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ĐÀN GIỚI Ở VIỆT NAM 

1. Đàn giới là gì 
Đàn giới nói ngắn gọn là nơi truyền giới, và là nơi thụ giới. Việc 

truyền giới do các hòa thượng hoặc thượng tọa chủ trì. Việc thụ giới là 
của các giới tử. Gọi là Đại đàn giới, vì đàn giới tổ chức quy mô, có đủ 
“tam sư”, “thất chứng” nghĩa là có hòa thượng truyền giới, có Yết ma, có 
Giáo thụ cùng 7 vị tôn chứng. Những vị trong tam sư, thất chứng đều là 
những vị đạo cao, đức trọng, có uy tín lớn trong tăng giới. Và vì tổ chức 
quy mô nên giới tử khá đông. Ngoài việc truyền giới Tỷ khiêu và Sa di, 
còn có truyền giới Thập thiện và Bồ tát. Có điều cần lưu ý là truyền giới 
Tỷ khiêu thì chỉ cần một vị hòa thượng, nhưng hòa thượng không có 
quyền truyền giới Bồ tát, mà người truyền giới Bồ tát phải là người đại 
diện cho Phật, vì giới tử Bồ tát đã vào hàng Phật vị rồi, điều này thể hiện 
đạo Phật là bình đẳng. 

Mục đích mở đàn giới là để tuyển chọn những người xuất gia, chuyên 
tu học, đào tạo những người thừa kế Như Lai, làm Phật sự và làm Phật, 
nên đàn giới cũng còn có tên “Tuyển Phật trường”, nghĩa là nơi chọn 
người làm Phật. 

Để thành tựu một đàn giới, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, Thất chứng và 
giới tử. Tam sư: là Hòa thượng, Yết ma A xà lê, Giáo thụ A xà lê. Thất 
chứng: là 7 vị tôn túc đồng chứng minh cho việc thụ giới. Giới tử là người 
xin thụ giới Sa di, Tỷ khiêu được nhận giới pháp. Giới tử đắc giới phải đủ 
3 yếu tố: Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành. 

2. Thành phần tham dự đàn giới 

2.1. Giới sư 

Đàn đầu giới sư 

Là truyền giới hòa thượng, cũng gọi là Đắc giới Hòa thượng, Giới sư 
Hòa thượng, Giới Hòa thượng, Hòa thượng Đàn đầu… là vị đứng đầu 
trong Tam sư, Thất chứng, có năng lực truyền giới thể cho giới tử nương 
thừa giới đức của hòa thượng mà đắc giới. Hòa thượng Đàn đầu còn gọi 
là Đàn chủ, là vị đứng ra tổ chức đàn giới, lo mời “tam sư, thất chứng”, lo 
thông báo việc tổ chức đàn giới, v.v… Tóm lại, vị Đàn chủ có nhiệm vụ 
của một Trưởng ban tổ chức. 

Theo Luật Tứ Phần, truyền giới hòa thượng phải do vị Tỷ khiêu có ít 
nhất 10 tuổi Hạ trở lên đảm nhận. Còn theo giới Đại thừa thì từ tôn tượng 
đức Phật hoặc Bồ tát, cho đến phàm tăng có đầy đủ 5 đức đều được là 
Giới sư Hòa thượng: 1) Kiên trì tịnh giới; 2) Đủ 10 tuổi Hạ; 3) Thông 
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hiểu Luật tạng; 4) Thông đạt thiền tư; 5) Trí tuệ sâu xa. Ở Việt Nam thì 
gọi là Đàn đầu (Đường đầu) Hòa thượng. 

Tuyên luật sư 

Thường thì trong các Đại đàn giới mới có phẩm vị này. Vị trí của 
Tuyên Iuật sư là giám luật, xem xét các giới trường trong Đại đàn giới có 
đúng như pháp chưa. Vị Tuyên luật sư còn thay thế cho Hòa thượng Đàn 
đầu để truyền giới cho giới tử, khi vị Hòa thượng mỏi mệt hoặc vắng mặt. 

