར་ཉམས་ལེན་ཡོད་པའི་རིགས་མ་གཏོགས་གཞན་ཕལ་མོ་

ཆེ་ཐུང་མཐའ་སྐད་ཅིག་མ་ནས་རིང་མཐའ་ཞག་བདུན་ཚུན་ཅི་རིགས་པར་སྐྱེ་བ་གཞན་ཏུ་སྲིད་པར་སྦྱོར་བ་དང་།   རྐྱེན་

མ་རྙེད་པའམ་ལས་དང་འཁྲུལ་བའི་གཞན་དབང་ཅན་འགའ་ཞིག་ཞག་བདུན་གྱི་མཚམས་སུ་བར་སྲིད་སྔ་མ་འཆི་འཕོས་ཏེ་

སླར་བར་སྲིད་གཅིག་འགྲུབ་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རིང་མཐའ་ཞག་ཞེ་དགུ་ལ་གནས་པས་མཚོན་མ་ངེས་པའང་ཡོད་མོད།  

བར་དོ་སྔ་མ་གཉིས་ཕལ་བས་ངོས་ཟིན་དཀའ་བས་སྲིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཁོ་ན་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བ་གལ་ཆེ།   འོན་

ཀྱང་དབུགས་ཆད་ཀར་སླེབས་ན་མཆོག་དམན་གང་ལའང་བར་དོ་གསུམ་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་རིམ་པར་འདེབས་བ་ལེགས་ཏེ་

ཐོས་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཡིན་ཕྱིར་ཕན་ཆེ་བས་སོ།  །
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เวลาที่ควรสอน 

ดังที่จะกล่าวต่อไป เวน้แต่ผู้ทีป่ฏิบัติจนมปีระสบการณ์แล้ว คนสว่นมากโดยทัว่ไปจะ
เกิดใหม่ตั้งแต่เรว็ที่สดุคือในช่ัวพริบตาเดียว ไปจนถึงช้าที่สุดคือ 7 วัน แต่ก็มีคนบางพวกไม่ได้รบั
ปัจจัยที่เหมาะสม หรือเพราะตกอยู่ในอำานาจกรรมและความหลง เมื่อเสียชีวิตมา 7 วันแล้ว ยัง
ต้องอยู่ในบาร์โดอ่ืน ๆ ต่อไป จนถึงนานทีสุ่ดคือ 49 วัน ระยะเวลาในบาร์โดจึงไม่แน่นอน ยากที่
คนทัว่ไปจะรูจ้ัก 2 บาร์โดแรก (บาร์โดแห่งความตาย และ บาร์โดแห่งความประภัสสร/บาร์โด
แห่งธรรมธาตุ/บาร์โดแห่งธรรมตา)  ดังนั้น การสอนเรื่องบาร์โดแห่งภพให้พวกเขาซำ้าแลว้ซำ้าอีกจึง
เป็นเรื่องสำาคัญนัก ทว่าเมื่อลมหายใจขาดสิน้ลง ไม่ว่าผู้ตายจะเป็นผู้ปฏิบัติที่มปีระสบการณ์หรือ
เป็นคนทัว่ไปก็ตาม ก็สมควรสอนเรื่องบาร์โดทั้ง 3 ตามลำาดบั บททีห่ลุดพ้นด้วยการได้ยินนี้เป็น
พระวัชรวาจา จึงมีอานิสงส์แรงกล้ามหาศาล

འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི།  འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་དབང་པོས་བརྡ་འཕྲོད་བའི་སྐབས་ནས་མིག་སྔར་རྟེན་བྱིན་རླབས་

ཅན།  མཐོང་གྲོལ་འཁོར་ལོ།  སོ་སོའི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་བརྙན་ནམ་ཐང་ཀ་བཀྲམ་ལ་མཆོད་པ་བཤམ། 

ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ལ་ཕྱག་རྫོགས།  ལྷའི་རྣལ་འབྱོར།  བློ་སྦྱོང་སོགས་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཡང་ཡང་གསལ་

གདབ།  ཐམས་ཅད་ལ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྨོས་པས་དད་མོས་བསྐྱེད།   འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་ངེས་འབྱུང་དང།  བར་དོའི་གདམས་པ་གོ་སླ་བ་ཅི་རིགས་པ་བཤད།  ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག 

།བཏགས་གྲོལ་རིགས།  པདྨའི་སྙིང་པོ་སོགས་ཐོས་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་རྣམས་དང་།   ཆེད་དུ་བསྔགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་མཚན་དང་གཟུང་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཡང་ཡང་བཀླག

วธิีการสอน
เมื่อผูต้ายยังคงสามารถรูส้ึกตัวและสื่อสารได้ ให้วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพรไว้ต่อหน้าต่อตา

เขา  เช่น จักระที่ทำาใหห้ลุดพ้นด้วยการเห็น  รูปของคุรุหลักและเทพประจำาตนของเขา  จัดเตรียม
เครื่องถวายบูชา

สำาหรับผู้ตายที่เป็นผู้ปฏิบัตธิรรม จงเตือนซำ้าแลว้ซำ้าอีกให้เขาระลึกถึงการปฏิบัติ  ไม่ว่า
จะเป็นมหามุทราหรือซกเช็น การปฏิบัติถึงเทพ การฝึกจิต  (โลจ่ง)  ฯลฯ ตามสมควรแก่ระดับจติ
ของเขา

ให้บอกทุกคน (ไมว่่าจะเป็นคนทัว่ไปหรือผูป้ฏิบัติธรรม) เรื่องคุณสมบัติอันดีของคุรุ 
พระรัตนตรยั พุทธเกษตร ช่วยให้เขาเกิดศรัทธา เกิดเนกขัมมะ (การสละละทิ้ง) ความทุกข์ใน
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สังสารวัฏ บอกคำาสอนเรื่องบาร์โดให้เขาเข้าใจได้ง่ายตามสมควร โดยเฉพาะ ให้อ่านบท “ซั่งเก้ 
เซ่จิ้ก” (บทตนัตระพระพุทธโอรสเพียงผู้เดียว) คัมภีร์ที่ช่วยให้หลุดพ้นได้ด้วยการสัมผัสสวมใส่ 
พระตันตระที่ช่วยใหห้ลุดพ้นได้ดว้ยการไดย้ิน เช่น พระตนัตระแก่นหฤทัยปัทมะ ฯลฯ บทนาม
พระพุทธเจ้าและธารณีมนตร์ที่เป็นบทสรรเสริญและมีอานิสงส์พิเศษ

ཨོརྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བྱ།   ཞེ་སྡང་སྐྱེད་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་

ཡིད་ལ་མི་འཐད་པའི་བྱེད་སྤྱོད་སྨྲ་བརྗོད་ཤིན་ཏུ་འཛེམ།   སེམས་ཆགས་པའི་ཡུལ་གང་ཡང་དྲུང་དུ་མི་བཞག  །སྨྲེ་

སྔགས་ཅ་ཅོ་རྣ་བར་གཟན་པའི་སྐད་ཕྲ་མོའང་མི་བསྒྲག   །མྱང་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་སྐྱེ་བདུན་ཚུལ་བཞིན་

བསྒྲུབ་པའི་རིལ་བུ་སོགས་ཁར་སྦྱིན།   བཏགས་གྲོལ་གླེགས་བམ་དང་ཙཀྲ་རྣམས་སྐྱེས་པ་ལ་མཆན་ཁུང་གཡོན།  

བུད་མེད་ལ་གཡས་སམ།  ལུགས་འདི་ལྟར་ན་མགུལ་དུ་གདགས།  ཚོར་གྲོལ་བདུག་སྤོས་མེར་བསྲེགས་པའི་དུད་

པ་བཏང་།

ให้สวดบทวิงวอน เช่น บทสวดวิงวอนถึงพระอุฑฑิยานะอมิตาภะ จากใจจริง หลีกเลี่ยง
การกระทำาและการพูดสิ่งที่รบกวนจิตใจผู้ตาย เช่น สิ่งที่ทำาให้เขาเกิดความโกรธ อย่าวางสิ่งใด
ก็ตามที่เขาเกิดจิตรักใคร่ยึดติดไว้เบื้องหน้าเขา อย่ากล่าวคำาพรำ่ารำาพันอาลัย พูดจาจ้อกแจ้ก
ไร้สาระ หรือกล่าวเสียงแหลมเสียดหูรบกวนเขา ให้ใส่เม็ดโอสถที่ตระเตรียมมาอย่างดีสำาหรับช่วย
ให้หลุดพ้นด้วยการลิ้มรส ลงในปากเขา เช่น ยาพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ช่วยให้ได้รับกำาเนิดอัน
ประเสริฐ 7 ประการ วางคัมภีร์และจักระที่ช่วยใหห้ลดุพ้นด้วยการสวมใส่ ทางด้านซ้ายของ
ลำาตวัผู้ตายที่เป็นบุรษุเพศ และด้านขวาของลำาตวัผู้ตายที่เป็นสตรีเพศ หรือจะคล้องไว้ที่คอของ
ผู้ตายตามธรรมเนยีมเช่นนี้ก็ได้ ให้เผาธูปที่ช่วยหลุดพ้นดว้ยการได้กลิ่น และโบกควันให้ฟุ้งทั่ว

འཕོ་འདེབས་མི་དགོས་ངེས་པའི་རིགས་མ་གཏོགས་གཞན་སྤྱི་ལ་རེག་གྲོལ་འཕོ་རྫས་ཆང་གར་མར་བསྐ་བར་སྦྱངས་པའི་

ལྡེ་གུ་བྱས་ལ་ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཀར་སྤྱི་ཚངས་བུག་ཏུ་བྱུགས།   ཕུང་པོའང་མགོ་བྱང་།   ཁ་ནུབ།  གློ་གཡས་འོག་

ཏུ་བསྟེན་ཏེ་གཞག་ན་ཕན་ཡོན་དགོས་པ་ཆེ།   བརྗོད་པ་པོའང་བློ་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་མ་སོང་བར་མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་རིག་

རྩལ་གསལ་ངར་དང་ལྡན་པས།

สำาหรับคนทั่วไป  เวน้แต่ผู้ทีไ่ม่ต้องการให้ทำาพิธโีพวา  (การเคลื่อนจิตออกนอกร่าง)  
จริง ๆ เท่านั้น ให้ทำาชัง  (แอลกอฮอล์)  เข้มข้นรสฉุนเหนียวข้นเป็นมวลสารโพวาที่ช่วยใหห้ลดุพ้น
ด้วยการสัมผสั เมื่อลมหายใจภายนอกของผู้ตายสิน้สุดลง ใหน้ำาไปทาที่ช่องพรหมตร ง กระหม่อม
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ของเขา  (เมื่อเขาสิน้ชีวิต)  หากจัดการวางร่างกายของเขาตะแคงทางขวา  ให้ศีรษะหนัไปทาง
ทิศเหนือ หน้าหนัไปทางทิศตะวันตก จะเปน็ประโยชน์มหาศาลนัก สว่นผู้สวดคำาแนะนำา ก็ให้สวด
ด้วยจิตใจมัน่คง ไร้ความกังวลว้าวุน่ มีความศรัทธา ความรักกรุณา และพลังความระลึกรู้แจ่มชัด
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1.   คำาสอน  เร่ืองบาร์โดแห่งความตาย สำาหรับนักปฏิบัติธรรมผู้มีประสบการณ์  
གདམས་པ་དངོས་ལ་གསུམ།  དང་པོ་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ལ་འཆི་ཀའི་བར་དོ་གསལ་འདེབས་པ་ནི།   ཕྱི་དབུགས་

ཆད་ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྒུལ་སྐྱོད་མི་བྱ་བར་རྣ་བ་གཡོན་ནས་ཚིག་གསལ་ལ་གདངས་སྙན་པོས་འདི་

ལྟར།

คำาสอนนี้จัดเป็น 3 ตอน ตอ  นที่หนึ่ง   วิธีตั้งนิมิตของนักปฏิบตัิธรรมผู้มีประสบการณ์
เมื่อลมหายใจภายนอกสิ้นลงแต่ลมหายใจภายในยังไมส่ิ้น  ใหส้วดบทคำาสอนนีท้ี่หูข้างซ้ายของเขา
ด้วยถ้อยคำาชัดเจนและนำ้าเสียงอ่อนโยนไพเราะ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายร่างผู้ตาย

