
NGHI CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN 
 
 
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)  
 
  Về đi thôi hề sao không về  
  Thân về cõi tịnh chín sen ghi  
  Nguyện theo tiếp dẫn Di Đà Phật  
  Đồng niệm Di Đà thôi về đi. 
 Nam mô bộ bộ đế rị đà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần) 
 
 Đốt nén hương thơm, chí tâm bái thỉnh: 
 Trời đẻ, đất nuôi, đức che chở lấy gì lường kịp.  Nước nguồn, cây gốc, công bón 
vun biết sánh chi tầy.  Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do Tổ tiên gây dựng mà nên.  Nọ 

lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức chất chồng mới có.  Hiểu đạo nghĩa mới thành gần 
gũi, rõ nguồn cơn sẽ chẳng cách xa.  Dù âm dương, u hiển khác nhau, nhưng Phật 
pháp dắt dìu thật dễ. 
 Duyên nay: Tại nước Việt Nam, thành phố _____, chúng con _______ đứng trước 
bàn thờ tổ tiên ông bà, đốt nén hương lòng, sửa soạn trai nghi, thành tâm kiền thỉnh:  
chư vị Tổ tiên, nội ngoại cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bác, chú, cô, thím, anh, chị, 
em, xa gần hết thảy.  (Cùng chân linh thân phụ _______, pháp danh ______, / thân mẫu 
_______, pháp danh _______). 
 Xin nguyện chư hương linh, trượng phép mầu tựa nương chư Phật, nhờ chân 
ngôn bí mật tối linh, về đây thọ hưởng đan thành, nén hương, bát nước, cơm canh cúng 
dường. 
 

Lại đốt hương thơm, đôi phen triệu thỉnh: 
 Công Tổ tiên non cao biển rộng, phận cháu con phải cúng, phải thờ, nén hương 
nghi ngút khói đưa, chư linh phảng phất như vừa đâu đây.  Từ bé rồi đến lúc lớn khôn, 
công cha dưỡng như trời cao, non lớn.  Chiếm lấy ướt để nhường khô ráo, công mẹ nuôi 



bằng đất rộng, sông sâu. Lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sanh thành, ý những tưởng noi 
gương ân tiên tổ. 
 Duyên nay: Tại nước Việt Nam, thành phố _____, chúng con _______ đứng trước 
bàn thờ tổ tiên ông bà, đốt nén hương lòng, sửa soạn trai nghi, thành tâm kiền thỉnh:  
chư vị Tổ tiên, nội ngoại cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bác, chú, cô, thím, anh, chị, 
em, xa gần hết thảy.  (Cùng chân linh thân phụ _______, pháp danh ______, / thân mẫu 
_______, pháp danh _______). 
 Xin nguyện chư hương linh, trượng phép mầu tựa nương chư Phật, nhờ chân 
ngôn bí mật tối linh, về đây thọ hưởng đan thành, nén hương, bát nước, cơm canh cúng 
dường. 
 
 Lại đốt  hương thơm, ba phen triệu thỉnh: 

Trời cao vòi vọi, đất rộng thênh thang.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ 
người đào giếng. Nhớ công đức cha sanh mẹ dưỡng, khác nào như bể rộng, sông sâu.  

Nền nhân, cội phúc là đâu?  Phận con cháu phải nghĩ câu báo đền.  Nay thời tiết nhân 
duyên vừa đến, trước từ đường thân quyến tề qui, tụng kinh niệm Phật gia trì, nghe câu 
triệu thỉnh, hồn về phó trai. 
 Duyên nay: Tại nước Việt Nam, thành phố _____, chúng con _______ đứng trước 
bàn thờ tổ tiên ông bà, đốt nén hương lòng, sửa soạn trai nghi, thành tâm kiền thỉnh:  
chư vị Tổ tiên, nội ngoại cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bác, chú, cô, thím, anh, chị, 
em, xa gần hết thảy.  (Cùng chân linh thân phụ _______, pháp danh ______, / thân mẫu 
_______, pháp danh _______). 
 Xin nguyện chư hương linh, trượng phép mầu tựa nương chư Phật, nhờ chân 
ngôn bí mật tối linh, về đây thọ hưởng đan thành, nén hương, bát nước, cơm canh cúng 
dường. 
 Nam mô An Bảo Tọa Bồ tát ma ha tát. (3 lần) 
 
