
Website http://daotrangtayphuong.org này được thiết kế cho những hành giả Tịnh Độ nào muốn 

đi vào chương trình niệm Phật không gián đoạn trong một thời gian dài. Cách sử dụng thường là 

một thời khóa thông thường với niệm hương, tụng kinh rồi đọc bài tán Phật A Di Đà. Sau đó thời 

niệm Phật hồng danh sẽ được thay thế bằng chương trình này. Để chấm dứt chương trình, hành 

giả có thể tắt speaker của laptop hay close/refresh browser để chuyển qua niệm danh hiệu Ngài 

Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng và Thánh Chúng để tiếp tục nghi lễ hồi hướng như thường lệ.  

 

5 giai đoạn của 1 thời chu kỳ của chương trình bao gồm: 

1. Nghe Khai Thị 

2. Kinh hành 

3. Lạy Phật 

4. Niệm Phật ra tiếng 

5. Tịnh Niệm 

 

2 và 3 dùng một kiểu nhạc. 4 và 5 dùng một kiểu nhạc khác (Lặng thinh cũng là một mp3 trong 

các loại nhạc để cho ai đó muốn niệm live theo kiểu của mình thay vì niệm theo máy). Vì thời 

lượng kinh hành và nghe Khai thị rất đa dạng nên 1, 2, và 3 được tính chung vào một group giờ 

và sẽ không có tiếng chuông báo chuyển tiếp từ 2 qua 3. Vị chủ lễ phải tự đánh tiếng chuông để 

chuyển qua phần lạy Phật. Ngoài ra máy sẽ luôn tự động đánh tiếng chuông khi chuyển tiếp giữa 

các giai đoạn khác. 

 

Chương trình được thiết kế sao cho chu kỳ tới luôn bắt đầu đúng vào 0 phút của giờ tới hay N 

giờ tới (N giờ là thời lượng trọn vẹn của một chu kỳ). Sở dĩ chương trình làm vậy là để cho các 

hành giả có thể bắt đầu chương trình bất cứ lúc nào, nhưng các hành già sẽ rơi vào đúng quỹ đạo 

kể từ chu kỳ tới trở đi. Điều này giúp cho các hành giả ở các đạo tràng tu miên mật luôn tiên liệu 

được thời gian chính xác của các giai đoạn. Thường thì đạo tràng LTHH cho play máy suốt ngày, 

khi cần làm lễ riêng thì tắt speaker. Trước khi thời công phu chuyển qua dạng tự động thì LTHH 

tụng bài tán Phật rồi bật speaker. 

 
Thời lượng tổng cộng cho nhóm A. Configurable! Thời lượng cho nhóm B sẽ được định bởi chương trình 

tự động để A + B + C vừa vặn sao cho chu kỳ mới 

được bắt đầu lại lúc 0 phút. 

Thời lượng tổng 
cộng cho nho nhóm 

C. Configurable! 

1.Khai 

Thị 

2. Kinh Hành 3. Lạy Phật 4. Niệm Phật 5. Tịnh Niệm 

Ngẫu 

nhiên 

Một kiểu nhạc. Có thể đổi kiểu trong lúc đang 

chơi. 

Một kiểu nhạc (Lặng thinh để niệm live). Có thể đổi kiểu trong lúc đang chơi. 

 

Theo ví dụ trên, nếu A = 35 phút, C=26 phút và bắt đầu tu theo chương trình lúc 10h40, step 4 sẽ 

bắt đầu lúc 10h40+35 = 11h25. Tới lúc này còn 35 phút mới qua giờ mới mà C=26 phút nên giờ 

step 4 sẽ được thực hiện trong 35-26 = 9 phút. Nhưng khi qua chu kỳ mới lúc 12h thì step 4 sẽ 

được bắt đầu lúc 12:35 còn lại 25 phút thì qua giờ mới nhưng vì C= 26 phút cho nên máy suy ra 

là B sẽ phải là 59 phút để 26+ 59 sẽ vừa đủ rơi vào phút 0 cho chu kỳ mới (sẽ bă't đầu lúc 2:00 

PM). Tuy công thức hơi rắc rối nhưng nếu ta cứ tu đúng đầu giờ và miên mật thì đâu sẽ vào đó. 

 

Trong những buổi tu hồi hướng miên mật thì hành giả có thể uncheck nghe Khai Thị. Khi đó step 

2 sẽ lâu hơn. 

http://daotrangtayphuong.org/

