Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh TPCL
Nghi Thức Cầu Siêu Đơn Giản
Nếu Không Có Chư Tăng Ni
Trước bàn thờ Phật:

I.
1. Lễ Phật (3 lễ)

2. Tụng kinh A-Di-Đà (thân quyến làm Trai-Chủ)
3. Tán A-Di-Đà Phật
4. Niệm Phật Miên Mật (Ngồi niệm theo máy)
5. Nguyện Vãng Sanh (Đứng)
6. Hồi Hướng Công Đức (Tán)
7. Hồi Hướng Sám Hối Vãng Sanh (đọc bản ngang)
8. Lễ Phật (3 lễ - viên mãn)
II.

Trước bàn thờ vong:

(Thân quyến trai chủ, đồng tu hộ niệm)

1. Khấn Nguyện (đại diện thân quyến)
2. Chủ lễ khai thị:
Nam mô A-Di-Đà Phật
Hỡi Hương Linh (tên... Pháp danh...)
Hôm nay là ngày (tuần thất thứ 1, thứ 2..., chung thất... ) tất cả gia thân
quyến thuộc đang quỳ trước linh tiền đồng lòng khấn nguyện cầu siêu
cho Hương Linh.
A-Di-Đà Phật phát đại thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trên 10
phương pháp giới, ai nghe danh hiệu Ngài mà phát lòng tin tưởng niệm
danh hiệu Ngài cầu sanh Tịnh-độ đều được Phật tiếp độ về miền CựcLạc, thoát cảnh đọa đày, hưởng đời an vui cực-lạc vô sanh vô tử.
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Hương Linh đang ở trong cảnh luân hồi, chịu nhiều đau khổ! Nay có
duyên lành, nghe được danh hiệu A-Di-Đà Phật, mau mau giác ngộ kịp
thời, niệm: (đọc lớn)

A... Di... Đà... Phật.... (Rồi xướng lớn và ngân dài)
Cầu....... Sanh....... Tịnh....... Độ..... (tất cả 4 lần)
(Đại chúng cùng xướng câu dưới đây, trai chủ vừa xướng vừa lạy: lạy
xuống tại chữ "A", lên tại chữ "Phật")

A....... Di....... Đà....... Phật....... (tất cả 4 lần)
3. Xướng tán: (Thân quyến cùng quỳ)
A-Di-Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang mình vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung Hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên (Chuông) (Nghe tiếng chuông, thân quyến
cùng đứng lên để chuẩn bị lạy)
Tứ (xuống) thập bát nguyện độ chúng sanh (lên).
Cửu (xuống) phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn(lên)
Nam (xuống) mô Tây-Phương Cực-Lạc thế Giới (Chuông) (lên), đại từ
đại bi (nhấp chuông)(xá) A-Di-Đà Phật.

4. Niệm Phật 6 chữ:
Nam Mô A-Di-Đà Phật ..... (khoảng 1-2 phút)

5. Niệm Phật 4 chữ:
A-Di-Đà Phật ..... (khoảng 10-15 phút)

6. Khai thị (Chủ lễ)
Hỡi Hương Linh (tên... Pháp danh...)
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Phật dạy, chân tâm tự tánh của chúng sanh là Phật. Chính tự tánh của
Hương Linh là Phật, đúng ra phải được giải thoát, chỉ vì vọng tưởng,
phân biệt, chấp trước mà chịu sanh tử luân hồi khổ đau bất tận. Giữa
Phật và chúng sanh chỉ khác nhau giữa Mê và Ngộ. Mê thì tiếp tục chịu
đọa lạc khổ đau. Ngộ thì cấp kỳ niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh
Tịnh độ hưởng an vui cực-lạc.
Hỡi Hương linh (tên... Pháp danh...) muốn thoát vòng đọa lạc mau mau
giác ngộ kịp thời niệm:

A... Di... Đà... Phật.... (Rồi xướng lớn và ngân dài)
Cầu....... Sanh....... Tịnh....... Độ..... (tất cả 4 lần)
(Đại chúng cùng xướng câu dưới đây, trai chủ vừa xướng vừa lạy: lạy
xuống tại chữ "A", lên tại chữ "Phật")

A....... Di....... Đà....... Phật....... (tất cả 4 lần)
7. Hồi Hướng Sám Hối Vãng Sanh (đọc bản ngang)
8. Lễ Phật 3 lễ (3 lễ - viên mãn)