Yết ma A xà lê 

Còn gọi là Yết ma sư, là vị Xà lê y luật xướng ngôn tác pháp yết ma, 
để được sự nhất trí đồng thuận đúng như pháp sự thành của Thập sư. Yết 
ma vị là phẩm vị thứ 2 trong Tam sư, sau Hòa thượng Đàn đầu (thượng 
vị), là ngôi vị không thể thiếu trong một đàn giới. Người ngồi vị trí này 
đều phải thanh tịnh và có ít nhất 10 tuổi Hạ trở lên. 

Giáo thụ A xà lê 

Còn gọi là Giáo thụ sư, là vị Xà lê y pháp hướng dẫn giới tử tác bạch 
cầu giới trong đàn giới. 

Một đàn giới có đông giới tử, thì có thể cung thỉnh 2 vị Yết ma sư và 2 
vị Giáo thụ sư hoặc hơn thế nữa. Lúc ấy thì một giáo thụ sư sẽ phụ trách 
vấn nạn, một giáo thụ sư sẽ phụ trách bạch thỉnh. 

Tôn chứng sư 

Là 7 vị Tôn chứng sư (thất chứng), Đàn giới Tăng quy định, các vị tôn 
chứng sư phải có ít nhất là 5 tuổi Hạ trở lên thì mới được làm tôn chứng. 

Nhiệm vụ của các vị Tôn chứng là tác pháp Yết ma đồng thuận (sự 
thành), lắng nghe lời bạch của vị Yết ma sư, Giáo thụ sư, Giới tử mà tác 
pháp sự thành cho giới tử được đắc giới.  

2.2. Giới tử 

Những người xuất gia phải hội đủ các điều kiện sau: 

1. Phải có thời gian tu hành do Bổn sư mình chứng nhận và cho phép. 

2. Một số điều kiện xã hội như: Không phạm pháp. 

3. Khi đến đàn giới, các giới tử phải qua một kỳ khảo hạch, đặc biệt là 
khảo hạch về giới luật. 

Đối với người tại gia thì điều kiện ít nghiêm ngặt hơn đối với người 
xuất gia. 

Trên báo Đuốc Tuệ số 46 ra ngày 27/10/1936, Thượng tọa Tố Liên mô 
tả những quy định đối với giới tử tham gia đàn giới tổ chức tại chùa Quán 
Âm, bên Trung Hoa thời Dân quốc mà ngài coi là tiêu biểu: 
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Trước khi thụ giới, tăng, ni mỗi người được một tấm áo, một cái bát, 
đúng với trong sách nói “Y bát chân truyền”. Những người cầu thụ giới 
phải làm lễ trong 51 ngày, mỗi ngày buổi sáng chia làm hai thời, một thời 
nghe diễn giảng ba tạng thánh giáo để cho tâm địa khai thông, mới biết 
pháp giới là hệ trọng. Ngày nào cũng như thế, đến trưa thụ Ngọ xong đều 
phải vào nơi nhà tĩnh tập tọa thuyền để suy nghĩ đạo pháp. Trong 51 ngày 
ấy những thầy truyền giới đều từ trưa đến tối không được ăn uống gì 

nữa, đó là theo đúng đức Phật Thích Ca khi xưa quá giờ Ngọ không ăn, 
lấy phép ấy làm công phu khổ hạnh tu hành, thì giới đức mới được tinh 
tiến. Ngày xưa những người xin thụ giới trước phải khổ hạnh trong 3 năm 
rồi mới được đăng đàn thụ giới. Ngày nay, thay hạn 3 năm ra làm 51 
ngày. Người làm thầy truyền giới, người làm trò thụ giới có theo được 
đúng như thế, thì mới được đầy đủ công đức giới vậy. Những người thụ 
giới đã được truyền thụ áo bát rồi, lại cấp cho mỗi người một tờ điệp để 
làm bằng tin cũng như là tờ giấy chứng chỉ của học sinh đã đỗ mà chính 
phủ ban cho bằng cấp, trong những người thụ giới ấy lại chọn mấy người 
tinh thông luật pháp, để ngày đêm thay đổi nhau kiểm điểm sự hành động 
của những người giới tử ít học kia, cho khỏi trái quy củ luật pháp. 

