
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Để nhận được lợi ích lớn nhất khi tham dự khóa tu, xin bạn luôn mở lòng để đón nhận trọn 
vẹn những lời khai thị và hướng dẫn của Thiền Sư và sự trợ duyên của Quý Sư Cô. Nếu có 
bất kỳ thắc mắc gì trong vấn đề nội tâm, xin trình lên Quý Sư Cô phụ trách tu học.  
 

2. Xin giữ im lặng trong suốt thời gian khóa tu, đặc biệt là tại Thiền Đường, Nhà Bếp, Nơi Ngủ 
Nghĩ và khu Sân Vườn. Nếu cần thiết phải nói, hãy chú ý lời nói và âm lượng của mình. 

 

3. Hạn chế sử dụng điện thoại trong khuôn viên Thiền viện. Xin bạn gửi điện thoại cho ban ghi 
danh giữ trong suốt thời gian tu học. Nếu có trường hợp khẩn cấp, gia đình có thể gọi số 
điện thoại chính của Trung tâm, hoặc bạn có thể sử dụng điện thoại của Trung tâm để gọi 
gia đình. 
 

4. Theo sát thời khóa biểu trong ngày, tham dự tất cả các buổi Thiền học và chương trình sinh 
hoạt trong Khóa tu.  Luôn luôn có mặt đúng giờ khi nghe tiếng kẻng lên lớp. 

 

5. Mặc áo tràng trong các giờ Pháp thoại, giờ Pháp đàm và giờ ăn. 
 

6. Tôn trọng Tăng đoàn và không gian của tất cả mọi người bằng cách giúp đỡ giữ gìn khuôn 
viên gọn gàng và sạch sẽ. 

 

7. Làm việc với nhau trong tinh thần đoàn kết và dung hòa.  Nếu bạn nhìn thấy một việc gì 
cần phải giải quyết hoặc những người chung quanh cần giúp đỡ, xin vui lòng tình nguyện 
đóng góp một bàn tay, cho dù nó không phải là nhiệm vụ mình được giao phó. 

 

8. Luôn thực tập tỉnh thức, phát tâm cầu Giác Ngộ trong tất cả mọi hoạt động trong suốt cả 
ngày và ở khắp mọi nơi ở Trung Tâm. Đặc biệt là không thảo luận về những vấn đề tâm 
linh, xã hội hay các chuyện linh tinh bên ngoài. 
 

9. Hạn chế sử dụng nước hoa nặng mùi hoặc dầu gió khi vào Thiền đường hoặc Phòng ngủ. 
 

10. Nếu có vấn đề khẩn cấp, xin trình báo cho Ban Quản Lý Khóa Tu, không tự ý rời khỏi khóa 
tu nếu không báo trước. 

 

11. Tuân theo tất cả các điều lệ và quy định trong suốt thời gian tham dự khóa tu. Nếu quên, 
bạn sẽ được nhắc nhở. Nếu bạn cố ý không tuân theo, bạn sẽ được mời rời khỏi khóa tu. 

 

12. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp ban Quản Lý Khóa Tu nếu có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm 
hoặc ý kiến xây dựng nào. 

 

ĐIỀU LỆ KHÓA TU 
 

Tất cả các điều lệ của khóa tu chỉ nhằm giúp mọi 

người nuôi dưỡng và phát triển tâm cầu Giác Ngộ. 
 


