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VĂN KHẤN CÚNG 23 THÁNG CHẠP 

(Lời khấn cho lễ cúng đưa ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp) 

Mâm lễ vật: 

Bàn thờ Phật gồm: hương hoa, trái cây, đèn nến, trầm hương (nếu có), thức 

ăn chay thanh khiết (cơm, xôi, chè, bánh mứt,… không có thức ăn xào, kho, 

chiên,…) 

Bàn thờ ông Táo tại bếp (Nếu chưa có thì bày lễ vật vào một mâm riêng 

cúng tại Bếp): Hương hoa, đèn nến, trầu cau, trà, nước uống, bánh kẹo, trái cây, 

thức ăn chay… Có thể có thêm cá chép sống để thả (phóng sinh) sau khi cúng. 

Sau khi bày lễ thì đốt nến (đèn), thắp nén hương thơm lên bàn thờ Phật, 

bàn thờ Gia tiên (nếu có) và đến bàn thờ ông Táo thành kính chắp tay khấn 

nguyện. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát 

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm……..…Tín chủ chúng con .......................... 

Ngụ tại:………………………………………. 

Chúng con thành tâm thiết lễ hương hoa lễ vật dâng cúng. Chúng con thành 

tâm thỉnh mời Mười Phương Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng 

các bậc thành hiền cùng chư vị thiện thần Hộ Pháp và chư vị Thổ thần, Táo quân 

lai lâm chứng giám cho chúng con. 

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, ngưỡng nguyện Mười phương Tam 

Bảo, Long Thần Hộ Pháp, Chư vị Thổ Thần, Táo quân từ bi gia hộ cho gia đình 

nội ngoại thân quyến, trong ấm, ngoài êm, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tội 

diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, tinh tấn tu hành và gây tạo được nhiều 

công đức lành. 



3 
 

Nguyện hồi hướng công đức này cho Ông bà Tiên linh nội ngoại, cửu 

huyền thất tổ được ấm no an lạc; xả bỏ ưu phiền, nhất tâm hướng thiện, sớm sinh 

về cõi giới an lạc, đời đời không còn thối chuyển với Chánh Pháp, đời đời kiếp 

kiếp sinh ra đều gặp được Thiện Minh Sư dẫn dắt trên bước đường tu tập. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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VĂN KHẤN CÚNG GIAO THỪA, NGÀY 30 TẾT 

Lễ cúng giao thừa là thời khắc mà Trời Ðất giao hòa, Âm Dương hoà quyện 

để vạn vật bừng lên sức sống mới. Đối với người Việt Nam phút giao thừa thật 

thiêng liêng và trang trọng. Và chiều 30 tết còn gọi là ngày trừ tịch. Lễ Trừ Tịch 

được cử hành đúng vào lúc giao thừa. 

Ý nghĩa của lễ trừ tịch là đem bỏ đi hết những điều xấu dở cũ kỹ của năm 

cũ sắp qua để đón những cái mới, tốt đẹp của năm mới. 

Thông thường, các gia đình thường cúng lễ trừ tịch cả ở ngoài trời và trong nhà. 

Việc cúng này cũng có nơi cử hành ở đình, miếu. 

Sau khi quét dọn nhà cửa cổng ngõ, sửa sang bàn thờ, bỏ hết chân nhang 

cũ, thay cát mới vào lư hương, chỉ còn lại 1 hoặc 3 chân nhang cũ đẹp nhất, đốt 

thêm, cắm chân nhang đứng thẳng rồi đặt lên bàn thờ. 

Sau đó, đại điện trong nhà có người ra nghĩa địa thắp hương tổ tiên và họ 

hàng thân thích, thỉnh mời tổ tiên về chứng giám ngày Tết của con cháu (không 

thắp hương mã mới). Thiết trí nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp... Sau đó làm mâm cỗ 

cúng Phật, Gia tiên. 

