PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH
(Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 13: Cát Mã Ba Đôi Đốc Đa Kiệt (Karmapa Dudul
Dorje) truyền thừa Pháp gom chứa Phước Đức tư lương. Thượng Sư hứa là không cần
truyền miệng, đều có thể tu trì)

1_Quy y phát Tâm:
Cầu thỉnh mười phương Pháp Giới: tất cả chúng sinh đang thành tựu, chưa thành
tựu
_Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần)
_Quy y Phật xong, quy y Pháp xong, quy y Tăng xong (3 lần)
_Quy y Phật: Lưỡng Túc Tôn chẳng bị rơi vào nẻo Địa Ngục
Quy y Pháp: Ly Dục Tôn chẳng bị rơi vào nẻo Quỷ ác
Quy y Tăng: Chúng Trung Tôn chẳng bị rơi vào nẻo súc sinh (3 lần)
_Chư Phật, Chính Pháp, chúng Thánh Tăng
Thẳng đến Bồ Đề, con quy y
Nguyện các Công Đức con đã tu
Làm lợi chúng sinh, nguyện thành Phật (3 lần)
2_Gia trì Chú:
“Nhượng dạng, khang, ông a hồng” (3 lần)

*)JÑĀYAṂ KHAṂ_ OṂ ĀḤ HŪṂ
_“Ông, ban tạp, a mật đạt, cổn trát lý, cáp noa cáp noa, hồng, phi”
*)OṂ_ VAJRA AMṚTA-KUṆḌALĪ _ HANA HANA_ HŪṂ PHAṬ
3_Quán Không Chú:
“Ông, tô ba oa, tu đạt, sa oa đạt mã, tô ba oa, tu đóa hàng”
*)OṂ_ SVABHĀVA
ŚUDDHA_ SARVA-DHARMA
SVABHĀVA
ŚUDDHOHAṂ
[Hóa thành trống rỗng (Śūnya: không), sau đó trong Không Tính (Śūnyatā) hiện
chữ 狤 (BHRŪṂ) màu vàng ròng, trong khoảng sát na biến thành vật khí dung chứa to
lớn, tự nhiên đầy đủ 5 Diệu Dục]
“Ông a hồng” (7 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
4_Trì Chú:
“Ông a hồng” (3 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
(Khi niệm tụng thời dùng sự chấn động ở chỗ rỗng không trong lồng ngực làm
chủ, cảm giác là tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông nhỏ bé trên toàn thân phát ra tiếng.
Tiếng ấy tràn đầy hư không ở 10 phương. Quán tưởng khói đã thiêu đốt, khói hiến
cúng hóa thành đám mây Phật Quang 5 màu (xanh lam, trắng, hồng, xanh lục, vàng là
5 màu của ánh sáng Phật)
5_Trì Chú quán tưởng:
a)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
[ND: Nhiếp triệu, thức ăn nhanh chóng phát sinh ngay hiện tại, thành tựu tốt
lành]
Cúng dường: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát
(Quán tưởng chư Phật, Bồ Tát tràn đầy khắp hư không)
“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
b)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
Cúng dường: Thiên Đế, chư Thiên, Thiên Vương, chúng Thiên Nhân, chúng
Thiên Tiên, nhóm 8 Bộ Trời Rồng
(Quán tưởng Hộ Pháp, Dũng Phụ, Không Hành, chúng Thiên Nhân….tràn đầy
khắp hư không)
“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
c)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
Cúng dường: tất cả chúng sinh hữu tình trong nẻo người
(Quán tưởng phương trước mặt tràn đầy vô lượng vô số nhân loại)

