
 

พิธีสวดบาร์โด 

 

สถาบันซัมเย่ซึ่งมีท่านพักชก รินโปเช เป็นผู้ดูแล ได้จัดให้สามารถขอการสวดมนต์และปฏิบัติส าหรับผู้ล่วงลับได้ เราขอแสดงความ
เสียใจอย่างสุดซึ้งในช่วงเวลาอันล าบากนี้ เราได้ร าลึกถึงและสวดอธิษฐานอยู่เสมอให้แก่คุณและคนที่คุณรัก  คุณสามารถขอการสวด
บาร์โดหลายรูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับผู้ล่วงลับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัว ผู้ที่คุณรัก หรือเพ่ือนก็ตาม เมื่อผู้นั้นเสียชีวิต
แล้ว 

 

ซัมเย่ขอเสนอทางเลือกต่างๆ ในการปฏิบัติส าหรับผู้ล่วงลับในระยะ 49 วัน (7 สัปดาห์) ซึ่งเราได้เสนอเป็นการปฏิบัติพิธีบูชาแบบย่อ 
แบบมาตรฐาน และเต็มรูปแบบ  ข้อแตกต่างของแต่ละอย่างอยู่ที่จ านวนพระผู้สวด บทที่ใช้สวดกับปฏิบัติ (หรือบทบูชา) และจ านวน
พิธีถวายซกพร้อมกับประทีปเนยที่ถวาย  ข้อมูลด้านล่างนี้จะเป็นทางเลือกทั้งสามอย่าง หลังจากนั้น จะเป็นรายละเอียดสั้นๆ ของพิธี
บูชาแต่ละชนิด  หากคุณประสงค์จะขอให้ปฏิบัติพิธีเหล่านั้น กรุณาคลิกท่ีทางเลือกที่คุณต้องการตรงข้อความที่ว่า “คลิกที่นี่เพ่ือขอให้
จัดพิธีสวด” และคุณจะพบแบบฟอร์มที่คุณสามารถกรอกชื่อผู้ล่วงลับ ใส่รูป และถวายปัจจัย 

 

ในระยะเวลา 49 วัน วันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์จะส าคัญมาก คือในวันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ เราควรสั่งสมการถวายประทีปเนย
และอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักของเราในระหว่างที่เขาก าลังอยู่ในช่วงบาร์โด เพ่ือช าระล้างกรรมไม่ดี และช่วยให้เขาได้
สั่งสมบุญในการไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี  ส่วนผู้ที่ประสงค์จะจัดให้มีพิธีถวายเล็กๆ หลังจากท่ีผู้เสียชีวิตเพ่ิงจะล่วงลับนั้น เราแนะน าให้
ถวายประทีปเนยที่ถ ้าอสุระ พร้อมกับอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ  

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ support@samyeinstitute.org 
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พิธีบูชาแบบย่อ 

ส าหรับพิธีบูชาแบบย่อ ในวันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ ทั้งเจ็ดสัปดาห์ พระสี่รูปจะปฏิบัติพิธีต่อไปนี้ส าหรับผู้ล่วงลับ 

ท้ายสัปดาห์ที่หนึ่ง – ปฏิบัติบทโคร์ว่า ดงตรุ๊ก และถวาย
ประทีปเนย 21  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สอง – ปฏิบัติบทโคร์ว่า ดงตรุ๊ก และถวาย
ประทีปเนย 21  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สาม – ปฏิบัติบทโคร์ว่า ดงตรุ๊ก และถวาย
ประทีปเนย 21  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สี่ - ปฏิบัติบทบูชาพระอมิตาภะ และถวาย
ประทีปเนย 21  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่ห้า - ปฏิบัติบทบูชาพระอมิตาภะ และ
ถวายประทีปเนย 21  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่หก - ปฏิบัติบทบูชาพระอมิตาภะ และ
ถวายประทีปเนย 21  ดวง 
วันที่ 49 ท้ายสัปดาห์ที่เจ็ด - ปฏิบัติบทพระอมิตาภะ 
และถวายประทีปเนย  21 ดวง 

 

บทปฏิบัติบาร์โด - แบบย่อ 

กรุณาคลิกท่ีแบบฟอร์มนี ้
เพื่อขอให้สวดปฏิบัตสิ าหรับผูล้่วงลับ 

 