 

LỄ CÚNG GIAO THỪA TRONG NHÀ 

* Sắm lễ: Lễ vật trong lễ cúng giao thừa 

Bàn thờ Phật gồm: hương hoa, trái cây, đèn nến, trầm hương (nếu có), 

thức ăn chay thanh khiết (cơm, xôi, chè, bánh kẹo… tuỳ theo sự chuẩn bị của mỗi 

gia chủ) 

Bàn thờ Gia tiên (thờ tổ tiên, ông bà) chầu hướng về bàn Phật bày các lễ 

vật: 

+ Hương hoa, đèn nến 

+ Trầu cau, trà, nước uống, bánh kẹo, trái cây. 

+ Mâm cỗ ngày Tết: nên cúng thức ăn chay (Tuỳ theo sự chuẩn bị của mỗi 

gia chủ) 
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Văn khấn cúng giao thừa trong nhà 

(Sau khi bày lễ thì đốt nến/đèn, thắp nén hương thơm lên bàn thờ Phật, bàn thờ 

Gia tiên thành kính chắp tay khấn nguyện) 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Con kính lạy Mười Phương Phật, Mười Phương Pháp, Mười Phương Tăng. 

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm .................. Gia đình chúng con là: (liệt kê 

họ tên) ............................................... Ngụ tại:...................................................... 

Trước án kính cẩn thưa trình: 

Năm cũ qua đi bước sang năm mới  

Mong cuộc đời đến với an vui 

Hành tinh rộn rã tiếng cười 

Hoà bình hạnh phúc mọi người thương nhau. 

Chúng con cùng toàn thể gia quyến thành tâm sắm sửa phẩm vật hương 

hoa, cơm canh thanh đạm, chi nghi phẩm vật thanh khiết trên hết dâng cúng Mười 

Phương Tam Bảo, đến chư vị Thiên địa Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm 

chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Tiên linh nội ngoại cùng cửu huyền thất tổ, lục thân 

quyến thuộc. Kính thỉnh mời chư vị lai lâm chứng giám, thụ hưởng lễ vật. 

Ngưỡng nguyện Mười Phương Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh 

Tăng cùng chư vị thiện thần từ bi gia hộ cho gia đình thân quyến Nội Ngoại an 

khang thịnh vượng, gia đình êm ấm thuận hòa, tử tôn hiếu thuận, tật bệnh tiêu 

trừ, tai qua nạn khỏi, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố. 

Đời đời kiếp kiếp nương bóng từ bi tu theo Phật đà, thoát khỏi đường mê, quay 

về bờ giác, muôn việc hanh thông, trên dưới một lòng, thực hành Chánh pháp, 

bốn ân nguyện đáp, ba cõi đều nhờ, tất cả sang bờ an vui giải thoát, giới hương 

thơm ngát lan tỏa mười phương, hai cảnh âm dương đồng nương lợi lạc. 
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Phổ nguyện gia môn hưng thịnh, quyến thuộc bình an, nội ngoại tiên linh 

cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời xả bỏ ưu phiền, nhất tâm hướng thiện, quy y 

Tam Bảo, thoát khỏi mê đồ, tin sâu Nhân quả, tránh xa điều ác làm các việc lành, 

tinh tấn tu hành, gây tạo vô lượng công đức lành rồi nương nhờ Phật lực sớm 

vãng sanh về cõi giới an lạc, đời đời không còn thối chuyển với Chánh pháp. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chứng thành đạo quả. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI TRỜI 

* Sắm lễ: 

Lễ vật trong lễ cúng giao thừa gồm: 

+ Hương, hoa, đèn nến 

+ Mâm cơm chay, ấm trà, bánh,…. 

Tất cả được bày lên bàn trang trọng đặt ở trước cửa nhà. 

Mâm lễ cũng giao thừa phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng với lòng thành 

kính. 

Vào đúng thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rồi khấn 

trước án bát hương. 

Văn cúng giao thừa ngoài trời: 

Nay là phút giao thừa năm......... Gia đình chúng con là: (liệt kê họ tên)...............  

