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Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể đọc và hành trì.  

Minh Chú (zung) Hào Quang Vô Cấu 

         བ   བ      །                               །                
            །      བ  བ    །              །                           ། 
NAMA NAWA NAWA TI NAM TATHAGATA GANGA NAM 
DIVA LUKAA NAN / KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NAN / 
OM / VOVORI / TSARI NI TSARI / MORI GOLI TSALA WAARI 
SVAHA. 

(vài lần) 

Lợi ích: Zung bình thường có nghĩa là “minh chú” [mantra]. 

Lama Zopa Rinpoche thích thêm như sau: Zung là “nhớ không 

thể quên loại tuệ giác đặc biệt có tác dụng chận đứng ác 

nghiệp và tạo thiện nghiệp”.  

Lợi Ích ZUNG HÀO QUANG VÔ CẤU theo kinh điển dạy 

 Ai trì tụng chú này, người khác  nói chuyện với người ấy, 

năm tội vô gián sẽ đều tan biến. 
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 Ai trì tụng chú này, người khác nghe giọng nói của người 

ấy, chạm vào chiếc bóng, hay thân thể của người ấy, tức 

thì tất cả nghiệp chướng tích tụ từ các đời quá khứ sẽ đều 

tan biến. 

 Ai trì tụng chú này, tà ma, thuốc độc, bốn thành phần đất, 

nước, lửa,  gió sẽ không thể hại. 

 Chư Phật sẽ thường hộ trì cho người ấy, dẫn dắt người ấy, 

chư Thiên Hộ Pháp  sẽ nâng đỡ cho người ấy. 

 Người ấy sẽ không bị tà phép tà chú ám hại. 

 Chú này nếu mang đặt vào trong bảo tháp thì bất cứ 

chúng sinh nào, kể cả tà ma ác quỉ, hễ thấy được bảo 

tháp, nghe nhắc đến bảo tháp, chạm vào bảo tháp, hay 

chạm phải cát bụi rớt ra từ bảo tháp, sẽ thoát được mọi 

ác nghiệp. sinh vào thiện đạo và không còn đọa rơi ác 

đạo. 

 Đức Thế Tôn [Phật Thích Ca Mâu Ni] nói với chư Bồ tát và 

chư Tôn Thánh: Ly Chướng, Trì Mật Pháp, Kim Cang Thủ 

[Vajrapani], Tứ Đại Thiên Vương, Phạm Thiên [Brahma], 

Tsangri, Đại Thiên [Maha Deva], cùng nhiều vị khác, như 

sau: “Các ngài đều là bậc thánh đầy quyền năng, nay Như 

lai giao lại cho các ngài tinh túy chúa tể Mật Chú. Các ngài 

hãy giữ gìn, đặt vào hộp kết châu báu. Và hãy đến khắp 

mọi nơi mà tuyên thuyết chú này, hãy liên tục khai mở chú 

này cho chúng sinh, đừng lơi nghỉ. Chúng sinh nào nghe 

được hay thấy được chú này, năm tội vô gián đều thanh 

tịnh cả.” 
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Nhiều lợi ích khác theo lời dạy của Zopa Rinpoche 

Nếu quí vị mỗi ngày đều tụng chú này, khi sống trong ngày có 

phải nói chuyện nhiều trong điện thoại, làm việc trong văn 

phòng, ví dụ hành nghề tư vấn hay thường phải hội họp, khi ấy 

ai nghe được giọng nói của quí vị, năm tội vô gián của họ sẽ 

tan biến hết. vậy chắc chắn là mười ác nghiệp – nghiệp thân 

ngữ ý phạm hằng ngày như là nói nhảm hay tham lam v.v…, 

cũng sẽ đều được thanh tịnh cả. như vậy quí vị có thể giúp 

chúng sinh thanh tịnh nghiệp chướng một cách quá dễ dàng 

mà hiệu quả không thể đo lường, có thể giúp chúng sinh thoát 

khỏi ác đạo, giải thoát luân hồi và đạt được chánh đẳng giác. 

Nếu quí vị xuất hiện trên màn ảnh truyền hình hay trên radio, 

sẽ có hàng triệu người xem truyền hình, nghe radio, vì vậy nếu 

tụng chú này, quí vị sẽ có thể giải thoát cho hàng triệu người. 

Nếu quí vị là ca sĩ hay kịch sĩ, hàng trăm người sẽ đến nghe quí 

vị trình diễn, nếu quí vị tụng chú này, họ sẽ được giải thoát. 

Nếu quí vị đặt chú này vào tòa bảo tháp, người nào thấy, 

chạm hay nghe nói về bảo tháp sẽ không sinh vào ác đạo, sẽ 

được giải thoát. Thêm nữa, nếu đặt chú này trong xe, bất cứ ai 

bước vào xe, chạm đến xe, kể cả các loài côn trùng chạm vào 

xe, cũng sẽ được hóa giải nghiệp chướng. cho dù các con côn 

trùng ấy có bị chết cũng vẫn được thanh tịnh nghiệp chướng.22 

Nếu quí vị cho chú này lên trên tràng phang, bóng tràng phang 

ngã lên chúng sinh nào, nghiệp chướng của chúng sinh ấy sẽ 

được thanh tịnh. 
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Nếu đặt chú này trong nhà, bóng căn nhà ngã lên ai, nghiệp 

chướng của chúng sinh ấy sẽ được thanh tịnh. 

Qúi vị có thể đeo chú này trên người, hoặc là khắc lên cái gì đó 

rồi đeo, hoặc đặt trong chiếc hộp nhỏ đeo trên người, làm như 

vậy có thể liên tục giúp người khác thanh tịnh nghiệp chướng. 

Khi có người lâm chung hay đã qua đời, [người ra hay bất cứ 

chúng sinh hữu tình nào], quí vị có thể đặt chú này trên mình 

của họ. 

Nếu tụng chú này mỗi ngày rồi ra phố, hay đến những nơi 

đông người, tất cả những ai thấy, nghe, hay chạm đến quí vị 

sẽ được thanh tịnh nghiệp chướng. 

 

 

Mọi sai sót là lỗi người dịch 

Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sanh 
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