TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ
Praneeth Abhayasundere là Giảng viên cao cấp của Khoa Xã
hội học và Nhân chủng học tại Đại học Sri Jayewardenepura,
Tích Lan. Ông có bằng Cử nhân Xã hội học và Nhân chủng
học (1986), Thạc sĩ Xã hội học (1991), Cao Đẳng hậu đại
học về Văn học và Truyền thông (1993) từ Đại học Sri
Jayewardenepura, Tích Lan và Tiến sĩ Xã hội học (1997) từ
Đại học Hindu Benares, Ấn Độ. Tiến sĩ Abhayasundere đã
viết rất nhiều tài liệu nghiên cứu về Xã hội học và Phật giáo
và đã viết rất nhiều sách, báo về các chủ đề khác nhau. Tiến
sĩ Abhayasundere đã được trao giải thưởng Văn học Quốc
gia năm 2005 cho văn học cổ điển (phi hư cấu) và năm 2016
cho các lời bài hát hay nhất. Ông đã được trao giải thưởng
BUNKA từ Đại sứ quán Nhật Bản, Tích Lan vào năm 2008
cho việc viết lời. Tiến sĩ Abhayasundere là Chủ tịch (tháng 1
năm 2015 - 2018) của Đại hội Phật giáo cho người Tích Lan.
Ông đã tích cực tham gia vào các dự án phòng chống ma túy
trong hai mươi lăm năm qua. Tiến sĩ Abhayasundere đã được
trao danh hiệu KALASHURI tại giải thưởng danh dự quốc gia
và nhà viết lời hay nhất cho điện ảnh “Pathiniini” tại lễ chào
mừng Signis năm 2017.
M.H.Thilakarathna Banda là giáo sư về truyền thông đại chúng tại
Đại học Kelaniya, nơi ông đã hoàn thành văn bằng cử nhân và
thạc sĩ từ Đại học Pune, Ấn Độ. Ông Banda đã xuất bản nhiều
sách và bài báo liên quan đến chuyên ngành học. Hiện tại ông
là cố vấn học tập của Khoa Khoa học Xã hội của trường. Ngoài
ra, ông còn là Trưởng phòng Truyền thông Đại chúng cũng như
Giám đốc Đơn vị Truyền thông của Đại học Kelania.
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Basudha Bose đã hoàn thành cả bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Triết học
về Pali của Đại học Calcutta. Chủ đề về Thạc sĩ triết học của
cô là “Các hệ phái Phật giáo lớn ở Nhật Bản” và chủ đề nghiên
cứu Tiến sĩ triết học của cô là “Phật giáo Xanh: Một khía cạnh
của Phật giáo ứng dụng.” Cô cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về
lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo. Là một nhà sản xuất phim tài
liệu tự do, cô tham gia hội nghị này để thu thập thêm kiến thức
về các nghiên cứu về chủ đề Phật giáo trên khắp thế giới và để
hiểu sâu hơn về Phật giáo hiện đại từ các diễn giả khác nhau sẽ
trình bày các bài báo của họ trong hội nghị sắp tới này. Tác giả
cũng muốn cảm ơn những người chọn lọc đã chọn bài tham
luận của tôi “Phật giáo Xanh: Một khía cạnh của Phật giáo ứng
dụng.” cho việc xuất bản tạp chí của bạn.
Neelima Dahiya giữ qua các chức vụ Giáo sư kiêm Trưởng Bộ
môn, Bộ môn Lịch sử; Giáo sư, đứng đầu trường Sir Chhotu
Ram; Trưởng phòng, Phòng Công tác Sinh viên; Hiệu trưởng;
và Chủ tịch, Ủy ban phòng chống Quấy rối Tình dục nơi
công sở, Đại học Maharishi Dayanand, Rohtak, Ấn Độ. Cô
ấy nhận văn bằng Thạc sĩ từ trường Đại học Aligarh Muslim,
Aligarh và văn bằng Tiến sĩ tại trường Đại học Kurukshetra,
Kurukshetra. Cô ấy có hơn 38 năm kinh nghiệm trong việc
giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu, tái cấu trúc
và cập nhật nội dung khóa học và các chương trình cải thiện
nhân sự. Cô ấy được đề cập đến trong các tạp chí nghiên cứu
với tư cách là người được tham khảo và nằm trong ban chuyên
môn của các trường đại học, hiệp hội và các trường. Cô ấy đã
hướng dẫn hơn 30 nghiên cứu sinh chương trình Thạc sĩ Triết
học và Tiến sĩ hoàn thành luận văn.