พิธีบูชาแบบมาตรฐาน 

ส าหรับพิธีบูชาแบบมาตรฐานนี้ ในวันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ ทั้ง 7 สัปดาห์ พระกลุ่มหนึ่งจะปฏิบัติพิธีส าหรับผู้ล่วงลับ 

ท้ายสัปดาห์ที่หนึ่ง – ปฏิบัติบทโคร์ว่า ดงตรุ๊ก และ
ถวายประทีปเนย 100  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สอง – ปฏิบัติบทโคร์ว่า ดงตรุ๊ก และ
ถวายประทีปเนย 100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สาม - ปฏิบัติบทบูชาพระอมิตาภะ และ
ถวายประทีปเนย 100  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สี่ - ปฏิบัติบทบูชาพระอมิตาภะ และ
ถวายประทีปเนย 100  ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่ห้า - ปฏิบัติบทกุนซัง ทุกทิก และถวาย
ประทีปเนย   100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่หก – ปฏิบัติบทซังทิก โดร์เซ็ม และ
ถวายประทีปเนย 100 ดวง 
วันที่ 49 ท้ายสัปดาห์ที่เจ็ด - ปฏิบัติบทเงนซง ดงตรุ๊ก 
และถวายประทีปเนย 100 ดวง 

 

บทปฏิบัติบาร์โด - แบบมาตรฐาน 

กรุณาคลิกท่ีแบบฟอร์มนี ้
เพื่อขอให้ปฏิบัติส าหรับผู้ล่วงลับ 

 

https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65620
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65620
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65617
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65617
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65620
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65617


 

พิธีบูชาแบบเต็ม 

ส าหรับพิธีบูชาเต็มรูปแบบนี้ ทุกวันจะมีการถวายซูร์ (การเผาถวายเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณต่างๆ และผู้ที่อยู่ในบาร์โด) และอ่านบท
สวดการหลุดพ้นด้วยการได้ยิน เพ่ือผู้ล่วงลับ  ในวันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ ทั้งเจ็ดสัปดาห์ พระกลุ่มหนึ่งจะปฏิบัติพิธีต่อไปนี้ 
ท้ายสัปดาห์ที่หนึ่ง – ปฏิบัติบทเงนซง ดงตรุ๊ก และ
ถวายประทีปเนย 100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สอง – ปฏิบัติบทโคร์ว่า ดงตรุ๊ก และ
ถวายประทีปเนย 100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สาม - ปฏิบัติบทบูชาพระอมิตาภะ และ
ถวายประทีปเนย 100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่สี่ – ปฏิบัติบทกุนซัง ทุกทิก และถวาย
ประทีปเนย 100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่ห้า – ปฏิบัติบทซังทิก โดร์เซ็ม และ
ถวายประทีปเนย 100 ดวง 
ท้ายสัปดาห์ที่หก - ปฏิบัติบทเงนซง ดงตรุ๊ก และถวาย
ประทีปเนย 100 ดวง 
วันที่ 49 ท้ายสัปดาห์ที่เจ็ด – ปฏิบัติบทกุนซัง ทุกทิก 
และถวายประทีปเนย 100 ดวง 
 

 

บทปฏิบัติบาร์โด - แบบเต็ม 

กรุณาคลิกท่ีแบบฟอร์มนี ้
เพื่อขอให้ปฏิบัติส าหรับผู้ล่วงลับ 

พิธีสวดครั้งเดียว 

แบบสุดท้าย ซัมเย่ขอเสนอทางเลือกแบบสวดครั้งเดียว 

 

คุณสามารถขอให้พระกลุ่มหนึ่งสวดบูชาพระอมิตาภะ
และถวายประทีปเนย 100 ดวง ส าหรับผู้ล่วงลับได้ 
ช่วงที่เหมาะที่สุดส าหรับพิธีนี้คือในระหว่างสัปดาห์แรก
หลังจากผู้นั้นล่วงลับไปแล้ว 

บทปฏิบัติบาร์โด - คร้ังเดียว 

กรุณาคลิกท่ีแบบฟอร์มนี ้
เพื่อขอให้ปฏิบัติส าหรับผู้ล่วงลับ 

 

https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65611
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65611
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65878
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65878
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65611
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65878


