TU LỤC HÒA KÍNH KỲ ĐẢO VĂN
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Đệ tử chúng đẳng,
Nhất tâm quy mạng,
Thế giới cực Lạc,
A Mi Đà Phật,
Quán Âm Thế Chí,
Thanh Tịnh Hải Chúng,
Dĩ cập thập phương,
Tam thế nhất thiết Tam Bảo.
Thời trực mạc pháp,
Đấu tranh kiên cố,
Tai ách tứ khởi.
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Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội
Đồng Luân,
Hưng khởi học tập lục hòa,
Dĩ cầu tự độ độ tha,
Chửng cứu địa cầu,
Trách vô bàng hóa.
Đại tâm tuy phát,
Đương chi thử sự,
Nhược vô Tam Bảo gia oai,
Tổ tông đức ấn,
Vân hà hành thành?
Ngã đẳng tứ chúng đệ tử,
Tội nghiệp thâm trọng,
Định huệ vị tu,
Tuy văn Phật Pháp,
Thượng vị lạc thật.

Kim nguyện y Phật Giáo pháp,
Kiến cầu gia bảo.
Đệ tử ……….......................
Thệ tùng tự thân tố khởi,
Tu lục hòa kính.
Nhất, kiến hòa đồng giải,
Nhị, giới hòa đồng tu,
Tam, thân hòa đồng trụ,
Tứ, khẩu hòa vô tranh,
Ngũ, ý hòa đồng duyệt,
Lục, lợi hòa đồng quân.
Cẩn tuân kính huấn,
Thô tri tự tánh thanh tịnh viên minh thể,
Năng sanh biến pháp giới y chánh trang nghiêm,
Nhi pháp giới y chánh toàn thể,
Đích thị nhất cá sinh mạng cộng đồng thể,
Nhất thiết vạn pháp bất thị nhất gia,
Nhi thị nhất thể.
Cố Phật thị chúng viết,
Nhất thiết chúng sanh bản lai thị Phật.
Do tri kiến lập, kiến hòa đồng giải.
Tự kim nhật khởi,
Tận thử hình thọ,
Nhận chân lạc thật Đệ tử quy,
Cảm ứng thiên,
Ngũ giới thập thiện.
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Nhật nhật phản tỉnh,
Nhật nhật cải hóa.

Nhất thiết tư sanh chi cụ,
Nguyện dữ đại chúng cộng hưởng.

Vụ cầu hành y tứ đức,
Tùy duyên diệu dụng,
Uy nghi hữu tắc,
Nhu hòa chất trực,
Đại chúng sinh khổ;
Phụng hành lục độ,
Tứ nhiếp,
Tam phước,
Thập nguyện.

Y “Vô Lượng Thọ Kinh”,
Nhất hướng chuyên niệm,
A Mi Đà Thánh Hiệu,
Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Kinh vân “Nhược chân tu hành nhân,
bất kiến thế gian quá”.
Đệ tử ký phát tâm tu lục hòa đạo,
Tất cầu tự thân nghiệp hòa hài,
Ngữ nghiệp hòa hài,
Ý nghiệp hòa hài.
Chỉ cầu ngã dữ tha nhân chân thành hòa hài,
Tuyệt bất tơ hào yêu cầu tha nhân dữ ngã hòa
hài.

Duy nguyện dĩ tự thân chi chân chánh lạc thật.
Cảm hóa nhất thiết hữu duyên chúng sanh.
Như Ấn Tổ Vân “khán nhất thiết nhân giai thị
Phật Bồ Tát, duy ngã nhất nhân thật thị phàm phu”.
Nguyện dĩ thử như thuyết tu hành cúng dường,
Chí thành kỳ đảo hóa giải thế giới nhất thiết tai nạn,
Phổ lợi quần minh,
Cung duy thập phương
Tam thế nhất thiết Tam Bảo,
Mi Đà Thiên Tôn,
Hộ Thế Tứ Vương,
Long Thiên Hộ Pháp chứng minh nhiếp thọ.
Kim đệ tử đắc thành vi lục hòa hành dã trung tri
nhất viên,
Kim ngã hắc nghiệp vĩnh trừ,
Thiện pháp tăng trưởng,
Khắc giai thiện hữu,
Tịnh mãn viên thành.
Đệ tử ...........................
Chí thành đảnh lễ biến thấu.
Ngày .... . tháng ..... năm .......
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