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Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. 

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. 

Con kính lạy Thần tài vị tiền. 

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. 

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. 

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy năm 2020 

Tín chủ chúng con là….. 

Ngụ tại……. 

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. 

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. 

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản 

cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, 

Thần tài vị tiền và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. 

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. 

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, 

thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. 

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con 

và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, 

gia đạo hưng long. 

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám! 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). 
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