Những vị làm thầy truyền giới, trong 51 ngày ấy chỉ trừ những khi tắm 
gội, không được cởi áo cà sa ra một lúc nào. Việc ăn uống phải có hạn 
độ, một đêm chỉ được ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ, còn thì phải tọa thiền 
tụng kinh, hoặc lễ Phật niệm Phật. Mỗi ngày buổi sáng chia làm bốn thời 
lễ bái hành đạo để cho thập phương tùy hỷ lễ bái.  

3. Đàn giới ở Việt Nam 

Tới nay chưa tìm thấy tài liệu nào có đề cập đến niên đại lập đàn giới 
đầu tiên, chỉ biết vào thời nhà Trần đã thường mở đàn giới, trong đó có 
nhiều đàn giới có hàng nghìn giới tử. Cho đến năm 1800, ngài Phổ Tấn 
thấy bộ sách về tổ chức đàn giới lưu truyền còn thiếu sót nhiều chỗ, ngài 
mới tham cứu kinh điển soạn một bộ sách khác. Tổ chức đàn giới hiện 
nay ở Việt Nam làm theo bộ sách của ngài. 

Tác giả Thích Đồng Bổn trong cuốn Biên niên sử đàn giới Tăng Việt 
Nam (Nxb. Tôn giáo, 2009) cho biết ở Việt Nam có hai loại đàn giới là 
Tiểu đàn giới và Đại đàn giới. Tiểu đàn giới có tên gọi chung là Đàn giới 
xuất gia cho Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo trong việc thụ giới pháp 
Sa di. Đại đàn giới là đàn giới mở ra cho các giới tử được thụ Cụ túc giới 
tức giới pháp Tỷ khiêu, gồm có 250 giới cho bên Tăng và 348 giới cho 
bên Ni. Ở Nam truyền Phật giáo, đàn giới Cụ túc chỉ cho phép các giới tử 
Sa di đã đủ đạo hạnh được thụ giới pháp Tỷ khiêu để tiến lên là bậc 
“nhân thiên chi đạo sư”, không có truyền giới cho bên Ni chúng. Đại đàn 
giới ở Bắc truyền Phật giáo thì bao gồm cả 4 chúng được thụ giới như: 
giới Sa di, giới Tỷ khiêu, giới Bồ Tát cho người xuất gia bên tăng chúng; 
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giới Sa di Ni, giới Thức Xoa ma na, giới Tỷ khiêu Ni, giới Bồ Tát cho 
người xuất gia bên Ni chúng. Đại đàn giới còn truyền trao thêm giới Bồ 
Tát, giới Thập Thiện cho hàng nam, nữ cư sĩ Phật tử. Chính vì sự đa dạng 
rộng rãi ấy nên gọi là Đại đàn giới. 

Theo cách thụ giới của Phật giáo xứ Bắc, đàn thụ Cụ túc giới thì gọi là 
Đàn giới pháp. 

