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Mẫu sớ cúng lễ tất niên năm Tân Sửu 2021 

Phục dĩ 

Thánh công tham tán tiệm hồi ngọc luật chi xuân thiên ý trùng hàn dục tống lạp mai chi tuyết tuế diệc mạc chỉ tế dĩ an chi 

Viên hữu:....................................... 

Việt Nam quốc:...................................... 

Thượng phụng 

Phật hiến cúng 

......thiên tiến lễ 

Tạ ân tất niên tập phúc nghênh tường cầu vạn an sự 

Nhương chủ:............................................. 

Cao ngự phủ giám phàm tình ngôn niệm tuế nguyệt như lưu nãi thiên thì chi mặc vận thủy chung bất thất tư tự sự chi khổng minh 

Cố quyên cát nhật vi hi đông vu bá chu thi thập nhi cát tính dĩ tế công xã thùy nguyệt lệnh chi văn cố 

Tư đại lữ sao thanh tam bách lục tuần tương tận chị thử nhị dương ứng độ thất thập nhị hầu sơ chu thành khả thông 

Thần liêu dĩ tốt tuế do thị kim nguyệt cát nhật kiền bị phỉ 

Cụ hữu sớ văn mạo thân 

Thượng tấu 

Cung duy 

Thập phương vô lượng thường trụ tam bảo 

Nam mô sa bà giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật 

Nam mô tam thừa đẳng giác chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng 

Tam giới thiên chủ tứ phủ vạn linh công đồng đại đế 

Cung vọng 

Duệ gián tập hi kim luân thường chuyển tự chính nguyệt nhi kết nguyệt hồng đăng khai cát khánh chi hoa quá kim niên phục lai 

niên lục 

Trúc báo bình an chi tự phúc lộc thường xuân chi cảnh phục dĩ nhi lai tai ương biến quái chi tường kim đương thỉnh giải 

Đãn thần hạ tình vô nhân kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ. 

Thiên vận...niên...nguyệt...nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ. 
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