 An tọa đã xong, kinh có chân ngôn Sái tịnh, nhất tâm trì tụng: 
 



Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ 
chủ lệ chuẩn đề ta bà ha (3 lần) 

 
 Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát ma ha tát. (3 lần) 
    
 Cơm chay thanh khiết, nghi ngút hương bay, kinh có chân ngôn Khai yết hầu, 
nhất tâm trì tụng:  
 Án, bộ bộ đế, rị già đa, rị đát đa, nga đa da. (3 lần) 
 Án, tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần) 
 
 Giờ đây, chân linh giáng phó, tịnh hồn lai lâm, nương chân ngôn Tam muội da 
giới, yết hầu tự khai, không bị nghẹn ngào, thọ hưởng ngon lành các món pháp thực.  
Hiện tiền chúng con _______, sắm đủ các thứ hương trai thanh tịnh, hết lòng dâng hiến.  
Kinh có chân ngôn Biến thực, nhất tâm trì tụng: 

 
 Biến thực chân ngôn: 

Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hồng.  
(3 lần) 

 
Cam lộ thủy chân ngôn: 
Nam mô tô rô ba da, đát tha nga đa da, đát điệt tha: án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, 
bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) 

 
Nhất tự thủy luân chân ngôn: 
Án, noan noan noan noan noan. (3 lần) 

 
Nhũ hải chân ngôn: 
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, án noan. (3 Lần) 

 
Phổ cúng dường chân ngôn: 



Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) 
 

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát ma ha tát. (3 lần) 
 

Đến đây chú thực đã xong, nay có cấp phó điệp văn, kính nên tuyên đọc: 
  
 Thiết bày nghi cúng tổ tiên pháp đàn, cấp phó chân linh 
 Hôm nay: Tại nước Việt Nam, thành phố ______, chúng con là _______, đứng 
trước bàn thờ tổ tiên ông bà,  đốt nén hương lòng, sửa soạn trai nghi, thành tâm kiền 
thỉnh:  chư vị Tổ tiên, nội ngoại cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bác, chú, cô, thím, anh, 
chị, em, xa gần hết thảy.  (Cùng chân linh thân phụ _______, pháp danh ______, / thân 
mẫu _______, pháp danh _______). 
 Thiết nghĩ chư chân linh: 
 Sanh trong trần thế, dễ hay đâu tội phước mà lường. 
 Chết xuống âm cung, thật khó biết đắm chìm để cứu. 
 Tuân lời Phật dạy:  Muốn cho siêu thoát, phải nhờ phước lực mới nên.  Vì vậy, 
hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng con sửa soạn trai diên, hành khoa chúc  thực, 
niệm Phật Di Đà, đọc câu Sái tịnh, tụng chú Vãng sanh. 
 Nay theo đúng phép, cấp bản Điệp văn để chân linh: chư vị Tổ tiên, nội ngoại 
cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bác, chú, cô, thím, anh, chị, em, xa gần hết thảy, (cùng 
chân linh thân phụ _______, pháp danh ______, / thân mẫu _______, pháp danh _______, 
) giữ lấy làm tin. 
 Kính chúc chư chân linh:  Nhờ diệu pháp thẳng về nơi tịnh độ, bên đài sen mặc 
sức tiêu dao.  Nương điệp văn mau thoát chốn u đồ, trong ao báu thỏa lòng tắm gội, hết 
điều sanh diệt, không có lại qua. 
 

Lập tại nước Việt Nam, thành phố ______, số nhà ______. 
 Đương đàn pháp sự, Phật tử ______ phụng hành. 
  

Đến đây, văn điệp tuyên đọc đã xong, đối trước bàn thờ, lửa trần thiêu hóa. 