Ngụ tại:......................................................................... 

Giao thừa chuyển năm 

Năm cũ qua đi 

Năm mới đã đến 

Tam dương khai thái 

Vạn tượng canh tân. 
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Tín chủ thành tâm tụng: 

Chúng con kính lạy cha lành 

Cho con được thấy màu xanh hòa bình 

Thế gian khỏi cảnh đao binh 

Hận thù xóa sạch đón bình minh sang.  

Chúng con lạy ánh từ quang 

Chiếu soi đất nước ngày càng thăng hoa. 

Ai ai cũng sống hiền hòa 

Hiểu sâu nhân quả như là thánh nhân.  

Cho con lạy cả nghìn lần  

Cầu cho phật pháp muôn phần hưng long. 

Tu hành giải thoát hằng mong 

Chứng thành Phật quả trọn lòng độ sinh. 

Chúng con lạy ánh bình minh 

Cho con được thấy bóng hình tổ tiên. 

Ông bà nơi cõi linh thiêng 

Nay nương Phật lực về miền an vui. 

Chúng con kính lạy đạo mầu 

Cầu cho bè bạn tin sâu đạo huyền. 

Cuộc đời vốn tựa con thuyền 

Lênh đênh sóng nước đẩy thuyền trôi xa. 

Tội gây nhân quả chẳng tha 

Biết tin luật ấy thật là phúc thay. 

Đầu xuân đoàn tụ sum vầy 

Cầu cho tất cả đoạn lần ngã kia 

Cái tôi quyết chí xa lìa 

chuyên tâm phụng sự sẻ chia mọi điều. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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GỢI Ý CẦU NGUYỆN SÁNG MÙNG 1 TẾT 

- Ý thứ nhất, cầu nguyện điều gì tốt đẹp cho thế giới loài người. 

- Ý thứ hai, cầu nguyện điều gì tốt đẹp cho quê hương đất nước. 

- Ý thứ ba, cầu nguyện cho Phật Pháp hưng long, nhiều người tu hành tinh 

tấn đắc thành chính quả. 

- Ý thứ tư, cầu nguyện cho tổ tiên theo Phật tu hành siêu thoát. 

- Ý thứ năm, cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình biết kính Phật, tin nhân quả, 

làm phúc nhiều, tinh tấn tu tập, hộ trì chánh pháp, xây dựng đạo tràng. 

- Ý thứ sáu, cầu nguyện cho cộng đồng quanh ta như láng giềng, đồng 

nghiệp, họ hàng, cơ quan, bạn bè, được nhiều phúc lành may mắn, gặp 

được chánh pháp tu hành, cùng làm điều phúc thiện, cùng hướng về đạo 

lý cao thượng. 

- Ý thứ bảy, cầu cho chính mình diệt trừ được bản ngã, được khí lực sức 

khỏe để tu hành mà diệt trừ bản ngã, được may mắn tài lộc để san sẻ làm 

phước mà hồi hướng tu hành diệt trừ bản ngã, được tâm từ bi yêu thương 

để diệt trừ bản ngã, được lòng tôn kính Phật tuyệt đối để đủ phước diệt 

trừ bản ngã. 
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VĂN KHẤN TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Con kính lạy Mười Phương Phật, Mười Phương Pháp, Mười Phương Tăng. 

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, 

và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc. 

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm................. Gia đình chúng con là: (liệt kê 

họ tên) .......................................... Ngụ tại:........................................................... 

Chúng con cùng toàn thể gia quyến thành tâm sắm sửa phẩm vật hương 

hoa, cơm canh thanh đạm, chi nghi phẩm vật thanh khiết trên hết dâng cúng  

Mười Phương Tam Bảo, đến chư vị Thiên địa Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy 

niệm chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Tiên linh nội ngoại cùng cửu huyền thất tổ, lục 

thân quyến thuộc. Kính thỉnh mời chư vị lai lâm chứng giám, thụ hưởng lễ vật. 