“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
d)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
Cúng dường: tất cả chúng sinh hữu tình trong nẻo A Tu La (Asura)
(Quán tưởng phương trước mặt tràn đầy A Tu La)
“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
e)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
Cúng dường: Thành Hoàng, Thổ Địa Thần, Sơn Thần, Long Thần, Thủy Thần,
Thụ Thần, Phong Thần, Lôi Thần, các chúng Thần cùng với tất cả Hộ Pháp Thiện
Thần và tất cả chúng sinh hữu tình trong nẻo Ma Quỷ
(Quán tưởng phương trước mặt tràn đầy nẻo Ma Quỷ)
“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
f)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
Cúng dường: tất cả chúng sinh hữu tình trong nẻo Địa Ngục
(Quán tưởng phương trước mặt tràn đầy chúng sinh ở Địa Ngục)
“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
g)“Ông, a trát đệ, tốc như, phổ ba gia, thoa cáp”
*)OṂ_ ATRI TURU BHUR-BHAVYA SVĀHĀ
Cúng dường: tất cả chúng sinh hữu tình trong nẻo Súc Sinh
(Quán tưởng phương trước mặt tràn đầy chúng sinh trong nẻo súc sinh)
“Ông a hồng” (21 lần)
*)OṂ ĀḤ HŪṂ
6_Văn Khấn Nguyện:
Cúng khói đủ năm Diệu Dục này
Thực Hương Thiên Vương (Gandhāhāra-devarāja) Tra Đỗ Cát
Khẩn La La Vương (Kiṃnara-rāja) và quyến thuộc
Ngũ Cận Thực Hương Vương với Chúng
Đặc biệt, hết thảy mọi chúng sinh
Đã bỏ thân trước, chưa đầu thai
Trong lúc trải qua nơi Trung Ấm
Tất cả chúng sinh ở khổ não
Nguyện được Diệu Dục, viên mãn cúng
Trung Ấm như vậy nên nhận biết
Do giải thoát hoảng sợ, thống khổ
Phật Đà (Buddha) viên mãn Báo Dụng Thân (Saṃbhoga-kāya)
Nguyện mau hiện chứng Chính Giác Vị
Dầu không có sức, y đây hành

Cũng buông, không lỗi, sinh nẻo lành
Chính Pháp vô thượng, nguyện hành trì (3 lần)
7_Lục Tự Đại Minh Chú:
“Ông, ma ni bái mỹ hồng (108 lần, hoặc càng nhiều càng tốt)
*)OṂ_ MAṆI PADME HŪṂ
Khi tụng Chú thời quán tưởng thân mình là Tứ Tý Quán Âm
8_Hồi Hướng:
Nguyện đem các Công Đức đã tu
Thảy đều cúng dường Tam Bảo Tôn
Nguyện Pháp Phật Thánh hưng thịnh khắp
Công Đức hồi hướng các chúng sinh
Nhóm oán, thân, gần, xa, ân, thù
Lìa hẳn bốn Khổ (sinh, già, bệnh, chết), ba độc hại (tham, sân, si)
Giải thoát biển luân hồi sinh tử
Được chứng Phật Quả chẳng thoái lùi (tụng niệm 3 lần)
9_Kim Cương Tát Đỏa Chú:
“Ông, ban tạp tát đóa, hồng”
*)OṂ_ VAJRASATVA HŪṂ
Một hơi tụng 7 biến, liên lục 3 lần, tổng cộng thành 21 biến
_Như tu cúng này hoàn tất, viên mãn: bên trên cúng mười phương chư Phật, Bồ
Tát, Thiên Nhân, Hộ Pháp… bên dưới bố thí cho tất cả chúng sinh hữu tình trong 6
đường
*)Pháp này tên gọi đủ là Yên Cúng Tụ Tư Pháp (gom chứa Phước Đức tư
lương) do Tạng Mật, Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 13: Cát Mã Ba Đôi Đốc Đa Kiệt
(Karmapa Dudul Dorje) đã truyền làm phương tiện cho Hành Giả tu trì, trải qua Hán
dịch, chỉnh lý, rộng đem phổ truyền làm lợi cho người, Trời…
Hành Giả đem nhân Tâm thành tinh tiến tu Pháp thời Công Đức sẽ được chư
Phật Bồ Tát gia trì, 8 Bộ Trời Rồng ủng hộ. Đặc biệt là người đó đối với các nhân
duyên ác của Thế Gian có thể được chuyển thành nhẹ, dứt hết… các việc mong cầu
được mãn nguyện thành tựu.
Hành Giả liền khiến một đời chỉ tu một lần Yên Cúng Pháp (Pháp cúng khói) thì
Công Đức sẽ lưu tồn vĩnh viễn nơi Pháp Giới mà chẳng diệt.
Như đây nên tu trì Yên Cúng (cúng khói) thì lợi ích ấy chẳng thể nghĩ bàn. Pháp
này đặc biệt hứa cho Hành Giả Hiển, Mật không cần Thượng Sư truyền miệng, người
người đều có thể tu trì, được lợi ích lớn, viên mãn Công Đức
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