 3.1. Đàn giới ở Việt Nam trong thế kỷ XX   

Tác giả Thích Đồng Bổn thống kê tổng số đàn giới Việt Nam trong 
100 năm thế kỷ XX là 806 lần, bình quân mỗi năm có 8 - 9 đàn giới; năm 
có số đàn giới cao nhất là 19 (1938); năm 1903 và 1912 chỉ mở được 1 
đàn giới. Tác giả nhận xét: khi vận hội đất nước thuận lợi phát triển, thì 
số lượng đàn giới được mở ra rầm rộ, chứng tỏ có nhiều người bước vào 
cửa thiền tu học, lúc ấy là nền móng đạo đức xã hội được phát triển. 
Nhưng khi đất nước gặp thời kỳ đen tối, thì việc tổ chức đàn giới cũng bị 
khó khăn, chứng tỏ nền đạo đức tâm linh cũng đang bị bóng mây vô minh 
che khuất ít nhiều. Tuy nhiên, ta thấy trải qua suốt 100 năm của thế kỷ 
XX thì không năm nào mà đàn giới không được mở ra, đó là sự minh 
chứng cho sức sống tâm linh, đạo đức phong hóa nước nhà luôn có nhịp 
sống tương tục, dù khi ấy dân tộc đang bị lầm than bởi ngoại xâm, bởi 
phong kiến, thực dân, đế quốc… 

Thống kê của tác giả Thích Đồng Bổn cho thấy: số đàn giới tổ chức ở 
nước ta từ 1900 - 1932 là 167, bình quân 5,4 lần /năm, còn từ năm 1933, 
năm các Hội Phật giáo hoạt động, đến năm 2000 là 639, bình quân 9,5 
lần /năm. Thống kê cũng cho thấy từ 1932 trở về trước chỉ có 28 đàn giới 
có đủ 3 vị trí (chiếm 16,7%) tức là có tới 83,3 % số đàn giới chỉ có 1 đến 
2 vị trí. Tuy sách không nêu tình hình cụ thể từng đàn giới, nhưng có thể 
thấy số liệu trên phù hợp với nhận định của Thượng tọa Tố Liên: “Trong 
chốn thuyền lâm nước ta hiện nay vẫn còn giữ được khuôn phép đàn giới. 
Nhưng lễ nghi phần nhiều đơn sơ lắm, không có cái gì là nghiêm mật: 
Ông thầy truyền giới, học trò thụ giới phần nhiều có ý cẩu thả, làm việc 
như chiếu lệ cả, không có một chút tinh thần gì, thực là một sự đáng 
buồn” (Tố Liên, “Đàn giới Trung Hoa”, Đuốc Tuệ, số 46 ra ngày 27/10, 
1936). 

Tác giả Nguyễn Thị Thùy Phương trong bài Đại đàn giới Quán Sứ năm 

1939 - 1940 (Xem: Nghiên cứu Tôn giáo, số 9) cho biết Đại đàn giới quy 
mô nhất trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở xứ Bắc là Đại đàn giới 
Quán Sứ năm 1939 - 1940, với đầy đủ Tam sư, Thất chứng (còn gọi là 
Hội đồng Thập sư, hay Hội đồng Giới sư), có tới 61 giới tử thụ các giới: 
Sa di, Cụ túc, Bồ Tát.  
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Theo quy định, Đại đàn giới phải làm trong 49 ngày, nhưng lúc đó Hội 
đang trùng tu chùa Quán Sứ và bận nhiều Phật sự khác nên rút gọn làm 
trong 21 ngày, với nghi lễ rất trang nghiêm, tiến hành theo 3 bước: 

1. Lễ Sám: Làm tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 13/11 âm lịch; 

2. Rút thăm (3 lần) làm tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, từ ngày 27/11 âm lịch; 

3. Ban tứ y bát: làm tại chùa Quán Sứ, Hà Nội từ ngày  4/12 âm lịch.   

Tam sư gồm: Đàn đầu là Hòa thượng Trung Hậu - Trưởng ban sáng 
lập trường Thuyền học; Yết ma A xà lê là tổ Bằng Sở - Chánh đốc giáo; 
Giáo thụ A xà lê là tổ Tế Cát - Phó đốc giáo.   