Trước án kính cẩn thưa trình: 

Cúi xin chứng giám. 

Lễ bạc lòng thành. 

Thỉnh cáo Tiên linh. 

Cùng vui hâm hưởng. 

Tôn linh tại thượng, 

Phù hộ độ trì, 

Năm mới mọi bề, 

An khang thịnh vượng. 

Ngưỡng nguyện Mười Phương Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh 

Tăng cùng chư vị thiện thần từ bi gia hộ cho gia đình thân quyến Nội Ngoại an 
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khang thịnh vượng, gia đình êm ấm thuận hòa, tử tôn hiếu thuận, tật bệnh tiêu 

trừ, tai qua nạn khỏi, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố. 

Đời đời kiếp kiếp nương bóng từ bi tu theo Phật đà, thoát khỏi đường mê, quay 

về bờ giác, muôn việc hanh thông, trên dưới một lòng, thực hành Chánh pháp, 

bốn ân nguyện đáp, ba cõi đều nhờ, tất cả sang bờ an vui giải thoát, giới hương 

thơm ngát lan tỏa mười phương, hai cảnh âm dương đồng nương lợi lạc. 

Phổ nguyện gia môn hưng thịnh, quyến thuộc bình an, nội ngoại tiên linh 

cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời xả bỏ ưu phiền, nhất tâm hướng thiện, quy y 

Tam Bảo, thoát khỏi mê đồ, tin sâu Nhân quả, tránh xa điều ác làm các việc lành, 

tinh tấn tu hành, gây tạo vô lượng công đức lành rồi nương nhờ Phật lực sớm 

vãng sanh về cõi giới an lạc, đời đời không còn thối chuyển với Chánh pháp. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chứng thành đạo quả. 

Cẩn cáo. Tín chủ thành tâm tụng: 

Cúi đầu lạy Phật mười phương 

Xin thương tế độ quê hương Lạc Hồng 

Chúng con máu chảy một dòng 

Thương nhau như nước biển Đông dạt dào 

 

Non song rừng thẳm núi cao 

Tổ tiên khí phách biết bao anh hùng 

Nhiều phen vận nước khốn cùng 

Nhưng rồi hào kiệt chung lòng đứng lên 

 

Giữ gìn xã tắc vững bền 

Dựng xây bờ cõi, đắp nền văn minh 

Nghìn xưa chùa miếu hiển linh 

Dưới trên tin kính, lòng thành bay xa 
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Phật từ như một người cha 

Chở che dân tộc hiền hòa an vui 

Chúng con triệu triệu con người 

Một lòng theo Phật, đắp bồi quê hương 

 

Trái tim Phật là tình thương 

Nghìn lời Phật dạy là đường thăng hoa 

Niềm tin Nhân Qủa sâu xa 

Gieo gì gặt nấy, thật là công minh 

Mỗi dòng họ, mỗi gia đình 

 

Dạy răn con cháu phúc lành gắng xây 

Cuộc đời như gió như mây 

Nhưng điều phúc thiện phải dày như non. 

 

Tôn kính Phật, yêu nước non 

Nên tình dân Việt sắt son chẳng sờn 

Dù kẻ kém, hoặc người hơn 

Cũng không qua được tình thân đồng bào. 

 

Dù Nam, Trung, Bắc nơi nào 

Miền xuôi, mạn ngược: máu đào Việt Nam 

Hoặc người viễn xứ lâu năm 

Quê cha đất tổ chẳng làm sao quên 

Nguyện lòng mong sẽ đáp đền 

Quê hương yêu dấu, Tổ tiên hào hùng. 
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Nay con dâng cả tấm lòng 

Cúi xin Chư Phật đoái trông độ trì 

Trên đường Thế Giới cùng đi 

Việt Nam sẽ sáng như vì sao mai 

 

Trước là Đạo đức chói ngời 

Ai ai cũng biết sống đời vị tha 

Anh tài xuất hiện như hoa 

Trong mùa xuân mới, vang ca thái bình 

 

