
༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། 
རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་ཆོས་དྲུག་ལས་ཟབ་དོན་ཐོས་གྲོལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ། །

คำสอนอันลึกซึ้งท่ีหลุดพ้นได้ด้วยการได้ยิน
จากคำสอนพุทธกิจอันน่าอศัจรรย์ ธรรมทั้งหกของท่านวิทยาธระ เปม่า จุงเน่

จากธรรมสมบัติชุดทกุดรุบ บาร์เช กุนเซล
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། 
རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་ཆོས་དྲུག་ལས་ཟབ་དོན་ཐོས་གྲོལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ། །

คำสอนอันลึกซึ้งท่ีหลุดพ้นได้ด้วยการได้ยิน
จากคำสอนพุทธกิจอันน่าอศัจรรย์ ธรรมทั้งหกของท่านวิทยาธระ เปม่า จุงเน่

จากธรรมสมบัติชุดทกุดรุบ บาร์เช กุนเซล

ན་མོ་གུ་ར་བེ།

นะโม คุระเว ขอนอบน้อมแด่คุรุ
ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ། །

ขอนอบน้อมแด่พระโอร์เก้น อมิตายุส ด้วยจิตเคารพ
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །

โปรดประสาทพรให้ทุกคนท่ีไดย้ินวาจาวัชระ
ཐོས་ཚད་སྲིད་པའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ནས། །

รอดพ้นจากหบุเหวสังสารวัฏ
དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

และไดพ้้นทุกข์ถึงท่ีสุดเถิด ฯ
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མ་བསྒོམ་འཚང་
རྒྱ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཟབ་དོན་ཐོས་པས་གྲོལ་བའི་གདམས་ངག་འདེབས་པ་པོ།  རབ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་
འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་པ། འབྲིང་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཐ་མ་དམ་སྡོམ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཅིང་སེམས་བསྐྱེད་
བཟང་པོ་ཡོད་པ། གང་ལའང་གདབ་ཡུལ་དེས་དད་མོས་འགྲོ་ཞིང་སེམས་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་གལ་ཆེའོ། །

น้ีเป็นคำสอนอันลึกซึ้งที่ช่วยให้หลุดพ้นด้วยการได้ยิน เปน็หนึ่งในธรรมทั้ง 6 ที่ทำให้
ตรัสรู้ได้แม้ไม่ปฏิบัติภาวนา อันเป็นบทพุทธกิจของพระวิทยาธระ เปม่า จุงเน่ จากคัมภีร์
เฉลดัม ณิงจัง ในธรรมสมบัติคำสอนชุดทุกดรบุ บาร์เช กุนเซล

ผู้  ควร  มอบคำสอน   :  ผู้มอบคำสอนประเภทที่ดีทีสุ่ด คือ ผู้ที่สำเร็จโยคะข้ันตอนทั้ง
สอง (เก-ริม และ จ๊กริม) ประเภทรองลงมา คือ ผู้ทีป่ระกอบดว้ยไตรสิกขา ส ่วนประเภทอย่าง
น้อยที่สุด คือ ผู้มีศีลและสมยะไม่เสื่อมขาดและมีโพธิจิตดีเลิศ 

อย่างไรก็ตาม อาจารยผ์ู้มอบคำสอนต้องเป็นบุคคลที่ผูต้าย (ผู้รับคำสอน) มีศรัทธาและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ข้อนี้สำคัญยิ่ง
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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། །

ผู้ควรรบัคำสอน
ผู้รับคำสอนบาร์โดแรก คือ

1. ผู้มีประสบการณ์เข้าถึงสภาวะประภัสสรทั้งกลางวนัและกลางคืน
2. ผู้เกิดสมาธิอยู่บ้าง หรือได้รับคำสอนเช่นซกเช็น และเช่ือมั่นหนักแนน่
3. คนส่วนมาก ยกเว้นบุคคลผูป้ระเสริฐเพียงส่วนน้อยเท่านัน้

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། །

เวลาที่ควรสอน 

ดังที่จะกล่าวต่อไป เว้นแต่ผู้ทีป่ฏิบัติจนมปีระสบการณ์แล้ว คนสว่นมากโดยทัว่ไปจะเกิด
ใหม่ตั้งแต่เร็วที่สุดคือในช่ัวพริบตาเดียว ไปจนถึงช้าที่สดุคือ 7 วัน แต่ก็มีคนบางพวกไม่ได้รับ
ปัจจัยที่เหมาะสม หรือเพราะตกอยู่ในอำนาจกรรมและความหลง เมื่อเสยีชีวิตมา 7 วันแล้ว ยัง
ต้องอยู่ในบาร์โดอ่ืน ๆ ต่อไป จนถึงนานที่สดุคือ 49 วัน ระยะเวลาในบาร์โดจึงไม่แนน่อน ยากที่
คนทั่วไปจะรูจ้ัก 2 บาร์โดแรก (บาร์โดแห่งความตาย และ บาร์โดแห่งความประภัสสร/บาร์โด
แห่งธรรมธาตุ/บาร์โดแห่งธรรมตา)  ดังนั้น การสอนเรื่องบาร์โดแห่งภพให้พวกเขาซ้ำแลว้ซ้ำอีก
จึงเปน็เรื่องสำคัญนัก ทว่าเมื่อลมหายใจขาดสิ้นลง ไม่ว่าผูต้ายจะเป็นผูป้ฏิบัติที่มีประสบการณ์
หรือเป็นคนทัว่ไปก็ตาม ก็สมควรสอนเรื่องบาร์โดทั้ง 3 ตามลำดับ บทที่หลุดพ้นดว้ยการไดย้ินนี้
เปน็พระวัชรวาจา 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་
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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