Jyoti Dwivingi, Trợ lý Giáo sư tại Đại học Kalindi, Delhi, đang
giảng dạy Lịch sử và Di sản Văn hóa Phật giáo, và đang làm
luận án Tiến sĩ dưới sự giám sát của Giáo sư K.T.S SARAO,
mang tên Tiểu sử của Đức Phật dựa trên các Địa điểm Khảo cổ

427

428

CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

học ở Ấn Độ. Cô ấy theo học văn bằng Thạc sĩ Triết học của
mình dưới sự giám sát của Giáo sư K.T.S.Sarao mang tên Tiểu
sử của Đức Phật dựa trên các bức phù điêu của Sanchi và đã làm
Thạc sĩ về Nghiên cứu Phật giáo ở Khoa Nghiên cứu Phật học,
Đại học Delhi.
ĐĐ. Giác Minh Tường (Thế danh: Nguyễn Ngọc Duy Khanh)
sinh năm 1991, xuất gia năm 2009. Năm 2016, Đại Đức tốt
nghiệp Cử nhân Phật học tại Học Viện Phật giáo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2018, Đại đức tốt nghiệp Thạc sĩ
Phật học tại Viện Cao học Pāli và Phật học thuộc trường Đại
học Kelaniya, Sri Lanka. Hiện tại, Đại Đức đang là nghiên
cứu sinh Phó Tiến Sĩ tại Viện Cao học Pāli và Phật học thuộc
trường Đại học Kelaniya, Sri Lanka.
Đại Đức Tiến sĩ Heero Hito là một học giả Phật giáo trẻ năng
động, làm công việc bảo tồn và phát triển Nghệ thuật và Văn
hóa Phật giáo. Hiện đang làm Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Lịch
sử Younker, Chủ tịch Đại học Subharti, Giám đốc sáng lập
Trường Nghiên cứu Phật giáo Samrat Ashok Subharti. Trước
đây, ông là một trong những công chức của Hiệp hội Phật giáo
Thế giới, Thái Lan, từng giữ chức vị Chủ tịch Ủy ban Thường
vụ về Ủy ban Môi trường. Ông đã biên tập hơn 10 cuốn sách
và tổ chức hơn 50 Hội nghị Quốc gia ở Ấn Độ. Ông cũng đã
tổ chức hơn 10 Hội nghị quốc tế với tư cách là Chủ tịch ban tổ
chức. Ông cũng tham gia vào các hoạt động từ thiện, đặc biệt
là các hoạt động dành cho các bệnh nhân ung thư. Hỗ trợ hơn
50 bệnh nhân ung thư, hầu hết trong số họ đã sống sót sau
thời gian phẫu thuật.
TS. Sonia Jasrotia được cấp văn bằng Tiến sĩ về Nghiên cứu Phật
học tại Trường Đại học Jammu, Ấn Độ vào năm 2008. Hiện
bà là Giáo sư thỉnh giảng, Trưởng Khoa Nghiên cứu Phật học
và Sanskrit, Phnom Penh, Campuchia từ tháng 4 năm 2017
đến nay. Bà ấy đã tham dự và thuyết trình ở các hội thảo. Đồng
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thời bà xuất bản nhiều bài viết nghiên cứu trong các tạp chí
chuyên ngành.