Những người vì lợi bán mình 

Biết hồi tâm để vẹn tình nước non 

Ngoại bang dòm ngó mưu toan 

Cũng hồi tâm để không còn hại nhau 

 

Bao năm xương trắng máu đào 

Giờ đây ai cũng khát khao thanh bình 

Đừng ai gây cuộc đao binh 

Trẻ thơ côi cút, gia đình ly tan 

 

Hãy nghe chuông buổi chiều vang 

Để theo bước Phật nhẹ nhàng an vui 

Đời là một giấc mơ thôi 

Trái tim từ ái trải nơi đất trời 

 

Tâm Vô Ngã rất thảnh thơi 

Thong dong siêu thoát Luân Hồi khổ đau 
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Chúng con thành kính nguyện cầu 

Người dân Việt biết thương nhau thật lòng 

 

Xóa đi nghiệp cũ cha ông 

Sông Gianh, Bến Hải đau lòng biết bao 

Bây giờ tình nghĩa đồng bào 

Vượt qua thù hận ngày nào chưa nguôi 

 

Xin thương yêu đến mọi người 

Chung tay xây dựng đất trời Việt Nam 

Diệt trừ ích kỷ tham lam 

Bỏ đi đố kỵ, bạo tàn, ghét ganh 

 

Tặng nhau sự sống hiền lành 

Giúp nhau sinh kế để thành công chung. 

Mai này nước Việt hưng long 

Góp vào Thế Giới đại đồng bao la 

 

Rạng ngời chân lý Phật Đà 

Từ bi rực sáng như là ánh dương 

Lòng người chỉ có tình thương 

Hành tinh chỉ có thiên đường mà thôi. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 3 lạy) 
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VĂN KHẤN CÚNG MÃN TẾT (MÙNG 3) 

Mâm lễ vật cúng: 

Bàn thờ Phật gồm: hương hoa, trái cây, đèn nến, trầm hương (nếu có), thức 

ăn chay thanh khiết (cơm, xôi, chè, bánh mứt,… không có thức ăn xào, kho, 

chiên,…) 

Bàn thờ Gia tiên (thờ tổ tiên, ông bà) chầu hướng về bàn Phật bày các lễ 

vật: 

+ Hương hoa, đèn nến 

+ Trầu cau, trà, nước uống, bánh kẹo, trái cây. 

+ Mâm cỗ ngày Tết: nên cúng thức ăn chay (Tuỳ theo sự chuẩn bị của 

mỗi gia chủ) 

Ngoài bàn thờ Phật và Gia Tiên, gia chủ có thể bày thêm 1 mâm cỗ riêng 

thịnh soạn, thanh đạm tại nhà (nên là thức ăn chay) tùy theo điều kiện. Mâm cỗ 

gồm có: ly hương, hương hoa, trái cây, đèn nến cùng thức ăn. 

Sau khi bày lễ thì đốt nến (đèn), thắp nén hương thơm lên bàn thờ Phật, bàn thờ 

Gia tiên và mâm cỗ riêng (nếu có) thành kính chắp tay khấn nguyện. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát 

Giờ này ngọ thời ngày mùng 3 Tết năm.........Tín chủ (chúng) con....................... 

Ngụ tại :........................................................... 

Chúng con thành tâm thiết lễ hương hoa lễ vật dâng cúng. Chúng con thành 

tâm thỉnh mời Mười Phương Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, 

cùng chư vị thiện thần Hộ Pháp và chư vị Thần Hoàng Thổ Địa xứ này lai lâm 

chứng giám cho chúng con. 
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Chúng con cũng phụng thỉnh ông bà Tổ tiên, chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, 

Tiên linh nội ngoại cùng cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc quang giáng 

chứng minh thụ hưởng lễ vật 

Tiệc xuân đã mãn 

Lễ tạ kính trình 

Rước tiễn tiên linh 

Lại về âm giới 

Buổi đầu năm mới 

Toàn gia mong đợi 

Lưu phúc lưu ân 

Ơn trên Tam Bảo 

Phù trì phù hộ 

Dương cơ âm mộ 

Mọi chỗ tốt lành 

Con cháu an ninh 

Vận hành khang thái. 

