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CHÂN PHẬT TÔNG HOMA ĐẠI PHÁP 

CĂN BẢN TRUYỀN THỪA THƯỢNG SƯ LIÊN SINH THÁNH TÔN. 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

    HOMA: Ý NGHĨA & CÔNG ĐỨC. 

 Trong Mật giáo Hộ Ma hỏa cúng là rất trọng yếu. Không chỉ ở Tạng 

Mật, Đông Mật hoặc giả là tại Trung Mật cũng thế, rất trọng yếu. Nhất 

là Đông Mật đã liệt kê Hộ Ma là một pháp môn rất rất trọng yếu, phải 

trước tiên tu “Thập Bát Đạo Du Già”, rồi lại phải tu xong xuôi “Thai Tạng 

Giới Niệm Tụng Pháp” và “Kim Cương Giới Niệm Tụng Pháp”, tối hậu 

mới khả dĩ tu “Hộ Ma Đại Pháp”. Hộ Ma pháp là pháp môn có thứ tự rất 

cao trong 4 đại pháp môn của sự tu hành Đông Mật. 

 “Hộ Ma Đại Pháp” là pháp môn chủ yếu của Mật giáo cầu Tất Địa 

(complete attainment, accomplishment). Tại Đông Mật, mỗi người 

đương Thượng sư đều phải hoàn thành 100 Hộ Ma pháp đàn, 200 Hộ 

Ma pháp đàn thậm chí 500 Hộ Ma pháp đàn mới có đủ tư cách làm 

Thượng sư. Cho nên Hộ Ma pháp vô cùng trọng yếu. Vì tại sao Hộ Ma lại 

trọng yếu như thế? Nhân vì tu Hộ Ma tương đương như tu cúng dường 

vậy, nhưng cúng dường bình thường của bạn là tiểu cúng dường, ví dụ 

như cúng dường một nải chuối, cúng dường cây nến (đèn cày), thắp vài 

nén nhang, nhưng mà thực hiện một lần cúng Hộ Ma thì bằng cả một 

năm cúng dường thường ngày, thậm chí cả mười năm cúng dường vậy. 

Hộ Ma là một đại pháp môn rất nhanh đạt được thành tựu, tăng gia 

phúc phần, tăng gia trí tuệ. 
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 Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với các đệ tử: “Hỏa cúng khả dĩ biến 

hóa vận mệnh, biến hóa tất cả sự nghiệp, nguyên nhân định lực của 

chính mình được cộng thêm sự gia trì, trợ lực của Chư Thiên.” 

 Khi chúng ta tu Hộ Ma, mỗi cá nhân “Thiên” của Chư Thiên đều 

đến giúp đỡ hỏa cúng, 12 Thiên, 28 Thiên, 33 Thiên, Đế Thích Thiên, Đại 

Phạm Thiên, vân vân, đều có khả năng xuống hộ trì, giúp đỡ. 

 Do đó, Hộ Ma là “Trợ lực của Chư Thiên cộng thêm định lực của 

hành giả”, tiến hành hiện tượng cảm ứng của “Trời, Người hợp nhất”, 

có khả năng sản sinh sự thành tựu về pháp lực rất to lớn. Hộ Ma hỏa 

cúng cũng còn có ý nghĩa rất trọng đại:  

_ Lửa Hộ Ma đại biểu cho niệm lực. Bởi vì tưởng niệm của người 

với hình trạng của lửa rất tương tự nhau. Đây là sự bí mật to lớn. 

_ Lửa Hộ Ma đại bìểu cho quang minh (ánh sáng), có khả năng phá 

trừ tất cả ám muội, vô minh. 

_ Lửa Hộ Ma đại biểu cho thanh tịnh, thiêu hết tất cả phiền não và 

chướng ngại. 

_Lửa Hộ Ma đại biểu cho trí tuệ, trí tuệ chính là một loại tượng 

trưng của lửa. 

_ Lửa Hộ Ma tượng trưng tế lễ Trời, là sự cúng dường rất thù 

thắng, tăng gia phúc phần. 

_ Lửa Hộ Ma đại biểu cho Niết Bàn. 

Công đức của lửa Hộ Ma rất lớn, Chân Phật hành giả tu Hộ Ma 

pháp, có thể được quang minh, thanh tịnh, tiêu trừ vô minh chướng 

ngại, tiêu trừ nghiệp chướng phiền não, tăng thêm phúc báo, tăng 



  

3 
 

trưởng trí tuệ, niệm lực và pháp lực của chính mình đều vô hình trung 

tăng trưởng, tăng đại. Tu thành tựu Hộ Ma pháp, có thể chia ra 3 cấp: 

1/ Thượng đẳng thành tựu – như Trì Minh Tiên Nhân (1) cỡi mây 

du hành trên không trung. 

2/ Trung đẳng thành tựu - đạt được đại pháp lực, tạng hình ẩn 

tích. 

3/ Hạ đẳng thành tựu - tức tai (ngưng tai họa), tăng ích, kính ái, 

hàng phục hoặc truy đuổi tà ma quỷ, đắc Yết Ma Thành Tựu (2), mọi sở 

cầu trên thế gian đều được mãn nguyện.  

CÔNG DỤNG & CHỦ TÔN CỦA HOMA. 

 Dưới tình huống nào cần phải tu Hộ Ma? Hộ Ma pháp là làm cho 

Yết Ma pháp nhập thế gian: Tức, Tăng, Hoài, Tru, bốn đại Thành Tựu 

pháp có thể tu Hộ Ma. 

 TỨC: Tức Tai - Tiêu trừ mọi loại tai nạn, ngưng trừ những quan tai 

do tranh giành, ganh ghét, khẩu thiệt cãi cọ. Trị khỏi các loại bệnh tật, 

ương ách. Trừ diệt mọi ác nghiệp, trọng tội, phiền não chướng   ngại… 

 TĂNG: Tăng Ích - Cầu phúc báo, cầu tài bảo, cầu buôn bán thành 

công, cầu nhà cửa kiệu xe, cầu tăng thêm lương bổng, cầu thăng quan 

tiến chức, cầu kéo dài tuổi thọ, cầu được chức vụ tốt, vân vân. 

 HOÀI: Kính Ái – Viên mãn, quan hệ tốt đẹp với mọi người, tăng 

tiến thiện duyên với nhiều người, làm cho mọi người tôn kính, yêu 

thương giúp đỡ cho chính mình. Truy cầu hôn nhân, vợ chồng hòa hợp, 

gia đình viên mãn, cấp trên hoan hỉ, thăng chức điều chức, vân vân. 
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 TRU: Hàng Phục - Thuyết phục đối phương, điều phục được người 

khác có ác tâm, ác ý, làm cho người đó hướng thiện tin Phật. Điểm khởi 

đầu để tu pháp này là lấy từ bi làm căn bản. 