การถวายประทีปบูชา 

ผู้ใดก็ตามสามารถร่วมถวายประทีปเนยเพ่ืออุทิศกุศลแก่ผู้ตาย
และตั้งปณิธานขอให้ผู้ตายไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี ตระหนัก
ถึงธรรมชาติของจิตได้  วิธีนี้เป็นสิ่งที่ดีท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์
แก่คนที่เรารู้จัก แก่เพ่ือนสังฆะ หรือญาติมิตร   

 

การถวายประทีป 

คลิกท่ีแบบฟอร์มนี้ในเพจภาษาอังกฤษเพื่อขอให้จัด
พิธีสวดส าหรับผู้เสยีชีวิต 

 

พิธีบูชาต่างๆ 

 
พระโคร์ว่า ดงตรุ๊ก 

โคร์ว่า ดงตรุ๊ก (พระผู้กวาดสังสารวัฏ) เป็นนิรมาณ-

กายของอวโลกิเตศวร หรือชาวจีนเรียกว่า กวนอิน 
ผู่สัก  บทปฏิบัตินี้เป็นบทหัวใจหลักขององค์คุรุ  
รินโปเช  บทบูชานี้ปฏิบัติเพื่อช่วยสรรพชีวิตให้
เกลี้ยงทั้งสังสารวัฏ และส าหรับช าระล้าง รวมทั้ง 
สั่งสมบุญกุศล และเป็นการช่วยน าทางวิญญาณใน
บาร์โดให้ผ่านช่วงนี้ได้อย่างราบรื่น 

 

 



 
พระอมิตาภพุทธเจ้า 

พระอมิตาภพุทธเจ้า เป็นที่รู้จักกันในผู้ปฏิบัติ
มหายานและวัชรยาน ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตั้ง
ปณิธานก่อตั้งพุทธเกษตรสุขาวดี ให้สรรพสัตว์ได้ไป
เกิดใหม่ในพุทธเกษตรนี้  พิธีบูชานี้จะช่วยให้ผู้
ล่วงลับได้ช าระกรรมที่ไม่ดี สั่งสมบุญกุศล และสร้าง
บุญสัมพนัธ์กับพระอมิตาภะเพ่ือขอให้พระองค์รับผู้
นั้นเข้าสู่พุทธเกษตรของพระองค์ 

 

 
พระกุนซัง ทุกทิก (ปางสันติ) 

 
พระกุนซัง ทุกทิก (ปางพิโรธ) 

 

บทปฏิบัติกุนซัง ทุกทิก เป็นแก่นหัวใจของพระสมันตภัทร  บทนี้อยู่ในค าสอนซกเช็นและรวมการถวาย
บูชาแด่เทพ  100 องค์เพ่ืออุทิศและช่วยให้วิญญาณในบาร์โดหลุดพ้นได้ 

 



 

พระซังทิก โดรเ์ซ็ม 

บทซังทิก โดร์เซ็ม เป็นบทปฏิบัติพระวัชรสัตว์ ที่รวม
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ของทั้งห้าพุทธสกุล  พระ
วัชรสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าที่รู้จักกันดีว่าสามารถ
ช าระล้างได้ทั้งเหตุชั้นลึกแห่งกรรม มลทินและกิเลส
ต่างๆ ทั้งหมดให้บริสุทธิ์ 

 

 

 

พระเงนซง ดงตรุ๊ก 

บทเงนซง ดงตรุ๊ก (บทกวาดให้สิ้นทั่วทั้งอบายภูมิ) นี้
เป็นค าสอนขององค์มหาคุรุปัทมสัมภวะ ในชุดธรรม
สมบัติทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล  บทนี้รวม
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่มากมายเข้า
ไว้ในมัณฑละเดียว เช่น พระอมิตาภพุทธเจ้า  
พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า  
พระไวโรจนพุทธเจ้า และพระอักโษภยพุทธเจ้า  
พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าพุทธสกุลนี้ รวมกับ 

พระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่สี่องค์ ได้รับการอัญเชิญเข้า
มาในมัณฑละเดียวกันเพ่ืออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อช าระล้าง และมีพิธีถวายเต็มรูปแบบ
เพ่ือให้ผู้ล่วงลับได้สั่งสมบุญกุศลและได้ไปเกิดใน
พุทธเกษตร 