Tôn chứng: Do có nhiều đàn nên có nhiều Tôn chứng như Hòa thượng 
Phúc Chỉnh; tổ Hương Tích; tổ Phù Lãng; tổ Trừng Mai; các hòa thượng Quế 
Phương, Đào Viên (Thanh Hóa); các sư cụ: chùa Cao Đà, chùa Bát Mẫu, 
chùa Quốc Sư (Hưng Yên), chùa Trữ Khê, chùa Hào Xá. Các vị Chứng 
minh Đạo sư: Tổ Liên Phái, tổ Thiên Phúc, tổ Bạch Xá, sư cụ Ngũ Xã. 

Ngày ban tứ y bát có đầy đủ các vị trong Ban Trị sự Hội Phật giáo Bắc 
Kỳ đến dự.   

Cách tổ chức Đại đàn giới Quán Sứ đã khích lệ mạnh mẽ các giới tử 
tham gia đàn giới. Nhiều người trong số họ sau này trở thành những 
thạch trụ của Phật giáo nước nhà như ngài Tâm Giác, Tâm Thông, Tâm 
Tịch, Tâm Ấn, Giải Ngạn, v.v… 

Tâm trạng của người được thụ giới trong Đại đàn giới như thế nào? 
Chúng tôi xin dẫn lời Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, người trúng thủ 
Sa di tại đàn giới Huế năm 1928 kể với báo Giác ngộ năm 1980: “Hồi đó 
đàn giới rất khó mở, vì bị phép tắc của triều đình. Số người tu học thì ít 
nên khó mà tìm đủ “tam sư, thất chứng”. Cho nên hồi đó đàn giới là một 
sự kiện hiếm hoi, chứ không như bây giờ được Chính phủ giúp đỡ và tạo 
điều kiện dễ dàng. Người được cử đi thụ giới và được truyền giới không 
những tự mình thấy hân hạnh, mà cả thầy mình, gia đình mình, bổn đạo 
chăm nuôi mình tu học và cả làng xóm nữa cũng thấy vui sướng tự hào. 
Vì lẽ đó, người nào được truyền giới rồi cũng thấy trách nhiệm mình quá 
lớn lao, không những đối với bản thân mình mà còn đối với Tam bảo, với 
thầy, với cha mẹ, với bổn đạo..., những người đã có công ơn nuôi dạy 
mình, nên ai cũng nỗ lực tu hành tinh tiến để đền đáp phần nào những 
công ơn đó.” 

3.2. Đàn giới ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI   

Chúng tôi xin giới thiệu một số Đại đàn giới tiêu biểu ở Việt Nam 
những năm gần đây. 

Đại đàn giới Quảng Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 

Sáng ngày 12/9/2013, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ 
Chí Minh khai mạc Đại đàn giới Quảng Đức tại pháp đường chùa Huê 
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Nghiêm ở quận 2, với sự tham dự của hơn 1.400 giới tử của 3 hệ phái: 
Bắc tông, Nam tông, Khất sỹ của 7 giới trường. 

1) Hệ phái Bắc tông 

a. Giới trường Tăng 
- Chùa Huê Nghiêm, quận 2 (dành cho giới tử thụ Sa di giới). 

- Chùa Huệ Nghiêm, quận Bình Tân (dành cho giới tử thụ Tỷ khiêu 
giới). 

b. Giới trường Ni 
- Chùa Từ Nghiêm, quận 10 (dành cho giới tử thụ Tỷ khiêu Ni và Sa 

di Ni giới). 

- Chùa Kim Sơn, quận Phú Nhuận (dành cho giới tử thụ Thức Xoa Ma 
Na giới). 

2) Hệ phái Khất sỹ 

- Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh (dành cho Giới tử Tăng). 

- Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp (dành cho Giới tử Ni). 

3) Hệ phái Nam tông (Theraveda) 

- Chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức. 