 (Tứ Đại Thành Tựu pháp có thể xem thêm “Viên Đỉnh Đích Thần 

Tư.”) Nhiếp Triệu pháp thường thường với Kính Ái pháp xảy ra cùng 

nhau, cùng lúc. Ngoài ra, trước khi bế quan và sau khi bế quan (shut in, 

isolate onself for meditation) đều phải tu Hộ Ma, cầu hộ trì cho bế quan 

được thuận lợi, thành tựu. 

 Cầu xin được hộ thân – Khi cầu xin các Chư Thiên sở hữu tới để 

hộ trì cho hành giả, nhất định phải tu Hộ Ma. 

Cầu xin trừ khử ma chướng – Như có bệnh Quỷ Thần hoặc có ma 

lại quấy nhiễu hành giả, cầu thỉnh Chư Thiên hạ giáng đến giải trừ ma 

chướng, phải tu Hộ Ma. 

Cầu xin trừ bệnh tật - Bệnh sinh ra, chứng tỏ sức đề kháng đã bị 

suy yếu. Nghiệp bệnh “ghé thăm”, phúc phần không đủ, Hộ Pháp không 

có mặt, ắt phải tu Hộ Ma. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì pháp hội - Trước pháp hội và sau pháp 

hội, cầu Chư Thiên xuống gia trì, phải tu Hộ Ma. 

Cầu xin Truyền Thừa gia trì - Phải được tu pháp Tương Ứng, cầu 

xin Truyền Thừa gia trì lực, gia trì tu pháp Thành Tựu, phải tu Hộ Ma. 

Cầu xin một nơi chốn an ninh – to lớn nhất là Hộ Ma khả dĩ dẹp 

yên được tai nạn của một nơi chốn, ví dụ như chiến tranh giữa hai 

nước, hoặc một địa khu có Thiên tai gây tai họa cho con người. 

Cầu xin pháp lực tăng trưởng – Tu Hộ Ma có thể tăng gia phúc 

báo, tăng trưởng trí tuệ, phúc tuệ tăng trưởng, tương đương với tăng 
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gia pháp lực. Tiêu trừ vô minh chướng ngại, đạt được thanh tịnh quang 

minh. Ngoài ra chúc mừng ngày Thánh đản của các Chư Tôn, quán đỉnh, 

siêu độ, xây dựng Chùa Miếu, cầu mưa thuận gió hòa, vân vân, đếu có 

thể tu Hộ Ma. Những điểm ích lợi của Hộ Ma rất nhiều, thành tựu cũng 

vô cùng rộng lớn.  

Theo qui định của Mật giáo, mỗi một đàn Hộ Ma, đều có “Chủ 

Tôn”, mà “Chủ Tôn” trong các Mật phái đều không hoàn toàn tương 

đồng. Chủ Tôn Hộ Ma của Chân Phật Tông là: 

Tức Tai pháp – Quan Thế Âm Bồ Tát làm Chủ Tôn, thủ giữ từ bi 

cứu độ. 

Tăng Ích pháp – Hoàng Tài Thần (nghe nói nhiều Thiên Vương) làm 

Chủ Tôn, thủ giữ sự trợ giúp tài bảo, phúc lạc. 

Kính Ái pháp - Chuẩn Đề Phật Mẫu làm Chủ Tôn, thủ giữ sự tiếp 

đãi ân cần hậu đãi. 

Hàng Phục pháp – Liên Hoa Sinh Đại Sĩ hoặc Bất Động Minh Vương 

làm Chủ Tôn, thủ giữ sự dũng mãnh, điều phục. 

Cầu Truyền Thừa gia trì – Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư (Đại 

Bạch Liên Hoa Đồng Tử) làm Chủ Tôn, là gia trì căn bản, gia trì để tu 

hành thành tựu. 

Cầu Phúc - Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử làm Chủ Tôn, hoặc Hoàng 

Tài Thần làm Chủ Tôn. 

Bế Quan Tiền Hậu - Bất Động Minh Vương làm Chủ Tôn, hoặc Tứ 

Đại Thiên Vương làm Chủ Tôn. 

Cầu Trị Bệnh - Dược Sư Phật làm Chủ Tôn. 
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Cầu Hộ Thân - Bất Động Minh Vương hoặc Tứ Đại Thiên Vương 

làm Chủ Tôn. 

Cầu Diên Thọ (sống lâu) - Trường Thọ Phật hoặc Bạch Độ Mẫu làm 

Chủ Tôn. 

Cầu Trừ Ma Chướng, Trị Ma Chướng Thần Bệnh, Tâm Lý Bệnh - 

Bất Động Minh Vương làm Chủ Tôn. 

Cầu Chư Thiên Hộ Trì - Tứ Đại Thiên Vương làm Chủ Tôn. 

Siêu Độ U Linh (Vong Linh) - Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc A Di Đà 

Phật hoặc Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử làm Chủ Tôn.  

Cầu Pháp Lực Tăng Trưởng – Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư 

(Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử) làm Chủ Tôn. 

Ngoài ra còn có “21 Tôn Độ Mẫu”, ví dụ như “Tăng Phúc Tuệ Độ 

Mẫu”, “Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu”, “Cứu Phong Nạn Độ Mẫu”, “Cứu Binh 

Nạn Độ Mẫu”, “Cứu Thuỷ Nạn Độ Mẫu”, vân vân, đều có thể được 

tuyển làm Hộ Ma Chủ Tôn. 

Hộ Ma cũng khả dĩ phối hợp “Thượng Sư Tương Ứng Pháp”, lấy 

Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử làm Chủ Tôn nhận làm 4 đại Thành Tựu sự: 

Tức, Tăng, Hoài, Tru. 

Bất cứ một Hộ Ma nào, ngoài phải cúng dường Chủ Tôn và sở hữu 

quyến thuộc xong, nhất định phải cúng dường Hộ Pháp Kim Cương, Hộ 

Pháp Thần Chúng. Việc cúng dường này vô cùng trọng yếu. 

HOMA PHÁP KHÍ. (Xin xem phụ lục) 
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 Theo quy định cổ xưa về sự chế tạo trong Mật giáo thì pháp khí 

Hộ Ma có rất nhiều chủng loại. Pháp khí của Tức, Tăng, Hoài, Tru đều 

không cùng một dạng, phương pháp xử dụng chúng cũng lại bất đồng. 