วิธีการสอน
เมื่อผู้ตายยังคงสามารถรูส้ึกตัวและสื่อสารได้ ให้วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพรไว้ต่อหน้าต่อตา

เขา เช่น จักระที่ทำให้หลุดพ้นด้วยการเหน็ รูปของคุรุหลักและเทพประจำตนของเขา จดัเตรียม
เครื่องถวายบูชา

สำหรบัผู้ตายที่เป็นผูป้ฏิบัติธรรม จงเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เขาระลึกถึงการปฏิบัติ  ไม่ว่า
จะเป็นมหามุทราหรือซกเช็น การปฏิบัติถึงเทพ การฝึกจิต  (โล่จง)  ฯลฯ ตามสมควรแก่ระดับจติ
ของเขา

ใหบ้อกทุกคน (ไมว่่าจะเป็นคนทัว่ไปหรือผูป้ฏิบัติธรรม) เรื่องคุณสมบัติอันดีของคุรุ 
พระรัตนตรัย พุทธเกษตร ช่วยให้เขาเกิดศรัทธา เกิดเนกขัมมะ (การสละละทิ้ง) ความทุกข์ใน
สังสารวัฏ บอกคำสอนเรื่องบาร์โดให้เขาเข้าใจได้ง่ายตามสมควร โดยเฉพาะ ให้อ่านบท “ซั่งเก้ 
เซ่จิ้ก” (บทตันตระพระพุทธโอรสเพียงผู้เดียว) คัมภีร์ที่ช่วยใหห้ลดุพ้นได้ดว้ยการสัมผสัสวมใส่ 
พระตันตระที่ช่วยให้หลุดพ้นได้ด้วยการได้ยิน เช่น พระปัทมครรภตันตระ ฯลฯ บทนาม
พระพุทธเจ้าและธารณีมนตร์ที่เป็นบทสรรเสริญและมีอานสิงส์พิเศษ

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་།

ใหส้วดบทวิงวอน เช่น บทสวดวิงวอนถึงพระอุฑฑิยานะอมิตาภะ จากใจจริง หลีกเลี่ยง
การกระทำและการพูดสิ่งที่รบกวนจิตใจผู้ตาย เช่น สิ่งที่ทำให้เขาเกิดความโกรธ อย่าวางสิ่งใด
ก็ตามที่เขาเกิดจติรักใคร่ยดึติดไว้เบื้องหน้าเขา อย่ากล่าวคำพร่ำรำพันอาลัย พูดจาจ้อกแจ้ก
ไร้สาระ หรือกล่าวเสียงแหลมเสยีดหูรบกวนเขา ให้ใส่เม็ดโอสถที่ตระเตรียมมาอย่างดีสำหรบัช่วย
ใหห้ลุดพ้นด้วยการลิ้มรส ลงในปากเขา เช่น ยาพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ช่วยให้ได้รบักำเนิดอัน
ประเสริฐ 7 ประการ วางคัมภีร์และจักระที่ช่วยใหห้ลดุพ้นด้วยการสวมใส่ ทางด้านซ้ายของ
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ลำตัวผู้ตายที่เป็นบุรุษเพศ และด้านขวาของลำตัวผู้ตายที่เป็นสตรีเพศ หรือจะคล้องไว้ที่คอของ
ผู้ตายตามธรรมเนียมเช่นนี้ก็ได้ ให้เผาธูปที่ช่วยหลดุพ้นด้วยการได้กลิน่ และโบกควนัให้ฟุ้งทั่ว

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།

สำหรบัคนทั่วไป เว้นแต่ผู้ที่ไมต่้องการให้ทำพิธีโพวา (การเคลื่อนจติออกนอกร่าง) 
จริง ๆ เท่านัน้ ให้ทำชัง (แอลกอฮอล์) เข้มข้นรสฉุนเหนยีวข้นเปน็มวลสารโพวาที่ช่วยให้หลุดพ้น
ดว้ยการสัมผัส เมื่อลมหายใจภายนอกของผู้ตายสิ้นสุดลง ใหน้ำไปทาที่ช่องพรหมตรงกระหม่อม
ของเขา (เมื่อเขาสิน้ชีวิต) หากจัดการวางร่างกายของเขาตะแคงทางขวา ให้ศีรษะหันไปทาง
ทิศเหนือ หน้าหันไปทางทิศตะวันตก จะเป็นประโยชน์มหาศาลนัก ส่วนผูส้วดคำแนะนำ ก็ใหส้วด
ดว้ยจิตใจมั่นคง ไร้ความกังวลว้าวุ่น มีความศรัทธา ความรักกรุณา และพลังความระลึกรู้แจ่มชัด

1.   คำสอน  เร่ืองบาร์โดแห่งความตาย สำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้มีประสบการณ์  
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།