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก ม�   กัล เด็น   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย กุลบุตรผู้มีบุญ༔
མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔

หม่� เยง   เซ่ จ้ิก   เดรน เป ณน༔
จงฟังด้วยจิตแน่วแน่ไม่ไขว้เขว༔
འཇིག་རྟེན་འདིར་སྣང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔

จกิ เต็น   ดีร์ นัง   จิ เณ่ กุน༔
ทุกส่ิงที่ปรากฏในโลกนี้༔
རྨི་ལམ་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་ཡིན༔

มี่ ลมั   ดดุ กี   ลู ดรี ยิน༔
เป็นเพียงภาพฝัน ส่ิงที่มารหลอกลวง༔
ཐམས་ཅད་མི་རྟག་འཆི་བའི་རྒྱུ༔

ทัม เจ้   ม่ี ตั้ก   ช่ี เว่ จู้༔
ทุกส่ิงล้วนแตไ่ม่เที่ยงแทถ้าวรและเป็นเหตุแห่งความตาย༔
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སྡུག་བསྔལ་སྤོངས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

ดุก งัล   ปง ชิก   ริก กี ผู༔
จงละทิ้งความทุกข์เถิด กุลบุตรเอ๋ย༔
དཀར་དམར་ནག་ལམ་སྣང་བ་ཀུན༔

ก�ร์ ม�ร์   นกั ลัม   นัง ว� กุน༔
ประสบการณ์ที่แจ่มชัด สีขาว สีแดง และสีดำา༔
ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

ทัม เจ้   เซ่ม ก่ี   โช่ ทรูล ยิน༔
ทั้งหมดล้วนแต่เป็นส่ิงที่จติแสดงออกมา༔
རང་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་མེད༔

รัง เล่   เฉน ดู   นัง ว� เม༔
ไม่มีส่ิงรับรู้ใดที่แยกขาดจากตัวเรา༔
མ་འཇིགས་མ་སྔངས་རིགས་ཀྱི་བུ༔

หม่� จิก   หม่� งัง   ริก กี ผู༔
อย่าหวาดหว่ัน อย่ากลัว กุลบุตรเอ๋ย༔
ད་ལྟ་རིག་པ་བརྒྱལ་འདྲ་བ༔

ถัน ต้�   ริก ป้�   เกียล ดร� ว�༔
บัดนี้ เมื่อเจ้ารู้สึกเหมือนจะสลบลง༔
ཕྱི་སྣང་ནམ་ལངས་མཁའ་དང་འདྲ༔

ชี่ นงั   นัม ลัง   ค� ดัง ดร�༔
ความรับรู้ภายนอกเป็นดังท้องฟ้ายามอรุณรุ่ง༔
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ནང་སྣང་བུམ་ནང་མར་མེ་བཞིན༔

นัง นงั   บมุ นัง   ม�ร์ เม่ ฉิน༔
ความรับรู้ภายในเป็นดังประทีปในภาชนะ༔
གསལ་ལ་མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་གནས༔

ซัล หล่�   มี่ ตก้   เซ่ จิก้ เน่༔
จงดำารงอยู่ด้วยความแจ่มกระจ่างแน่วแน่ ไร้ความคิดปรุงแต่ง༔
འདི་ནི་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ཏེ༔

ดิ นิ   ช่ี เว่   เหวอ เซล เต༔
นี้เป็นความประภัสสรแห่งความตาย༔
སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་འདི་ཀ་རང་༔

ซั่ง เก้   กง ป้�   ดี ก้� รัง༔
นี้แหละเป็นจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า༔
མ་བཅོས་མ་བསླད་ལྷུག་པར་ཞོག༔

หม่� โจ้   หม่� เล่   ลุก ป้�ร์ ชก༔
จงพักในสภาวะตามธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่งและไร้ส่ิงแปดเป้ือน༔
ཆོས་སྐུར་གྲོལ་ལོ་རིགས་ཀྱི་བུ༔

โช่ กู้ร์   โดรล โล   ริก กี ผู༔
กุลบุตรเอ๋ย เจ้าจงหลุดพ้นเข้าสู่พระธรรมกายเถิด༔
ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།  ཐུགས་དམ་ཟིན་པའི་རྟགས་བྱུང་ན་དེ་ཀར་བཞག་པས་དབང་པོ་རབ་དེ་ཡིས་གྲོལ།

ให้สวด 3 จบ หากมีสิ่งบ่งบอกว่าผู้ตายกำาลังเข้าสู่สภาวะทุกดัม (สภาวะปฏิบัตสิมาธหิลังจาก
ร่างกายสิ้นชีวติ) ใหห้ยุดสวด เพราะด้วยคำาแนะนำาเพียงเท่านี้ ผู้ปฏิบัตธิรรมที่มีอินทรยี์ (พลัง
ความสามารถ) ระดับสูงยิ่งเหล่านีย้่อมหลุดพ้นได้
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2.   คำาสอน  เร่ืองบาร์โดแห่งธรรมธาตุ  /  ธรรมตา  
གཉིས་པ་དེ་ཡིས་ཕན་མ་ཐོགས་པའམ་ཐོགས་ཀྱང་བརླིང་ཁྱད་དུ་ཐུགས་དམ་གྲོལ་བའམ།   ནང་དབུགས་ཆད་པའི་

རྟགས་དྲོད་དང་མདངས་ཡལ་བ་སོགས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་གསལ་འདེབས་པ་ནི།

ตอนทีส่อง หากข้อแนะนำานี้ยังไมส่ามารถช่วยเหลือผู้ตายได้ หรือหากแม้ช่วยได้ แต่ผู้ตายหลุด
จากสภาวะทุกดัม หรือมีสิ่งบ่งบอกว่าลมหายใจภายในขาดห้วงลง เช่น ร่างกายสิ้นความอบอุ่น
และนำ้านวล เมื่อเป็นเช่นนั้น ใหส้วดคำาสอนเรื่องบาร์โดแห่งธรรมธาตุ/ธรรมตา

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก ม�   กัล เด็น   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย กุลบุตรผู้มีบุญ༔
མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔

หม่� เยง   เซ่ จ้ิก   เดรน เป ณน༔
จงฟังด้วยจิตแน่วแน่ไม่ไขว้เขว༔
ཁར་སང་རིག་པ་ངོས་མ་ཟིན༔

ค่�ร์ ซั่ง   ริก ป้�   โง้ หม่� ซิน༔
ก่อนหน้านี้ เจ้าไมไ่ด้ตระหนักถึงความระลึกรู้༔
ད་ནི་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལ༔

ด� นิ   ฉกั ดุน   ซุน เช่ หล่�༔
จากนี้ไปอีก 7 วัน༔
སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཟེར༔

นัง ว�   ทัม เจ้   จ� เหวอ เซ่ร์༔
ความรับรู้ทุกอย่างจะปรากฏขึ้นดังรัศมีรุ้ง༔
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ཐིག་ལེ་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར༔

ทิก เล่   ล่� กู้   นมั ป้�ร์ ช่�ร์༔
พินทแุละรูปกายของเทพ༔
ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔

ทัม เจ้   ริก เง่   เกียล ว� ยี༔
ทุกอย่างเป็นนิรมาณกายของปัญญาญาณและอุปายะ (วิธีการ)༔
ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་འཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

เย เช่   ทบั กี   โช่ ทรูล ยิน༔
ของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พทุธสกุล༔
འོད་དང་འོད་ཟེར་བཀྲག་འཚེར་ཡང་༔

เหวอ ดงั   เหวอ เซ่ร์   ตร้ัก เซ่ร์ หยัง༔
จงอย่าหวาดหว่ัน อย่าหว่ันกลัว༔
དེ་ལ་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར༔

เด ล�   หม่� จิก   หม่� ตร้ัก ป้�ร์༔
แสงและรัศมีอันจรัสเจิดจ้า༔
རང་སྣང་ཡིན་པར་ལ་ཟློས་ཤིག༔

รัง นัง   ยิน ป้�ร์   ล� โด ชิก༔
จงจำาว่านั่นคือภาพที่จิตเราแสดงออกมา༔
དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འོད་ཟེར་ནི༔

เด ดัง   เลน จิก้   เหวอ เซ่ร์ นิ༔
แสงสลัวนวลตาน่าพอใจจะปรากฏขึ้น༔

10



བཀྲག་མེད་ཡིད་ལ་འཐད་པར་འཆར༔

ตร้ัก เม   ยิด หล่�   เท่ ป้�ร์ ช่�ร์༔
พร้อมกับรัศมีจรัสเจิดจ้านั้น༔
དེ་ལ་མ་ཆགས་འཁོར་བའི་ལམ༔

เด หล่�   หม่� ชัก   โคร์ เว่ ลัม༔
อย่ายึดตดิพอใจกับแสงนั้น แสงนั้นเป็นทางสู่สังสารวัฏ༔
དུག་ལྔ་རང་མདངས་སྣང་བ་ཡིན༔

ดุก ง่�   รัง ดัง   นัง ว�  ยิน༔
และเป็นประกายของกิเลสพิษทั้ง 5༔
དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ༔

เด ต้�ร์   โค่ กี   นัง ว� ล�༔
ทั้งทางที่บริสุทธ์ิและทางทีไ่ม่บริสุทธ์ิ༔
དག་དང་མ་དག་ལམ་ཤར་བས༔

ดัก ดัง   หม่� ดั้ก   ลัม ช่�ร์ เว่༔
จะปรากฏขึ้นอย่างนี้ในความรับรู้ของเจ้า༔
ལམ་གྱི་འདམ་ཀ་མ་ནོར་བར༔

ดัม กี   ดมั ก้�   หม่� โนร์ ว�ร์༔
ฉะนั้น จงอย่าเลือกทางที่ผิด༔
རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

ริก ง่�   ยับ ยมุ   ทกุ ก้� เน่༔
จากกลางหทัยของพระพุทธเจ้าพร้อมพระชายาทั้ง 5 พุทธสกุล༔
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རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསེང་ལམ་ཆེ༔

โดร์ เจ   เซม็ เป   เซ็ง ลมั เช༔
เกิดลำาแสงอันเป็นทางลับอันย่ิงใหญ่ของพระวัชรสัตวะ༔
འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་མིག་ལ་ཟུག༔

เหวอ กี   บู กู   มิก ล� ซุก༔
ฉายบาดนัยน์ตา༔
རིག་པ་ལྷན་གྱིས་གནས་པའི་ཚེ༔

ริก ป้�   เลน กี   เน เป เซ่༔
เมื่อดำารงอยู่ในสภาวะรู้แจ้งตามธรรมชาติ༔
བདག་ཉིད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིག་ཅེས༔

ด�ค ณี   ทกุ เจ   ซุง ชิก เจ༔
จงสวดวิงวอนด้วยฉันทะหนักแน่น༔
འདུན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔

ดุน ป้�   ดรัก โป้   โซล ว� ดับ༔
ว่า “ขอท่านโปรดโอบอุ้มลูกด้วยความกรุณาเถิด”༔
རང་དང་ལྷར་སྣང་དབྱེར་མེད་དང་༔

รัง ดัง   ล่�ร์ นงั   เยร์ เม ดัง༔
พักอยู่ในสภาวะทีต่นเองและรูปกายของเทพเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
སྤང་བླང་བསལ་བཞག་མེད་པར་བསྐྱང་༔

ปัง ลัง   เซล ชัก   เม ป�ร์ กยัง༔
ไม่มีส่ิงทีต่้องละทิ้งหรือปฏิบัติ กำาจัดหรือสร้างขึ้น༔
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དེ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་ནས༔

เด เซ   ล่� หล่�   ล่� ทมิ เน่༔
เมื่อนั้น เทพจะสลายรวมเข้ากับเทพ༔
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

ลง โจ้   จ๊ก กูร์   โดรล ว�ร์ จูร์༔
และเจ้าจะได้หลุดพ้นสู่สัมโภคกาย༔
ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก ม�   กัล เด็น   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย กุลบุตรผู้มีบุญ༔
གལ་ཏེ་དུས་དེར་མ་གྲོལ་ན༔

กัล เต   ดู เดร์   หม่� โดรล นะ༔
หากเจ้าไม่ได้หลุดพ้นในเวลานั้น༔
དུས་མ་འགྱུར་ཀྱང་སྣང་བ་འགྱུར༔

