
Tu viện Làng Mai Thái Lan có 7 lớp học của "chương trình 7 năm", lớp học bắt đầu hoạt động đều đặn từ năm 

2010. 

Sáu lớp học dưới đây được xây dựng tuần tự qua vài năm với sự đóng góp như sau:  

Lớp #1: Lớp bằng lá, tre và gỗ do tu viện Thái Lan xây dựng 

Lớp #2: Miriam Van Husen Welsh (250.000.000 VND) 

Lớp #3: Dr. Tôn Thất Chiểu (10,000 USD) và Khuê Nguyễn (5,000 USD) = 15,000 USD 

Lớp #4: Dr. Phạm Hữu Diệu (5000 CAD), Dr. Hằng Chu (3000 CAD), Khuê Nguyễn (500 USD), Diệp 
Yến Bình (500 USD) = 8,000 CAD & 1,000 USD 

Lớp #5: Trần Phước Ngọc Trân (10,800 CAD + 3,600 USD + 30.000.000 VND). 

Lớp #6: Tăng Thân Bồ Đề - Toronto, Canada (15,000 CAD) 

Đến năm 2017 tu viện có đầy đủ 7 lớp của chương trình. Mỗi năm sau 3 học kỳ mọi người đều được lên một 
lớp và qua năm Chúng có một lớp mới. Tên các lớp theo thứ tự từ thấp lên cao là: An trú, Đã về đã tới, 
Tương Tức, Vô sinh, Không(Sunyata), Vô Tướng, Vô Tác. 

Ngoài ra tu viện còn có 7 lớp ngoại ngữ (sinh ngữ), 2 cấp (level) tiếng Thái và 5 cấp (level) tiếng Anh. Các tu 
sĩ đi học rất vui vẽ, cho nên ở đây tu viện Thái Lan có thể gọi là Tu Học Viện. 

Dưới đây là những yêu cầu các Giáo thọ cần làm: 

** Học bài, ôn bài, và soạn giáo án, đó là cơ hội cho Giáo thọ thực tập học và giảng dạy. 

** Giáo án phải trình lên ban Giáo Thọ để được xét duyệt, sửa chữa, bổ túc trước khi lên lớp 

** Các Giáo án sau khi được duyệt sẽ được đúc kết thành tài liệu cho các năm học khác. 

Tỳ kheo Thích Pháp Cứu 

  
 