คำสอนนี้จัดเปน็ 3 ตอน ตอ  นที่หนึ่ง   วิธีตั้งนิมิตของนักปฏิบัติธรรมผู้มปีระสบการณ์
เมื่อลมหายใจภายนอกสิ้นลงแต่ลมหายใจภายในยังไม่สิ้น  ใหส้วดบทคำสอนนี้ที่หูข้างซ้ายของเขา
ดว้ยถ้อยคำชัดเจนและน้ำเสียงอ่อนโยนไพเราะ โดยไมต่้องเคลื่อนย้ายร่างผู้ตาย

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

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

หม่า เยง   เซ่ จ้ิก   เดรน เป ณน༔
จงฟังด้วยจิตแน่วแน่ไม่ไขว้เขว༔

8



འཇིག་རྟེན་འདིར་སྣང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔

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

ม่ี ลัม   ดุด กี   ลู ดรี ยิน༔
เป็นเพียงภาพฝัน ส่ิงที่มารหลอกลวง༔
ཐམས་ཅད་མི་རྟག་འཆི་བའི་རྒྱུ༔

ทัม เจ้   มี่ ตัก้   ช่ี เว่ จู้༔
ทุกส่ิงล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้ถาวรและเป็นเหตแุห่งความตาย༔
སྡུག་བསྔལ་སྤོངས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

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

การ์ มาร์   นัก ลมั   นงั วา กุน༔
ประสบการณ์ทีแ่จ่มชัด สีขาว สีแดง และสีดำ༔
ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔

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

รัง เล่   เฉน ดู   นงั วา เม༔
ไม่มีส่ิงรับรู้ใดที่แยกขาดจากตัวเรา༔
མ་འཇིགས་མ་སྔངས་རིགས་ཀྱི་བུ༔

หม่า จิก   หม่า งงั   ริก กี ผู༔
อย่าหวาดหว่ัน อย่ากลัว กุลบุตรเอ๋ย༔
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ད་ལྟ་རིག་པ་བརྒྱལ་འདྲ་བ༔

ถัน ต้า   ริก ป้า   เกียล ดรา วา༔
บัดนี้ เมื่อเจ้ารู้สึกเหมือนจะสลบลง༔
ཕྱི་སྣང་ནམ་ལངས་མཁའ་དང་འདྲ༔

ช่ี นัง   นัม ลงั   คา ดัง ดรา༔
ความรับรู้ภายนอกเป็นดังท้องฟ้ายามอรุณรุ่ง༔
ནང་སྣང་བུམ་ནང་མར་མེ་བཞིན༔

นงั นัง   บุม นงั   มาร์ เม่ ฉิน༔
ความรับรู้ภายในเป็นดังประทีปในภาชนะ༔
གསལ་ལ་མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་གནས༔

ซัล หล่า   ม่ี ต้ก   เซ่ จิก้ เน่༔
จงดำรงอยู่ด้วยความแจ่มกระจ่างแน่วแน่ ไร้ความคิดปรุงแต่ง༔
འདི་ནི་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ཏེ༔

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

ซ่ัง เก้   กง ป้า   ดี ก้า รัง༔
นีแ้หละเป็นจิตตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า༔
མ་བཅོས་མ་བསླད་ལྷུག་པར་ཞོག༔

หม่า โจ้   หม่า เล่   ลกุ ป้าร์ ชก༔
จงพักในสภาวะตามธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่งและไร้ส่ิงแปดเป้ือน༔
ཆོས་སྐུར་གྲོལ་ལོ་རིགས་ཀྱི་བུ༔

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

ใหส้วด 3 จบ หากมีสิ่งบ่งบอกว่าผูต้ายกำลังเข้าสูส่ภาวะทุกดัม (สภาวะปฏิบัตสิมาธหิลังจาก
ร่างกายสิ้นชีวิต) ใหห้ยุดสวด เพราะด้วยคำแนะนำเพียงเท่านี้ ผูป้ฏิบัติธรรมที่มีอินทรีย์ (พลัง
ความสามารถ) ระดับสูงยิ่งเหล่านีย้่อมหลุดพ้นได้

2.   คำสอนเร่ืองบาร์โดแห่งธรรมธาตุ  /  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།

ตอนที่สอง หากข้อแนะนำนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ตายได้ หรือหากแม้ช่วยได้ แตผู่้ตายหลุด
จากสภาวะทุกดัม หรือมีสิ่งบ่งบอกว่าลมหายใจภายในขาดห้วงลง เช่น ร่างกายสิ้นความอบอุ่น
และน้ำนวล เมื่อเป็นเช่นนัน้ ให้สวดคำสอนเรื่องบาร์โดแห่งธรรมธาตุ/ธรรมตา

ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

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

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

ค่าร์ ซัง่   ริก ป้า   โง้ หม่า ซิน༔
ก่อนหน้านี้ เจ้าไม่ได้ตระหนักถึงความระลึกรู้༔
ད་ནི་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལ༔

ดา นิ   ฉัก ดุน   ซุน เช่ หล่า༔
จากนี้ไปอีก 7 วัน༔
སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཟེར༔

