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Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Con kính lạy Đức Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, 

Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị thổ thần cùng quyến thuộc. 

Con kính lạy các ngài Kim Niên Đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng Tôn thần và 

các vị thần minh cai quản trong khu vực này. 

Tín chủ (chúng) con là: … Ngụ tại: … 

Hôm nay là ngày…. tháng…. năm…, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương 

hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin điền hoàn địa mạch. Tín chủ có lời 

thưa rằng: 

Bởi vì trước đây 

Do tinh mờ mịt 

Thức tính hồn mờ 

Đào đất lấp ao 

Gầy nên chấn động 

Hoặc bởi khách quan 

Hoặc do chủ sự 

Tổn thương Long Mạch 

Mạo phạm thần uy 

Ảnh hưởng khí mạch 

Nay muốn cho phong thổ an hoà, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai 

họa, nên tín chủ con trượng uy Đại Sỹ, nương đức Tôn thần, cung tạo bồi hoàn, nhương kỳ 

khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành. 



Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng Ngài U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng 

Vương Bồ Tát, Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát, các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Hậu Thổ 

nguyên quân, Sơn nhạc Đế quân, Đương phương Thổ địa, Thổ phủ Thần kỳ, 24 Khí Thần 

quan, 24 Long Mạch Thần quan, 24 Địa Mạch Thần quan, 24 Sơn Địa Mạch Thần quan, 24 

Hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh long Bạch hổ, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng 

Thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, 

Thổ khôn Thần quan, Thổ kỳ Ngũ phương Bát quái và các Thần minh quyến thuộc, Kim 

niên Hành khiển Thái tuế chư đức Tôn thần, Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại Vương 

và tất cả các vị Thần minh cai quản khu vực này, cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận 

lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ, giáng phó án tiền, hưởng lễ vật. Nguyện cho: 

Phong thổ phì nhiêu 

Khí sung mạch vượng 

Thần an tiết thuận 

Nhân sự hưng long 

Sở cầu như ý. 

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

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 