Đại đàn giới Quảng Đức lần đầu áp dụng phương thức khảo thí trước về 
giáo lý chung cho tất cả các giới tử. Khảo thí được tiến hành trước ngày 
nhập Giới trường của các giới tử. Giới tử nào trúng tuyển ở kỳ thi này mới 
đủ tư cách nhập Giới trường thụ giới. Ban Tổ chức căn cứ vào điểm số của 
kỳ thi này mà sắp thứ tự cho các giới tử tấn đàn thụ giới. Đồng thời, Ban 
Tổ chức cũng thực hiện đúng Luật Phật chế định và nội quy Ban Tăng sự 
Trung ương quy định: từ 61 tuổi trở lên sẽ không được phép thụ giới Tỷ 
khiêu, Tỷ khiêu Ni nhằm tỏ rõ sự coi trọng ngôi Tăng bảo. 

Ban Thư ký Đại đàn giới đã thu nhận tổng số hồ sơ đăng ký thụ giới 
tại Đại đàn giới Quảng Đức PL. 2557 - DL. 2013 như sau: 

1) Tỷ khiêu: 293 vị; 2) Tỷ khiêu Ni: 257 vị; 3) Thức Xoa ma na: 340 
vị; 4) Sa di: 374 vị; 5) Sa di Ni: 332 vị. Tổng cộng là 1.596 vị. 

Sau khi xét duyệt các điều kiện, kết quả như sau: 

1) Tỷ khiêu: 279 vị; 2) Tỷ khiêu Ni: 242 vị; 3) Thức Xoa ma na: 310 
vị; 4) Sa di: 372 vị; 5) Sa di Ni: 320 vị. Tổng cộng có 1.523 vị hội đủ 
điều kiện. 

  Cuộc thi khảo hạch giáo lý được tổ chức đồng loạt vào sáng 
05/9/2013 tại chùa Huê Nghiêm, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Các giới tử 
phải trải qua 01 môn thi viết và 01 môn thi trắc nghiệm. Kết quả sát hạch 
như sau: 

- Tỷ khiêu: có 249 giới tử đạt yêu cầu; 30 vị không đạt yêu cầu. 
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- Tỷ khiêu Ni: có 228 giới tử đạt yêu cầu; 14 vị không đạt yêu cầu. 

- Thức Xoa ma na: có 285 giới tử đạt yêu cầu; 25 vị không đạt yêu cầu. 

- Sa di: có 337 giới tử đạt yêu cầu; 35 vị không đạt yêu cầu. 

- Sa di Ni: có 298 giới tử đạt yêu cầu; 22 vị không đạt yêu cầu. 

Tổng số giới tử đạt yêu cầu là 1.397. Có 126 vị không đạt yêu cầu. 

  Về Giới tử 

a) Giới tử Tăng có 667 vị đăng ký cầu thụ giới. Sau khi xét duyệt hồ 
sơ và thi khảo hạch đạt yêu cầu về trình độ Phật pháp có 586 vị được 
đăng Đàn thụ giới; 81 vị không đạt yêu cầu đăng Đàn thụ giới. 

b) Giới tử Ni có 929 vị đăng ký cầu thụ giới. Sau khi xét duyệt hồ sơ 
và thi khảo hạch đạt yêu cầu về trình độ Phật pháp có 811 vị được đăng 
Đàn thụ giới; 118 vị không đạt yêu cầu đăng Đàn thụ giới. 

c) Tại Đại đàn giới này, có trên 800 Phật tử tại gia đăng ký thụ Bồ Tát giới. 

Sau bảy ngày cầu thụ giới tại 7 Giới trường nêu trên, các giới tử đều 
chấp hành tốt Nội quy Đại đàn giới và thực hiện nghiêm túc chương trình 
thi cử mà Ban Giám khảo đề ra. 

Đại đàn giới Liễu Quán, Thừa Thiên - Huế năm 2013  

Năm 2013, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - 
Huế tổ chức Đại đàn giới Liễu Quán tại hai nơi: 

1) Đàn giới Tăng tại chùa Từ Đàm từ ngày 8 - 21/9/2013; 

2) Đàn giới Ni tại Ni viện Diệu Đức từ ngày 20 - 22/9/2013. 

