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BUỔI LỄ CÚNG DƯỜNG KHÓI NÚI (RIWO SANGCHO)  
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Chúng tôi hoan hỉ xin thông báo về lễ tích tập Cúng Dường Khói Núi (Riwo Sangcho) trực 

tuyến toàn cầu. Công đức thực hành buổi lễ này sẽ được tăng trưởng nhiều lần vì buổi lễ sẽ 

diễn ra vào ngày Chotrul Duchen, có nghĩa là “Ngày Vĩ Đại Thị Hiện Thần Thông”. Đây là 
một trong bốn đại sự kiện của Phật Giáo nhằm kỉ niệm bốn sự kiện chính trong cuộc đời Đức 

Phật. Chotrul Duchen sẽ diễn ra vào ngày thứ 15 trong tháng đầu tiên của Tạng lịch, kỉ niệm 

15 ngày đức Phật thi triển thần thông để tăng trưởng lòng sùng mộ của các đệ tử. Trong thời 

gian này, người ta tin rằng cả thiện nghiệp và ác nghiệp tích lũy được đều sẽ tăng trưởng 10 

triệu lần. 

Cúng Dường Khói Núi (Riwo Sangcho) là buổi lễ rất tốt và được biết đến nhằm tịnh hóa các 

nghiệp xấu với các oan gia trái chủ, tịnh hóa các chướng ngại tại thế gian này cũng như các 
chướng ngại trong tâm. Thực hành tịnh hóa và cúng dường đầy thâm sâu này sẽ được diễn ra 

tại chánh điện của hang Asura bởi Phakchok Rinpoche cùng các tu sĩ đang nhập thất kỳ 03 

năm tại đây.  

Do vậy bất kì đạo hữu nào mong muốn có thể cùng tham gia mạng lưới kim cang to lớn này 

để cùng tích tập công đức, buổi lễ cúng dường khói sẽ được truyền trực tiếp trên Youtube. 

Chúng tôi mời các đạo hữu cùng tham dự trong chuỗi tụng chân ngôn xuyên suốt toàn cầu 

này. 

GIỚI THIỆU VỀ THỰC HÀNH CÚNG DƯỜNG KHÓI NÚI 

Riwo Sangcho là kho tàng Pháp được chôn dấu bởi Guru Rinpoche và đã được phát lộ vào 

thế kỷ thứ 17 bởi vị Yogi vĩ đại và cũng là terton (khai phá Mật Tạng) mang tên là Lhatsun 

Namkha Jikme, Lhatsun Namkha Jikme là tái sinh của cả hai học giả vĩ đại và đạo sư 
Dzogchen Vimalamitra, người đã đạt thân cầu vồng và bậc toàn giác Longchenpa. 

Theo lời tiên tri trước đó của các vị Chư Không Hành (dakini), bản kho tàng pháp nổi tiếng 

có tên gọi là Rigdzin Sokdrup, “Thành Tựu Sinh Lực Của Các Bậc Trì Minh Vương”, trong 
một tri kiến thanh tịnh khi ngài đang nhập thất tại hang ở Lhari Rinchen Nyingpuk tại Drakkar 

Tashing. Các pháp này của Riwo Sangcho gọi là mengak, hay còn gọi là các trì dẫn bên trong 

nhất, là các chỉ dẫn không gì hơn trong Dzogchen Atiyoga. 

Thông qua thực hành chuyên sâu về Riwo Sangcho, Lhatsun đã tịnh hóa toàn bộ các chướng 

ngại thuộc về và không thuộc về loài người, hướng tới Pháp tại thung lũng thánh địa ẩn sâu 

Beyul Demojong (ngày nay gọi là Sikkim), mở ra đây là vùng đấy bí mật trong bài Pháp. Bởi 

vì điều này nên ngài đã có thể dạy và truyền bá Pháp tại Sikkim.  

Mục đích của thực hành Riwo Sangcho là để nhận ra toàn hảo của trí tuệ, thông qua tích tập 

công đức bằng hai phần thực hành chính: tịnh hóa và cúng dường - đặc biệt là những điều 

bất tịnh và chướng ngại. 

Theo như Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima: 

Thông qua việc cúng dường đầy ảo diệu bằng pháp thực hành ảo ảnh chúng ta có thể hoàn 

tất tích tập ảo ảnh. Cái nhân này - có thể gọi là tích tập công đức - chúng ta có thể đạt những 
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kết quả, như là trí tuệ. Bốn phương pháp liên quan chỉ có một chút sự khó nhưng mang đầy 

ý nghĩa đặc biệt và lợi lạc đó là cúng dường khói, cúng dường nước và torma, thực hành sur 

và cúng dường cơ thể cá nhân. Bất kì ai nếu thực hành các pháp này thường xuyên và tinh 

tấn thì sẽ tích tập được công đức, tịnh hóa nghiệp trước, và đặc biệt là sẽ tịnh trừ bất kỳ 

chướng ngại và các thế lực cản trở thành tựu Pháp và đạt tỉnh thức trong đời này, hoàn toàn 

giải thoát khỏi chúng như mặt trời hiện rõ sau những đám mây. Từ đó các pháp này cũng sẽ 

hỗ trợ chúng ta xuyên suốt con đường dẫn tới thành tựu tối tượng pháp Dzogchen (Đại Thành 

Tựu). Bởi vì những điều này mà chúng ta nên đặt công sức để thực hành chúng. 

Để biết thêm thông tin về cúng dường khói, xin vui lòng đọc các chuyên đề của chúng tôi tại 

trang Samye. Và xin nhấn vào đây để biết thêm thông tin về Riwo Sangcho. 

Các bản kinh cần thiết có thể tìm thấy tại đây. 

Buổi lễ này sẽ là buổi lễ kết thúc Chuỗi Tsok Bum 2020/21. Bạn có thể cúng dường tại đây. 
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