 Chân Phật Tông là Mật Tông tối thích hợp cho mọi người thời nay 

tu trì. Hộ Ma pháp khí của Chân Phật hành giả như có thể y theo cách 

chế tạo quy định cổ xưa, đương nhiên là rất tốt. Tuy nhiên chẳng cần 

phải theo y hệt và hoàn toàn cách chế tạo cổ, mà cần quyền biến đôi 

chút, không cần phỏng theo giống hệt cổ để thích ứng với quảng đại 

Chân Phật đệ tử thời nay tu trì. Chế tạo Pháp khí Hộ Ma của Chân Phật 

hành giả cần phải chú ý đến hai đại nguyên tắc: 1/ Thực dụng là chính 

yếu, không xa lìa công dụng cơ bản của nó; 2/ Mỹ quan, nhã nhặn, 

không mất vẻ trang nghiêm. 

 Ở một số tình huống dưới đây, các pháp khí cơ bản để Chân Phật 

hành giả tu Hộ Ma gồm có: 

 _ Bàn Hộ Ma – bày biện những vật dụng Hộ Ma (tốt nhất là dùng 

chất liệu phòng ngừa được lửa mà chế thành). 

 _ Lò Hộ Ma – dùng để thiêu, đốt những cúng phẩm Hộ Ma (do 

đồng hoặc gang chế thành) 

 _ Hộ Ma Khí Mãnh (đồ dùng để chứa đựng như bát, đĩa, khay) – 

dùng để đựng những cúng phẩm (do đồng hoặc thép không rỉ chế 

thành hoặc đồ sứ chịu được nhiệt độ cao chế thành) 

 _ Hộ Ma Giáp Tử (cái kẹp: clip, tongs), Hộ Ma Tiêu (cái muôi, môi 

để múc: scoop, ladle) – dùng để kẹp các cúng phẩm cho vào lò lửa hoặc 

múc cúng phẩm bằng chất lỏng đổ vào lò lửa (do đồng hoặc thép không 

rỉ chế thành) 
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 _ Kim Cương Bổng (cái gậy: stick, cudgel, club) – dùng để gõ 4 nơi 

trên Hộ Ma bàn để kết giới. 

_ Kim Cương Chung (cái chuông: bell), Kim Cương Chử (Cái chày, vồ: 

pestle, bell-stick), vân vân. 

 Có nhiều loại pháp khí Hộ Ma thực dụng khác có hình vẽ như sau: 

Bàn Hộ Ma:  

(1) Liên hoa đăng (đèn hoa sen) – Ngũ sắc thằng (dây năm sắc) – Thiên 

môn (cửa Trời) _ Hộ Ma lư khẩu (miệng lò Hộ Ma) – Trác diện dụng 

đồng phiến hoặc bất tú cương chế thành (mặt bàn dùng một tấm bằng 

đồng hoặc thiếc không rỉ chế thành). 

(2) + (3) Hộ Ma tiêu (cái môi, muôi để múc chất lỏng) 

(4) Hộ Ma giáp (cái kẹp, gắp) 

(5) Kim Cương bổng (cái gậy Kim cương) 

(6) Lò Hộ Ma: Kích thước và hình tướng của lò Hộ Ma không hạn chế, 

bắt buộc, một lò có hình giống như một cái lư hương lớn. Nửa phần 

trên lò có những lỗ nhỏ thông gió, giúp cho việc đốt lửa trong lò. Dùng 

đồng hoặc gang để chế thành lò. 

(7) Lò Hộ Ma:  

Thuỷ (nước) – Kim thuộc bồn (chậu bằng kim loại) – Chuyên khối (khối 

gạch nung rồi). 

 Nếu thiêu lửa Hộ Ma trong nhà, ắt phải làm thật tốt biện pháp 

phòng lửa. Vì việc an toàn phòng hỏa và hạ thấp nhiệt độ cao của lò Hộ 

Ma, xin đề nghị tại mặt dưới của lò dùng một cái bồn làm bằng kim loại, 

chứa đầy nước để hạ nhiệt, tức là một nửa phần dưới của lò nằm an 
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toàn trong nước, lại nữa dưới đáy cùng của bồn nước đệm (kê) thêm 

một khối gạch đã nung. 

CÚNG PHẨM HOMA. 

 Các loại cúng phẩm Hộ Ma thì rất phổ biến (rộng rãi). Chủ yếu 

cúng phẩm như Hộ Ma mộc (gỗ), mật, sữa, dầu thực vật, lá trà, hương, 

phấn hương đàn, nước hương thơm, vừng (mè) trắng, vừng đen, 

đường trắng, ngũ cốc, các loại đậu có màu sắc, các loại bánh khô, các 

loại hoa, trái cây tươi. Thậm chí tất cả các loại thực phẩm và quần áo 

đều có thể dùng làm cúng phẩm Hộ Ma. 

 1/ Y phục – Cúng thân của Chủ Tôn; 2/ Thực phẩm – Cúng khẩu 

(miệng) của Chủ Tôn; 3/ Đồ hương (phấn sáp) – Cúng thân Chủ Tôn; 4/ 

Hoa đóa (đóa hoa) – Cúng tay Chủ Tôn; 5/ Trà thủy (nước trà) – Cúng 

Chủ Tôn 4 tuần lễ. Đây là một loại ví dụ bất đồng: 

 Sự tuyển lựa Hộ Ma mộc (gỗ) là một khoản tương đối trọng yếu.  

Quy định cổ xưa để chế tạo Hộ Ma mộc (gỗ) thì rất nhiều, tương đối 

nghiêm chỉnh. Bốn đại pháp Tức, Tăng, Hoài, Tru, mỗi loại Hộ Ma mộc 

cho mỗi pháp đều có quy định khác nhau về loại mộc (gỗ) được chọn 

dùng khác nhau về nơi sản xuất, khác nhau về màu gỗ, vân vân. 

 Thí dụ như chế độ xưa quy định Tức Tai (ngưng tai nạn) phải dùng 

gỗ cây bạch đàn hoặc nơi sinh ra đời của Thánh Nhân chọn lấy gỗ màu 

trắng sữa tươi, Tăng Ích chọn gỗ chặt từ trong cung vua có màu sữa 

vàng tươi, Kính Ái chọn gỗ cây hồng đàn hoặc gỗ màu sữa hồng đang 

chảy, Hàng Phục chọn gỗ cây hắc đàn hoặc gỗ đen chọn từ nơi chiến 

trường, nơi đồ tể sát sinh hoặc cây khô đã chết. Các quy định của chế 

độ cổ xưa không dễ dàng gì tìm kiếm được. 
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 Chọn lựa Hộ Ma mộc, chúng ta cố hết sức làm phù hợp với quy 

định cổ xưa, nhưng mà để thích ứng cho quảng đại hành giả Chân Phật 

Tông hiện nay tu trì, chúng ta xử dụng phương pháp nào thích đáng 

chọn các phương tiện. 

 Thay vì chọn gỗ màu sữa chảy, xử dụng gỗ sạch sẽ, không cong 

queo, không có tì vết, nứt nẻ, không bị mọt, mốc meo, độ dài 7 tấc, độ 

rộng thì đầu đuôi to như nhau, dày mỏng không kể.  