Rahul Krishna Kamble là Trợ lý Giáo sư chuyên ngành Khoa học
Môi trường tại Đại học Sardar Patel, Chandrapur, Ấn Độ. Ông
ấy có bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường. Trong quá
trình giảng dạy hơn mười năm qua, ông phát triển kỹ năng
giảng dạy cho chương trình bậc cử nhân và bậc thạc sĩ chuyên
ngành Khoa học Môi trường, cũng như chuyên môn nghiên
cứu về nhiều khía cạnh khác nhau của chuyên ngành. Ông
đồng thời cũng quan tâm đến Phật pháp và môi trường, điều
chỉnh biến đổi khí hậu, sự cải tiến bền vững, và xã hội học môi
trường. Ông đăng bài nghiên cứu ở các tạp chí chuyên môn
quốc tế và các quyển sách về các vấn đề môi trường. Ông ấy
đóng vai trò quan trọng đối với việc tổ chức các hội thảo ‘Tầm
nhìn 2056’ và “Người lập quốc, TS. Ambedkar’.
Hudaya Kandahjaya nhận văn bằng Tiến sĩ ngành Nghiên cứu
Phật học với bài luận văn với tiêu đề Bài nghiên cứu về Nguồn
gốc và Ý nghĩa của Borobudur [ngôi chùa được xây dựng từ
thế kỷ 8 ở Central Java, Indonesia]. Ông ấy làm việc ở BDK
Hoa Kỳ (còn gọi là Trung tâm Dịch thuật và Nghiên cứu Phật
pháp Numata ở Berkeley), hiện ở Moraga, California, Hoa Kỳ
từ năm 1998 với vai trò là trợ lý biên tập trong dự án xuất bản
chính, BDK English Tripitaka. Ông ấy đã tham dự nhiều hội
thảo Phật pháp, và đã phát hành một số ấn phẩm dưới dạng
sách, chương sách, bài báo, và các mục của bách khoa toàn
thư. Ông ấy cũng tham gia vào việc nghiên cứu các khía cạnh
thực tế của Phật pháp, chú ý đến việc hiểu biết mang tính chất
lý thuyết và thực tế về Phật giáo Nhập thế. Sau khi có cơ hội
gặp gỡ Thầy Nyanaprathama, ông ấy có mối quan tâm chung
với vị này về việc phát triển mô thức khác để giải quyết các vấn
đề xã hội và môi trường trong thời hiện đại bằng Phật pháp.
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Gábor Kovács là phó giáo sư tại Trung tâm đạo đức trong kinh
doanh của Đại học Corvinus Budapest. Ông đã bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ ‘Định hướng giá trị của các doanh đạo Kitô
giáo và Phật giáo’ năm 2017 sau khi ông hoàn thành bằng thạc
sĩ tại Đại học Phật giáo Budapest năm 2010. Gabor Kovacs
đang tham gia vào các dự án nghiên cứu của Trung tâm đạo
đức kinh doanh về định hướng giá trị đạo đức và định hướng
giá trị sinh thái của các doanh nhân Hungary. Gabor Kovacs
đang nghiên cứu kinh tế theo mô hình Phật giáo và vai trò của
tâm linh trong kinh doanh. Ông là thư ký của Hiệp hội Hữu
nghị Hungary kể từ khi được thành lập vào năm 2011. Ông là
thành viên của Nhóm dịch thuật Pali nhằm dịch thuật Kinh
điển Phật giáo từ kinh điển Pali sang tiếng Hungary từ năm
2008.
Chandan Kumar là nghiên cứu sinh Tiến sĩ có chuyên môn
về Phật pháp. Chủ đề nghiên cứu Tiến sĩ của ông ấy là
“Gandhara: cánh cửa Phật giáo mở ra thế giới”. Ông ấy nghiên
cứu về dấu tích của Ấn Độ giáo trong nền văn minh cổ xưa
của Đông Nam Á. Ông ấy viết nhiều bài viết về lịch sử, văn
hóa, đạo đức và biến đổi khí hậu. Ông tốt nghiệp Trường Đại
học Jawaharlal Nehru, New Delhi và hoàn thành chương trình
Thạc sĩ Nghiên cứu Phật học của Trường Đại học Delhi. Mối
quan tâm học thuật của ông ấy là Phật giáo và Ấn Độ giáo trên
con đường tơ lụa, kinh tế học Phật giáo và đạo đức Phật giáo.