นงั วา   ทัม เจ้   จา เหวอ เซ่ร์༔
ความรับรู้ทุกอย่างจะปรากฏขึ้นดังรัศมีรุ้ง༔
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ཐིག་ལེ་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར༔

ทิก เล่   ล่า กู้   นัม ป้าร์ ช่าร์༔
พินทุและรูปกายของเทพ༔
ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔

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

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

เหวอ ดัง   เหวอ เซ่ร์   ตร้ัก เซ่ร์ หยงั༔
จงอย่าหวาดหว่ัน อย่าหว่ันกลัว༔
དེ་ལ་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར༔

เด ลา   หม่า จกิ   หม่า ตร้ัก ป้าร์༔
แสงและรัศมีอันจรัสเจิดจ้า༔
རང་སྣང་ཡིན་པར་ལ་ཟློས་ཤིག༔

รัง นงั   ยิน ป้าร์   ลา โด ชิก༔
จงจำว่านั่นคือภาพที่จิตเราแสดงออกมา༔
དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འོད་ཟེར་ནི༔

เด ดัง   เลน จ้ิก   เหวอ เซ่ร์ นิ༔
แสงสลัวนวลตาน่าพอใจจะปรากฏขึ้น༔
བཀྲག་མེད་ཡིད་ལ་འཐད་པར་འཆར༔

ตร้ัก เม   ยิด หล่า   เท่ ป้าร์ ช่าร์༔
พร้อมกับรัศมีจรัสเจิดจ้านั้น༔
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དེ་ལ་མ་ཆགས་འཁོར་བའི་ལམ༔

เด หล่า   หม่า ชัก   โคร์ เว่ ลมั༔
อย่ายึดติดพอใจกับแสงนั้น แสงนั้นเป็นทางสู่สังสารวัฏ༔
དུག་ལྔ་རང་མདངས་སྣང་བ་ཡིན༔

ดกุ ง่า   รัง ดงั   นัง วา  ยนิ༔
และเป็นประกายของกิเลสพิษทั้ง 5༔
དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ༔

เด ต้าร์   โค่ กี   นัง วา ลา༔
ท้ังทางที่บริสุทธ์ิและทางที่ไม่บริสุทธ์ิ༔
དག་དང་མ་དག་ལམ་ཤར་བས༔

ดกั ดัง   หม่า ดัก้   ลมั ช่าร์ เว่༔
จะปรากฏขึ้นอย่างนี้ในความรับรู้ของเจ้า༔
ལམ་གྱི་འདམ་ཀ་མ་ནོར་བར༔

ดมั กี   ดัม ก้า   หม่า โนร์ วาร์༔
ฉะนั้น จงอย่าเลือกทางที่ผิด༔
རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔

ริก ง่า   ยับ ยุม   ทุก ก้า เน่༔
จากกลางหทัยของพระพุทธเจ้าพร้อมพระชายาทั้ง 5 พทุธสกุล༔
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསེང་ལམ་ཆེ༔

โดร์ เจ   เซม็ เป   เซ็ง ลัม เช༔
เกิดลำแสงอันเป็นทางลับอันย่ิงใหญ่ของพระวัชรสัตวะ༔
འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་མིག་ལ་ཟུག༔

เหวอ กี   บู กู   มกิ ลา ซุก༔
ฉายบาดนัยน์ตา༔
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རིག་པ་ལྷན་གྱིས་གནས་པའི་ཚེ༔

ริก ป้า   เลน กี   เน เป เซ่༔
เมื่อดำรงอยู่ในสภาวะรู้แจ้งตามธรรมชาติ༔
བདག་ཉིད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིག་ཅེས༔

ดาค ณี   ทุก เจ   ซงุ ชิก เจ༔
จงสวดวิงวอนด้วยฉันทะหนักแน่น༔
འདུན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔

ดนุ ป้า   ดรัก โป้   โซล วา ดับ༔
ว่า “ขอท่านโปรดโอบอุ้มลูกด้วยความกรุณาเถดิ”༔
རང་དང་ལྷར་སྣང་དབྱེར་མེད་ངང་༔

รัง ดัง   ล่าร์ นัง   เยร์ เม งัง༔
พักอยู่ในสภาวะที่ตนเองและรูปกายของเทพเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
སྤང་བླང་བསལ་བཞག་མེད་པར་བསྐྱང་༔

ปงั ลัง   เซล ชัก   เม ปาร์ กยัง༔
ไม่มีส่ิงที่ต้องละทิ้งหรือปฏิบัติ ไม่มีส่ิงที่ต้องกำจัดหรือสร้างขึ้น༔
དེ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་ནས༔

เด เซ   ล่า หล่า   ล่า ทมิ เน่༔
เมื่อนั้น เทพจะสลายรวมเข้ากับเทพ༔
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

ลง โจ้   จก๊ กูร์   โดรล วาร์ จูร์༔
และเจ้าจะได้หลุดพ้นสู่สัมโภคกาย༔
ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

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

กัล เต   ดู เดร์   หม่า โดรล นะ༔
หากเจ้าไมไ่ด้หลุดพ้นในเวลานั้น༔
དུས་མ་འགྱུར་ཀྱང་སྣང་བ་འགྱུར༔