ดู หม่�   จู้ร์ กยัง่   นัง ว� จู้ร์༔
แม้เวลาไม่เปล่ียนแปลง แต่ภาพที่เห็นจะเปล่ียนไป༔
ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ชก ซมั   เต็ง อก   ทมั เจ กนุ༔
ทิศหลัก ทิศเฉียง เบ้ืองบน เบ้ืองล่าง ท้ังหมดทุกทิศ༔
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔

จ� เหวอ   เม ปุง   ทรุก เป้ ลง༔
จะกลายเป็นห้วงรัศมีรุ้งและกองเพลิงแตกลุกโพลง༔
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དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔

ปัล เช็น   ทรัก ทงุ   ล่� ซก ดัง༔
มหาศรีเหรุกะและเหล่าเทพบริวาร༔
འཇིགས་པའི་ཕྱག་བརྙན་དུ་མ་ཡིས༔

จกิ เป   ชัก เณน   ดู ม่� ยี༔
พร้อมกับบริวารผู้น่าสะพรึงกลัวเป็นอันมาก༔
མཚོན་ཆ་རྣོ་བའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔

ซน ช่�   โน เว่   ช่�ร์ เบบ ชิง༔
จะโปรยปรายฝนอาวุธแหลมคม༔
ཧཱུྃ་ཕཊ་྄གད་མོས་སྟོང་ཁམས་གཡོ༔

ฮุง เพ   เก โม   ตง คัม โย༔
ส่ันสะเทือนโลกธาตุนับพันด้วยเสียงหัวเราะดัง “ฮุง” (หูม) และ “เพ” (ผัฏ)༔
འབར་བའི་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔

บ�ร์ เว   นัม โรล   จ้ิร์ หยัง ตน༔
แสดงนิรมาณกายพลุ่งโพลงทุกรูปแบบ༔
དེ་ལ་མ་སྐྲག་མ་སྔངས་བར༔

เด หล่�   หม่� ตร้ัก   หม่� งัง ว�ร์༔
จงอย่าหวาดหว่ัน อย่าหว่ันกลัว༔
ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་རྩལ་དུ༔

ทมั เจ้   รัง กี   ริก จัล ดู༔
จงระลึกเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าทั้งหมดนี้เป็นโฉมหน้าความรู้แจ้งของตนเอง༔
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ངོས་བཟུང་ཐག་ཆོད་རང་བབས་ཞོག༔

โง ซุง   ทัก โช่   รัง บับ ชก༔
และปล่อยวางตามธรรมชาติ༔
འདུན་པ་གཏོད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྲེས༔

ดุน ป้�   โต้ หล่�   เยร์ เม เซ่༔
จงเพ่งและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
ལམ་སྣ་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

ลัม น่�   ซิน เน่   โดรล ว�ร์ จูร์༔
เจ้าจะได้เข้าสู่หนทางและหลุดพ้น༔
ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་འབྲིང་པོ་རྣམས་དེ་ཀས་གྲོལ་བར་གསུངས།

สวดซำ้าแล้วซำ้าอีก ท่านสอนว่าผู้ที่มีอินทรยี์ (พลังความสามารถ) ระดับปานกลาง จะหลุดพ้นได้
ด้วยคำาสอนเพียงเท่านี้

3.   คำาสอน  เร่ืองบาร์โดแห่งภพ  
གསུམ་པ་སྲིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ལ་འདེབས་པར་གསུངས་ཀྱང་གཞུང་གི་ཞག་གྲངས་རྣམས་བསམ་

གཏན་གྱི་ཞག་ལ་དགོངས་པས།   གང་ཟག་སྤྱི་ལ་ཞག་གསུམ་ཕན་ཆད་ངོ་སྤྲོད་འདི་ཀ་ཁོ་ན་ཟབ་པས་བྱང་ཆོག་གི་ཞར་

བྱུང་ཟས་བསྔོའི་རྗེས་སུ་ཚར་རེ་བཀླག་པ་དང་།   འདི་ཉིད་ཁོ་ན་བརྗོད་ཀྱང་རུང་སྟེ་ལྷའི་གསལ་སྣང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་

དང་ལྡན་པས་མདུན་དུ་བཀུག་པར་བསམས་ལ་གསུར་བསྔོ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གདངས་གསལ་ལ་སྙན་པས།

ตอนทีส่าม แม้จะสอนกันว่าควรสวดคำาสอนเรื่องบาร์โดแห่งภพนี้ตั้งแตว่ันที่ 7 (หลังจากผูต้ายสิน้
ชีวิต) เป็นตน้ไป แต่การนับ “วนั” ในคัมภีร์นี้หมายถึง “วันในระดับสมาธิ” ส ำาหรบัผู้ตายที่เป็น
บุคคลทัว่ไป การสวดอ่านคำาสอนเฉพาะบทนี้ตั้งแตว่นัที่ 3 เปน็ต้นไปสำาคัญนัก ใหส้วดบทนี้เพิ่ม
เติมทุกครั้งหลังจากอุทิศอาหารให้ผู้ตายในพิธีอุทิศ แม้จะสวดบทนี้อย่างเดียว (โดยไม่ทำาพิธี) ก ็
เหมาะสม ให้ตั้งนิมิตว่าตนเองเป็นเทพ เรยีกผู้ตายมาตรงหน้าดว้ยจิตเปีย่มความรักกรุณา เผา 
“ซูร์” (การเผาอาหารอุทิศเพ่ือผู้ตาย) อุทิศให้ หลังจากนัน้ สวดบทคำาสอนนี้ดว้ยเสียงชัดเจนและ
อ่อนโยนไพเราะ 
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ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก ม�   ณน จิก้   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย จงฟังเถดิ กุลบุตร༔
མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དྲན་པ་བརྟན༔

หม่� เยง   หม่� เยง   เดรน ป้� เตน็༔
อย่าวอกแวก อย่าไขว้เขว จงดำารงสติให้มั่นคง༔
ད་ནི་རླུང་སེམས་འདུས་པའི་ལུས༔

ด� นิ   ลุง เซม่   ดู เป่ ลู่༔
บัดนี้ เจ้ามีแต่ร่างที่รวมลมปราณและจิต༔
སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར༔