Trong 2017, ông ấy tham gia vào hội nghị Thanh niên Ấn Độ Đông Nam Á, được tổ chức ở Bhopal và đồng thời cũng tham
gia và thuyết trình bài nghiên cứu ở các hội nghị ở Ấn Độ, Đài
Loan, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam và các nước khác.
Upul Priyankara Lekamge đã đạt được Cử nhân khoa học xã
hội [danh dự] từ Đại học Peradeniya, Tích Lan và nghiên
cứu hậu đại học về Giáo dục, Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ
thứ hai [TESL], Xã hội học, Ngôn ngữ học, Quan hệ quốc
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tế và Kinh tế tại Đại học Tích Lan Kelaniya, Colombo và Sri
Jayewardenepura. Ông đã giảng dạy hơn ba mươi năm ở cấp
trung học cao cấp và đại học ở Tích Lan xử lý ngôn ngữ và văn
học Anh, nhân chủng học, triết học giáo dục, tâm lý học và
xã hội học. Ông có kinh nghiệm giảng dạy trong các chương
trình đại học và hậu đại học được thực hiện tại Tích Lan liên
kết với Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE) của Đại học Luân
Đôn, Đại học Northwood (Hoa Kỳ), Đại học Deakin (Úc) và
Đại học Tây Luân Đôn (Anh quốc). Ông đã tiến hành nghiên
cứu, xuất bản và trình bày về các ngành xã hội học như giáo
dục, tôn giáo, thể thao, thanh niên và văn hóa của Tích Lan
trong nhiều hội nghị địa phương và quốc tế. Hiện tại ông là
Giảng viên xã hội học tại Đại học Sabaragamuwa của Tích
Lan.
Ông Gauthama Prabhu Nagappan, Thư ký & Giám đốc điều
hành, FHSM, là một nhà hoạt động xã hội trẻ, ông có bằng cao
học về công tác xã hội từ Viện Khoa học Xã hội Tata, Mumbai.
Một chuyên gia trong lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ, quản
lý thảm họa, bảo vệ trẻ em, tài chính / tín dụng vi mô, sinh kế
bền vững, môi trường, phát triển thanh niên và các vấn đề dựa
trên quyền. Phục vụ với CAPART (Bộ Phát triển Nông thôn,
Chính phủ Ấn Độ) trong ba năm trong thời gian các hoạt động
cứu trợ sóng thần đang được tiến hành ở quận Nagapattinam,
Tamil Nadu. Làm việc với tư cách là Điều phối viên Quốc gia,
Mạng lưới Luật Nhân quyền và Nhân viên Trách nhiệm Xã
hội của Công ty cho Tập đoàn Anand, Gurgaon và Larsen &
Toubro, Chennai. Người sáng lập Tịnh xá, một tổ chức Phật
giáo. Trong thời gian sau khi tốt nghiệp, ông đã tình nguyện
tham gia trong trận động đất Bhuj - Gujarat 2001 cho Kutch
Nav Nirman Abhiyan, và cho Narmada Bachavo Andolan với
tư cách là một nhà hoạt động. Người sáng lập Mạng lưới sinh
viên Bahujan được thành lập giữa các sinh viên ngành công
tác xã hội ở Mumbai, Ấn Độ. Người sáng lập AMMAN (Học
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viện Thuốc và Động cơ thúc đẩy cho Sự tiến bộ của nghèo
túng), một mạng lưới của các tổ chức hoạt động vì quyền của
Dalits, bộ lạc, trẻ em và phụ nữ. Ông tích cực tham gia Cuộc
vận động Thanh niên Tiến sĩ Ambedkar về quyền Dalit và
quyền Bộ lạc.