Đàn giới Tăng  

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quang, Thập sư gồm: 
Đàn đầu Hòa thượng: Hòa thượng Thích Đức Phương; Yết ma A xà lê: 
Hòa thượng Thích Huệ Ấn; Giáo thụ A xà lê: Hòa thượng Thích Quang 
Nhuận, Hòa thượng Thích Giác Quang; Tuyên luật sư: Hòa thượng Thích 
Chơn Thiện và 7 vị Hòa thượng Tôn chứng. 

Đàn giới Ni 

Dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Viên Minh, Thập sư 
gồm: Hòa thượng Đàn đầu: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn; Yết ma A xà 
lê: Ni trưởng Thích Nữ Chơn Hiền; Giáo thụ A xà lê: Ni trưởng Thích 
Nữ Minh Nguyên; Ni trưởng Thích Nữ Như Minh và 7 vị Ni trưởng làm 
Tôn chứng. 

Trước khi khai đàn giới, kỳ thi khảo hạch đã được tổ chức vào ngày 
07/9/2013 (4 tháng 8 Quý Tỵ) tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa 
Thiên - Huế. Hội đồng khảo thí đã làm việc với trách nhiệm cao, kỳ khảo 
hạch đã diễn ra nghiêm túc và không có giới tử nào vi phạm nội quy. Sau 
kỳ khảo thí, giới tử thụ giới trong Đại đàn giới Liễu Quán gồm: thụ giới 
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Tỷ khiêu: 107 vị; thụ giới Tỷ khiêu Ni: 70 vị; thụ giới Thức Xoa ma na: 
53 vị; thụ giới Sa di và Sa di Bồ Tát: 209 vị, thụ giới Sa di Ni và Sa di Ni 
Bồ Tát: 122 vị. 

Sau 3 ngày, ngày 22/9/2013, Đại đàn giới Liễu Quán năm 2013 đã 
thành tựu viên mãn. Có trên 1.500 giới tử xuất gia và tại gia thụ các giới, 
trong đó có gần 1.000 giới tử cư sĩ tại gia cầu thụ Thập Thiện giới. 

Đại đàn giới được xem là một “trường Phật” để các vị xuất gia thọ 
giới Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni, Sa di, Sa di Ni, Thức xoa. Sự kiện này được 
người tu học xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt lớn 
lao trên con đường tu học của mỗi người.  

Đại đàn giới Từ Mãn tỉnh Lâm Đồng năm 2013 

Đại đàn giới được tổ chức trong ba ngày (từ 30/12/2012 đến 
01/01/2013), tại chùa Linh Sơn, phường 2, Thành phố Đà Lạt (Kiến đàn 
Tăng) và chùa Ni Linh Phong, phường 10, Thành phố Đà Lạt (Kiến đàn 
Ni). Trước đó đã có hơn 700 giới tử xin thụ giới: Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni, 
Sa di, Thức xoa ma na, Sa di Ni và hơn 700 giới tử xin thụ Bồ tát giới tại 
gia và Thập Thiện. 

Tại Kiến đàn Tăng ở chùa Linh Sơn, Đại đàn giới cung thỉnh Đại lão 
Hòa thượng Pháp Chiếu làm Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Minh Bá 
làm Giáo thụ A xà lê; 3 Hòa thượng và 3 Thượng tọa làm Tôn chứng. 

Tại Kiến đàn Ni ở chùa Ni Linh Phong, Đại đàn giới cung thỉnh Ni 
trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Đàn đầu Hòa thượng; Ni trưởng Thích 
nữ Như Tịnh làm Giáo thụ A xà lê; 2 Ni trưởng và 5 Ni sư làm Tôn chứng.  

Kết quả có 748 giới tử xuất gia đắc giới, trong đó có 119 giới tử thụ 
Tỷ khiêu, 90 Tỷ khiêu Ni, 162 Thức Xoa ma na, 162 Sa di và 220  Sa di 
Ni. Cũng trong Đại đàn giới, chư tôn Thiền Đức trong Hội đồng Thập sư 
đã truyền trao cho hơn 700 Phật tử phát nguyện thụ giới Bồ Tát tại gia và 
Thập Thiện. 