ซี ป้�   บ�ร์ โด   นัง ว� ช่�ร์༔

ความรับรู้ในบาร์โดแห่งภพกำาลังปรากฏขึ้น༔
འཆི་བར་ཤེས་ཤིང་གསོན་ལ་འཕྲེང་༔

ช่ี ว่�ร์   เช่ ชิง   ซน หล่� เทร็ง༔
เจ้ารู้ว่าตนเองตาย และยึดติดอาลัยในชีวิต༔
གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉ་གཏུམ་པོས་ཟིན༔

ชิน เจ   โพ่ ณ่�   ตุม โป้ ซิน༔
ทตูผู้ดุร้ายของพระยมราชมารับเจ้า༔
འཇིགས་པའི་སྒྲ་དང་ཉམ་པའི་འཕྲང་༔

จกิ เป้   ดร� ดัง   ณัม เป้ ทรัง༔
เสียงน่าสะพรึงกลัว หนทางลำาบากอันตราย༔
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ངེས་དང་མ་ངེས་རྟགས་མང་ཤར༔

เง่ ดัง่   หม่� เง่   ตั้ก หมัง ช่�ร์༔
สัญลักษณ์ฺที่แน่นอนและไมแ่น่นอนเป็นอันมากปรากฏขึ้น༔
དེ་ཀུན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྩལ༔

เด กุน   รัง กี   เซ่ม กี จัล༔
ทั้งหมดนั้นคือโฉมหน้าของจิตเจ้าเอง༔
སེམས་ནི་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ༔

เซม่ นิ   ตง ป้�   นัม ค� ดร้�༔
จิตนี้ว่างเปล่าดังห้วงอากาศ༔
ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་གླགས་མི་རྙེད༔

นัม เค   นัม ค�   ลั่ก มี่ เณ่༔
ห้วงอากาศไม่อาจทำาร้ายห้วงอากาศได้༔
དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཉིད་དཔའ་གདིང་སྐྱེད༔

เด ช่ีร์   โช่ ณ่ี   ป� ดิง เก้༔
ฉะนั้น จงสร้างความแกล้วกล้าและเชื่อมั่นในธรรมชาตทิี่แท้ (ธรรมตา)༔
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གསུར་བསྔོ་འདི༔

จิน กี   ลับ เป   ซูร์ โง ดี༔
การอุทศิ “ซูร์” ที่ปลุกเสกแล้วนี้༔
ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ༔

เซ่ ม่ี   เช่ เป่   ลง โจ้ เด༔
เป็นโภคทรัพย์ทีไ่ม่รู้จักหมดส้ิน༔
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ཟག་མེད་མྱང་གྲོལ་ཞལ་ཟས་ཡིན༔

ซัก เม   ณัง โดรล   ฉัล เซ่ ยิน༔
และเป็นอาหารไร้การปรุงแต่งทีท่ำาให้หลุดพ้นด้วยการล้ิมรส༔
བཞེས་ཤིག་གསོན་ལ་མ་འཕྲེང་བར༔

เฉ ชิก   ซน ล�   หม่� เทร็ง ว�ร์༔
จงรับไว้เถิด อย่ายึดติดอาลัยในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่༔
འདུན་པ་ལྷ་དང་བླ་མར་གཏོད༔

ดุน ป้�   ล่� ดัง่   ล่� ม่�ร์ โต้༔
จงเพ่งความสนใจถึงเทพและคุรุ༔
འདི་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན༔

ดิ เน่   นบุ กี่   ชก โรล นะ༔
ทางทิศตะวันตกจากที่นี้༔
བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད༔

เด ว�   เจน ก่ี   ฉงิ คัม โหยะ༔
มีสุขาวดีพุทธเกษตร (พุทธเกษตรเป่ียมสุข)༔
མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་བཞུགས༔

กน โป้   เหวอ ปกั   เม ป้� ชุก༔
ทีซ่ึ่งพระอมิตาภพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งประทับอยู่༔
སུ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་འཛིན་པ༔

ซู่ ชิก   เด ยี   เซน จิน ป�༔
ผู้ใดก็ตามระลึกถึงพระนามของพระองค์༔
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དེ་ནི་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

เด นิ   เด รู   เก้ ว�ร์ จูร์༔
ผู้นั้นจะได้บังเกิด ณ พทุธเกษตรแห่งนั้น༔
ཁྱོད་ཀྱང་མགོན་པོ་དེ་ཡི་མཚན༔

โค กยัง   กน โป้   เด ยี เซน༔
แม้เจ้าเอง ก็จงระลึกถึงพระนามของพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งไว้ในใจ༔
ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ༔

ยิด หล่�   ซุง เน่   โซล ว� ทบ༔
และสวดวิงวอนต่อพระองค์เถิด༔
སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་པདྨ་འབྱུང་༔

เจน เร   ซิก ด่ัง   เป ม่� จุง༔
ให้คิดว่า “พระอวโลกิเตศวรและคุรุปัทมสัมภวะ༔
མཁྱེན་ནོ་སྙམ་དུ་མོས་གུས་བསྐྱེད༔

เคน โน   ณ่ัม ดู   โม่ กู้ เก้༔
โปรดคิดถึงลูกเถิด” และตั้งจิตศรัทธาภักดี༔
ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ནས༔

เท่ ซม   เม เป่   งัง ณ่ี เน่༔
จงดำาเนินไปด้วยก้าวแห่งวัชระอันเกิดขึ้นเอง༔
རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་སོང་༔

รัง จงุ   โดร์ เจ   โดร กี ซง༔
โดยไร้ความลังเลสงสัย༔
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ཞིང་ཁམས་དེ་རུ་པདྨའི་སྦུབས༔

ฉิง คัม   เด รู   เป เม่ บบุ༔
เจ้าจะได้เกิดอย่างปาฏิหารย์โดยพลัน༔
རྫུས་ཏེ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

จู เต   ณู่ร์ ดู่   เก้ ว�ร์ จูร์༔
ณ ใจกลางดอกปัทมะในพุทธเกษตรนั้น༔
དེ་ཕྱིར་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ངང་༔