Ngưỡng nguyện Mười phương Tam Bảo, Long Thần Hộ Pháp, Chư vị Thổ 

Thần, Tiên linh nội ngoại từ bi gia hộ cho năm mới gia đình được bình yên và ổn 

định trong cuộc sống; cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn 

luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho 

vận đáo hanh thông, phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan bốn 

mùa không hạn ách nghĩ lo, để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp. 

Cây có cội, nước có nguồn, con người thì có Tổ Tiên Ông Bà, Cha Mẹ. 

Bổn phận con cháu chúng con phải đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục như 

trời cao biển rộng ấy. 

Cây có gốc mới tỏa cành, sanh ngọn 

Nước có nguồn mới bủa khắp rạch song 

Con người có Tổ có Tông 

Đừng quên nguồn gốc, mới không uổng công vun trồng. 
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Cúi xin cho các con cháu luôn luôn được khỏe mạnh, thông minh, học hành 

tấn tới, văn hay chữ tốt, thi cử đỗ đạt, nhu thuận hiếu hòa; kính trên nhường dưới, 

tu theo Phật pháp, tin sâu Nhân quả, biết tới Luân hồi, tìm về vô ngã, phước thọ 

tăng lên, vững nguyện quy y Tam Bảo, thuận dòng chánh giác, tai nạn tiêu trừ, 

thân tâm thanh tịnh. 

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến 

thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo. 

Con cúi xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng 

chứng giám lòng thành của chúng con. Con cúi xin Tam Bảo gia trì Phật lực cho 

các vị quá cố, cửu huyền thất tổ, Đa Sanh Phụ Mẫu được gặp ánh sáng hào quang 

của Chư Phật, chư Thánh Tăng soi tỏ phát tâm tỉnh giác, lìa khổ vô minh, khởi 

niệm từ bi, xa rời đường dữ, quy y Tam Bảo, đời đời sinh cõi lành an vui. Lại 

nguyện thế giới, nạn nhân chiến tranh, âm linh cô hồn đồng nương ánh sáng từ bi 

tiêu diêu tự tại. 

Khắp nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa nắng thuận hòa, kẻ mất siêu 

thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, người người 

thương yêu nhau, mọi người đều chứng thành Phật đạo. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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VĂN KHẤN CÚNG HƯƠNG LINH NGÀY TẾT 

Để viên tròn công đức, gia chủ có thể bày thêm một mâm cỗ cúng thí thực cho 

chư vị hương linh. Nếu có, bày mâm cỗ cúng thí thực thì bày trước cửa nhà, chuẩn 

bị vật thực đủ đầy, tốt nhất là cúng chay để chư vị hương linh thọ thực trong sự 

thanh khiết và an lành. Nên kiêng việc đốt quá nhiều vàng mã vì sẽ gây hao phí 

và ô nhiễm môi trường, nếu muốn các hương linh được siêu thoát tốt nhất nên 

làm những việc công đức rồi hồi hướng để chư vị thọ nhận một cách trọn vẹn 

nhất. Âm siêu thì dương thới, cõi âm siêu thoát thì cõi dương cũng được vạn sự 

hanh thông, gia đạo được bình an và may mắn trong năm mới. 

Sau khi thiết trí mâm cúng đầy đủ, gia chủ nguyện: 

Từ tâm thương khắp chúng sanh 

Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra 

Thỉnh mời trên dưới gần xa 

Hương linh tất cả đến mà thọ trai 

Hướng về giáo pháp Như Lai 

Quy y tu tập ngày mai an lành. 

