
 

 

Lễ Cúng Sang – Một Thực Hành Cúng Khói Tẩy Tịnh 

Bài giảng của Hilary Herdman 

 

 

Cúng Sang là một thực hành cúng dường cao thâm của Kim Cương Thừa. Từ Sang trong 

tiếng Tạng có ý nghĩa là sự gỡ bỏ, loại bỏ; tịnh hoá, quét sạch, tẩy tịnh, và thức tỉnh. 

 

TỊNH HOÁ VÀ CÚNG DƯỜNG 

Cúng Sang hỗ trợ các hành giả như một thực hành tịnh hoá. Khi cử hành nghi lễ này, 

chúng ta tập trung vào việc loại bỏ những điều bất tịnh trong dòng tâm thức của hành 

giả và toàn bộ chúng sinh. Cùng lúc đó, chúng ta thực hành bố thí bằng cách cúng dường 

tới mọi ‘vị khách’ (tham khảo bên dưới). Nghi lễ vật chất bao gồm việc đốt các loại trầm 

và gỗ khác nhau. Chúng ta trộn lẫn các cúng phẩm này cùng các chất liệu khác chẳng hạn 

như đá quý hay vải gấm như được mô tả trong các nghi quỹ thực hành. 

Các hành giả cung thỉnh ‘Bốn Loại Khách’. Trước tiên, chúng ta bắt đầu với những vị 

khách thượng phẩm: Tam Bảo (Phật, Pháp, và Tăng) cũng như các hoá hiện giác ngộ của 

Tam Căn (Đạo Sư, Hộ Phật, và Không Hành). Tiếp theo, các vị khách phẩm tính gồm các 

hộ pháp Hứa Nguyện và Trí Huệ được mời tới. 

https://samyeinstitute.org/author/hilaryherdman/


Rồi chúng ta thỉnh mời các vị khách của lòng từ bi, chúng sinh của sáu cõi. Và cuối cùng, 

chúng ta thỉnh mời các vị khách có kết nối duyên nợ (oan gia trái chủ) với mình. Chúng 

ta nên quán tưởng rằng toàn bộ nơi không gian trước mặt chứa đầy các vị khách được 

mời này, an toạ trên các đám mây.  

Sau đó các hành giả quán tưởng rằng từ làn khói thơm xuất hiện vô số vật phẩm cúng 

dường của mọi vật phẩm như ý tràn khắp không gian. Các vật phẩm này có thể là bất cứ 

thứ gì đáp ứng và thanh tẩy kết nối với từng loại khách riêng biệt.  

 

TÍCH TẬP CÔNG ĐỨC VÀ TRÍ HUỆ 

Thực hành này có năng lực mạnh mẽ để hoàn thiện việc tích tập công đức và trí huệ. Do 

vậy, pháp này tượng trưng cho nhiều điều hơn là một lễ cúng khói hay cúng trầm đơn 

thuần. Đích thân Đức Liên Hoa Sinh đã dạy về cúng sang trong các giáo lý kho tàng. Vào 

dịp năm mới, tăng đoàn tổ chức cúng sang trong một nghi lễ trang trọng đầy sắc màu 

trong hai giờ tại tu viện Ka-Nying Shedrub Ling. Sự cúng dường này đảm bảo sự cát 

tường cho năm tiếp theo. 

Kyabgön Phakchok Rinpoche thường xuyên nhắc nhở các học trò của mình về lợi lạc của 

cúng sang. Chúng ta có thể thực hành phiên bản ngắn gọn của pháp này mỗi ngày bằng 

cách sử dụng  bản Cúng Sang Cô Đọng (tại Samye Translations). Nếu không thể thực hiện 

hàng ngày, chúng ta có thể cúng vào các dịp đặc biệt hoặc bất cứ khi nào khởi động một 

dự án mới. 

 

CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG 

Samye cũng có một chương trình hỗ trợ trực tuyến với những giải thích chi tiết và các 

điểm mấu chốt của thực hành.  

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC CHƯƠNG TRÌNH NÀY 

 

Việc thu thập các vật phẩm cúng dường cần thiết cho thực hành thường gây khó khăn 

cho các hành giả.  Do vậy mà Akara, dưới sự chỉ đạo của Tsikey Chokling Rinpoche và 

Kyabgön Phakchok Rinpoche đã nghiên cứu và chế tác ra loại bột cúng dường phù hợp 

với chỉ dẫn trong bản văn. Điều này cho phép chúng ta thực hành lễ cúng dường chính 

xác tại nhà một cách thoải mái. Bột cúng sang cùng đá dzi là một loại trầm cúng sang bao 

gồm 108 thành phần như được chỉ dẫn trong bản văn.  

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2023/03/Concise-Tukdrup-Cleansing-Offering_VN.pdf
https://samyeinstitute.org/courses/concise-sang-offering/
https://akaracollection.com/products/sang-offering-powder-with-dzi-stone?_pos=3&_sid=83826c5f1&_ss=r

