1. NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Giờ này, chúng con tại đạo tràng (nêu tên
Chùa), sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí
thập loại cô hồn, vất vưởng thê lương, đói
khát thảm thương, bỏ mạng chiến trường,
sông sâu biển rộng, chết ở đồng bằng, hoặc
nơi hoang dã, hoặc bị nạn tai, tan thây nát
thịt. Rất mong oan hồn yểu tử, núp bóng Từ
Quang, dự đàn thí thực, nương nhờ Phật lực,
siêu sinh Tịnh độ.
Những thương, đời hồ điệp biệt ly, mơ
màng hồn mộng! Luống khóc, kiếp phù du tụ
tán, thương tiếc ngỡ ngàng. Sống ở thác về,
cũng chẳng ra ngoài bốn loại. Lên trời xuống
đất đều là quanh quẩn sáu đường.
Cầu chư Phật thương chúng sinh phóng
quang tiếp dẫn. Mong Bồ-tát giáo hoá trời
người thoát khỏi trầm luân. Nay con phúng
tụng kinh văn, mong độ vong siêu thoát. Cúi
xin chư Phật xót thương, rũ lòng từ bi cứu bạt.
Nam-mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát Ma-ha-tát
(3 lần)

OOO
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2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời
thường trú trong mười phương.
(1 lạy) O
Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời
thường trú trong mười phương.
(1 lạy) O
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. TÁN HƯƠNG
(Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt
Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ
cùng tụng theo).

Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành
rưới ban.
Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO
4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con gặp được xin trì tụng
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần) OOO
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5. MÔNG SƠN THÍ THỰC
Nam-Mô Diệm Nhiên Vương Bồ-Tát Maha-tát.
(3 lần) O
Lửa bừng cháy bốn bên khủng khiếp,
Bao cô hồn đói khát trầm luân.
Muốn lìa khổ, về Tây phương,
Hoa Nghiêm kinh dạy tỏ tường như sau:
“Ai muốn biết vì sao có thể,
Phật ba đời giác ngộ, niết-bàn?
Nên xem pháp giới nhân duyên,
Do tâm đạo diễn, làm nên bao điều.” O
CHƠN NGÔN PHÁ ĐỊA NGỤC

Án, dà ra đế da ta bà ha.

(3 lần)

O

CHƠN NGÔN THỈNH CÔ HỒN

Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga
đa da.
(3 lần) O
CHƠN NGÔN GIẢI OAN KIẾT

Án, tam đà ra, dà đà ta bà ha.

(3 lần)

O
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Nam-mô Đại Phương Quảng Phật Hoa
Nghiêm Kinh.
(3 lần) O
Nam-mô thường trụ thập phương Phật O
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp O
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát O
Nam-mô Minh Dương Cứu Khổ Địa
Tạng Vương Bồ-tát
O
Nam-mô khải giáo A-nan-đà Tôn giả O
Quy ngưỡng Phật, bậc phước trí vẹn
toàn, giúp con giải phóng khổ đau.
O
Quy ngưỡng Pháp, nguồn tuệ giác từ
bi, giúp con sống trong hạnh phúc.
O
Quy ngưỡng Tăng, đoàn thể sống thanh
cao, giúp con tinh tấn thực tập.
O
Phật tử đã tạo bao nghiệp ác,
Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Phật tử hồi tâm mong chuyển nghiệp.O
Các loài đã tạo bao nghiệp ác,
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Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Các loài hồi tâm mong chuyển nghiệp. O
Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác,
Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Cô hồn hồi tâm mong chuyển nghiệp. O
Nguyện cứu độ chúng sinh các cõi,
Nguyện dứt trừ nghiệp tội, khổ đau,
Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu,
Nguyện thành quả Phật, thẩm sâu đạo vàng.
(3 lần) OOO
CHƠN NGÔN DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần) O
CHƠN NGÔN DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG

Án a lổ lặc kế ta bà ha.

(3 lần)

O

CHƠN NGÔN KHAI YẾT HẦU

Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da.
(3 lần) O
CHƠN NGÔN TAM MUỘI DA GIỚI

Án, tam muội da tát đoa phạm.

(3 lần)

O
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CHƠN NGÔN BIẾN THỰC

Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ
đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O
CHƠN NGÔN CAM LỒ THỦY

Nam-mô tô rô bà 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) O
CHƠN NGÔN NHỨT TỰ THỦY LUÂN

Án, noan noan noan noan noan. (3 lần) O
CHƠN NGÔN NHŨ HẢI

Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan.
(3 lần) O
Nam-mô Đa Bảo Như Lai
O
Nam-mô Bảo Thắng Như Lai
O
Nam-mô Diệu Sắc Thân Như Lai
O
Nam-mô Quảng Bát Thân Như Lai O
Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai
O
Nam-mô Cam Lồ Vương Như Lai O
Nam-mô A-di-đà Như Lai
(3 lần) O
Thần chú gia trì thức ăn pháp,
Cúng khắp mười phương các Phật tử.

8  NGHI THỨC CÔNG PHU CHIỀU

Nguyện đều no đủ, bỏ xan tham,
Thoát cõi u mê, về Tịnh độ.
Quy y Tam bảo, toả bồ-đề,
Rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ.
Phước đức đi theo kiếp tương lai,
Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận.

O

Thần chú gia trì thức ăn pháp,
Cúng khắp mười phương chúng mọi loài,
Nguyện đều no đủ, bỏ xan tham,
Thoát cõi u mê, về Tịnh độ.
Quy y Tam bảo, toả bồ-đề,
Rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ.
Phước đức đi theo kiếp tương lai,
Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.
Thần chú gia trì thức ăn pháp,
Cúng khắp mười phương các cô hồn.
Nguyện đều no đủ, bỏ xan tham,
Thoát cõi u mê, về Tịnh độ.
Quy y Tam bảo, toả bồ-đề,
Rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ.