_ Tức Tai pháp, chọn lấy gỗ hơi trắng, thấm vào sữa màu trắng 

(hoặc mật) 

_ Tăng Ích pháp, xử dụng gỗ hơi vàng, nhúng vào mật màu vàng.  

_ Kính Ái pháp, xử dụng gỗ có màu hơi hồng, nhúng vào dầu thực 

vật có màu hồng (hoặc mật). 

_ Hàng Phục pháp, dùng gỗ hơi đen, nhúng vào mực màu đen 

hoặc nước bồ đào (quả nho) màu tím đen, như thế cũng đã từng hợp 

với nghi lễ quy định. 

Ngoài ra các loại cúng phẩm trong 4 đại pháp, Tức, Tăng, Hoài, Tru 

cũng lấy những màu sắc phân biệt như sau: 

_ Tức Tai pháp - lấy màu trắng làm chủ, ví dụ như vừng (mè) màu 

trắng, giới tử (mù tạt) trắng, hoa trắng, mật màu trắng, đường trắng, 

gạo trắng, đậu màu trắng, hạt dưa trắng, bạch quả, trái cây tươi, bánh 

khô tương đối trắng, vân vân. Nếu như Hộ Ma trị bệnh, có thể cúng 

thêm thuốc thang.  

_ Tăng Ích pháp - lấy màu vàng làm chủ, ví dụ như đậu màu vàng, 

nước mật vàng, đường vàng, hương vàng, đàn hương phấn (bột vàng), 
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hoa vàng, bánh khô màu vàng, tiểu mạch, đại mạch, dầu lạc (đậu 

phọng), miến bao, trái cây tươi có màu vàng, vân vân. 

_ Kính Ái pháp - lấy màu hồng, đỏ làm chủ, ví dụ như đậu màu đỏ, 

gạo đỏ, hương hồng đỏ, bơ màu hồng, hoa màu hồng, trái cây màu 

hồng đỏ, thường là thực phẩm có màu đỏ, hồng, bánh trôi nước hồng…  

_ Hàng Phục pháp - lấy màu đen làm chủ, ví dụ như đậu đen, vừng 

(mè) đen, gạo đen, nước trái cây tím đen, hương màu đen, hắc đàn 

mộc phấn (phấn mộc đen), hoa màu lam hoặc màu tím, trái cây có màu 

đen (như mận đen, nho đen, hoa có gai (như mai côi tức hoa hồng), 

thường là thực phẩm có màu đen (như bánh bột, vừng, bột đen)… 

Phạm vi những cúng phẩm rất rộng rãi, chỉ cần những thực phẩm, 

dụng phẩm có ý nghĩa đều có thể cúng. 

Khi thiêu cúng Hộ Ma, các sở hữu cúng phẩm, mỗi thứ đều quán 

tưởng biến hóa thành như núi, như biển, chất đầy ắp vũ trụ để cúng 

dường. Những cúng phẩm sẵn sàng để thiêu cúng phải cho vào lò cúng 

cho hết. Mỗi lần đưa cúng phẩm vào lò, trước đó phải quán tưởng cúng 

dường như đã nói ở trên. Mỗi loại trái cây tươi hoặc bao miến, đều có 

thể - sau khi đã quán tưởng - cắt mỏng thành những miếng, phần nhỏ 

để cho vào lò thiêu cúng. Thường thường những cúng phẩm bằng chất 

lỏng không đốt cháy được (như sữa, rượu nho, mật lỏng, nước trái cây) 

ngoại trừ đã nhúng vào Hộ Ma mộc, đều có thể cho xuống lò, đừng để 

đẫm ướt lò mà tắt lửa Hộ Ma, như nên cho vào lò bằng cách đổ từng ít 

một từ ngoài miệng lò cũng được. 

Mỗi lần Hộ Ma, các cúng phẩm chủ yếu như Hộ Ma mộc (gỗ), 

hương, hoa, đèn, lá trà, mật, sữa, nước hoa (thơm), trái cây, bơ (dầu 

thực vật) đều là những cúng phẩm không thể thiếu. 
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BÀY BIỆN TRÊN ĐÀN CÚNG HOMA. (Xin xem phụ lục). 

 Phương pháp sắp xếp trên đàn cúng Hộ Ma, theo  4 đại pháp Tức, 

Tăng, Hoài, Tru phân bố, dùng màu sắc, hình trạng không giống nhau 

trên pháp đàn. 

 Dùng màu sắc phân ra như sau: 

 Tức Tai xử dụng màu trắng, Tắng Ích màu vàng, Kính Ái màu đỏ, 

hồng, Hàng Phục màu đen 

 Về hình trạng phân ra như sau: 

 Tức Tai là hình tròn, Tăng Ích là hình vuông, Kính Ái là hình nửa 

vòng tròn, Hàng Phục là hình tam giác. 

 Khi cần thiết khả dĩ xử dụng gạch sắp xếp thành hình đàn cúng 

tạm thời, hoặc hình chiếc lò (ví dụ như cử hành pháp hội ở ngoài sân). 

Cứ y theo hình trạng bên trong mà sắp xếp bên ngoài như thế đều khả 

dĩ. Dưới những tình huống thông thường, bàn Hộ Ma hình vuông đã 

từng đại biểu Tăng Ích, lò Hộ Ma hình tròn đã từng đại biểu Tức Tai. 

 Tại chính diện phía trước bàn Hộ Ma, an phụng Chủ Tôn và Hộ 

Pháp, có thể thiết lập ngũ (5) cúng hoặc bát (8) cúng. Bốn chân của bàn 

Hộ Ma đại biểu Tứ Đại Thiên Vương, 4 góc của bàn Hộ Ma đều phải 

cúng đèn hoặc nến (đèn cầy). Nến trong đèn hoa sen điểm sáng, màu 

sắc của các cúng phẩm sở hữu, tất nên theo 4 đại pháp Tức, Tăng, Hoài, 

Tru phân ra. Nếu tại đàn thành an phụng ngũ phương Phật thì phương 

vị phải đối nhau. 

 _ Trung Ương - Đại Nhật Như Lai (màu trắng) 

 _ Tây phương – A Di Đà Phật (màu đỏ) 
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 _ Nam phương - Bảo Sinh Phật (màu xanh lục) 

 _ Đông phương – A Sơ Phật (màu vàng) 

 _ Bắc phương - Bất Không Thành Phật (màu đen) 

 “Thiên môn” là đại biểu Khẩu (miệng) của Trời, cúng phẩm từ 

Thiên môn tống lên Chư Thiên. Dây ngũ sắc (5 màu) đại biểu kết giới và 

thanh tịnh, trang nghiêm đàn tràng. 

