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Lòng Tôn Kính Phật Pháp Tăng (Tam Bảo) - 
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: 
londonbuddhistvihara.org 
(Buddhist Veneration) 
 
Trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, có 
những tập quán sau đây: đảnh lễ Đức Phật, 
tụng Ba Sự Quay Về Nương Tựa (Tam Quy), và 
sự cam kết tuân theo Năm Giới Luật (Ngũ Giới), 
khi đến thăm nơi có thờ Đức Phật, hoặc ngay 



vào lúc ban đầu của một buổi lễ Phật Giáo. Phật 
Tử có thể tự mình đọc thuộc lòng các bài kệ sau 
đây, hoặc mời một nhà sư Phật Giáo đến để 
chứng minh buổi lễ. 
Nhà sư sẽ đọc thuộc lòng từng bài kệ bằng 
ngôn ngữ cổ Pali, và Phật Tử sẽ lập lại ngay 
sau đó. 
 
VANDANA (SỰ TÔN KÍNH): 
 
Namo tassa bhagavato arahato samma 
sambuddhassa (Chúng con tôn kính Đức Thế 
Tôn, là Bậc Đáng Tôn Thờ, và là Bậc Hoàn 
Toàn Giác Ngộ) 
Namo tassa bhagavato arahato samma 
sambuddhassa (Chúng con tôn kính Đức Thế 
Tôn, là Bậc Đáng Tôn Thờ, và là Bậc Hoàn 
Toàn Giác Ngộ) 
Namo tassa bhagavato arahato samma 
sambuddhassa (Chúng con tôn kính Đức Thế 
Tôn, là Bậc Đáng Tôn Thờ, và là Bậc Hoàn 
Toàn Giác Ngộ) 
 
TISARANA (BA SỰ QUAY VỀ NƯƠNG TỰA 
(TAM QUY)):  
 
Buddham saranam gacchami (Chúng con xin 
quy y Phật) 



Dhammam saranam gacchami (Chúng con xin 
quy y Pháp) 
Sangham saranam gacchami (Chúng con xin 
quy y Tăng) 
 
Dutiyampi Buddham Saranam gacchami (Đọc 
lần thứ nhì, chúng con xin quy y Phật) 
Dutiyampi Dhammam Saranam gacchami (Đọc 
lần thứ nhì, chúng con xin quy y Pháp) 
Dutiyampi Sangham Saranam gacchami (Đọc 
lần thứ nhì, chúng con xin quy y Tăng) 
 
Tatiyampi Buddham Saranam gacchami (Đọc 
lần thứ ba, chúng con xin quy y Phật) 
Tatiyampi Dhammam Saranam gacchami (Đọc 
lần thứ ba, chúng con xin quy y Pháp) 
Tatiyampi Sangham Saranam gacchami (Đọc 
lần thứ ba, chúng con xin quy y Tăng) 
 
PANCCA SILA (NĂM GIỚI LUẬT (NGŨ GIỚI)): 
 
1. Panatipata veramani sikkapadam samadiyami 
(Chúng con xin giữ giới không sát sinh) 
 
2. Addinnadana veramani sikkapadam 
samadiyami (Chúng con xin giữ giới không trộm 
cướp) 
 



3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam 
samadiyami (Chúng con xin giữ giới không tà 
dâm) 
 
4. Musavada veramani sikkhapadam 
samadiyami (Chúng con xin giữ giới không nói 
dối) 
 
5. Sura-meraya-majja pamadatthana veramani 
sikkhapadam samadiyami (Chúng con xin giữ 
giới không uống rượu) 
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Phim YouTube: 
 
Phim Số 1: 
1- Chúng Con Tôn Kính Đức Thế Tôn, Là Bậc 
Đáng Tôn Thờ ... - Namo Tassa Bhagavato 
Arahato ...  
https://www.youtube.com/watch?v=GkTqX3Xezy
w 
 
Phim Số 2: 
2- Chúng Con Tôn Kính Đức Thế Tôn, Là Bậc 
Đáng Tôn Thờ ... - Namo Tassa Bhagavato 
Arahato ...  



https://www.youtube.com/watch?v=n2XaPzyytS
o 
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Source-Nguồn: 
http://www.londonbuddhistvihara.org/veneration.
htm 
 
 
Buddhist Veneration 
 
In the Theravada tradition, it is customary to pay 
homage to the Buddha, recite the Three 
Refuges and undertake to observe the Pancca 
Sila (Pansil) on visiting a place of worship or at 
the start of a Buddhist ceremony. One can recite 
the following stanzas by oneself or invite a 
Buddhist monk to administer them. 
The monk will recite each stanza in the ancient 
language of Pali and the devotee should repeat 
it after him. 
 
VANDANA (HOMAGE) 
 



Namo tassa bhagavato arahato samma 
sambuddhassa (Honour to the Blessed One, the 
Exalted One, the fully Enlightened One) 
Namo tassa bhagavato arahato samma 
sambuddhassa (Honour to the Blessed One, the 
Exalted One, the fully Enlightened One) 
Namo tassa bhagavato arahato samma 
sambuddhassa (Honour to the Blessed One, the 
Exalted One, the fully Enlightened One) 
 
TISARANA (THE THREE REFUGES) 
 
Buddham saranam gacchami (I go to the 
Buddha as my refuge) 
Dhammam saranam gacchami (I go to the 
Dhamma as my refuge) 
Sangham saranam gacchami (I go to the 
Sangha as my refuge) 
 
Dutiyampi Buddham Saranam gacchami (For 
the second time, I go to the Buddha for my 
refuge) 
Dutiyampi Dhammam Saranam gacchami (For 
the second time, I go to the Dhamma for my 
refuge) 
Dutiyampi Sangham Saranam gacchami (For 
the second time, I go to the Sangha for my 
refuge) 



 
Tatiyampi Buddham Saranam gacchami (For the 
third time, I go to the Buddha for my refuge) 
Tatiyampi Dhammam Saranam gacchami (For 
the third time, I go to the Dhamma for my 
refuge) 
Tatiyampi Sangham Saranam gacchami (For the 
third time, I go to the Sangha for my refuge) 
 
PANCCA SILA (THE FIVE PRECEPTS) 
 
1. Panatipata veramani sikkapadam samadiyami 
(I take the precept to abstain from killing) 
 
2. Addinnadana veramani sikkapadam 
samadiyami (I take the precept to abstain from 
taking that which is not given) 
 
3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam 
samadiyami (I take the precept to abstain from 
sexual misconduct) 
 
4. Musavada veramani sikkhapadam 
samadiyami (I take the precept to abstain from 
false speech) 
 



5. Sura-meraya-majja pamadatthana veramani 
sikkhapadam samadiyami (I take the precept to 
abstain from intoxicants) 
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