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Trong cố gắng tiếp tục đem Giáo Pháp đến mọi người, Như Lai Thiền Viện sắp hoàn tất dự án ấn 
tống sách “Tiến Trình Thiền Minh Sát Niệm Xứ” do đạo hữu Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện dịch từ sách The 
Process of Insight Meditation của Hòa Thượng Thiền Sư Sayadaw Janakābhivamsa.   
 

Hòa Thuợng Thiền Sư Sayadaw Janakābhivamsa là một trong những đại đệ tử của cố Hòa Thượng 
Thiền Sư Mahasi Sayadaw.  Thiền viện có duyên lành được đón tiếp Ngài Thiền Sư vào năm đầu mới thành 
lập thiền viện ngay trong Khoá Thiền Thanksgiving.  Rồi thời gian trôi qua, hơn hai mươi năm sau, thiền 
viện lại một lần nữa được đón tiếp Ngài Thiền Sư đến khai mạc Khóa Thiền Tháng 9, 2014.  Nhân cơ hội 
này, Ban Tu Thư đã phối hợp những lời dạy đặc biệt rải rác trong nhiều tập sách nhỏ của Ngài để làm 
thành sách The Process of Insight Meditation.  
 

Sau khi sách The Process of Insight Meditation được gởi đi, thiền viện nhận được nhiều hồi ý tích 
cực từ phật tử về sách như một cẩm nang của Thiền Minh Sát Niệm Xứ.  Một số thiền sinh và phật tử Việt 
Nam yêu cầu thiền viện dịch sang tiếng Việt để phổ biến rộng rãi đến cộng đồng Việt Nam.  Nhận thấy lợi 
ích của lời yêu cầu, đạo hữu Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện tình nguyện làm công việc này.   

 
Toàn thể thiền sinh và phật tử khắp nơi chân thành cảm niệm ân đức của Ngài Hòa Thượng đã 

phục vụ Đạo Pháp suốt cuộc đời của mình về cả hai phương diện lý thuyết lẫn thực hành.  Thiền viện cũng 
xin đa tạ sự hỗ trợ nhiệt tình và thường xuyên của phật tử và thiền sinh cho chương trình ấn tống của 
thiền viện trong nhiều năm qua.  Cầu mong sự hỗ trợ sẽ là duyên lành cho sự tu tập đưa đến giải thoát 
của quí vị. 

 
Ban Tu Thư Như Lai Thiền viện hy vọng sách “Tiến Trình Thiền Minh Sát Niệm Xứ” sẽ giúp thiền 

sinh hiểu rõ ràng hơn về Thiền Minh Sát Niệm Xứ để vững tiến trên đường tu tập.  Sách “Tiến Trình Thiền 
Minh Sát Niệm Xứ” sẽ được hoàn tất vào khóa Thiền Minh Sát Đặc Biệt tháng 3 năm 2017. 
 

Thiền Viện hân hạnh giới thiệu sách “Tiến Trình Thiền Minh Sát Niệm Xứ” và mong được sự hỗ trợ 
của quý bạn đạo. 
      Trong Tâm Từ, 

Như Lai Thiền Viện 
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