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LỄ VẬT CÚNG VÀ KHẤN VÁI 

   

 

1./CÚNG PHẬT- BỒ TÁT QUAN ÂM :    

* Ngày vía Phật Thích Ca : 8.2 Âm lịch , 15.4 Âm lịch, 8.12 Âm lịch . 

* Ngày vía Quan Âm :   19.2 Âm lịch , 19.6 Âm lịch, 19.9 Âm lịch. 

Lễ vật : Bông , trái cây, 2 đèn cầy, 3 chung nước, 3 cây  nhang. Mùng 1 , rằm mỗi tháng và các ngày 

vía cúng thêm 3 chén cơm trắng thật đầy . 

Khấn vái : Nam Mô Thập Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, chứung minh 

cho  Đệ tử : .........tuổi .....với lòng thành kính dâng Hương Hoa Đăng, Phẩm vật, cầu nguyện Chư Phật- 

Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho gia đình bình an mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, sở cầu như ý . (Lạy 3 lạy). 

2./ CÚNG ÔNG ĐỘ MẠNG VÀ BÀ MẸ SANH - MẸ ĐỘ : 

  * Ngày vía Ông Quan Thánh : 13.1 Âm lịch, 24.6 Âm lịch. 

  * Ngày vía 12 Bà Mẹ Sanh  : 9.9 Âm lịch. 

Lễ vật : Bông trái cây, 2 đèn cầy, 3 chung nước,. Mùng 1, rằm cúng thêm 3 chén cơm trắng. Ngày vía 

cúng thêm xôi chè , trầu cau. 

Khấn vái : Nam Mô ngũ Công Vương Phật – Quan Thánh Đế Quân .Cữu Thiên Huyền Nữ - Chúa 

Tiên Chúa Ngọc- Thập Nhị Cô Bà . 

  Phù hộ bổn mạng gia đình bình an , mạnh khỏe , làm ăn phát đạt, sở cầu như ý .  

3./ CÚNG THẦN TÀI THỔ ĐỊA- ĐẤT ĐAI VIÊN TRẠCH: 

Lễ vật : Bông , 5 thứ trái cây , 3 chung nước trà , 5 chung rược trắng , 2 đèn cầy , 5 cây nhang , 1 bộ 

tam sên , vàng bạc ..... 

Khấn vái : Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần - Tiền Hậu Địa Chủ -Tài Thần – Thành Hoàng Bổn 

Cảnh - Đất Đai Viên Trạch – Chư Vị Tôn Thần đồng lai chứng giám .Con tên :....tuổi .....nay ngày lành 

tháng tốt con cúng ...............xin Chư Vị gia hộ cho gia đình được bình an mạnh khỏe , làm ăn phát đạt , 

gặp nhiều may mắn , sở cầu như ý . 

4./ CÚNG ÔNG  TÁO: 

  Lễ vật : Bông , trái cây , 2 đèn cầy , 3 chung rượu , 1 bộ tam sên , vàng bạc . 

Khấn vái :Táo Phủ Thần Quân – Chư vị Táo Thần đồng lai chứng giám .Con tên .... tuổi ..... xin Chư 

Vị gia hộ cho gia đình bình an , mạnh khỏe , làm ăn phát đạt ,, sở cầu như ý. 

5./ CÚNG BÀN THIÊN :Lễ vật:Bông , trái cây , 3 chung nước trà , vàng bạc . 

                 Khấn vái : Hoàng Thiên Hậu Tổ chứng minh gia hộ con tên ....tuổi ....Nay .....xin Chư Vị gia hộ cho 

trong nhà được bình an mạnh khỏe, làm ăn phát đạt , sở cầu như ý . 

6./CÚNG  KHẨU MÔN :Lễ vật : Bông , trái cây , 3 chung nước trà , vàng bạc . 

                          Khấn vái : Khẩu Môn Địa Thổ ,Chư Vị Tôn Thần đồng lai chứng giám  con tên ...tuổi ....xin Chư Vị                                            

gia hộ cho trong nhà mạnh khỏe, làm ăn phát đạt , sở cầu như ý  

       7./ CÚNG CÔ HỒN: 

7./ CÚNG CÔ HỒ  Lễ vật : Bông , trái cây , 2 đèn cầy , 3 chung trà, vàng bạc, 3 chung rượu , bánh kẹo , mía , chuối , đậu 

phộng , cháo , gạo , muối sữa 

Khấn vái : Tứ Sanh Lục Đạo , Thập Loại Cô Hồn , Chiến Sĩ Trận Vong , Đồng Bào Tử Nạn ,Oan Hồn 

Uổng Tử , Nhứt Thiết Nam Nữ đẵng lai đáo án tiền thọ tài hưởng thực phù hộ cho trong nhà được bình 

an mạnh khỏe , làm ăn phát đạt , sở cầu như ý .   


