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QUY TẮC TU HỌC CỦA LÀNG A DI ĐÀ
1) Hành trì theo Pháp Môn Tịnh Độ.
2) Lấy Giới Luật của Phật làm đầu.
3) Tu theo Hạnh Lục Hòa.
4) Tu theo lục độ Ba La Mật.
5) Tăng Ni và Cư Sĩ thường trú tại Làng phải theo quy tắc: trên kính
dưới hòa.
6) Phải nghĩ đến ơn Phật, ơn Cha Mẹ, ơn Đàn Na thí chủ mà không được
vi phạm những điều sau đây:
a - Ganh tỵ, tật đố
b - Thị phi vu khống
c - Lập bè phái để chia rẽ
d - Không được bắt người khác phải làm theo ý cá nhân của mình
e - Phải nghĩ đến sanh tử là chuyện lớn
f - Phải tôn trọng ý kiến của đại chúng
7) Không được đặt thùng phước sương.
8) Không được tổ chức gây quỷ: bán cơm chay, bán vé số hay tổ chức
Đại Hội để kinh doanh trái với giới đạo Phật.
9) Không được kêu gọi Phật Tử cúng dường.
10) Tăng Ni của Làng không được ra lệnh, ép buộc Phật Tử phát tâm
công quả mà phải để Phật Tử tùy hỷ phát tâm công quả.
11) Tăng Ni trong Làng không được làm phiền não quý khách và Phật
Tử đến viếng thăm Làng.
12) Tăng Ni trong Làng Không tiếp tay cho bất cứ tổ chức Phật Giáo
trong nước và hải ngoại làm chuyện gây quỷ trái luật Phật.
13) Tăng Ni trong Làng được quyền nhận tiền cúng dường của Phật Tử
bằng sự tự nguyện chớ không sự kêu gọi.
14) Tăng Ni trong Làng phải kính trọng khách Tăng khách Ni đến thăm
viếng Làng, không được kỳ thị Tông Môn, phân biệt tuổi hạ cao thấp mà
ưu đãi hay bạc đãi.
15) Tăng Ni trong Làng khi được thỉnh đi Cầu An, Cầu Siêu, An Vị Phật
cho cư sĩ tuyệt đối không được đòi hỏi tiền cúng dường mà phải bất vụ
lợi .

16) Tăng Ni trong Làng không được hút thuốc, chửi tục, ăn nói thô lổ ác
khẩu.
17) Tăng Ni và Cư Sĩ phục vụ trong ban nhà bếp, không được ỷ quyền, ỷ
thế mà có thái độ phách lối với Phật Tử đến công quả hoặc tham dự
khóa tu.
18) Tăng Ni và Cư Sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý
phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình.
19) Tăng Ni và Cư Sĩ phục vụ trong ban tri khách tiếp tân, phải có thái
độ tôn kính tất cả quý khách đến thăm viếng Làng A Di Đà, không được
làm họ thối bồ đề tâm.
20) Tăng Ni và Cư Sĩ đến phát tâm công quả xây dựng Làng phải có tâm
bảo vệ tài sản chung của tam bảo.
21) Khách Tăng khách Ni đến thăm viếng Làng có quyền tạm trú từ một
(1) đến bảy (7) ngày, nếu tạm trú lâu hơn phải có sự chấp thuận của
Thầy Trụ Trì.
22) Khách Cư Sĩ Đến tạm trú Làng có quyền tạm trú từ một (1) đến bảy
(7) ngày, nếu lâu hơn phải có sự chấp thuận của Thầy Trụ Trì.
23) Tất cả Tăng Ni và Cư Sĩ xuất gia gieo duyên dù là thường trú hay
tạm trú đều phải tuân theo quy luật của Làng A Di Đà, phải tụng Kinh,
niệm Phật, không được ăn mặn, hút thuốc, uống rượu. Nếu vi phạm sẽ
bị mời ra khỏi Làng, không được thưa kiện.
24) Tăng Ni thường trú tại Làng, nếu không có lý do chánh đáng mà
không tham dự các thời khóa tụng Kinh, niệm Phật của Làng sẽ bị cảnh
cáo, nếu vi phạm quá ba (3) lần, sẽ bị ời ra khỏi Làng.
25) Cư Sĩ thường trú tại Làng, mỗi ngày phải tham dự ít nhất một (1)
thời công phu, nếu có không lý do chánh đáng mà vi phạm điều lệ nầy
quá ba (3) lần, sẽ bị mời ra khỏi Làng.
26) Tất cả ý kiến đóng góp xây dựng hay phê bình một cá nhân nào
trong Làng sẽ được thực hiện tại hộp thơ góp ý của Làng đặt tại Chánh
Điện và đích thân Thầy Trụ Trì giải quyết.
27) Không được chỉ trích, phê bình sau lưng bất cứ ai.
28) Tăng Ni thường trú tại Làng muốn rời khỏi Làng để thăm gia đình
hay vì bất cứ lý do gì phải thông bạch qua Thầy Trụ Trì.
29) Cư Sĩ thường trú tại Làng muốn rời khỏi Làng để thăm gia đình phải
thông báo cho ban điều hành Làng biết rỏ thời gian vắng mặt là bao lâu,
nhưng nếu một năm không cư ngụ đủ sáu (6) tháng tại Làng. Quý vị sẽ
mất quyền thường trú tu hành tại đây và vui lòng sang nhượng lại lô đất
cho người khác đang cần.
30) Tất cả sự mua bán, sang nhượng phải có sự đồng ý của Thầy Trụ Trì
và ban điều hành để tránh sự lạm dụng của người mua lô đất không
phải là người vào Làng để tu.

31) Nội quy tu học nầy có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh để phục vụ
để phục vụ cho sự tu học của Tăng Ni Phật Tử thường trụ để được viên
mãn.
32) Chúng ta vào Làng A Di Đà để tu, nếu chúng ta vào đây còn thị phi
phải quấy là còn chưa tu. Làm sao được vãng sanh. Chúng ta tu là
buông bỏ, nếu ai chưa buông bỏ thì chưa gọi là tu.
33) Ước nguyện tất cả Tăng Ni và Cư Sĩ cư trú trong Làng đều tuân hành
ba mươi ba (33) điều lệ trên để hổ trợ cho sự nghiệp vãng sanh của tất
cả chúng ta.
Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên,
Trụ Trì Thích Thông Lai.