ดู หม่า   จู้ร์ กยั่ง   นงั วา จู้ร์༔
แม้เวลาไม่เปล่ียนแปลง แต่ภาพที่เห็นจะเปล่ียนไป༔
ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ชก ซัม   เตง็ อก   ทัม เจ กุน༔
ทิศหลัก ทิศเฉียง เบ้ืองบน เบ้ืองล่าง ทั้งหมดทุกทิศ༔
འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔

จา เหวอ   เม ปงุ   ทรุก เป้ ลง༔
จะกลายเป็นห้วงรัศมีรุ้งและกองเพลิงแตกลุกโพลง༔
དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔

ปลั เช็น   ทรัก ทงุ   ล่า ซก ดัง༔
มหาศรีเหรุกะและเหล่าเทพบริวาร༔
འཇིགས་པའི་ཕྱག་བརྙན་དུ་མ་ཡིས༔

จิก เป   ชัก เณน   ดู ม่า ยี༔
พร้อมกับบริวารผู้น่าสะพรึงกลัวเป็นอันมาก༔
མཚོན་ཆ་རྣོ་བའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔

ซน ช่า   โน เว่   ช่าร์ เบบ ชิง༔
จะโปรยปรายฝนอาวุธแหลมคม༔
ཧཱུྃ་ཕཊ྄་གད་མོས་སྟོང་ཁམས་གཡོ༔

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

บาร์ เว   นมั โรล   จิ้ร์ หยัง ตน༔
แสดงนิรมาณกายพลุ่งโพลงทุกรูปแบบ༔
དེ་ལ་མ་སྐྲག་མ་སྔངས་བར༔

เด หล่า   หม่า ตร้ัก   หม่า งงั วาร์༔
จงอย่าหวาดหว่ัน อย่าหว่ันกลัว༔
ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་རྩལ་དུ༔

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

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

ดนุ ป้า   โต้ หล่า   เยร์ เม เซ่༔
จงเพ่งและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน༔
ལམ་སྣ་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་འགྱུར༔

ลมั น่า   ซิน เน่   โดรล วาร์ จูร์༔
เจ้าจะได้เข้าสู่หนทางและหลุดพ้น༔
ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབང་པོ་འབྲིང་པོ་རྣམས་དེ་ཀས་གྲོལ་བར་གསུངས།

สวดซ้ำแลว้ซ้ำอีก ท่านสอนว่าผูท้ี่มีอินทรีย์ (พลังความสามารถ) ระดับปานกลาง จะหลดุพ้นได้
ดว้ยคำสอนเพียงเท่านี้
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3.   คำสอน  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།

ตอนที่สาม แม้จะสอนกันว่าควรสวดคำสอนเรื่องบาร์โดแห่งภพนีต้ั้งแต่วันที่ 7 (หลังจากผู้ตายสิน้
ชีวิต) เปน็ต้นไป แต่การนับ “วัน” ในคัมภีรน์ีห้มายถึง “วนัในระดับสมาธิ” สำหรับผู้ตายที่เปน็
บุคคลทั่วไป การสวดอ่านคำสอนเฉพาะบทนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เปน็ต้นไปสำคัญนัก ใหส้วดบทนี้เพิ่ม
เติมทุกครั้งหลังจากอุทิศอาหารใหผู้้ตายในพิธีอุทิศ แมจ้ะสวดบทนี้อย่างเดียว (โดยไม่ทำพิธี) ก ็
เหมาะสม ให้ตั้งนิมิตว่าตนเองเป็นเทพ เรียกผู้ตายมาตรงหน้าดว้ยจิตเปี่ยมความรักกรุณา เผา 
“ซูร์” (การเผาอาหารอุทิศเพ่ือผู้ตาย) อุทิศให้ หลังจากนัน้ สวดบทคำสอนนี้ดว้ยเสียงชัดเจนและ
อ่อนโยนไพเราะ 

ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก มา   ณน จ้ิก   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย จงฟังเถิด กุลบุตร༔
མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དྲན་པ་བརྟན༔

หม่า เยง   หม่า เยง   เดรน ป้า เต็น༔
อย่าวอกแวก อย่าไขว้เขว จงดำรงสติให้มั่นคง༔
ད་ནི་རླུང་སེམས་འདུས་པའི་ལུས༔

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

ซี ป้า   บาร์ โด   นัง วา ช่าร์༔
ความรับรู้ในบาร์โดแห่งภพกำลังปรากฏขึ้น༔
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འཆི་བར་ཤེས་ཤིང་གསོན་ལ་འཕྲེང་༔

ช่ี ว่าร์   เช่ ชิง   ซน หล่า เทร็ง༔
เจ้ารู้ว่าตนเองตาย และยึดตดิอาลัยในชีวิต༔
གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉ་གཏུམ་པོས་ཟིན༔

ชิน เจ   โพ่ ณ่า   ตมุ โป้ ซิน༔
ทูตผู้ดุร้ายของพระยมราชมารับเจ้า༔
འཇིགས་པའི་སྒྲ་དང་ཉམ་པའི་འཕྲང་༔

จิก เป้   ดรา ดงั   ณัม เป้ ทรัง༔
เสียงน่าสะพรึงกลัว หนทางลำบากอันตราย༔
ངེས་དང་མ་ངེས་རྟགས་མང་ཤར༔