 Chung quanh lò Hộ Ma bày biện các cúng phẩm chủ yếu, các cúng 

phẩm khác cứ y theo thứ tự bày vòng quanh. Nếu như bàn Hộ Ma 

không đủ chỗ bày biện cúng phẩm thì có thể kê thêm một cái bàn nhỏ 

hoặc bàn trà. 

NGHI THỨC HOMA. 

 Nghi thức Hộ Ma của Chân Phật Mật Tông có thể ra làm hai loại. 

Một loại nghi thức mang tính phổ thông, cộng với các đệ tử của bản 

Tông tiếp nhận quán đỉnh, dùng cho một cá nhân tu trì, một loại Hộ Ma 

nữa cộng thêm dùng cho Thượng sư cử hành pháp hội. Hai loại nghi 

thức rất giống nhau, khác nhau rất ít. 

 Nghi thức Hộ Ma phổ thông như sau: 

1/ Vỗ tay, búng ngón tay; 2/ Thanh tịnh chú; 3/ Kết giới; 4/ Triệu thỉnh 

chú (3 lần). 

 Triệu thỉnh: Nam Mô Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Liên 

Sinh Hoạt Phật, Nam Mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử Thánh Tôn, Nam 

Mô Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam Mô Lịch Đại Truyền Thừa Tổ Sư (kết 

thủ ấn, 3 lần xưng). 

 Triệu thỉnh: Nam Mô Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim  



  

14 
 

Mẫu Đại Thiên Tôn. Nam Mô Bát Đại Bản Tôn. 

 Triệu thỉnh: Hộ Ma Chủ Tôn (kết thủ ấn của Chủ Tôn, 3 xưng) 

 Triệu thỉnh: Nam Mô Trung Ương Đại Thánh Bất Động Minh  

Vương. Nam Mô Uế Tích Kim Cương. Nam Mô Tứ Đại Thiên Vương. 

 Triệu thỉnh Lôi Tạng Tự (hoặc phân đường) Chư Phật Bồ Tát, 

Hộ Pháp Chư Tôn. 

 Triệu thỉnh Hỏa Thiên Thần. 

 Triệu thỉnh bản cảnh Hộ Pháp, Sơn Thần, Thuỷ Thần, Thổ Địa,  

Phúc Đức Chánh Thần. 

5/ Quán tưởng đại lễ bái; 6/ Tứ quy y chú; 7/ Phi giáp (khoác áo giáp) 

hộ thân; 8/ Bách tự minh chú (3 lần); 9/ Niệm “Liên Hoa Đồng Tử Tâm 

Chú” (chú dài 49 lần hoặc 108 lần); 10/ Chuyển châu minh gia trì; 11/ 

Kim Cương chuông, chử (cái vồ) gia trì cúng phẩm, niệm gia trì cúng 

phẩm chú: “Um. Bie Zha. Ha Sa” (49 lần); 12/ Đại Mạn Đà La cúng 

dường; 13/ Quán tưởng Chủ Tôn và niệm Chủ Tôn Tâm chú. (Kết Chủ 

Tôn thủ ấn, niệm chú 21 lần); 14/ Châm lửa, cúng phẩm hạ xuống lò 

(liên tục niệm Chủ Tôn Tâm chú vô số lần). 

 Nhiều lần triệu thỉnh Chư Tôn, kết thủ ấn và niệm Tâm chú của 

 Chư Tôn. 

 Nhiều lần quán tưởng, cúng dường Chư Tôn 

 Nhiều lần quán tưởng Chủ Tôn và Chư Tôn phóng quang chiếu 

 hành giả. 

 Nhiều lần cầu nguyện. Quán tưởng Hành giả, Chủ Tôn, Lửa ba 
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 hợp thành một, nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện vọng thành đạt. 

15/ Lắc chuông Kim Cương gia trì; 16/ Niệm Căn Bản Truyền Thừa 

Thượng Sư Tâm chú (chú ngắn 108 lần); 17/ Nhập định; 18/ Gia trì thêm 

chú khác; 19/ Niệm Phật; 20/ Bách Tự Minh chú (chú 100 chữ) (3 lần); 

21/ Hồi hướng, cầu nguyện; 22/ Đại lễ bái; 23/ Viên Mãn chú; 24/ Vỗ 

tay, búng ngón tay. 

NGHI THỨC HOMA PHÁP HỘI (DÙNG ĐỂ CÚNG BẢN TÔNG 

THƯỢNG SƯ CỬ HÀNH HOMA PHÁP HỘI). 

Xướng Hương Tán, Thanh Tịnh Pháp Thân Phật. 

1/ Vỗ tay; 2/ Thanh tịnh chú; 3/ Kết giới, sái chú thủy (chú vẩy nước); 4/ 

Triệu thỉnh chú (3 lần). 

 Triệu thỉnh Nam Mô Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Liên Sinh  

Hoạt Phật, Nam Mô Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử Thánh Tôn. Nam Mô 

Hoa Quang Tự Tại Phật. Nam Mô Lịch Đại Truyền Thừa Tổ Sư. Kỳ Cầu 

Truyền Thừa đại gia trì (kết Liên Hoa Đồng Tử thủ ấn, 3 xưng). 

 Triệu thỉnh Nam Mô Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim 

Mẫu Đại Thiên Tôn. Nam Mô Bát Đại Bản Tôn. 

 Triệu thỉnh Hộ Ma Chủ Tôn (kết Chủ Tôn thủ ấn, 3 xưng) 

 Triệu thỉnh Nam Mô Trung Ương Đại Thánh Bất Động Minh  

Vương. Nam Mô Tuế Tích Kim Cương. Nam Mô Tứ Đại Thiên Vương. Sở 

hữu Hộ Pháp Kim Cương, Hộ Pháp Long Thiên, Hộ Pháp Thần Chúng. 

 Triệu thỉnh Lôi Tạng Tự (hoặc phân đường) Chư Phật Bồ Tát, Hộ  

Pháp Chư Tôn 
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 Triệu thỉnh (ở các chùa miếu gần) Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp  

Chư Tôn. 

 Triệu thỉnh Hỏa Thiên Thần. 

 Triệu thỉnh bản cảnh Hộ Pháp Sơn Thần, Thủy Thần, Thổ Địa  

Phúc Đức Chánh Thần. 

5/ Quán tưởng đại lễ bái; 6/ Tuyên đọc sơ văn. Gia trì báo danh biểu. 