O
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Phước đức đi theo kiếp tương lai,
Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận.

O

Tất cả các Phật tử,
Tôi nay xin cúng dường,
Thức ăn biến mười phương,
Phật tử cùng tiếp nhận.
Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả.
Tôi và các Phật tử,
Đều trọn thành Phật quả.

O

Tất cả các hữu tình,
Tôi nay xin cúng dường,
Thức ăn biến mười phương,
Hữu tình cùng tiếp nhận.
Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả.
Tôi và các hữu tình,
Đều trọn thành Phật quả.
Tất cả các cô hồn,
Tôi nay xin cúng dường,

O
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Thức ăn biến mười phương,
Cô hồn cùng tiếp nhận.
Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả.
Tôi và các cô hồn,
Đều trọn thành Phật quả.

O

CHƠN NGÔN THÍ VÔ GIÁ THỰC

Án, mục lực lăng ta bà ha.

(3 lần)

O

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng, tam bà phạ, phiệt nhựt
ra hồng.
(3 lần) O
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6. BÁT-NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu,
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê
Bô-dhi Sva-ha.
(3 lần) OOO
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7. VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ,
Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất
đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa,
tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ
ta bà ha.
O
8. CHƠN NGÔN PHỔ HỒI HƯỚNG

Án, sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát
cáp ra, ma ha, thính cáp ra hồng
(3 lần) O
A-di-đà Phật sắc thân vàng,
Tướng tốt không gì thể sánh ngang,
Mắt biếc lắng trong, trùm bốn biển,
Tu-di rực rỡ ngập hào quang,
Trong ánh quang minh vô số Phật,
Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàng.
Bốn mươi tám nguyện vì sinh chúng,
Chín loại noi đường, bến giác sang. O
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
O
Nam-mô A Di Đà Phật
(18 lần) O
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát
(3 lần) O
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Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát
(3 lần) OOO
9. TÁN LỄ

Xưng tán Tây Phương,
Cực Lạc thanh lương,
Sen vàng chín phẩm ngát hương,
Cây báu bảy hàng,
Nhạc trời reo vang.
Phật A-di-đà phóng ánh hào quang,
Hóa độ chúng sanh vô lượng,
Giáng cát tường.
Hiện tiền đệ tử tán dương,
Cầu sanh nước An Dưỡng
Hiện tiền đại chúng tán dương
Cùng sanh nước An Dưỡng.
O
10. KHUYẾN TU

Một ngày nữa sẽ qua,
Mạng sống rút ngắn dần,
Như cá vướng nước cạn,
Có gì đâu vui mừng?
Mọi người nên tinh tấn,
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Như cứu lửa cháy đầu.
Quán dòng đời biến đổi
Thận trọng, chớ buông lung.

O

11. SÁM CỨU ĐỘ VONG HỒN

Hỡi cô hồn trước sau tề tựu,
Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình.
Quán Âm, Địa Tạng oai linh,
Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất,
Noi tâm lành của Phật làm gương.
Ta Bà cực khổ trăm đường,
Xả buông thì được Phật thương cứu độ. O
Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển,
Và bao người ngộ độc bỏ thân,
Nghe chuông thức tỉnh dần dần,
Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.
Hỡi cô hồn chết thiêu chết chém,
Hổ giảo thân, bị yểm bị trù.
Kíp tìm kinh kệ sớm tu,
Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.
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Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa,
Chết phong ba, chết giữa núi non.
Khi nghe chuông giục boong boong,
Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.
Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi,
Nương gió mây, phảng phất lời xưa.
Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa,
Những người gian ác dối lừa Phật tiên. O
Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn,
Cùng những hồn số vắn vô danh.
Hãy nghe Kinh kệ ăn năn,
Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.
Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm,
Đã hủy mình, chết lụn căm gan,
Sớm nghe Kinh kệ, lời vàng,
Phật liền chỉ lối chỉ đàng hồn tu.
Xin hồn tỉnh hướng về Phật tổ,
Đấng từ bi cứu độ vong linh.
Bao hồn sinh tử, tử sinh,
Hôm nay hồn được nghe Kinh pháp mầu. O
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12. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Tụng kinh tu tập, phước tăng,
Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi.
Nguyện cho tất cả trời người,
Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. O
Nguyện trừ ba chướng trầm luân,
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng.
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,
Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. O
Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương,
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh,
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O
Nguyện đem công đức tạo thành,
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài,
Rải ban hạnh phúc muôn nơi,
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu.
(3 xá) OOO
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14. LỜI NGUYỆN CUỐI

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Lạc bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng mong giải thoát.
Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật.
Nguyện dùng từ lực, tiếp độ hàm linh. O
Nay đại chúng vì các vong hồn:
Ruổi vào âm cảnh vội bỏ dương trần,
Ngại ngùng đường lạ thiếu đỡ nâng,
Xin nguyện Phật từ bi gia hộ,
Phóng hào quang đưa về Tịnh độ.
Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ-tát,
Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chúng sanh.
Thần về an dưỡng, nghiệp bỏ trần lao,
Sen vàng chín phẩm nở hoa,
Pháp thân Phật Di-đà thọ ký.
O

Chúng con phát nguyện:
Tạo thêm công đức, dứt hết lỗi lầm,
Phủi sạch não phiền, trau dồi tuệ giác.
Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa,
Tinh tấn sớm trưa, sớm thành Phật đạo. O
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO
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15. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh
Giác ngộ, phát tâm lành.

(1 lạy) O

Con xin nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác, từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.

(1 lạy) O

Con xin nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh
Hòa hợp, thương mến nhau.

(1 lạy)

O

