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ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายซกบุม  
การปฏิบัติถึงจิตตรสัรูข้องคุรุและขจัดอุปสรรคทั้งปวง  

(ลาเม่ ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล) 
 

 

 

ถึง พ่ีน้องญาติธรรมที่รักทั้งชายหญิง 
 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายคณจักระ การปฏิบัติถึงจิตตรัสรู้ของคุรุและขจัดอุปสรรคทั้งปวง (ลาเม่ ทุกดรุบ บาร์
เช กุนเซล) หนึ่งแสนชุด ทางแอปซูมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้  พร้อมกับคณะนักบวชของเราซึ่งบางส่วนอยู่
ที่ถ้้าอสุระอันเป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีถวายคณจักระซกบุมนี้ รวมทั้งนักบวชหญิงและสังฆะคฤหัสถ์จะ
ได้ร่วมกันสั่งสมบทสวดถวายด้วยกันรวมหนึ่งแสนครั้ง 

https://samyeinstitute.org/
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ข้อมูลส าคัญของพิธีซกบุม 

วันที่:   16 กันยายน 

เวลา:  9.15 – 12.15  น. 
 

บทสวด 

คุณสามารถดูบทสวดทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล ได้ ที่นี่ 

การลงทะเบียนและกรอกจ านวนรอบลูกประค าที่จะร่วมสั่งสมทางแอปซูม 

ทุกคนจะต้องลงทะเบียนทางแอปซูม ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมการถ่ายทอดพิธีด้วยแอปซูมหรือไม่ก็ตาม  กรุณา
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ในการลงทะเบียน กรอกจ้านวนรอบลูกประค้าท่ีคุณประสงค์จะร่วมสั่งสม และเข้า
ร่วมแอปซูม 

 

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและกรอกจ านวนรอบลูกประค าที่จะร่วมสั่งสม 

Meeting ID: 811 4222 5143 

Passcode: 760125 

 

การปฏิบัติ 
ท่านจับเจ ดิลโก เค่นเซ่ รินโปเช ได้กล่าวไว้ว่า 

 

บาร์เช กุนเซล เป็นแก่นหัวใจขององค์ปัทมสัมภวะ ปรมาจารย์ผู้ตรัสรู้แล้ว รู้แจ้ง
ทั้งสามกาล  คัมภีร์นี้เป็นแก่นของหนึ่งพันล้านหฤทัยสาธนะของคุรุ เป็นธรรม
สมบัติเตร์มาที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดซึ่งถูกซ่อนอยู่ในดินแดนทิเบต และยังเป็นชุด
แรกของคุรุสาธนะทั้งสี่ชุด  การปฏิบัติถึงจิตตรัสรู้ของคุรุและขจัดอุปสรรคทั้ง
ปวงนี้ รวมเอาประเด็นส าคัญ ๆ อันลึกซ้ึงทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านทรรศนะ การปฏิบัติสมาธิ และจริยาของโยคะตันตระภายในทั้งสาม  
ธรรมสมบัตินี้ปรากฏขึ้นจากสมบัติลับของปัญญาญาณอันยิ่งใหญ่ เป็นการบรรลุ
อันไพศาลของพระพุทธเจ้าองค์ท่ีสองแห่งอุฑฑิยาน เป็นเสียงวัชระธรรมชาติที่มี

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/books/concise-manual-gathering-offering-set
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUsc-uqrD4rHtftFXuy-vH_1LFGCFtxIEG-
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อยู่เองในรูปของท่วงท านองอันไพเราะสมบูรณ์  การแสดงออกก็ไม่ได้ปนเปื้อน
ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดา ถ้อยค าไร้ซึ่งมายา และมีความหมายที่ 
ไม่ผิดพลาด ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากความเมตตาของวิทยาธระผู้เปี่ยมพลังทั้งสาม
ท่านคือ ท่านเค่นเซ่ ท่านกงตรุล และท่านชกลิง มหาบุรุษแห่งตระกูลทั้งสาม  
ผู้นิรมาณกายมาเป็นคุรุทีร่วบรวมและเผยแผ่ค าสอนลับอันไพศาลดุจห้วงสมุทร  
ด้วยความเมตตานี้แท้ๆ ที่ค าสอนนี้ได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อเขียน เป็น
รัศมีอันเจิดจรัสแห่งความสุขอันไม่สุดสิ้นส าหรับศิษย์ทั้งหลายในแดนแห่งหิมะ 
และได้รับการเผยแผ่ให้รุ่งเรืองไปทุกแห่งหน  ค าสอนอันบริสุทธิ์สมบูรณ์นี้ได้
ประทานสิทธิธรรมดาและสิทธิสูงสุดอันไพศาลเองตามธรรมชาติ ตามความ
ปรารถนาของเรา เป็นการหลอมรวมรัตนมณีแห่งสาระอันลึกซ้ึงที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน เปิดขุมทรัพย์แห่งพระจักรพรรดิ 