 



การถวายประทีปบูชา 

การถวายประทีปเนยเป็นการปฏิบัติที่เปี่ยม
ความหมายเพ่ือยังประโยชน์และน าทางแก่ผู้ตาย  
ท่านพักชก รินโปเช ได้จัดให้พระและนักบวชหญิงที่
ถ ้าอสุระถวายประทีปเนย 1,000 ดวงทุกๆ วันเพ่ือ
ยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทุกชีวิต  ถ ้าอสุระเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความพิเศษจริงๆ ที่องค์คุรุริน-
โปเช ส าแดงการบรรลุมหามุทรา 

 

คลิกท่ีแบบฟอร์มนี้ในเพจภาษาอังกฤษ 

เพื่อขอให้จัดพิธีสวดส าหรับผู้เสียชวีิต 
 

ทุกคนสามารถร่วมถวายประทีปเนยเพื่ออุทิศกุศลแก่ผู้ตายและตั้งปณิธานขอให้ผู้ตายไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและตระหนักถึง
ธรรมชาติของจิตได้  วิธีนี้เป็นสิ่งที่ดีท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์แก่คนที่เรารู้จัก แก่เพ่ือนสังฆะ หรือญาติมิตร  ในบรรดาการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์นี้ การถวายประทีปเนยจะช่วยเสริมให้สมาธิกระจ่างข้ึน  เมื่อถวายประทีปเนยแล้ว ต้องไม่ลืมตั้งปณิธานด้วย  
กลุ่มแปลลาเซ่ โลจาว่า ได้เตรียมบทปณิธานถวายประทีปบูชาทั้งฉบับย่อและฉบับเต็มไว้ด้วย 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดบทปณิธานถวายประทีปบูชาฉบับย่อ 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดบทปณิธานถวายประทีปบูชาฉบับเต็ม 

  

การขอให้จัดพิธีบูชา 

หากคุณประสงค์จะขอให้จัดพิธีบูชา กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 

คลิกที่นี่เพื่อขอให้จัดพิธีบูชาสวดบาร์โด 

 

คุณจะพบกับแบบฟอร์มต่อไปนี้ ซึ่งคุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspiration-simple_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspiration-simple_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspiration-simple_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspirations-elaborate_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspirations-elaborate_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspirations-elaborate_THAI.pdf
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/


 

1. กรอกชื่อของผู้ล่วงลับ 

2. กรอกนามสกุลของผู้ล่วงลับ 

3. กรอกวันที่เสียชีวิต เร่ิมด้วยเดือน 
(ใส่เลข 2 หลัก) วันที่ (เลข 2 

หลัก) และปี (เลข 4 หลัก) 
4. หากคุณประสงค์จะใส่รูปผู้ล่วงลบั 

ให้คลิกตรง “Choose a file” 
และเลือกรูปจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณ 

5. กรอกชื่อของผู้ติดต่อ 

6. กรอกนามสกุลของผู้ติดต่อ 

 

 

7. กรอกอีเมลของผู้ติดต่อ 

8. กรอกภาษาที่ผู้ติดต่อใช ้

9. คลิกบทสวดบาร์โดที่คุณต้องการ 

• ไม่ประสงค์จะขอ 

• สวดคร้ังเดียว 

• สวดแบบย่อ 

• สวดแบบมาตรฐาน 

• สวดแบบเตม็ 

10. หากคุณประสงค์จะถวายประทีป
เพ่ือผู้ล่วงลับ ให้กรอกจ านวนเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณประสงค์
จะถวาย 

 

11. คลิกที่นี่หากคุณประสงค์จะถวาย
ปัจจัยเพ่ิมเติม 

12. กรอกจ านวนเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐที่คุณประสงค์จะถวายเพ่ิม 

13. ตรงนี้จะเป็นจ านวนรวมทั้งหมด 

14. คลิกตรงวิธีช าระที่คุณต้องการ 
• บัตรเครดิต 

• Paypal 

15. คลิกปุ่มสีแดงเพ่ือส่งค าขอของ
คุณ 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ support@samyeinstitute.org 

mailto:support@samyeinstitute.org