เง่ ด่ัง   หม่า เง่   ตัก้ หมัง ช่าร์༔
สัญลักษณ์ฺที่แน่นอนและไม่แน่นอนเป็นอันมากปรากฏขึ้น༔
དེ་ཀུན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྩལ༔

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

เซม่ นิ   ตง ป้า   นัม คา ดร้า༔
จิตนี้ว่างเปล่าดังห้วงอากาศ༔
ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་གླགས་མི་རྙེད༔

นมั เค   นัม คา   ล่ัก มี่ เณ่༔
ห้วงอากาศไม่อาจทำร้ายห้วงอากาศได้༔
དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཉིད་དཔའ་གདིང་སྐྱེད༔

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

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

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

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

เฉ ชิก   ซน ลา   หม่า เทร็ง วาร์༔
จงรับไว้เถิด อย่ายึดตดิอาลัยในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่༔
འདུན་པ་ལྷ་དང་བླ་མར་གཏོད༔

ดนุ ป้า   ล่า ดั่ง   ล่า ม่าร์ โต้༔
จงเพ่งความสนใจถึงเทพและคุรุ༔
འདི་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རོལ་ན༔

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

เด วา   เจน กี่   ฉิง คัม โหยะ༔
มีสุขาวดีพุทธเกษตร (พทุธเกษตรเป่ียมสุข)༔
མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་བཞུགས༔

กน โป้   เหวอ ปัก   เม ป้า ชุก༔
ท่ีซึ่งพระอมิตาภพทุธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งประทับอยู่༔
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སུ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་འཛིན་པ༔

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

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

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

ยดิ หล่า   ซงุ เน่   โซล วา ทบ༔
และสวดวิงวอนต่อพระองค์เถดิ༔
སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་པདྨ་འབྱུང་༔

เจน เร   ซิก ดัง่   เป ม่า จุง༔
ให้คิดว่า “พระอวโลกิเตศวรและคุรุปัทมสัมภวะ༔
མཁྱེན་ནོ་སྙམ་དུ་མོས་གུས་བསྐྱེད༔

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

เท่ ซม   เม เป่   งงั ณ่ี เน่༔
จงดำเนินไปด้วยก้าวแห่งวัชระอันเกิดขึ้นเอง༔
རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་སོང་༔

รัง จุง   โดร์ เจ   โดร กี ซง༔
โดยไม่ลังเลสงสัย༔
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ཞིང་ཁམས་དེ་རུ་པདྨའི་སྦུབས༔

ฉงิ คัม   เด รู   เป เม่ บุบ༔
เจ้าจะได้เกิดอย่างปาฏิหาริย์โดยพลัน༔
རྫུས་ཏེ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔

จู เต   ณู่ร์ ดู่   เก้ วาร์ จูร์༔
ณ ใจกลางดอกปัทมะในพทุธเกษตรนั้น༔
དེ་ཕྱིར་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ངང་༔

เด ชี่ีร์   กา ฉงิ   โตร เว่ งงั༔
ฉะนั้น จงตั้งจิตศรัทธาภักดี༔
དད་མོས་སྐྱེད་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

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

สวดซ้ำแล้วซ้ำอีก ท่านสอนว่า ด้วยการทำเช่นนี้ ผู้ที่มีอินทรีย์ (พลังความสามารถ) อ่อน 
จะสามารถหลดุพ้นได้

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

หลังจากวนัที่ 7 เปน็ต้นไปนัน้ (หลังจากคำแนะนำทีผ่่านมาแลว้) ใหส้วดคำสอนที่ช่วยให้บรรลุ
การหลุดพ้นด้วยการเกิดใหม่

ཀྱེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

เก มา   ณน จ้ิก   ริก กี ผู༔
เจ้าเอ๋ย จงฟังเถิด กุลบุตรผู้มีบุญ༔
ད་ནི་མངལ་སྒོ་མ་ཁེགས་པས༔

ดา นิ   เงล โก   หม่า เค็ก เป้༔
บัดนี้ ทางเข้าสู่ครรภ์ไมถู่กปิดกั้นแล้ว༔
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སྡོང་དུམ་གྲོག་ཕུག་མུན་ཁྲོད་དང་༔

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

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

เด ลา   ชัก ดั่ง   เฉน ป้า ปง༔
ก็จงละทิ้งความยึดติดปรารถนาในส่ิงเหล่านั้น༔
འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ༔

จัม ลงิ   จี้ ดั่ง   เผอ กี ยุล༔
จงเพ่งความสนใจที่การเกิดใหม่༔
ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ༔

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

เก้ ว่า   เลน เป้   ดุน ปา โต้༔
ในประเทศทั่วไปบนโลก หรือโดยเฉพาะในทิเบต༔
ཆོས་ལྡན་རིགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས༔

โช่ เด็น   ริก กี่   พ่า ม่า ณ่ี༔
ต้ังนิมิตถึงบิดามารดาผู้อยู่ในสกุลที่ปฏิบัติธรรม༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔

เป ม่า   จุง เน่   ยับ ยมุ กม༔
ว่าเป็นคุรุปัทมสัมภวะประทับร่วมกับพระชายา༔
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ཆགས་དང་སྡང་བའི་བློ་སྤོངས་ལ༔