Đại đàn giới Hà Nội năm 2015 

Ngày 9/4/2015, tại Chùa Bằng (Linh Tiên tự, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thành phố Hà Nội khai mạc Đại đàn giới năm 2015 truyền giới cho 
tăng, ni, Phật tử Hà Nội. 

Hội đồng giới sư Tăng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ 
làm Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết ma A 
xà lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thụ A xà lê và 7 vị hòa 
thượng, thượng tọa làm tôn chứng Tăng già. 

Hội đồng giới sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa 
thượng Đàn đầu  Đàn Tỳ khiêu Ni; Ni trưởng Thích Đàm Kim làm Hòa 
thượng Đàn đầu Đàn Thức Xoa ma ni; Ni trưởng Thích Đàm Nhâm làm 
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Hòa thượng Đàn đầu Đàn Sa di Ni cùng chư Ni trưởng làm ngôi Yết ma 
A xà lê, ngôi Giáo thụ A xà lê và 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng 
Tăng già. 

Tổng số giới tử tại Đại đàn giới năm 2015 ở Hà Nội là 252 vị. Trong 
đó có 21 Tỷ Khiêu, 56 Tỷ khiêu Ni, 57 Thức Xoa ma na; 52 Sa di và 66 
Sa di Ni. 

Ngày 16/4/2015 (28/02 Ất Mùi), Hội đồng Giới sư đã trao truyền Giới 
cho 52 giới tử Sa di, 66 giới tử Sa di Ni, 21 giới tử Tỷ khiêu và  57 giới 
tử Thức Xoa ma na. Ngày 17/4/2015 (29/02 Ất Mùi), Hội đồng Giới sư 
tiếp tục trao truyền giới cho 57 vị Tỷ khiêu Ni. 

Đây là đàn giới đông nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ Đại đàn 
giới do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức. Các giới 
tử đã được hành trì, sám nguyện rất nghiêm mật và tu học giáo pháp 
trong 7 ngày liên tục và sau 2 ngày truyền giới, Đại đàn giới đã thập phần 
viên mãn. 

Về thụ giới của Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam 

Giống như Phật giáo Bắc tông, sư tăng Phật giáo Nam tông Khmer 
cũng thụ giới qua các bậc Sa di và Tỷ khiêu, tuy nhiên số lượng giới phải 
giữ có sự khác biệt. Đối với Phật giáo Nam tông: 

- Người thụ giới Sa di phải giữ 105 giới. 

- Người đã thụ giới Sa di được thụ giới Tỷ khiêu phải giữ 227 giới. 

Cũng có thể người đi tu nếu không muốn thụ giới Tỷ khiêu thì có thể 
giữ ở bậc Sa di suốt đời. 

Người nam đi tu theo Phật giáo Nam tông Khmer trên tinh thần tự 
nguyện, tuy nhiên chỉ được nhận vào chùa và được thụ giới Sa di khi đáp 
ứng được một số yêu cầu cơ bản: 

- Phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng (nếu còn 
nhỏ). Người nam đã có gia đình muốn vào chùa tu phải được sự đồng ý 
của vợ. 

- Phải là công dân tốt, không trong tình trạng vi phạm pháp luật. 

- Phải có thầy dẫn dắt và có những vật dụng cần thiết của một nhà sư. 

So sánh bốn Đại đàn giới nói trên với Đại đàn giới Quán Sứ năm 1939 
- 1940, chúng ta thấy, thời gian tổ chức diễn đàn thời nay giảm nhiều so 
với trước. Hình thức trang trí cũng không như xưa. Đây là sự cải tiến, tiết 
kiệm kinh phí và thời gian tổ chức đàn giới so với trước nhưng vẫn đảm 
bảo trang nghiêm./. 

Nguyễn Đại Đồng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


