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Năm Điều Luật 

Les 5 règles 

 
I. Mở đầu - Introduction 

Trong Gia Đình Phật Tử, các em nganh Thiếu trở lên phải tuân theo hành động 5 điều lệ và quy 
luật sau đây : 

1. Phật Tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. 
2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.  
3. Phật Tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. 
4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. 
5. Phật Tự sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. 

Những điều luật này được đặt ra để các em tuân theo hành động, ngăn ngừa mọi lỗi lầm, phát 
triển điều thiện, để các em trở thành Phật Tử chân chành. 

II.  Định Nghiã - Définitions 

1. Phật Tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. 

Un (Jeune) Bouddhiste prend refuge auprès de Bouddha, de son enseignement et de la 
communauté des moines et respecte en tout temps les règles qu’il s’est engagé de suivre lors de 
la cérémonie. 

Quy Y: quay về (revenir vers) và nương tựa (s’appuyer sur)  = se réfugier 
Phật Pháp Tăng (Bouddha, Dharma, Sangha) : les 3 forment le Tam Bảo (les 3 joyaux)  
Giới : les règles de vie ou préceptes créées par Bouddha pour nous permetre de devenir 
quelqu’un de bien, devenir un véritables bouddhistes, il y a 5 préceptes de bases. 

Không sát sanh=ne pas tuer toute forme de vie 
Không trộm cướp= ne pas voler 
Không tà dâm=ne pas commettre d’adultère 
Không nói dối=ne pas mentir 
Không uống rượu=ne pas boire d’alcool ou prendre des drogues qui nous font perdre la raison 

Mots clés : Tam Bảo et Giới 
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2. Phật Tự mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống 

Un Jeune Bouddhiste pratique la compassion et respecte toute forme de vie. 

Qu’est ce que la compassion ? Từ Bi = đem vui và cứu khổ 

Aimer soi même, sa famille et les êtres vivants en général. 
Respecter la vie : ne pas tuer les êtres vivants et aussi les protéger et les secourir. 

3. Phật Tự trau dồi trí tu ệ, tôn trọng sự thật. 

Un Jeune Bouddhiste doit acquérir la clairvoyance et respecter la vérité. 

Comment acquérir la clairvoyance ? 

En utilisant son intelligence et sa sagesse pour comprendre, apprendre et suivre les 
enseignements du Bouddha, pour approfondir les connaissances. 

Qu’est-ce que le respect de la vérité ? 

Ne pas mentir et ne pas utiliser des mots qui pourraient induire en erreur. 
On ne peut pas modifier la vérité pour en tirer profit. 

Mot clé : Trí Tu ệ 

4. Phật Tự trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. 

Un Jeune Bouddhiste est pur tant dans le corps physique que dans l’esprit, autant dans la parole 
que dans le comportement et les actions. 

Mot clé : Thanh tịnh (pureté) 

5. Phật Tự sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. 

Un Jeune Bouddhiste doit être compréhensif, il doit savoir pardonner et doit donner son meilleur 
pour pratiquer le bouddhisme. 

Mot clé Hỷ Xả : pardonner avec joie et sans rancune (Always be happy, forgiving and joyful) 
Hoan Hỷ = Vui vẽ  
Xả = Bỏ (laisser passer, pardonner) 

Dũng tiến trên đường đạo: Avancer avec courage sur le chemin de la pratique du bouddhisme. 

Mot clé : Tinh Tấn = Persévérance 