Đại đức Tiến sĩ Pinnawala Sangasumana là giảng viên cao cấp
về Địa lý tại Đại học Sri Jayewardenepura, Tích Lan với một
số ấn phẩm trong các tạp chí được lập chỉ mục và được giới
thiệu, các tập chỉnh sửa và tiến trình hội nghị. Ông tốt nghiệp
danh dự hạng nhất về Địa lý học từ cùng một trường đại học
và được trao huy chương vàng Sri Soratha cho điểm số cao
nhất tại Khoa Nghệ thuật, Đại học Jayewardenepura vào năm
1997. Ngay sau khi hoàn thành nghiên cứu hậu đại học, ông đã
nhận được bằng Thạc sĩ cho nghiên cứu chuyên sâu của ông về
các mô hình và quá trình dịch chuyển nội bộ kéo dài do cuộc
xung đột vũ trang ở Tích Lan. Nghiên cứu Tiến sĩ của ông tập
trung vào việc áp dụng khái niệm Phật giáo của các hình mạn
đà la (Mandala) trong việc xây dựng một khuôn khổ phù hợp
để giải quyết tình trạng giữa hai bên trải qua sự dịch chuyển
do xung đột ở Tích Lan. Nghiên cứu của ông về xung đột và
dịch chuyển xuất phát từ kinh nghiệm lâu năm của ông trong
giảng dạy và nghiên cứu về Địa lý con người. Một tu sĩ Phật
giáo cũng như một nhà địa lý học, ông ta rất muốn áp dụng
các khái niệm Phật giáo vào các không gian hành vi được xác
định bởi xung đột và các tình huống dễ bị tổn thương. Đại
Đức Sangasumana hiện tập trung vào quản lý thảm họa, phát
triển khu vực và địa lý chính trị. Ông cũng đang điều phối một
số chương trình cứu trợ và từ thiện nhắm vào các nhóm dân
cư bị thiệt thòi của đất nước. Đại Đức Sangasumana phục vụ
như là trưởng Sanghanayaka của tỉnh miền Tây cho Tăng hội
Amarapura Kalyaniwamsa, một thành viên điều hành của Hội
đồng Tăng đoàn Phật giáo Thế giới cũng như Hiệp hội Địa lý
Quốc gia Tích Lan.

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Giáo sư Karam Tej Singh Sarao nhận bằng cử nhân Lịch sử và
Kinh tế, tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Nhật Bản,
bằng Tiến sĩ (Phật giáo) tại Đại học Delhi. Giáo sư Karam
nhận học bổng Khối thịnh vượng chung năm 1985 để theo
học tại Đại học Cambridge và nhận bằng Tiến sĩ Khảo cổ
học thứ hai vào năm 1989. Giáo sư Karam bắt đầu sự nghiệp
giảng dạy vào năm 1981 tại Đại học Delhi và gia nhập Khoa
nghiên cứu Phật giáo, Đại học Delhi với tư cách là một độc
giả và được bầu là Trưởng khoa năm 1995. Giáo sư Sarao là
một giảng sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học nổi tiếng với
mười sáu cuốn sách đã xuất bản hơn 250 tài liệu nghiên cứu
và bài báo khác.
Ida Bagus Putu Suamba sinh năm 1963 tại Peninjoan, Bangli,
Bali, Indonesia, đã nhận bằng Tiến sĩ (năm 1987) về giảng dạy
tiếng Anh từ Đại học Udayana, Bali; Thạc sĩ khoa học xã hội
(năm 2001) từ Đại học Delhi và Tiến sĩ triết học (năm 2011)
từ Đại học Pune, Maharashtra, Ấn Độ cả hai đều thuộc ngành
Triết học. Luận án tiến sĩ của ông đã được xuất bản (2017)
dưới dạng sách có tựa đề “Ấn Độ giáo Gia-va: Một nghiên cứu
triết học về văn bản Tattva” bởi Tập đoàn xuất bản B.R, Delhi,
Ấn Độ. Ida có hai mươi cuốn sách bằng tiếng Indonesia, một
số bài báo nghiên cứu và phê bình sách bằng tiếng Anh và tiếng
Indonesia được xuất bản trên các tạp chí nổi tiếng dẫn tới sự
uy tín của ông. Ông hiện là tổng biên tập của SOSHUM: Tạp
chí Khoa học Xã hội và Nhân văn được xuất bản bởi Politeknik
Negeri Bali.
