
NGHI THÖÙC CUÙNG THÍ THÖÏC 

I/ THÆNH HÖÔNG LINH 

 Töø taâm thöông khaép chuùng sinh 

 Trai dieân phaåm vaät loøng thaønh baøy ra 

 Thænh môøi treân döôùi gaàn xa 

 Höông linh taát caû ñeán maø thoï trai 

 Höôùng veà giaùo phaùp Nhö Lai 

 Quy y tu taäp ngaøy mai an laønh.  

Hoâm nay laø ngaøy…… thaùng….. naêm………………. taïi…………………….. , gia chuû……………………………………………………… 

phaùt nguyeän hieán cuùng thí thöïc. Ngöôõng nguyeän möôøi phöông Chö Phaät töø bi gia hoä, tieáp ñoä cho 

taát caû chö höông linh taïi ñaây, cuøng chö höông linh quanh ñaây, cuøng heát thaûy aâm binh, coâ hoàn veà 

ñaây nghe kinh vaø thoï thöïc. Nguyeän caàu cho taát caû höông linh xaû boû öu phieàn, quy y Tam Baûo, 

traùnh xa ñieàu aùc, laøm nhöõng vieäc laønh, sôùm sieâu thoaùt veà caûnh giôùi an laïc.  

Nam moâ Sieâu Laïc Ñoä Boà Taùt (3 laàn) 

 

II/ CUÙNG THÍ THÖÏC 

Nam mô mười phương Phật 

Nam mô mười phương Pháp 

Nam mô mười phương Tăng 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát 

Xin từ bi gia hộ 

Cho hương linh quanh đây 

Về nghe kinh thọ thực 

Rồi quy y siêu thoát. 

Nguyện những thức ăn này 

Đầy khắp cả hư không 

Khiến vô số hữu tình 

Được ấm no đầy đủ. 

Nguyện những thức ăn này 

Rất thơm lành ngon ngọt 

Khiến cho các hương linh 

Được an vui sung sướng. 

Nguyện cho các hương linh 

Khi hưởng thức ăn này 

Được thấm nhuần Phật ân 

Hướng tâm về Phật pháp. 

Nguyện cho các hương linh 

Biết tôn kính Phật Đà 



Chư Bồ Tát từ bi 

Chư Thánh Tăng giác ngộ. 

Nguyện cho các hương linh 

Biết thương yêu muôn loài 

Thường giúp đỡ mọi người 

Được an vui tốt đẹp. 

Hương linh sống hiền lành 

Không gây tổn hại ai 

Không gây nên sợ hãi 

Hoặc những điều tai họa. 

Từ bỏ tâm hẹp hòi 

Những ganh ghét hơn thua 

Những ác độc hận thù 

Nhỏ nhoi và ích kỷ. 

Biết sống đời thanh bai 

Không chìm đắm vào trong 

Những lạc thú tầm thường 

Rượu chè và tính dục. 

Hương linh không tham lam 

Không muốn nhiều cho mình 

Biết nghĩ đến chúng sinh 

Để nhường cơm sẻ áo. 

Hương linh không nóng giận 

Biết điềm tĩnh ôn hòa 

Dù gặp cảnh khó khăn 

Vẫn an nhiên tự tại. 

Hương linh không tự cao 

Nghĩ mình là thấp hèn 

Nên tôn trọng mọi người 

Và gắng công tu tập. 

Xin Chư Phật xót thương 

Khiến các hương linh này 

Thoát được nghiệp oan khiên 

Sinh về nơi cõi Phật. 

Hương linh sẽ phát tâm 

Đến Vô Thượng Bồ Đề 

Nguyện độ khắp chúng sanh 

Cùng lên ngôi Chánh Giác. 

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần) 



III/ PHUÏC NGUYEÄN 

 Nam Moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät 

 Nam Moâ Ñaïi Töø Di Laëc Toân Phaät 

 Nam Moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt 

 

Sanh sanh töû töû luaân hoài 

Voâ minh tham aùi daãn loâi saùu ñöôøng 

Bieát bao aân oaùn ñoaïn tröôøng 

Bôø meâ neûo döõ cöù nöông theo hoaøi 

Nguyeän caàu giaùo phaùp Nhö Lai 

Höông linh tænh ngoä ñeâm daøi voâ minh 

Vun boài phöôùc ñöùc taâm linh 

Con ñöôøng giaûi thoaùt quang vinh höôùng veà. 

 

Hoặc: 

Đời người khác thể phù du 

Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng 

Nếu không sớm biết hồi đầu 

Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu 

Xuống lên ba cõi mịt mù 

Oan khiên nghiệp chướng bao giờ được ngưng.  

 

Ngöôõng nguyeän Möôøi phöông Chö Phaät, Chö Ñaïi Boà Taùt, Chö Hieàn Thaùnh Taêng thuøy töø gia hoä, 

tieáp ñoä, cho tất cả chư hương linh được yên ổn, ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều 

việc lành, rồi nhờ Phật lực sớm được vãng sanh về cõi an lạc, cuøng phaùp giôùi chuùng sanh ñoàng thaønh 

Phaät ñaïo. Nam Moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät. 

 

V/ TAM TÖÏ QUY Y 

Töï quy y Phaät, nguyeän cho chuùng sanh, hieåu saâu ñaïo caû, phaùt taâm voâ thöôïng. 

Töï quy y Phaùp, nguyeän cho chuùng sanh, thaáu roõ kinh taïng, trí tueä nhö bieån. 

Töï quy y Taêng, nguyeän cho chuùng sanh, taâm yù hoøa hôïp, bieát thöông meán nhau. 