เด ชี่ีร์   ก� ฉิง   โตร เว่ งัง༔
ฉะนั้น จงตั้งจิตศรัทธาภักดี༔
དད་མོས་སྐྱེད་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เด โม่   เก้ จิก้   ริก กี ผู༔
ด้วยความเบิกบานยินดีเถิด กุลบุตรเอ๋ย༔
ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་ཐ་མ་གྲོལ་བར་གསུངས།

สวดซำ้าแล้วซำ้าอีก ท่านสอนว่า ดว้ยการทำาเช่นนี้ ผู้ที่มีอินทรีย์ (พลังความสามารถ) อ่อน จะ
สามารถหลุดพ้นได้

4.   คำาสอน  เ  ร่ืองการบรรลุความหลุดพ้นด้วยการเกิดใหม่  
ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་ནི།

หลังจากวันที่ 7 เปน็ต้นไปนัน้ (หลังจากคำาแนะนำาที่ผ่านมาแล้ว) ให้สวดคำาสอนที่ช่วยให้บรรลุ
การหลุดพ้นดว้ยการเกิดใหม่
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ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก ม�   ณน จิก้   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย จงฟังเถดิ กุลบุตรผู้มีบุญ༔
ད་ནི་མངལ་སྒོ་མ་ཁེགས་པས༔

ด� นิ   เงล โก   หม่� เค็ก เป้༔
บัดนี้ ทางเข้าสู่ครรภ์ไมถู่กปิดกั้นแล้ว༔
སྡོང་དུམ་གྲོག་ཕུག་མུན་ཁྲོད་དང་༔

ดง ดมุ   ดรก พุก   มุน โทร ดัง༔
แม้เห็นโพรงต้นไม้ โพรงถำ้ามืดมิด༔
ནགས་ཚལ་གཞལ་ཡས་ཁང་མཐོང་ཡང་༔

นัก ซัล   เฉล เย่   คัง ทง หยัง༔
ป่ารกชัฏ และวิมาน༔
དེ་ལ་ཆགས་དང་ཞེན་པ་སྤོང་༔

เด ล�   ชัก ดัง่   เฉน ป้� ปง༔
ก็จงละทิ้งความยึดติดปรารถนาในส่ิงเหล่านั้น༔
འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ༔

จมั ลิง   จ้ี ดัง่   เผอ กี ยุล༔
จงเพ่งความสนใจที่การเกิดใหม่༔
ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ༔

โค กี   ล� เม่   ชับ ดรุง ดู༔
ใกล้กับคุรุของเจ้า༔
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སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་འདུན་པ་གཏོད༔

เก้ ว่�   เลน เป้   ดุน ป� โต้༔
ในประเทศทั่วไปบนโลก หรือโดยเฉพาะในทิเบต༔
ཆོས་ལྡན་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས༔

โช่ เด็น   ริก กี่   พ่� ม่� ณ่ี༔
ตั้งนิมิตถึงบิดามารดาผู้อยู่ในสกุลที่ปฏิบัติธรรม༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔

เป ม่�   จุง เน่   ยบั ยุม กม༔
ว่าเป็นคุรุปัทมสัมภวะประทับร่วมกับพระชายา༔
ཆགས་དང་སྡང་བའི་བློ་སྤོངས་ལ༔

ชัก ดั่ง   ดัง เว่   โล่ ปง ล�༔
ละทิ้งจติรักใคร่ปรารถนาและจิตเกลียดชัง༔
དད་པས་བསམ་གཏན་ངང་དུ་ཞུགས༔

เด เป้   ซัม เต็น   งัง ดู ชุก༔
และดำารงอยู่ในสมาธิด้วยศรัทธา༔
ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་གྱུར་ནས༔

ซับ โม่   โช่ กี   โน จู้ร์ เน่༔
เจ้าจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมจะรองรับพระธรรมอันลึกซึ้ง༔
མྱུར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔

ณู่ร์ ดู   เย เช่   ทบ ป�ร์ จูร์༔
และได้บรรลุปัญญาญาณโดยเร็วพลัน༔
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ཞེས་ཞེ་དགུ་རྫོགས་ཀྱི་བར་ཉིན་རེ་བཞིན་བརྗོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི།  གཞུང་ལས།  དེ་ལྟར་རིམ་པར་གདམས་པ་ཡིས༔ 

ཇི་ལྟར་དབང་པོ་དམན་པ་ཡང་༔  སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་རིམ་པར་གྲོལ༔  ཅེས་དང་།  འདི་ལྟའི་གདམས་པ་ཡང་ཟབ་

ནི༔  བསྒོམ་མི་དགོས་ཏེ་ཐོས་གྲོལ་ལོ༔  ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་བསླུ་བ་མ་མཆིས་སོ།།

อานิสงส์ของการสวดคำาสอนนี้ทุกวันจนจบช่วง 49 วนั ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า
“ด้วยคำาสอนตามลำาดับนี้༔
แม้ผู้ตายมีอินทรีย์ (พลังความสามารถ) อ่อนอย่างไรก็ตาม༔
ก็จะได้หลุดพ้นภายใน 7 ชาติ༔”

และว่า
“คำาสอนอันลึกซึ้งทีสุ่ดเช่นนี้༔
ช่วยให้หลุดพ้นได้ด้วยการฟัง โดยไม่ต้องปฏิบัติภาวนา༔”

หากทำาถูกต้องตามที่กล่าวมานี้ ย่อมเกิดผลจริง ไมผ่ิดเพ้ียน

དེ་དག་གང་གིས་མཐར་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དང་།  བདེ་སྨོན་མངོན་དགའི་ཞིང་སྨོན་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་

མང་དུ་གདབ།  དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ལ་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་ཡུལ་སེམས་རོ་གཅིག་པར་མཉམ་གཞག་ཡུན་རིང་དུ་

བསྐྱང་།  རྗེས་སུ་ཕུང་པོ་ལ་རེག་གྲོལ་བྱེ་མའང་གདབ་ཅིང་ངན་སོང་སྤྱོང་བའི་སྔགས་སོགས་བརྗོད།   བཏགས་

གྲོལ་གྱི་ལག་ལེན་སོགས་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ན་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གསུང་ལ་བསླུ་བ་མི་སྲིད་པས།   ཟབ་མོའི་ཐབས་