Dhanapala Wijesinghe là giáo sư đầu tiên và duy nhất về Tội
phạm học và Tư pháp hình sự ở Tích Lan. Ông tốt nghiệp
bằng cấp đầu tiên về xã hội học và nhân chủng học từ Đại
học Sri Jayewardenepura năm 1986 và Thạc sĩ triết học trong
xã hội học và tội phạm học từ cùng một trường đại học vào
năm 1995. Năm 1997, ông được trao học bổng Monbusho
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của Nhật Bản cho nghiên cứu và hậu đại học tại Đại học
Hitotsubashi ở Tokyo, Nhật Bản và có bằng Thạc sĩ khoa học
xã hội năm 2000. Ông cũng được trao học bổng tiếng Nga
năm 1986 cho nghiên cứu ngôn ngữ Nga. Ông đã thành thạo
xã hội học Phật giáo, nhân chủng học, xã hội học, tội phạm
học và tư pháp hình sự và thông thạo các ngôn ngữ Sinhalese,
tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Tamil. Ông gia nhập
Trường Công tác xã hội quốc gia năm 1989 với tư cách là giảng
viên và là giảng viên năm 1990 tại Khoa Nhân chủng học và
Xã hội học tại Đại học Sri Jayewardenepura, Tích Lan. Ông đã
viết hơn bảy mươi cuốn sách và bài báo nghiên cứu được xuất
bản trong nước và quốc tế. Là người đóng góp tích cực cho các
hội nghị quốc tế bao gồm Hội nghị Vesak của Liên Hợp Quốc,
các tài liệu nghiên cứu của ông đã được xuất bản bằng tiếng
Sinhalese, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Việt.
Thầy Kirama Wimalathissa là một tu sĩ Phật giáo năng động, có
khả năng hoàn thành bất kỳ công việc nào một cách thỏa đáng
trong các hoàn cảnh nhất định và sẵn sàng làm việc theo nhóm.
Ông đã có được kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực khác
nhau ở một mức độ đáng kể. Sau khi thực hiện khảo sát thực
địa, nghiên cứu, ông tự tin rằng, chúng sẽ là một lợi thế thực
sự cho việc thực hiện các nhiệm vụ học thuật khác nhau trong
lĩnh vực Nghiên cứu Phật giáo và Pāli. Mục tiêu hàng đầu của
ông là đạt được Chứng chỉ giáo dục đại học (Tiến sĩ) từ một
trường đại học danh tiếng trong nền tảng đa văn hóa và đa
tôn giáo và đạt đến đỉnh cao của giáo dục trở thành một học
giả kỳ cựu Pāli và Phật giáo khai thác các kỹ năng, kiến thức
và năng lực để tiếp tục phát triển của Phật giáo và các lĩnh vực
liên quan.

VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊN
TT. Thích Đức Thiện, tiến sĩ Phật học năm 2005, hiện là Phó Chủ
tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng ban
Phật giáo Quốc tế; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam
- Ấn Độ; Giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội;
Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức
Thiện nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước
Việt Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia
Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phủ
Ấn Độ: Huân chương Padma Shri.
TT. Thích Nhật Từ, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002,
là Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2008; Tổng biên tập của
Phật điển Việt Nam (ấn bản sách nói); Tổng biên tập Đại tạng
Kinh Việt Nam và Chủ biên Tủ sách Đào Phật Ngày Nay (hơn
250 đầu sách) và tác giả của hơn 80 quyển sách Phật học. Thầy
được trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và nhiều giải thưởng,
danh hiệu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính
phủ Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan và Campuchia.
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