
 

 

Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ Miễn Phí 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 

Bài cúng lễ tất niên thần linh 

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần. 

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân 

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần 

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần 

Con kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần 

Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong khu vực này. 

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………… 

Tuổi: …………………......... 

Ngụ tại: ………… 

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả 

đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Qua một năm làm ăn, chúng con xin dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì 

cho chúng con mọi sự an lành và may mắn. 

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 Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn 

Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này. 

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín 

chủ chúng con, toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở 

mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. 

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Phục duy cẩn cáo! 
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