
Thai Plum Village Mindful Living – Education – 2019 - Giáo Dục - Làng Mai Thái Lan

The Thai Plum Village monastery has built 8 classrooms to offer dharma classes in a “7-year 

program”. These classrooms have been used frequently since 2010. 

The six classrooms were built sequentially over several years with support from the following 

contributions: 

Classroom # 1: A layer made of leaves, bamboo and wood built by the Thai monastics 

Classroom # 2: Miriam Van Husen Welsh (VND 250,000,000) 

Classroom # 3: Dr. Ton That Chieu (USD 10,000) and Khue Nguyen (USD 5,000) =  USD 15,000 

Classroom # 4: Dr. Pham Huu Dieu (CAD 5,000), Dr. Hang Chu (CAD 3,000), Khue Nguyen (USD 

500), Diep Yen Binh (USD 500) = CAD 8,000 and USD 1,000 

Classroom # 5: Tran Phuoc Ngoc Tran (CAD 10,800 + USD 3,600 + VND 30.000.000) 

Classroom # 6: Bodhi Sangha - Toronto, Canada (CAD 15,000) 

By 2017 the monastery has completed offering a "7-year program" with 7 dharma classes in total. 

Every year, after completing 3 semesters of studies, everyone graduates to the next class. The 

classes are named the following (in the order of moving from basic to advanced levels): "Dwelling", 

"Arrived", "Interbeing", "No Birth", "Emptiness (Sunyata)", "Non Self", and "Aimlessness". 

In addition, the monastery also been offering 7 language classes: 2 levels of Thai and 5 levels of 

English. All the monastics enjoy going to class. As such the Thai monastery can now also be 

referred to as the Institute Monastery. 

The following is required of all dharma teachers: 

 Studying, reviewing, and preparing lesson plans are an opportunity for teachers to practice 

learning and teaching. 

 Lesson plans must be submitted to the Dharma Teacher Council for review, correction and 

supplementation before class 

 Approved teaching plans will be kept in archive for next year of classes. 

Bhikshu Thich Phap Cuu  

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. 

 

Các Giáo thọ khi lên lớp là lúc phải: 

 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



 

 

 



 



 



 

 


