THÔNG BÁO
LỄ QUY Y TAM BẢO & THỌ THẬP THIỆN GIỚI
Để đáp ứng tâm nguyện quy-y Tam Bảo và thọ Giới Thập Thiện của quý Phật tử. Tu viện sẽ tổ chức
lễ Quy-y và thọ Giới vào lúc 7:00 tối (giờ Edmonton) Thứ Sáu ngày 11-6-2021 qua “livestream”
facebook: Truc Lam & Tay Thien Canada và “Zoom”. Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2360534359?pwd=VnhkTnFWWC94bVZyZnNqczlTY1Z0Zz09
Meeting ID: 236 053 4359 - Passcode: davedatoi.
- Tam Quy-y và Năm Giới: Những vị chưa bao giờ quy y và mới phát tâm tu học.
Cần thông tin: Tên họ, ngày sinh, địa chỉ, số phone và email.
-

Thập Thiện Giới: Quý vị đã quy y và thọ năm giới một thời gian và phát tâm ăn chay
một tháng 10 ngày.
Cần thông tin: Tên họ, pháp danh, địa chỉ, số phone và email.
Mọi thông tin xin gửi về Tu viện qua email: tvtruclam97@gmail.com
QUY-Y TAM BẢO:
1/ Quy-y Phật: Bậc Thầy tỉnh thức, giác ngộ.
2/ Quy-y Pháp: Con đường chân lý và đạo đức.
3/ Quy-y Tăng: Đoàn thể tu tập theo lời Phật dạy.
NĂM GIỚI QUÝ BÁU:
1/ Nguyện không sát sinh, hại vật.
2/ Nguyện không gian tham, trộm cắp.
3/ Nguyện không tà hạnh.
4/ Nguyện không nói dối hại người, nói lời ly gián bất hòa.
5/ Nguyện không xử dụng ma túy, cờ bạc, rượu bia.
MƯỜI ĐIỀU LÀNH: (thập thiện giới)
Thân Nghiệp 3 Giới:
1/ Không sát sinh mà phóng sinh.
2/ Không trộm cắp mà bố thí.
3/ Không tà hạnh mà tu chánh hạnh.
Khẩu Nghiệp 4 Giới:
4/ Không nói dối mà nói lời thành thật.
5/ Không nói lời chia rẽ mà nói lời hòa giải.
6/ Không nói lời thô ác mà nói lời hiền lành.
7/ Không nói lời vô ích mà nói lời có ích.
Ý Nghiệp 3 Giới:
8/ Không tham lam mà tu hạnh ít muốn, biết đủ và chia sẻ.
9/ Không sân sận mà tu hạnh từ bi thương xót.
10/ Không si mê mà tu chánh kiến, quán nhân duyên.