དེ་ཙམ་འཚོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ངེས་པར་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཅིང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་

དཔལ་ལ་དབུགས་འབྱིན་འཐོབ་གདོན་མི་ཟའོ།  །

เมื่อสวดคำาสอนเหล่านัน้จบ ควรสวดบทปณิธานมหายานซำ้าแลว้ซำ้าเล่า เช่น บทซั่งโจ้
มนลัม (อารยภัทรจรรยปรณธิานราชา) บทเดมน งนเก ฉิงมน (บทปณธิานเพ่ือขอเกิดใหม่ในพุทธ
เกษตรเปี่ยมสุขของพระอักโษภยพุทธเจ้า) ฯลฯ ให้อุทิศกุศลมูลเพื่อความรู้แจ้ง และดำารงอยู่ใน
สมาธิเป็นเวลานาน ท่ามกลางสภาวะที่บรสิุทธิ์มาตั้งแต่เดิมแท้ ทีว่ัตถุและจิตมีคุณสมบัติเดียวกัน
หลังจากนัน้ ให้โปรยผงแป้งที่ช่วยใหห้ลุดพน้ด้วยการสัมผัสลงบนร่างผูต้าย สวดมนต์ เช่น มนตร์
ที่ขจัดการเกิดใหม่ในอบายภูมิ ฯลฯ หากใช้คัมภีร์ที่ช่วยใหห้ลดุพ้นไดด้้วยการสวมใส่ ฯลฯ อย่าง
ถูกต้อง ผูต้ายก็จะหลดุพ้นจากภัยแห่งสังสารวัฏและอบายภูมิแน่นอน และจะไดบ้รรลุถึงสภาวะ
พน้ทุกข์ คือการหลุดพ้นอันประเสรฐิ ดว้ยพรของวิธีการอันลึกซึ้งเพียงเท่านั้น โดยไม่ต้องสงสัย
เพราะวาจาตรัสรู้ของพระผู้เป็นที่พ่ึงตั้งแต่เดิมแท้ไม่อาจผดิพลาดได้
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གཞན་དོན་མཛད་པ་ཁ་ཅིག་སྐུ་ཡུལ་གཉན།  །

คนบางพวกอ้างว่าทำาเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน

བསྔོ་སྨོན་ཚར་གཅིག་བགྲུབ་ན་དྲིན་ཆེར་བརྩི།  །

สวดบทอุทิศบุญกุศลและตั้งปณิธานเพียงครั้งเดียวเท่านัน้ แต่นับเปน็บุญคุณยิ่งใหญ่

གཞན་དག་དགོངས་སྤྱོད་རྩིངས་པས་ཞིབ་ཆ་མེད།  །

คนบางพวกมีความคิดและการกระทำาหยาบตำ่า ไม่ใสใ่จรายละเอียด

འཕོ་འདེབས་འོལ་ཙམ་བྱས་པས་ཆོག་པར་རློམ།  །

อวดอ้างว่าทำาโพวาลวก ๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแลว้

ཕལ་ཆེར་རྨོངས་པས་འདི་བྱ་དེ་བྱེད་མེད།  །

คนส่วนมากหลงผดิ ไม่รู้ว่าควรทำาอะไร

དྲང་བྱ་ལས་ཀྱང་འདྲེན་བྱེད་སེམས་རྩ་འཐོར།  །

จิตของผู้แนะนำากลับฟุ้งซ่านยิ่งกว่าจติของผู้ตายที่รับคำาแนะนำาเสยีอีก

དེ་བས་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་དཀའ་ཡང་།  །

แม้การทำาประโยชน์ต่อทุกคนจะยากนัก

སྙིང་རྗེའི་སེམས་ལྡན་དམ་པ་རེས་འགའ་ཙམ།  །

แต่ด้วยคิดว่าคำาสอนบทนี้เปน็เครื่องเตือนใจ

ཚུལ་འདིས་མ་རྒན་སྐྱབས་མེད་སྐྱོབ་པ་ཡི།  །

แก่คนผูป้ระเสริฐที่มหีัวใจเปี่ยมความรักกรุณาเพียงไม่ก่ีคน

ཐབས་ཟབ་གཅིག་ཅར་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་ལ།  །

เรื่องการปฏิบัติวธิีการอันลึกซึ้งในช่ัวขณะ
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བསྙེལ་གསོས་ཙམ་དུ་འགྱུར་སྙམ་ཀུ་སཱ་ལི།  །

เพ่ือปกป้องคุ้มครองสรรพสตัวผ์ู้ไร้ที่พ่ึงที่เคยเกิดเปน็มารดาของเรามาก่อน

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གནས་ཆེན་རྫོང་ཤོད་དུ།  །

ข้าพเจ้า กุสาลิ โลโดร ทาเย จึงรจนาบทนี้ข้ึน

སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བགྱིས་དགེ་བས་སྐྱེ་དགུ་ཀུན།  །

เมื่อปฏิบตัิ ณ ซงโช่ อันเปน็สถานที่ศักดิส์ิทธิ์ 

ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་རྣལ་གྲོལ་ཤོག  །

ด้วยบุญกุศลนี้ ขอใหส้รรพสัตว์ทุกชีวิตหลดุพ้นสู่ภูมิเดิมแท้ดว้ยกันทั้งหมดเถิด

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།

ขอกุศลและความดีงามจงเพ่ิมพูน ฯ

Rangjung Yeshe Thailand Vajrayana School, August 2021 

(trans. Sukanya Pema Dechen Chotso, ed. Somsri Choying Lhadron).

(สุกัญญา เจริญวีรกุล         แปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาไทย
สมศรี เจริญวีรกุล         ตรวจแก้้คำาแปลภาษาไทย)

โดยอิงกับฉบับแปลภาษาอังกฤษของ
Lhasey Lotsawa Translations, July 2019 (trans. Laura Dainty and Peter

Woods, ed. Libby Hogg).
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Kyabgön Phakchok Rinpoche’s Mandala 

Spiritual activities: https://cglf.org/

Merit-making activities: https://akaracollection.com/

Teaching activities: https://samyeinstitute.org/ 

Charitable activities: https://basic-goodness.org/ 

Scriptural activities: https://lhaseylotsawa.org/ 

     https://www.nekhor.org/ 
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