ชัก ด่ัง   ดงั เว่   โล่ ปง ลา༔
ละทิ้งจิตรักใคร่ปรารถนาและจิตเกลียดชัง༔
དད་པས་བསམ་གཏན་ངང་དུ་ཞུགས༔

เด เป้   ซัม เต็น   งงั ดู ชุก༔
และดำรงอยู่ในสมาธิด้วยศรัทธา༔
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 ปาร์ จูร์༔
และได้บรรลุปัญญาญาณโดยเร็วพลัน༔
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།།

อานสิงส์ของการสวดคำสอนนี้ทุกวนัจนจบช่วง 49 วัน ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า
“ดว้ยคำสอนตามลำดับนี้༔
แมผู้้ตายมีอินทรยี์ (พลังความสามารถ) อ่อนอย่างไรก็ตาม༔
ก็จะได้หลุดพ้นภายใน 7 ชาติ༔”

และว่า
“คำสอนอันลึกซึ้งทีสุ่ดเช่นนี้༔
ช่วยใหห้ลดุพ้นไดด้้วยการฟัง โดยไม่ต้องปฏิบัติภาวนา༔”

หากทำถูกต้องตามที่กล่าวมานี้ ย่อมเกิดผลจริง ไม่ผิดเพ้ียน

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་
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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། །

เมื่อสวดคำสอนเหล่านั้นจบ ควรสวดบทปณิธานมหายานซ้ำแล้วซ้ำเล่า เช่น บทซั่งโจ้ มน
ลัม (อารยภัทรจรรยปรณิธานราชา) บทเดมน งนเก ฉิงมน (บทปณธิานเพื่อขอเกิดใหม่ในพุทธ
เกษตรเปี่ยมสุขของพระอักโษภยพุทธเจ้า) ฯลฯ ให้อุทิศกุศลมูลเพื่อความรู้แจ้ง และดำรงอยู่ใน
สมาธิเป็นเวลานาน ท่ามกลางสภาวะที่บรสิุทธิ์มาตั้งแต่เดิมแท้ ที่วตัถุและจิตมีคุณสมบัติเดียวกัน
หลังจากนั้น ให้โปรยผงแป้งที่ช่วยใหห้ลุดพน้ด้วยการสัมผสัลงบนร่างผู้ตาย สวดมนต์ เช่น มนตร์
ที่ขจดัการเกิดใหม่ในอบายภูมิ ฯลฯ หากใช้คัมภีร์ที่ช่วยใหห้ลุดพน้ได้ดว้ยการสวมใส่ ฯลฯ อย่าง
ถูกต้อง ผู้ตายก็จะหลุดพ้นจากภัยแห่งสังสารวัฏและอบายภูมิแน่นอน และจะได้บรรลุถึงสภาวะ
พ้นทุกข์ คือการหลุดพน้อันประเสริฐ ด้วยพรของวิธีการอันลึกซึ้งเพียงเท่านัน้ โดยไม่ต้องสงสัย
เพราะวาจาตรสัรู้ของพระผู้เปน็ที่พ่ึงตั้งแต่เดิมแท้ไม่อาจผิดพลาดได้

གཞན་དོན་མཛད་པ་ཁ་ཅིག་སྐུ་ཡུལ་གཉན། །

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

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

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

อวดอ้างว่าทำโพวาลวก ๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
ཕལ་ཆེར་རྨོངས་པས་འདི་བྱ་དེ་བྱེད་མེད། །

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

จติของผู้แนะนำกลับฟุ้งซ่านยิ่งกว่าจิตของผู้ตายที่รบัคำแนะนำเสียอีก
དེ་བས་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་དཀའ་ཡང་། །

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

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

แก่คนผู้ประเสรฐิที่มีหวัใจเปีย่มความรักกรุณาเพียงไม่ก่ีคน
ཐབས་ཟབ་གཅིག་ཅར་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། །

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

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

ข้าพเจ้า กุสาลิ โลโดร ทาเย จึงรจนาบทนี้ข้ึน
སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བགྱིས་དགེ་བས་སྐྱེ་དགུ་ཀུན། །

เมื่อปฏิบัติ ณ ซงโช่ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་རྣལ་གྲོལ་ཤོག །

ดว้ยบุญกุศลนี้ ขอให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตหลุดพ้นสู่ภูมิเดิมแท้ด้วยกันทั้งหมดเถิด
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

ขอกุศลและความดีงามจงเพ่ิมพูน ฯ

.
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ข้อความในหนังสือเล่มนี้

จัดทำโดยสถาบันแปลซัมเย่ (Samye Translations)
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สถาบันซัมเย่ (Samye Institute)

ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 คุรุปัทมสัมภวะผู้เป็นปรมาจารย์ตันตระ พระธรรมราชา
ทรซีง เดเซน และพระอุปัชฌาย์ศานตรักษิตะ ร่วมกันสร้างพระอารามหลวงซัมเย่
ประทีปแห่งปัญญาญาณ ความรักกรุณา และความหนักแน่นมั่นคงในโลกเรา ท่าน
จับกน พักชก รินโปเช เกิดแรงบันดาลใจจากความรักของคุรุในอดีตเหล่านี้ จึงก่อตั้ง
สถาบันซมัเย่ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ศิษย์สามารถเข้าถึงคำสอนอันลึกซึ้งในวิถีสมัย
ใหม่ได้

