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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả 

nêu trong luận án là trung thực và chưa từng ai công bố trong bất kỳ công trình nào. 

 

Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 2023 

Nghiên cứu sinh 

 

 

Danh Út 

 



 

ii 

LỜI CẢM ƠN 

 

Sau một thời gian tiến hành triển khai nghiên cứu, tôi đã hoàn thành nội dung 

luận án. Luận án được hoàn thành không chỉ là công sức của bản thân tác giả mà còn có 

sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của nhiều cá nhân và tập thể. 

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Người hướng dẫn 

khoa học đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn từ lúc thực hiện đề cương nghiên cứu, đến 

thu thập tài liệu, thực hiện các chuyên đề và nhất là quá trình viết luận án của tôi. Bên 

cạnh sự giúp đỡ nêu trên, tôi còn nhận được sự giúp đỡ từ Hội đoàn kết sư sãi yêu nước 

các tỉnh như: Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, An 

Giang, cộng đồng Khmer ở Tây Nam Bộ nơi tôi đang sinh sống, làm việc và nghiên cứu. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, giảng 

viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ đã tận tình giảng dạy, trang 

bị cho tôi những kiến thức rất hữu ích để tôi có tri thức khoa học và đủ khả năng nghiên 

cứu hoàn thành luận án theo quy định của Nhà trường. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến khích và 

tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án này. 

Do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, thời gian nghiên cứu và thực hiện nên 

luận án chắc chắn còn nhiều điều khiếm khuyết. Tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến 

đóng góp của thầy, cô và các bạn bè để tôi có được cái nhìn sâu sắc, đúng bản chất sự 

việc hơn về vấn đề này. 

Trân trọng! 
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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Tây Nam bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một tiểu vùng nằm ở 

khu vực bán đảo hạ lưu sông Mê-kông, là vùng đất mới được khai phá, có vị trí thuận 

lợi để giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa khác như Ấn Độ, Trung Hoa, và cả Đông 

Nam Á. Mặt khác, vùng đất này còn là nơi cộng cư của nhiều cộng đồng cư dân từ các 

nơi khác đến sinh sống như người Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, v.v... Các cộng đồng tộc 

người đến lập nghiệp ở vùng đất mới đã mang theo những phong tục tập quán, văn hóa, 

tín ngưỡng giúp bổ sung cho văn hóa địa phương, làm cho đời sống văn hóa, tôn giáo, 

tín ngưỡng của người Nam bộ nói chung và Tây Nam bộ nói riêng thêm đa dạng và 

phong phú.  

Người Khmer ở Tây Nam Bộ là một tộc người trong cộng đồng 54 dân tộc của 

Việt Nam, có khoảng 1,3 triệu người, đứng thứ ba so với dân số cả nước và đứng thứ 

hai ở Nam Bộ. Họ cũng là cộng đồng dân tộc đã có mặt từ sớm nhất định cư lâu đời ở 

vùng đất Tây Nam Bộ, tập trung đông nhất tại các tỉnh, thành như: Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang,... 

ĐBSCL có vị thế của vùng đất địa - chính trị, địa - kinh tế, tất cả hòa quyện với 

địa - văn hóa, địa - tín ngưỡng, tôn giáo chuyển động theo vòng xoáy thời cuộc, đặc 

biệt là từ cuối thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX và đến trước ngày miền Nam giải phóng 

(30/4/1975). Tất cả những thay đổi đó đã tác động đến đời sống của đại bộ phận người 

Khmer. Đến năm 1981, các hệ phái Phật giáo hình thành một tổ chức thống nhất gọi 

là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó PGNTK là một thành viên. Khi Phật giáo 

được thống nhất, hoạt động của các hệ phái đều tuân thủ Hiến chương và qui định của 

Giáo hội. Phật giáo của người Khmer ở Tây Nam bộ đương nhiên phải thay đổi theo 

quá trình phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng 

không nhỏ của xu thế phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. 

