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CÁC ĐIỂM HỌC TẬP MẤU CHỐT  

✓ Video giới thiệu trọn vẹn pháp cúng sang cùng âm điệu tiếng Tạng 
✓ Chỉ dẫn và bình giảng về lịch sử và bối cảnh của pháp cúng sang 
✓ Giải thích về thực hành quán tưởng 
✓ Hướng dẫn và cung cấp thông tin về các vật phẩm phù hợp 

 

YÊU CẦU 

Trước khi tham gia chương trình này, bạn nên thọ nhận trao truyền đọc của Nghi Quỹ 

Cúng Sang Cô Đọng thuộc bộ pháp Lamé Tukdrup Barché Künsel, và thọ nhận quán đảnh 

gốc của bộ pháp Tukdrup Barché Künsel. 

Chương trình hỗ trợ Pháp Cúng Dường Tẩy Tịnh Cô Đọng (Sang) này cung cấp các bài 

giảng ghi hình và ghi âm về cúng dường khói thơm. Trong đó, các bạn có thể khám phá 

lý do và cách thực hành pháp cúng uyên thâm này của bộ pháp Lamé Tukdrup Barché 

Künsel. 

CHI TIẾT 

Sang Pūjā: Pháp Cúng Dường Kim Cương Thừa 

Đối với những người chưa quen với thực hành, các bạn có thể bấm vào đây để đọc một 

bài giới thiệu về cúng pūjā Sang từ blog trí huệ của chúng tôi. 

  

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2023/03/Additional-material-Sang-puja-a-cleansing-smoke-offering-practice_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2023/03/Additional-material-Sang-puja-a-cleansing-smoke-offering-practice_VN.pdf


Cúng Dường Tẩy Tịnh (Sang) theo  
bộ pháp Lamé Tukdrup Barché Künsel 

THÀNH TỰU TÂM TRÍ HUỆ CỦA ĐẠO SƯ, BẠT TRỪ MỌI CHƯỚNG NGẠI 

Trong tiếng Tạng, nghi quỹ có tựa đề: Thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsangs mchod mdor 

bsdus bzhugs so 

Vị Đại Tertön Chokgyur Dechen Lingpa, vị cuối cùng của 108 đại tertön, đã phát lộ ra bản 

văn kho tàng (terma) này. 

Terma đã giải thích rõ những lợi ích của pháp cúng: 

 

Nếu bạn cử hành lễ cũng khói này mỗi ngày và đặc biệt là để sắp xếp những thuận 

duyên 

Khi bắt đầu tiến hành các hoạt động quan trọng về Pháp hay thường tục.  

Mọi đoạ lạc, che chướng và các yếu tố bất hoà sẽ được tịnh hoá. 

Các hoàn cảnh thuận lợi và điều thiện lành sẽ tăng trưởng tự nhiên. 

Mùa màng sẽ bội thu, gia súc sẽ sinh sôi và gia tộc sẽ phồn vinh. 

Truyền thừa giáo pháp sẽ trường tồn và hưng thịnh. 

Những điều thiện lành của thế gian và chúng sinh sẽ được nhân rộng, 

Và sẽ xuất hiện vô vàn điều cát tường, an lạc và tốt lành. 

Tối ưu nhất, nhờ hoàn thiện việc tích tập công đức, 

trí huệ tối thắng sẽ khởi sinh mà không cần dụng công. 

Do vậy mà tất cả mọi người nên trân trọng chỉ dẫn uyên thâm này. 

Tài Liệu Hỗ Trợ 

Chương trình hỗ trợ Pháp Cúng Khói Tẩy Tịnh (Sang) cung cấp các bài giảng ghi âm về 

ghi hình về thực hành cúng dường khói thơm. 

Trong chương trình này, bạn sẽ tìm thấy những lời giải thích về ý nghĩa và các điểm mấu 

chốt để ghi nhớ trong thực hành.  Hơn nữa, các đoạn ghi âm và ghi hình sẽ hướng dẫn 

cho bạn trong suốt thực hành Cúng Khói Tẩy Tịnh Cô Đọng (Sang). Trong quá trình học, có 

thể bạn sẽ học được các âm điệu chính xác và theo dõi thời điểm tiến hành cúng dường.  

Chúng tôi sẽ hướng dẫn một số loại nghi lễ khác nhau. Trong một video, Phakchok 

Rinpoche tiến hành cúng sang cùng với một nhóm đông người. Theo cách này, chúng ta 

có thể học được cách cúng sang trong bối cảnh nhập thất. Ngoài ra chúng tôi cũng cung 

cấp các bản ghi hình thực hành bằng tiếng Tạng và tiếng Anh để các bạn có thể thực 

hành cùng bản văn.  Chúng tôi khuyến khích các bạn xem và lắng nghe nhiều lần để làm 



quen với bản văn.  Có thể bạn sẽ muốn chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ để trau dồi sự hiểu 

biết về ý nghĩa.  

 

LỜI KHUYÊN TRONG THỰC HÀNH 

Đây là một thực hành tuyệt vời và sâu sắc. Bởi vì thực hành rất sâu sắc, nên bạn hãy từ 

tốn với chính mình. Chúng tôi khuyến khích các bạn nhớ rằng việc thấu hiểu pháp này sẽ 

cần thời gian. Hơn cả, chúng ta có thể hiểu thực hành này như một sự cúng dường tới 

Tam Bảo và tới mọi cấp độ chúng sinh. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải biết mọi chi 

tiết ngay lập tức. Thực hành nghĩa là đạt sự thuần thục và tạo một thói quen.  Trong quá 

trình thực hành, các yếu tố vi tế của pháp này sẽ trở nên rõ ràng hơn một cách tự nhiên. 

Hơn nữa, chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng diễn đành học viên để đặt câu hỏi. 

Bắt Đầu Khoá Học  

Chương trình học tại nhà này cung cấp các âm thanh, hình ảnh và tài liệu để hỗ trợ cho 

thực hành của bạn về pháp Cúng Khói Tẩy Tịnh Cô Đọng (Sang). Terma thực hành này 

thuộc bộ pháp Lamé Tukdrup Barché Künsel, Bạt Trừ Mọi Chướng Ngại. Để có thể bước 

vào thực hành,  bạn nên nhận quán đảnh gốc Đại Du Già cho bộ pháp Tukdrup Barché 

Künsel. Hơn nữa, xin hãy thọ nhận trao truyền đọc (lung) của pháp cúng Sang từ một vị 

đạo sư trong truyền thừa này. Theo cách đó, bạn sẽ có thể nhận được sự gia trì trọn vẹn 

của thực hành.  Chương trình này cung cấp các bản ghi của thực hành để bạn có thể học 

các âm điệu đúng cách.  Hơn nữa, chúng tôi cung cấp các bài giảng từ các lạt ma cấp cao 

để giúp bạn hiểu về ý nghĩa thâm sâu của thực hành này.  

 

Vui lòng trở về trang gốc bằng tiếng Anh và nhấn vào “Start course”. Nếu bạn không biết cách 

đăng ký khoá học này, vui lòng nhấn vào đây hoặc gửi thư tới support@samyeinstitute.org. 

 

 

Then, click on the black button to start the course:  
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