
A-xà-lê tồn niệm 

Đệ tử Diệu Âm 

Kể từ ngày nay cho đến khi 

mệnh chung: 

 Quy y Phật Đà lưỡng túc 

trung tôn 

 Quy y Đạt Ma ly dục trung 

tôn 

 Quy y Tăng Già chư chúng 

trung tôn 

Nay đã quy y Phật rồi, kính 

Phật là Thầy, bắt đầu từ nay 

cho đến lúc lâm chung, không 

quy y thiên thần ngoại đạo. 

Nay đã quy y Pháp rồi, kính 

Pháp là Thầy, bắt đầu từ nay 

cho đến lúc lâm chung, không 

quy y kinh sách ngoại đạo. 

Nay đã quy y Tăng rồi, kính 

Tăng là Thầy, bắt đầu từ nay 

cho đến lúc lâm chung, không     

quy y tín đồ ngoại đạo. 

 

 

 

Nay có  

 

Chí thành quy hướng Tam Bảo, 

lễ thỉnh Pháp Sư Thượng Tịnh 

Hạ Không làm A-xà-lê chứng 

minh tam quy và đặt cho pháp 

danh là  

Diệu Âm 

Kể từ nay về sau, xin dâng trọn 

cuộc đời: 

 Nguyện quy y Phật 

 Nguyện học Pháp 

 Nguyện kính Tăng 

Tín thọ phụng hành giáo giới 

của Phật. 

Tam quy chứng minh Sư: 

A-xà-lê Tịnh Không 

 

 

 

Trao cư sĩ Diệu Âm nhận 

Ngày____ Tháng ____ Năm 20___ 

 

PHÁP THỌ NGŨ GIỚI 
(Dựa theo tuyển tập mới của Hoằng Nhất Đại Sư) 

A-xà-lê tồn niệm, như chư 

Thánh A La Hán, trọn đời: 

1. Không sát sanh 

2. Không trộm cắp 

3. Không tà dâm 

4. Không vọng ngữ 

5. Không uống rượu 

Đệ tử Diệu Âm, kể từ nay 

cho đến khi mệnh chung cũng 

không sát sanh, không trộm 

cắp, không tà dâm, không vọng 

ngữ, không uống rượu.  Bởi vì 

đây là năm điều tu học của chư 

Thánh A La Hán, con nguyện 

học theo, làm theo và gìn giữ. 

(Lặp lại 3 lần và lễ 3 lạy) 

Nguyện A-xà-lê chứng minh 

cho con là Ưu Bà Tắc/Ưu Bà Di 

quy y Tam Bảo thọ năm giới. 

 

Thầy nói: Tốt 

Đáp lại:     Thiện 

 



Nay có Ưu Bà Tắc/Ưu Bà Di  

Diệu Âm 
Tục danh  

Chí thành lễ thỉnh Pháp Sư Thượng 

Tịnh Hạ Không làm Thầy chứng 

minh truyền thọ tam quy ngũ giới. 

Nguyên vì mười phương chư 

Phật đồng tán thán và khuyến tu 

pháp môn Tịnh Độ - là pháp môn 

thẳng chóng nhất, viên đốn nhất 

trong thời Mạt Pháp này, chúng 

con xin kể từ nay cho đến trọn đời: 

chuyên cần lập chí, phụng trì tam 

quy ngũ giới không gián đoạn, 

không xao lãng và chí tâm Tín - 

Nguyện - Trì danh hiệu Phật, cầu 

vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 

Quốc, viên thành Phật đạo, phổ độ 

quần sanh. 

Khấu nguyện chư Phật chứng 

minh. 

Tam quy ngũ giới chứng minh Sư: 

A-xà-lê TỊNH KHÔNG 

 

 

Diệu Âm cư sĩ nhận 

Ngày ____ Tháng ____ Năm 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T hật vì sanh tử 

P hát Bồ Đề tâm 

Dùng tín nguyện sâu 
T rì danh hiệu Phật 

- Đại Sư Triệt Ngộ  - 