(đốt hóa sơ văn và báo danh biểu); 7/ Niệm Tứ Quy Y chú; 8/ Phi giáp 

hộ thân (khoác áo giáp hộ thân); 9/ Minh Chú 100 chữ (3 hoặc 7 lần); 

10/ Niệm “Liên Hoa Đồng Tử Tâm Chú” (chú dài 49 – 108 lần); 

11/Chuyển châu minh gia trì; 12/ Chuông, Vồ Kim Cương gia trì cúng 

phẩm; 13/ Đại Mạn Đà La Cúng Dường; 14/ Quán tưởng Chủ Tôn giáng 

lâm, niệm Chủ Tôn Tâm chú (49 – 108 lần, kết Chủ Tôn thủ ấn); 15/ 

Châm lửa Hộ Ma; 16/ Cúng phẩm hạ xuống lò (tiếp tục niệm Chủ Tôn 

Tâm chú vô số lần, kết Chủ Tôn thủ ấn). 

 Nhiều lần triệu thỉnh Chư Tôn (Chủ đàn cúng kết Chư Tôn thủ  

ấn, niệm Chư Tôn Tâm chú) 

 Nhiều lần quán tưởng cúng dường Chủ Tôn và Chư Tôn. 

 Nhiều lần quán tưởng Chủ Tôn và Chư Tôn phóng quang chiếu  

chúng sinh. 

 Nhiều lần cầu nguyện. Quán tưởng Hành giả, Chủ Tôn, Hỏa  

(lửa), 3 hợp lại thành 1, nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện vọng thành đạt 

17/ Lắc (rung) chuông Kim Cương gia trì; 18/ Chủ đàn Thượng sư diễn 

hóa thủ ấn (tín hữu hát tụng Liên Hoa Đồng Tử Tâm Chú hoặc Nam Mô 
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A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát); 19/ Tĩnh mặc (lặng lẽ) 

nhập định, nhập Chủ Tôn Tam Ma Địa (Samadhi), lại quán tưởng cầu 

nguyện được viên mãn thành đạt; 20/ Gia trì những Tâm chú khác; 21/ 

Niệm Phật; 22/ Hồi hướng, cầu nguyện; 23/ Minh chú 100 chữ (3-7 lần); 

24/ Đại lễ bái; 25/ Viên mãn chú; 26/ Vỗ tay, búng ngón tay. 

KHẨU QUYẾT TÂM YẾU TU HOMA. 

 Vỗ tay, búng ngón tay – Thời gian tu pháp bắt đầu, ý nghĩa của 

 vỗ tay, búng ngón tay là cảnh tỉnh và triệu thỉnh sở hữu Chư Phật, Bồ 

Tát, Chư Thiên, cùng thông báo cho hành giả biết tình hình phải tu Hộ 

Ma. Khi tu pháp hoàn tất, ý nghĩa của vỗ tay, búng ngón tay là giải tán 

và phụng tống các Chư Thiên trở về bản vị. 

 Yếu quyết của kết giới – Phương pháp kết giới có nhiều cách,  

Hộ Ma pháp phổ thông thì xử dụng gậy (bổng) Kim Cương để kết giới. 

xử dụng gậy Kim Cương gõ 7 lần tại 5 nơi, Chính giữa, Đông, Nam Tây, 

Bắc. Phải nghe thấy tiếng gõ xuống bàn Hộ Ma, quán tưởng mỗi tiếng 

gõ phải bay ra xa, tiếng gõ bay càng xa thì phạm vi kết giới càng xa. Gõ 

mạnh lên 5 nơi tức là 4 mặt, 8 hướng đều đã được kết giới. 

 Yếu quyết của triệu thỉnh (invocation) - triệu thỉnh phải có tâm 

 thật kiền thành, ngữ điệu rất nhu hòa, dễ nghe. Lúc đã thấu tình thì 

dùng vỗ tay. Khi triệu thỉnh đặc biệt, phải kết thủ ấn của Tôn (Vị được 

mời) và niệm Tâm chú của Tôn, quán tưởng hình tướng của Tôn đến tại 

trước đàn cúng, xử dụng thân, khẩu, ý hợp nhất để triệu thỉnh, đó là 

điều rất trọng yếu. 

 Ý nghĩa của sự đọc Minh chú 100 chữ - Trước khi Hộ Ma niệm 



  

18 
 

minh chú 100 chữ là cầu nguyện xin Kim Cương Tát Đỏa hộ trì, Hộ Ma 

tựu được hiệu ứng. Sau khi Hộ Ma, niệm Minh chú 100 chữ là bù đắp 

cho sự lỗi lầm trên phương diện nghi thức, có công hiệu bổ khuyết. 

 Yếu quyết chuyển châu minh – Cầu xin ánh sáng Phật, Bồ Tát 

 gia trì tràng hạt và tay phải, trái cùng thân thể của hành giả, tất cả 

được thanh tịnh. Hành giả do đó khả dĩ dùng tay cầm lấy cúng phẩm 

cho vào lò Hộ Ma để thiêu đốt. Khi chuyển châu minh, quán tưởng Căn 

Bản Truyền Thừa Thượng Sư ở trên hư không phóng quang chiếu sáng 

tràng hạt, tay phải, trái hành giả và toàn thân thể. 

 Chuông, Vồ Kim Cương gia trì - Diễn hóa chuông, vồ (chày) Kim  

Cương, làm hộ trì, kết giới, tức tai, tăng ích, kính ái, hàng phục là gia trì 

toàn bộ cúng phẩm được thanh tịnh. Quán tưởng ánh sáng của Chư 

Tôn và ánh sáng của chuông, chày Kim Cương đều chiếu lên trên mặt 

các cúng phẩm, nên toàn bộ được thanh tịnh. 

 Yếu quyết về châm lửa và hạ xuống lò các cúng phẩm - Trước  

khi châm lửa, khởi đầu ném vào lò 1 bó nhang (hương) dẫn lửa có tẩm 

thêm dầu (dầu thực vật) 

 Sau khi châm lửa thì phiến gỗ Hộ Ma thứ nhất trước khi cho vào lò 

phải chạm một lần lên cỗ tràng hạt đeo trên cổ của hành giả, tràng hạt 

sẽ chuyển ánh sáng ngọc qua phiến gỗ nên thanh tịnh, biểu thị sự gia trì 

cho Hộ Ma mộc, toàn bộ trở thành thanh tịnh. 

 Ghi nhớ rằng cứ mỗi một phiến gỗ Hộ Ma trước khi cho vào lò, 2 

đầu miếng gỗ phải thấm vào mật, biểu thị mang tất cả “Khổ” chuyển 

hóa thành “Điềm” (ngọt), nên bao nhiêu thống khổ đang chịu trở nên 

thanh tịnh, tai nạn tiêu trừ, từ đầu đến cuối đều chuyển hóa thành mật 
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ngọt. Trong thời gian lễ Hộ Ma, lửa Hộ Ma phải được đốt cháy mạnh 

sáng, không được để ngọn lửa tắt. Những cúng phẩm có chất nước, có 

thể làm lửa Hộ Ma tắt (như sữa, rượu) không nên đổ ào một lúc vào 

trong lò. Khi lửa cháy không mạnh thì phải kịp thời tưới thêm dầu. 