 

การถวายซกนับได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสั่งสมบุญกุศลและปัญญา รวมทั้งต่อศีลสมยะท้ังปวงที่เราได้ 
ล่วงละเมิด และเป็นการท้าให้ความปรารถนาต่าง ๆ ของเหล่าเทพ คุรุ ผู้ปกป้องคุ้มครอง และพ่ีน้องวัชร-

ญาติธรรมส้าเร็จสมประสงค์  ดังนั้น สภาวะต่างๆ ที่ไม่ดีจะถูกขจัดปัดเป่าไป และความปรารถนาทุกประการ
ของผู้ปฏิบัติจะสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว  วิธีที่มีพลังอย่างมหาศาลในการปฏิบัติพิธีถวายซกก็คือการถวายซก
บุม หรือการถวายซก 100,000 ครั้ง 
 

คุณสามารถอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพ่ือท้าความรู้จักกับการปฏิบัติถวายซกได้ดียิ่งขึ้น 

 

คู่มือการปฏิบัติฉบับย่อ 

 中文 
 Bahasa Indonesia 
 Español 

 Українська 
 Português 

 ภาษาไทย 

 Việt Ngữ 

 

อานิสงส์ของการปฏิบัติพิธีถวายซก 

 中文 
 Bahasa Indonesia 
 Español 

 Українська 
 Português 

 ภาษาไทย 
 Việt Ngữ 

 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Short-practice-for-tsok-bum_CH-1.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/1555004217-ShortPracticeGuideforTsokOfferings-Bahasa.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-de-practica-breve-para-la-ofrenda-de-tsok.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Short-practice-guide-for-tsok_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Short-practice-for-tsok-bum_PORT-1.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Short-practice-for-tsok-bum_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Short-practice-for-tsok-bum_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/Benefits-of-Tsok-practice_CHS.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_Bahasa.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_SP.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/benefits-of-tsok-practice_PORT.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_VN.pdf
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วิธีปฏิบัติพิธีถวาย 

 中文 
 Bahasa Indonesia 
 Português 

 Español 

 ภาษาไทย 

 Українська 
 Việt Ngữ 

สายการปฏิบัติ 
 Bahasa Indonesia 

 Português 

 Español 

 ภาษาไทย 

 Українська 

 Việt Ngữ 

 

เรามี อากระ คอลเลกชั่น ที่ได้น้าเสนอ ทังกา ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล อันสวยงาม เพ่ือเป็นสิ่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติ 
 

วิธีเข้าร่วมผ่านทางช่องยูทูบ 

นอกจากการถ่ายทอดพิธีผ่านทางแอปซูมแล้ว เรายังมีการถ่ายทอดซูมมีทติ้งของซัมเย่ผ่านทางช่องยูทูบ  
เมื่อพิธีนี้จบลง คุณสามารถเปิดชมเทปบันทึกการถ่ายทอดพิธีนี้ได้เป็นเวลา 24 ชม. 
 

หากคุณไม่สามารถชมการถ่ายทอดสดของพิธีนี้ ก็สามารถชมเทปบันทึกการถ่ายทอดพิธีนี้เพื่อเป็นส่วน
สนับสนุนการปฏิบัติของคุณได้ที่ เฟซบุ๊กเพจของสถาบันซัมเย่ หลังจากพิธีจบลงไม่นาน 

 

ค้าเตือน: แม้คุณจะชมการถ่ายทอดพิธีผ่านทางช่องยูทูบ แต่คุณก็ยังต้องลงทะเบียนและกรอกจ้านวนรอบ
ลูกประค้าที่คุณประสงค์จะร่วมสั่งสม ผ่านทางแอปซูม  และขอให้สังเกตว่า การแปลเป็นภาษาต่าง ๆ จะมี
เฉพาะแอปซูมเท่านั้น ไม่มีทางช่องยูทูบ 

 

ร่วมถวายปัจจัยท าบุญ 

หากคุณประสงค์จะร่วมถวายปัจจัยท้าบุญ กรุณาคลิก ที่นี่ 
 

หากคุณมีค้าถามใดๆ กรุณาอีเมล์ถามได้ที่ support@samyeinstitute.org 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/%E5%B8%95%E7%A7%8B%E4%BB%81%E6%B3%A2%E5%88%87%E8%8D%9F%E4%BE%9B%E6%8C%87%E5%AF%BC_%E4%B8%AD%E6%96%87.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_Bahasa.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_PtBr.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/How-to-direct-your-practice_Spanish.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-pactice-VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_Bahasa.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_PORT.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_SP.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_VN.pdf
https://akaracollection.com/
https://akaracollection.com/products/tukdrub-barche-kunsel-thangka
https://youtu.be/iBI-SNFSdO0
https://www.facebook.com/samyeinstitute/
https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/
mailto:support@samyeinstitute.org

