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Nền tảng cần yếu 
• Không cần đông, không cần quảng bá 

• Trau dồi tâm thanh tịnh : 
– Không chạy ra, chạy vô 

– Phải nghe văn sao, khai thị để chữa tâm bệnh của mình và sách tấn khi cần 

– Phải chân thật thực hành theo những lời dạy trong văn sao, khai thị. 

– Luôn thấy mình còn dở, luôn thực hành theo những lời khai thị. Tất cả ai dạy mình cách 
hiểu được tâm mình đều là thiện tri thức. 

– Buông xả vì tâm người hay bị kẹt, hay rắc rối với những điều huyền diệu. Phải biết các 
căn bị lay động với cái gì cũng sai  hết chấp luôn. 

– Chỉ duy trì có 1 tâm: là tâm về với Phật, tâm này mà mất cũng sai. Chỉ có tiếng niệm Phật 
không mà không có cái tâm duyên theo thì trong vòng 5 năm sẽ sanh mệt mỏi, chỉ muốn 
đứng ngoài làm phước, v.v. 

– Cầu Phật gia trì nguyện cùng mọi người thành tựu thì người có duyên, người tu chân 
thật sẽ tới và trụ lại. Nhưng được hay không cũng tùy theo duyên phước của người Việt. 
Không phiền não về việc đông, vắng. 

– Không nói một tiếng, cả năm vào chánh điện tĩnh tọa, giống như mình là không có nghĩa 
lý gì cả, dở ẹt, không có tài năng, ai mà không nể. Nói nhiều (dầu là nói chuyện đạo) sẽ 
phá công phu. Không cần thuyết pháp là thuyết rồi. 



Thước đo công phu 

• Càng hiểu được tâm thì càng ngày càng vui, càng thanh tịnh, càng thích tu 
nhiều giờ hơn mà còn thấy chưa đủ. 

• Luôn hoan hỷ, mặt không nhăn, gồng khi tu, (vì nếu không, sau 10 năm, 
sức yếu không làm như vậy được nữa thì thối lui) 

• Vui, thoải mái, nhập công phu, tiến tu đạo nghiệp 
• Bỏ vào đạo tràng bao nhiêu tiếng cũng được, không ngại nhiều giờ 
• Năm nay so với năm trước 

– tâm phải tự tại nhẹ nhàng hơn 
– trí (tín giải) phải sáng hơn  
– thương Phật hơn, thấy Phật gần gũi, dễ mến hơn 
– xa lánh tham, sân, si hơn 
– động lực phát tâm sanh về Tây Phương sâu xa sáng tỏ hơn 

 

• Nếu không được vậy thì nên điều chỉnh lại tâm theo Nền Tảng Cần Yếu đã 
xem ở trước. 



Những lỗi nên tránh 

• Dùng sức quá nhiều mà tâm không nhập công phu. 

• Tháng này thanh tịnh, tháng sau phiền não cũng sẽ làm 
cho thối lui. 

• Thiện tri thức dạy hiểu cái tâm thì bỏ qua một bên tuy 
rằng vẫn không hiểu cái tâm 1 cách chân thật 

• Chỉ niệm bằng miệng vô hồn, ào ào, dẫu nhiều thì cũng 
như người đi trước, sau 10 năm sẽ gẫy hết. VN mình 
chớ nên đi theo vết xe đó. Tại không học cho đúng. Cứ 
nhào vô niệm. Không có Thầy dạy, phải coi văn sao. 

• Buổi trưa đi đâu hết, chỉ một mình kinh hành thui thủi 
công phu trong chánh điện. 

 

 

 



Hành trình tịnh nghiệp 

• 5 năm gầy dựng 
– 5 tới 10 người thuận thành, giỏi, tâm thanh tịnh niệm Phật 

được 5 năm thì sẽ làm cho đạo tràng đứng vững: 
• 5+ người bền bỉ, nâng đỡ, thay thế nhau. 
• Chúng sanh có thể tin chắc rằng tới chùa bất cứ lúc nào cũng có 

người niệm Phật 
• Không cần sợ có Thầy/Phật tử cùng không, sự hành trì công phu 

cũng không gián đoạn vì đã có 5+ người làm nền tảng 
• Sẽ tụ hội được những thượng thiện nhân, minh sư Tịnh Độ 

• 40 năm nhập công phu: 
– Minh sư Tịnh Độ sau khi xuất hiện phải trụ lại 1 nơi 40 năm 

thì nơi đó, vùng đó mới thành tựu pháp thanh tịnh vì 
chúng sanh khó chuyển như vậy đó 



Đi vào thực hành 



Thời khóa Chủ Nhật biweekly tại LTHH, 
Homeland, California 

•Quý Hành giả có thể chờ lúc đang đi kinh hành để xá lui ra ngoài (để đi vệ sinh, 

thư giãn, hay có việc riêng) 

•Quý Phật Tử có thể vào chánh điện tu theo thời khóa này bất cứ lúc nào. 

•Nghe Khai Thị, Kinh Hành và Lễ Phật phải làm cùng đại chúng 

•Chỉ lúc đại chúng Niệm Phật thì có thể tùy nghi Kinh Hành hay Lễ Phật tùy theo 

sức khỏe của mỗi quý vị. 

• http://daotrangtayphuong.org/doc/Chuong

_trinh_tu_hoc_LTHH_CB.pdf 
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http://daotrangtayphuong.org/doc/Chuong_trinh_tu_hoc_LTHH_CB.pdf