 Yếu quyết quán tưởng trong lễ lửa Hộ Ma (fire ceremony) - Mỗi 

dạng cúng phẩm cho vào lò, đều phải quán tưởng cúng phẩm biến hóa 

thành vô cùng vô tận, chất đầy ắp cả vũ trụ. Mỗi dạng cúng phẩm đều 

phải có ý nghĩa của nó. Lấy hoa, hương (nhang), đèn, trà, quả làm ví dụ: 

 Cúng hoa, tập trung tinh thần quán tưởng mỗi đóa hoa biến hóa 

thành một bề mặt đầy hoa, toàn thể hư không đầy ắp những hoa, làm 

cho thân, tâm, ngôn, hành của hành giả trang nghiêm như hoa, đẹp đẽ 

vẻ vang. 

 Cúng hương, một que hương (nhang) hóa thành rừng hương, cả 

vũ trụ đầy ắp hương, dâng hiến lên Chư Phật, làm cho nguười ngửi thấy 

mùi hương thơm đều tôn kính, hộ trì hành giả. 

 Cúng đèn, một cái đèn hóa thành một vạt ánh sáng, cả hư không 

được sáng rực ánh quang minh, làm cho tất cả sự nghiệp và tu trì của 

hành giả xa rời đen tối, đều được sáng lạn, tốt lành. 

 Cúng trà, lá trà đại biểu cho ẩm thực và pháp vị, quán tưởng một 

nhúm lá trà biến hóa và trải khắp 10 phương thế giới, cúng dường 10 

phương Chư Phật, làm cho hành giả được hưởng ẩm thực sung mãn, 

pháp vị như ý. 

 Cúng quả, một quả (trái cây) quán tưởng biến hóa thành đầy khắp 

cả hư không, dâng cúng Chư Tôn ở 10 phương, làm cho mọi sở cầu của 

hành giả đều đạt được kết quả như ý nguyện, quả báo viên mãn. 
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 Trong lễ lửa Hộ Ma, phải nhiều lần triệu thỉnh Căn Bản Truyền 

Thừa Thượng Sư, Lịch Đại Truyền Thừa Tổ Sư, Hộ Ma Chủ Tôn, Bát Đại 

Bản Tôn và Hộ Pháp Chư Tôn. Hãy niệm danh hiệu các Ngài, niệm Tâm 

chú của các Ngài, kết thủ ấn của các Ngài và trong ý niệm hãy quán 

tưởng các Ngài giáng lâm để nhận sự cúng dường. Hành giả khẩn thiết 

cầu nguyện không ngừng cho những ước muốn của chính mình. 

 Phải nhiều lần quán tưởng Căn Bản Truyền Thừa Sư Tổ và Chủ Tôn 

trong khi nhận sự cúng dường thì phóng quang chiếu sáng cho chính 

mình. (Như tức tai là ánh sáng trắng, tăng ích là ánh sáng vàng, kính ái 

là ánh sáng đỏ, hồng, hàng phục là ánh sáng đen chiếu từ hướng đối 

diện). Chính mình trong lửa với Chủ Tôn hợp một. Tiến vào cảnh giới 

Hành giả, Chủ Tôn, Lửa, 3 hợp làm 1. 

 Khẩu quyết Hộ Ma tối trọng yếu – Tinh thần hết sức thống nhất, ý 

niệm và thể xác của Hành giả, Chủ Tôn, Hỏa tam giả hoàn toàn hợp 

nhất. 

NHỮNG VIỆC NHẤT ĐỊNH PHẢI CHÚ Ý. 

 Hộ Ma quán đỉnh - Đệ tử Chân Phật Tông nếu chưa nhận được  

sự quán đỉnh do đích thân Căn Bản Truyền Thừa Liên Sinh Hoạt Phật 

quán đỉnh thì không được tu trì Hộ Ma đại pháp (pháp này không thiết 

lập quán đỉnh từ xa.) 

 Tạo hắc (đen) nghiệp, ác sự - Cấm chỉ xử dụng Hộ Ma hỏa cúng 

để chính mình làm ác hoặc trợ giúp người khác làm ác. 

 Hành vi xâm lược - Cấm chỉ xử dụng Hộ Ma hỏa cúng để hỗ trợ  

cho bất cứ hành vi xâm lược nào. 
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 Hàng phục pháp – Tu Hộ Ma hàng phục thì cần phải thận trọng, 

 thẩm xét cho kỹ mục đích của nó là chân chính, vì hộ trì Chân Phật 

chánh pháp (không phải vì thù oán cá nhân, báo thù), xuất tâm là từ bi, 

cứu độ thiện ý, mới có thể tu hàng phục pháp, nên sau đó cũng cần tu 

“Hộ Ma tức tai” cho đối phương. 

 Điều kiện tu Hộ Ma tương ứng – 1/ Nghi thức phải thuần thục,  

uy nghi, trang trọng; 2/ Cầu nguyện phải khẩn thiết, tâm thành tín đầy 

đủ; 3/ Hành giả luôn luôn được Thiên Long Bát Bộ hộ trì; 4/ Hành giả cụ 

túc (đầy đủ) lực chánh định; 5/ Hành giả phát đại Bồ Đề Tâm; 6/ Các 

loại điều kiện của Hộ Ma như pháp viên mãn; 7/ Người tham gia lòng 

tin đầy đủ. 

 Xử lý tro dư thừa Hộ Ma: 

_ Tức tai Hộ Ma – Tro đổ theo dòng nước chảy, cũng có thể giữ  

chút ít cấp cho bệnh nhân. 

 _ Tăng ích Hộ Ma – Tro đào chôn trong ruộng đất, thương gia có 

thể lấy một ít trải rắc trong tiệm. 

 _ Kính ái Hộ Ma – Tro được đổ, giữ trên địa thế cao hoặc lấy một 

ít đeo bên thân mình. 

 _ Hàng phục Hộ Ma - Tốt nhất chôn trên đại lộ, có nhiều chúng 

sinh dẫm đạp. 

 Sở hữu Hộ Ma vì giúp cho tha nhân tu đều cần phải thay thế,  

cho nên bản thân hành giả phải có công đức và công lực tu trì thâm 

hậu, mà đối phương cũng có khả năng phát Bồ Đề Tâm, có thể làm việc 
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thiện, có thể tinh tấn trì chú niệm Phật, hành giả cũng không thể gián 

đoạn tu trì, như thế mới có thể giúp người khác được. 

 Đệ tử Chân Phật Tông  phổ thông phải chính mình tu 200 đàn  

Hộ Ma, Thượng Sư Chân Phật Tông phải chính mình tu 400 đàn Hộ Ma. 