 
(Tuyên điệp xong, tụng Bát nhã Tâm kinh, thiêu hóa điệp văn, hoặc có thể tụng thêm kinh Di 
Đà, vừa dứt kinh, rồi bạch:) 

  
Trộm nghĩ, nhân sanh thế sự giống như lá tốt hoa tươi, đại hạn đến kỳ nào khác 

sương mai móc sớm. Đức Phật thân dài một trượng sáu mà còn tịch diệt chốn song lâm.  
Lão Quân nấu luyện thuốc trường sinh vẫn là chung quy thệ thủy.  Thương thay! Bành 
Tổ sống đến tám trăm năm.  Xót vậy! Nhan Hồi chết lúc ba mươi hai tuổi.  Tuy nói rằng 
già trẻ chẳng đồng, nhưng việc sống chết lại bình đẳng.  Ví như, Tam hoàng  thọ mạng 
đâu khỏi luân hồi, Ngũ đế Thánh quân khó níu bất tử.  Diệu dược Thần Nông chẳng 
chữa được người mạng tận, linh đan Biển Thước khó mà cứu kẻ số chung.  Tần Thủy 
Hoàng dời núi lấp biển thế mà mạng táng Sa Khâu, Sở Bá Vương khí lực bạt sơn vẫn 
phải Ô Giang tự vận.  Tề Cảnh Công ngàn cỗ tuấn mã cuối đời than oán nơi cổng làng; 
Hán Hàn Tín thập đại công lao chống trả mong sống thêm tại thế.  Mạnh Thường Quân   
ba ngàn kiếm khách, mỗi mỗi mất thân; Khổng Phu Tử bảy hai hiền giả, người người 
đâu nữa. Thảm thay Chu, Tần, Hán, Ngụy lâu đài phủ trống chốn hoang vu.  Thương 
thay Tấn, Tống, Tề, Lương quan quách vùi sâu nơi quạnh quẽ.  Thánh xưa hiền trước, 
đã từng chất vàng chứa ngọc, đã từng áo tía đai vàng, đã từng đoạt lợi tranh danh, đã 
từng khoe văn diễu võ.  Chao ôi ! Nhân sanh như nước chảy về đông, chí tỏ anh hùng 
Đẩu Ngưu xông, ba tấc khí tồn ngàn muôn dụng, một buổi vô thường vạn sự không.  
 
  Hết thảy núi non có lúc lở sạt 
  Hết thảy sông ngòi có ngày khô kiệt  
  Hết thảy cây rừng đều sẽ tàn lụi 
  Hết thảy muôn vật đều phải hư hoại 
  Mọi việc ân ái rồi sẽ ly biệt  
  Mọi điều phiền não cũng dần tan hết 

Mẫu tử tình thâm sáng nay đoạn tuyệt 
  Duy có pháp thân thường trụ bất diệt. 
 



 Than ôi! Đời người trăm tuổi mau như việc búng ngón tay, có khác gì chiếc lá trôi 
xuôi, hay tương tự trời Tây thỏ lặn.  Đập hòn đá mong tìm ánh lửa, bóng ngựa câu bên 
cửa thoáng qua, ngọn đèn lu trước trận phong ba, hạt móc sớm treo đầu ngọn cỏ.  
Thuyền đã tới bờ, cây vừa độ mục, chớp mắt ôi thôi chỉ thấy sáng lòe.  Sao tình si còn 
nhiều vướng vít, mà ý hoài rối rít tơi bời.  Lưới trần gian khin khít muôn trùng, ý vẫn để 
trong vòng lăn lộn.  Cảnh ái thằng nút thắt ngàn khoen, tình vẫn hướng vào nơi trói 
buộc.  Núi mạn chất chồng, gò đống chỗ chỗ trưng bày, lòng tham sâu thẳm, biển khơi 
dòng dòng cuộn đến.  Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật, mới mong về cõi tịnh yên vui.   

Giờ đây chân linh đã nghe câu kệ vô sanh, liền vượt thoát nhân duyên hữu lậu.  
Xin chân linh hãy lắng lòng nghe niệm bài kệ Hàng ma, cùng với chân linh, nay nên phó 
chúc: 
 
  Lửa mồi ánh chớp có gì đâu 
   Ân ái sao còn quấn quít nhau 

  Một túi da khô đầy bảo vật 
  Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu 
  Luân hồi, sống chết ai là khỏi 
  Tờ lệnh Diêm la kíp tới mau 
  Phúc, tội tóc tơ bày rõ hết 
  Phân minh sổ sách trước như sau 
  Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp 
  Khóc thét, kêu gào tránh được đâu 
  Hối lại tu hành e đã muội 
  Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu 
  Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước 
  Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu 
  Một điểm chân như ai nấy sẵn 
  Thoát vòng sanh tử, niệm lên mau.  
 