ปณิธานของพวกเราคือการมอบเครื่องมือและการฝึกฝนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรม
ทุกระดับสามารถปฏิบัตไิด้อย่างแท้จริงและมั่นคง ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
ทั้งระดับแรกเริ่มและระดับที่ปฏิบัติมานาน จะพบแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการเรียน
การพินิจพิจารณา และการปฏิบัติภาวนาได้ที่นี่ คุณจะได้พบคำสอนเรื่องการจัดการ
อารมณ์และจิต การปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น การฝึกฝนความกรุณา การปฏิบัติสมาธิ
มหาสมุทรา และการปฏิบัติพิเศษที่เป็นการปฏิบัติเฉพาะในสายการปฏิบัติของเรา

นอกจากนี้ สถาบันซัมเย่ ยังจัดทำพื้นที่ออนไลน์ให้สังฆะตดิต่อกันเป็นชุมชน
นานาชาติ ศิษย์จากทั่วโลกสามารถรวมกันในกระดานสนทนาออนไลน์เพื่ออภิปราย
เรื่องการปฏิบัติ ถามคำถาม และเรียนรู้จากกันและกันไดท้ี่นี่ เรากำลังสร้างชุมชน
ปฏิบัตแิละสังคมสงเคราะห์ทีค่รอบคลุมทั่วโลกด้วยแหล่งข้อมูลเชิงโต้ตอบเหล่านี้

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: samyeinstitute.org
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สถาบันแปลซัมเย่ (Samye Translations)

Samye Translations takes as our inspiration Prince Murup Tsenpo, a 
heart-disciple of Guru Padmasambhava who was praised for his 
translation efforts as Lhasé Lotsawa. This sublime being was reborn 
thirteen generations later as the great treasure revealer Chokgyur Dechen
Lingpa.  Our growing team of translators, writers, and editors work 
under the guidance of Kyapgön Phakchok Rinpoche to uphold this 
profound lineage.

สถาบันแปลซมัเย่ ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าชายมูรุบ เซนโป ศิษย์พระองค์สำคัญ
ของคุรุปัทมสัมภวะ ผู้ได้รับคำยกย่องว่าเป็น ลาเซ่ โลจาว่า เพราะทุ่มเทเพียร
พยายามทำงานแปล ต่อมา ท่านผู้ประเสริฐพระองค์นี้ได้เกิดใหม่อีกสิบสามชาติเป็น
ท่านชกจูร์ เดเชน ลิงปะ ผู้เผยธรรมสมบัติผู้ย่ิงใหญ่ คณะผู้ทำงานที่กำลังเติบโตของ
เรา ทั้งนักแปล นักเขียน และบรรณาธิการ ทำงานตามคำแนะนำดูแลของท่านจับกน
พักชก รินโปเช เพื่อสืบทอดสายการปฏิบัติอันลึกซึ้งนี้

The core mission of Samye Translations is to help preserve and 
disseminate the Dharma by translating Buddhist practices and teachings 
and making them available online as well as in print. While our main 
focus is to support followers of the New Treasures of Chokgyur Lingpa 
(Chokling Tersar) by providing essential materials for their study and 
practice, we also translate texts from all Buddhist traditions, both ancient
and modern, hailing from the time of Śākyamuni Buddha right up to our 
present age.

ภารกิจหลักของสถาบันแปลซัมเย่ คือ การช่วยรักษาสืบทอดและเผยแผ่พระ
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ธรรมด้วยการแปลบทปฏิบัตแิละคำสอนในพระพุทธศาสนา เผยแผ่ทั้งช่องทาง
ออนไลนแ์ละส่ิงพิมพ์ จุดประสงค์หลักของเราคือการส่งเสริมผู้ปฏิบัติสายการปฏิบัติ
ธรรมสมบัติใหม่ของท่านชกจูร์ ลิงปะ (ชกลิง เตร์ซาร์) ด้วยการจัดทำคัมภีร์ที่สำคัญ
สำหรับการเรียนและการปฏิบัติ นอกจากนั้น เรายังคงแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนา
จากทุกสายการปฏิบัติ ทั้งคัมภีร์โบราณและหนังสือสมัยใหม่ ต้ังแต่สมัยพระศากยมุนี
พทุธเจ้าลงมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: lhaseylotsawa.org
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ผู้จัดทำ

คำสอนอันลึกซึง้ที่หลุดพ้นด้วยการได้ยิน
สถาบันซัมเย่ ประเทศไทย, เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
(สุกัญญา เจริญวีรกุล         แปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาไทย
สมศรี เจริญวีรกุล         ตรวจแก้้คำแปลภาษาไทย)

Samye Translations [Thai language], August 2021 (trans. Sukanya 
Charoenwerakul, ed. Somsri Charoenwerakul).

โดยอิงจากฉบับแปลภาษาอังกฤษ

A Liberation Upon Hearing

Samye Translations, July 2019 (trans. Laura Dainty and Peter Woods, ed. Libby 
Hogg).
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