 Hy vọng đệ tử Chân Phật Tông người người tự thân nhận được 

Hộ Ma quán đỉnh, người người tu Hộ Ma đại pháp. 

NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1993, TẠI THẢI HỒNG SƠN TRANG LIÊN SINH 

HOẠT PHẬT KHAI THỊ. GIẢI ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

HOMA PHÁP TRONG THỜI GIAN “PHẬT HỌC TỔNG THUYẾT”. 

 Hỏi: Hỏa cúng, cúng Tứ Đại Thiên Vương, xử dụng cúng phẩm gì 

thì tốt đẹp? Có phải ngày mai là cầu Hộ Ma hỏa cúng quán đỉnh? Phải 

quán tưởng thế nào khi được quán đỉnh? 

 Đáp: Khả dĩ, phải quán tưởng thế nào khi quán đỉnh, đây là việc 

ngày mai tôi phải giảng cho mọi người nghe. Bởi vì khi thực hiện lễ lửa 

Hộ Ma, phổ thông giảng cho bạn phải châm lửa, phải làm cho lửa bốc 

cháy lên. Sau đó quán tưởng rằng ngọn lửa này tiến đến Thiên tâm 

(đỉnh đầu, crown, chakra) của bạn, rồi di chuyển xuống, đến Tâm luân 

(heart chakra) của bạn, ngọn lửa trước tiên làm cho nửa thân người 

phía trên của bạn bốc cháy, tiếp đó lửa lại làm cho nửa thân người phía 

dưới của bạn cũng bốc cháy, chính thân người bạn dung hợp trong lửa 

đang cháy. Đó chính là sự quán tưởng về quán đỉnh lửa Hộ Ma. 

 Vậy thì ngày mai nhé! Lúc đó bạn cũng có thể quán tưởng quán 

đỉnh, tiếp xúc (chạm) tại đỉnh đầu, rồi có một luồng lửa tiến tới thân thể 

bạn, toàn thân bạn bị đốt cháy, biến thành một khối lửa, đây là quán 

đỉnh Hộ Ma lửa. Đó là khẩu quyết! Chính là “Lửa, Chủ Tôn, Bạn toàn bộ 
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hợp thành một”. Đó là khẩu quyết! Cúng Tứ Đại Thiên Vương dùng 

cúng phẩm gì thì tốt hơn? Tứ Đại Thiên Vương là cầu tài, là cầu tăng ích, 

vậy bạn nên xử dụng trái cây tươi màu vàng, cúng trái cây tươi màu 

vàng, cúng rượu nho, cũng có rượu nho màu vàng. Tất cả các cúng 

phẩm tốt nhất là dùng màu vàng làm chủ, món gì cũng có thể cúng, chỉ 

cần có thể thiêu trong lò là cúng được. 

Thông thường, sau khi một đệ tử nhận được quán đỉnh Hộ Ma 

pháp, sau đó đi về, đệ tử này có thể khả dĩ giúp đỡ người khác làm Hộ 

Ma? Sau khi đi về, đệ tử này có thể làm Hộ Ma pháp hội? 

Đáp: Ối chao! Đây là dạng làm chủ trì pháp hội! (mọi người cười) 

Đây là dạng tranh dành mua bán! (mọi người cười)! Trong Mật giáo có 

một quy định, Hộ Ma pháp ở dưới 3 phần, trong Mật giáo phi thường 

trọng yếu, mỗi đệ tử, phổ thông mỗi đệ tử Mật giáo phải làm 200 đàn 

cúng, cũng là đã làm 200 đàn trở về sau, có sự thuần thục, tập luyện 

làm Hộ Ma, là Lửa. Bản Tôn, Hành giả 3 hợp thành 1. Trong khi tu Hộ 

Ma hoàn toàn không phạm vào những tình huống lầm lỗi nào, mới khả 

dĩ giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà bạn muốn thực hiện pháp hội, tốt 

nhất là Thượng sư làm việc này! Tốt nhất phải do Thượng sư! Đây là 

Đường chủ mà! Chính là người phải làm, vì rất cần Hộ Ma pháp khi đã 

tu học đến trình độ không còn một lầm lỗi nào thì mới khả dĩ thực hiện 

pháp hội. Vậy trước tiên cá nhân giúp cho chính mình đã, còn giúp 

người khác tiêu trừ nghiệp chướng, thì chưa thể làm Hộ ma pháp hội 

được. Hãy giúp cho người khác làm, đợi cho bạn khi nào tu trì Hộ Ma 

pháp không còn một tí sơ suất nào nữa. thì mới khả dĩ làm pháp hội. 

Hỏi: Đường chủ một phân đường sau khi nhận được Hộ Ma quán 

đỉnh, đi trở về có thể làm Hộ Ma pháp hội không? Công khai cho mọi 

người báo danh tham dự không? 
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Đáp: Vấn đề này chính là tôi mới vừa hồi đáp xong. 

Hỏi: Đệ tử nếu như không nhận được Hộ Ma pháp quán đỉnh từ 

Căn Bản Truyền Thừa Thượng sư thì chính mình có thể làm Hộ Ma 

không? 

Đáp: Đây là khả dĩ hay không? Xin thưa, không khả dĩ. Bởi vì trong 

Mật giáo, đã giảng, chính Truyền Thừa giảng, tôi trong 7,8 ngày giảng 

pháp, đã từng đề cập đến, bạn đã nhận được quán đỉnh gì bạn mới khả 

dĩ tu pháp quán đỉnh, không làm qua Hộ Ma quán đỉnh thì không thể 

làm Hộ Ma pháp. 

Hỏi: Hộ Ma pháp có phải là khả dĩ dùng để làm siêu độ? 

Đáp: Hộ Ma pháp khả dĩ làm việc siêu độ. 

Hỏi : Hộ Ma pháp quán đỉnh có thể dùng để cầu quán đỉnh từ xa? 

Đáp: Phải chân thật quán, tương đối mới tốt, phải thật quán đỉnh 

mới tương đối tốt! Xác thực thì nhận được sự quán đỉnh từ Căn Bản 

Thượng Sư mới tốt. 

CHÚ THÍCH. 

 1/ Trì Minh Tiên Nhân: một vị tiên nhờ trì chú (Đà La Ni) mà có 

phép thần thông. 

 2/ Yết ma: các việc làm có liên quan đến giới luật, như thụ giới, 

sám hối, kết giới. 

 Ghi nhớ rằng: Nhất Niệm Sân Tâm Khởi, Bách Vạn Chướng Môn 

Khai. (lòng chỉ nổi dậy một ý niệm nóng nảy thì trăm vạn nghiệp chướng 

sẽ ào đến) 

TEXAS, PLANO August 15, 2013.    