 Chư chân linh lắng nghe câu kệ Hàng ma rồi, cùng xưng Tây phương tứ Thánh 
bảo hiệu, tùy niệm vãng sanh, Tây phương thấy Phật. 
 
(Niệm tứ Thánh bảo hiệu) 

 
  Chim bay, thỏ chạy, gấp như thoi 
  Cảm thương nhân sanh được bao là 

  Chỉ có tây phương an lạc nhất 
  Hàn Sơn, Thập Đắc cười bao la 
  Mau mau giác ngộ 
  Khuyên chớ dần dà  
  Trở về nương tựa  

Nương tựa gặp Di Đà 
  A Di Đà Phật. 
 Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) 
 
  Nào ai chứa ngọc với vàng ròng 
  Khó mua vô thường chẳng đến thăm 
  Chỉ có tây phương an lạc nhất 
  Hàn Sơn, Thập Đắc cười trầm ngâm 
  Mau mau giác ngộ 
  Khuyên chớ ngại ngần 
  Trở về nương tựa  

Nương tựa gặp Quán Âm. 
  Quán Thế Âm Bồ Tát. 
 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) 
 
  Đời người thất thập cổ lai hy 
  Trăm năm kiếp sống bóng câu đi 
  Chỉ có tây phương an lạc nhất 
  Hàn Sơn, Thập Đắc cười hoan hỷ 



  Mau mau giác ngộ 
  Khuyên chớ ngại nghi 
  Trở về nương tựa  

Nương tựa gặp Thế Chí 
  Thế Chí Đại Bồ Tát. 
 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) 
 
  Nam Kha giấc mộng nấu hoàng lương 
  Cảm thương nhân sanh chẳng cửu trường 
  Chỉ có tây phương an lạc nhất 
  Hàn Sơn, Thập Đắc cười tán dương 
  Mau mau giác ngộ 
  Khuyên chớ suy lường 
  Trở về nương tựa  

Nương tựa gặp Thanh Tịnh 
  Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) 
 
  Nguyện sanh Cực lạc cảnh tây phương 
  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
  Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh 
  Bồ tát bất thốt là bạn hữu. 
 

Liên trì hải hội 
  Di Đà Như lai 
  Quan Âm, Thế Chí ngồi liên đài 
  Tiếp dẫn lên kim giai 
  Thệ lớn rộng khai 
  Nguyện khắp thoát trần ai. 
    



Tất cả pháp hữu vi  
Như mộng, huyễn, bọt, bóng 

  Như sương, như điện chớp 
  Nên quán tưởng như thế. 
 
  Chư hành vô thường 
  Là pháp sanh diệt 
  Sanh diệt diệt rồi 
  Tịch diệt là vui. 
 
 Giờ đây chân linh  chư vị Tổ tiên, nội ngoại cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bác, 
chú, cô, thím, anh, chị, em, xa gần hết thảy, (cùng thân phụ ______, pháp danh 
________, / thân mẫu ______, pháp danh ______ ).  Xin nguyện, tánh chân chẳng muội, 
tham dục sạch không, mãi thoát cõi sống chết nhân gian bởi căn trần, liền vào nhà báu 

sáng Như lai do không hải.  Đức Quán Âm nhậm tình bầu bạn, ngài Thế Chí niệm nghĩa 
trúc mai, ao tám đức mặc tình tắm mát, đài chín sen thỏa chí dong chơi.  Thần về cõi 
tịnh, nghiệp bỏ trần ai, sen nở đoá hoa thượng phẩm, Phật trao thọ ký một đời.   
 

Kinh có chân ngôn Vãng sanh, nhất tâm trì tụng: 
 
   Nam mô a di đa bà dạ 
   Đa tha già đa dạ 
   Đa địa dạ tha 
   A di rị đô bà tỳ 
   A di rị đa tất đam bà tỳ 
   A di rị đa tỳ ca lan đế 
   A di rị đa tỳ ca lan đa 
   Già di nị, già già na 
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 
  Nam mô Sanh Tịnh Độ Bồ tát ma ha tát. (3 lần) 
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