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… Chúng con sửa biện hương hoa 

lễ vật, vật thực thơm ngon bày lên Linh án. Gia chủ chúng con thành tâm phát 

nguyện hiến cúng thí thực, ngưỡng nguyện trên mười phương chư Phật gia hộ 

cho hết thảy âm binh, cô hồn các chư vị hương linh khuất mặt, lẫn khuất quanh 

đây, các linh hồn chiến sĩ trận vong vì nước, các oan hồn không nơi nương tựa, 

xin về đây nghe văn khấn và thọ thực (thọ hưởng lễ vật). 

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 Lần) 

Tụng bài khấn cho hương linh: 

Nam Mô mười phương Phật 

Nam Mô mười phương Pháp 

Nam Mô mười phương Tăng 
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Xin từ bi gia hộ 

Cho hương linh quanh đây 

Về nghe kinh thọ thực 

Rồi Quy Y siêu thoát. 

Nguyện những thức ăn này 

Đầy khắp cả hư không 

Khiến vô số hữu tình 

Được ấm no đầy đủ 

Nguyện những thức ăn này 

Rất thơm lành ngon ngọt 

Khiến cho các hương linh 

Được an vui sung sướng 

Nguyện cho các hương linh 

Khi hưởng thức ăn này 

Được thấm nhuần Phật ân 

Hướng tâm về Phật pháp. 

Nguyện cho các hương linh 

Biết tôn kính Phật đà 

Chư Bồ Tát từ bi 

Chư Thánh Tăng giác ngộ. 

Nguyện cho các hương linh 

Biết thương yêu muôn loài 

Thường giúp đỡ mọi người 

Được an vui tốt đẹp 

Hương linh sống hiền lành 

Không gây tổn hại ai 

Không gây nên sợ hãi 
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Hoặc những điều tai họa 

Từ bỏ tâm hẹp hòi 

Những ganh ghét hơn thua 

Những ác độc hận thù 

Nhỏ nhoi và ích kỷ. 

Biết sống đời thanh bai 

Không chìm đắm vào trong 

Những lạc thú tầm thường 

Rượu chè và tính dục 

Hương linh không tham lam 

Không muốn nhiều cho mình 

Biết nghĩ đến chúng sinh 

Để nhường cơm sẻ áo 

Hương linh không nóng giận 

Biết điềm tĩnh an hòa 

Dù gặp cảnh khó khăn 

Vẫn an nhiên tự tại 

Hương linh không tự cao 

Nghĩ mình là thấp hèn 

Nên tôn trọng mọi người 

Và gắng công tu tập 

Xin chư Phật xót thương 

Khiến các hương linh này 

Thoát được nghiệp oan khiên 

Sinh về nơi cõi Phật 

Hương linh sẽ phát tâm 

Đến vô thượng Bồ Đề 

Nguyện độ khắp chúng sinh 

Cùng lên ngôi chánh giác. 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (21 lần) 
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Ba cõi luân hồi thật thảm thương 

Sanh sanh tử tử khổ vô lường 

Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng 

Quy y Tam Bảo thoát tam đồ 

Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến 

Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận 

Nguyện nhờ oai lực Mười phương Chư Phật hóa hiện thức ăn này thành vô 

lượng, vô biên khắp pháp giới để cho chư vị hương linh được hưởng thọ thực dài 

lâu và đầy đủ, gieo duyên lành từ đây với Phật pháp, xả bỏ ưu phiền, nhất tâm 

hướng thiện, quy y Tam Bảo, tin sâu Nhân quả, tránh xa điều ác làm các việc 

lành, tinh tấn tu hành, gây tạo vô lượng công đức lành rồi nương nhờ Phật lực 

sớm vãng sanh về cõi giới an lạc, đời đời không còn thối chuyển với Chánh pháp. 

Kính xin chư vị hương linh chứng minh thọ hưởng vật thực, độ trì cho 

những người hữu duyên tin hiểu Phật Pháp, vạn sự bình an, sở cầu tất ứng, hoạn 

lộ hanh thông, Đông thành Tây tựu, trú sở cát tường. 

Nghi thức cúng đã xong, kính thỉnh mời chư vị thọ nhận. 

 

 


