Lợi Ích của Thực Hành Cúng Dường Tsok
Lời giảng của Orgyen Tobgyal Rinpoche:
Tất cả thực hành trên con đường Phật quả là những phương tiện tập
hợp những tích tập công đức và trí tuệ và để tịnh hoá che chướng của
chúng ta. Hai quá trình tích tập và tịnh hoá là luôn đi cùng với nhau;
khi chúng ta tích tập thêm công đức và trí tuệ thì che chướng của
chúng ta cũng tự động giảm bớt.

Mật Chú Kim Cang Thừa đề cao những phương tiện vô lượng thiện xảo và
uy lực mà nếu được thực hành theo đúng cách sẽ làm quá trình tích tập và
tịnh hoá nhanh chóng và ngay lập tức lạ thường. Một trong những phương
tiện là thực hành cúng tsok, là thực hành chính yếu của thực hành cúng
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dường. Tuy nhiên đây không chỉ là thực hành cúng dường mà còn là một
phương tiện uy lực để tịnh hoá giới nguyện của chúng ta.
Một cách hết sức uy lực để thực hành tsok, tập hợp yến tiệc còn gọi là tsok
bum, hay 100.000 lần cúng dường tsok.
Như Tselé Natsok Rangdrol đã nói rõ rằng:
Hình thức tối thượng của công đức và sự kỳ diệu là cúng dường tập
hợp yến tiệc uyên thâm trên diện rộng. Bằng việc cúng dường trong
một nhóm tập hợp các vị hộ phật, đạo sư, hộ pháp, và anh chị em kim
cang, hai sự tích tập sẽ nhanh chóng toàn hảo và tất cả các giới nguyện
được hàn gắn.
Lợi ích của việc thực hành tập hợp yến tiệc là không thể đo lường. Qua
thực hành đó, bạn sẽ toàn hảo các hoạt động tịnh trừ, tăng trưởng,
thu hút, và điều phục. Bạn sẽ hàn gắn tất cả những giới nguyện suy
yếu và bể gãy. Bạn sẽ làm thoả mãn và hài lòng các bổn tôn, đạo sư,
hộ pháp hứa nguyện, và các anh chị em đạo hữu. Tất cả những hoàn
cảnh bất lợi và vô ích sẽ được tiêu trừ. Bạn sẽ toàn hảo hai sự tích tập
công đức và trí tuệ. Bạn sẽ đồng thời đạt được thành tựu thông
thường và tối thượng. Thông qua thực hành này, bạn sẽ đạt được lợi
lạc trên cả miêu tả.
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