
Templestay trở thành một trong những chương trình du lịch hấp dẫn nhất đối với du khách 

Khi đến thăm Hàn Quốc, du khách có thể tham gia Templestay (https://eng.templestay.com/), một 
chương trình do Đoàn văn hóa Phật giáo Hàn Quốc khởi xướng, để trải nghiệm cuộc sống trong một 
ngôi chùa Phật giáo, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện cùng nhau. 

Các ngôi đền là nơi mà các nhà sư Phật giáo tu khổ hạnh, tiếp tục lịch sử và truyền thống của 1.700 
năm của Phật giáo Hàn Quốc. Việc tiếp các ngôi đền của công chúng đã bị hạn chế trước khi 
Templestay được mở cho du khách quốc tế trong một nỗ lực để thúc đẩy các hoạt động văn hóa 
truyền thống trong World Cup 2002. Hiện nay, có khoảng 130 ngôi đền cung cấp các chương trình 
Templestay, trong đó có 26 ngôi đền cung cấp bằng tiếng Anh để những người nước ngoài có thể 
tham gia Templestay mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. 

Như bảy 'Sansa', các tu viện núi Phật giáo của Hàn Quốc (Daeheungsa, Magoksa, Beopjusa, 
Bongjeongsa, Buseoksa, Seonamsa và Tongdosa) được liệt kê là di sản thế giới của UNESCO vào 
năm 2018, văn hóa Phật giáo Hàn Quốc đang nhận được nhiều sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. 
Templestay là cách duy nhất để có được kinh nghiệm thực hành về văn hóa truyền thống của các tu 
sĩ 'thực hành khổ hạnh và môi trường tự nhiên cũng như tài sản văn hóa lịch sử lâu dài. 

Những người tham gia ở Templestay có thể trải nghiệm Yebul (lễ Phật giáo), Chamseon (thiền định 
Seon) và 108 bae (108 lễ lạy), và có thể học cách làm đèn lồng sen và hạt cầu nguyện Phật giáo và 
thưởng thức hương vị muối (vẽ muối). Họ cung cấp cho người tham gia một cơ hội để suy nghĩ về 
nguồn gốc của tất cả chúng sinh. 

Templestay cũng cung cấp một cơ hội cho những người tham gia thử món ăn tại đền thờ. Thực 
phẩm tại đền thờ chú trọng tới chế độ ăn uống lành mạnh mà không sử dụng bất kỳ sản phẩm động 
vật hoặc thành phần cụ thể như năm loại gia vị cay (tỏi, hành lá, hẹ, hành tây và tỏi tây), và thay vào 
đó bao gồm các thành phần thực phẩm tự nhiên trong mùa. Nó đã được công nhận trên toàn cầu sau 
khi nó được giới thiệu trên bộ phim tài liệu Netflix 'Chef's Table'. Thực phẩm phong phú có nghĩa là 
một cách khác để thực hành khổ hạnh của một người và nhận ra tầm quan trọng của tất cả chúng 
sinh. 

Đối với người nước ngoài tìm kiếm cơ hội trải nghiệm Templestay, có một sự kiện đặc biệt 'Tuần lễ 
dành cho người nước ngoài' từ ngày 5-30 tháng 11 năm 2018. Trong sự kiện này, 39 ngôi chùa trên 
khắp Hàn Quốc cung cấp các chương trình Templestay với mức giá chiết khấu. (Chương trình một 
ngày có giá 10.000 won / Chương trình nghỉ qua đêm có giá 20.000 won) 

Trước khi đặt phòng, hãy kiểm tra các chương trình của từng khu vực và đền thờ thông qua trang 
web Templestay (https://eng.templestay.com/). 
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