Đối với một cộng đồng, việc hoạt động của tôn giáo phụ thuộc nhiều vào yếu tố 

chính trị và kinh tế, đời sống văn hóa cũng như hoàn cảnh xã hội. Một cộng đồng người 

phải có tổ chức, có quy tắc hoạt động, nên việc chuyển biến trong đời sống văn hóa là 

tất nhiên tuân theo quy luật phát triển chung của xã hội, nó mang tính hệ thống - đồng 

nhất. Rõ ràng rất khó có thể giữ gìn truyền thống nguyên bản của một tổ chức tôn giáo 
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trong bối cảnh xã hội mà không ngừng phát triển như ở nước ta hiện nay. Tôn giáo phải 

chuyển mình để thích nghi với môi trường xã hội phát triển và để tồn tại phù hợp với 

quy luật vận động của thế giới. Đó là những vấn đề chung mang tính kinh tế - xã hội của 

cả cộng đồng, chứ không riêng cá nhân nào, cộng đồng tu sĩ PGNTK cũng vậy. Đối với 

người Khmer, ngôi chùa và sư sãi có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, một 

khi đời sống cộng đồng có thay đổi sẽ kéo theo những biến đổi đời sống tu sĩ thông qua 

các kênh tương tác – giao tiếp tôn giáo. 

PGNTK phát triển qua nhiều thế kỷ, tuy có sự hỗn dung về văn hóa, tín ngưỡng 

phương Đông lẫn phương Tây thế nhưng hầu hết người Khmer ở Tây Nam bộ đã gìn 

giữ được bản sắc văn hóa và tôn giáo truyền thống của mình trong bối cảnh đất nước 

không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều tôn giáo đan xen chi phối làm cho đời 

sống văn hóa đặc biệt là của các vị tu sĩ Nam tông Khmer luôn bị nhiều tác động ảnh 

hưởng. PGNT của người Khmer ở Tây Nam Bộ là một thực thể tồn tại trong cộng đồng 

dân cư, cộng đồng tu sĩ PGNTK hết sức đông đảo về số lượng và có đóng góp to lớn. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu nhóm đối tượng này hiện nay còn rất hạn chế. Đặc biệt là 

khía cạnh biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ Nam tông Khmer trong bố cảnh xã hội 

đương đại. 

Đối với các tu sĩ PGNTK, hoạt động hằng ngày là học tập, đọc tụng các câu kinh 

thường nhật, hay đi khất thực, tưởng chừng như không có gì thay đổi, nhưng thực chất 

trong nội tại của giới tu sĩ đã có sự biến đổi, tuân theo quy luật phát triển chung của xã 

hội. Điều kiện cuộc sống xã hội luôn thay đổi, tất nhiên sẽ tác động đến hoàn cảnh điều 

kiện sống của các vị tu sĩ, đặc biệt là những biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ 

PGNTK tại vùng Tây Nam bộ. Do đó, việc biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ là 

điều tất yếu, là điều khó tránh khỏi, nhất là trong môi trường xã hội phát triển, điều kiện 

về văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, đa dạng, và khoa học - kỹ thuật hiện đại 

ngày càng được nâng cao. Như vậy, có thể thấy sự biến đổi trong đời sống văn hóa của 

các tu sĩ PGNTK chịu sự tác động chung của hoàn cảnh thực tế biến đổi xã hội. 

Tuy nhiên, bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng luôn tồn tại hai mặt của nó, sự biến 

đổi đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK cũng không ngoại lệ, cũng luôn tồn tại hai mặt 

tích cực và tiêu cực như là sự biến đổi tất yếu của xã hội. Về thay đổi tích cực, do nhu 

cầu đổi mới của đất nước, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống xã hội đã được thay đổi, nên 

Phật giáo, các hệ phái trong đó có hệ phái Nam tông Khmer, cũng chuyển biến theo đà 
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phát triển chung. Sự biến đổi văn hóa sẽ làm cho môi trường hoạt động phát triển năng 

động, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, tiếp cận được khoa học - kỹ thuật nhanh hơn và đặc 

biệt là có thể hội nhập được với đời sống tu sĩ của PGNT ở các quốc gia trên thế giới. 

Trong khi đó mặt hạn chế là dễ dẫn đến mất phương hướng, pha tạp, hòa tan trong môi 

trường luôn biến đổi, nếu không giữ gìn thì rất dễ vi phạm giới luật nhà tu, hành trì sai 

giáo lý cơ bản của PGNT. 

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số công trình chuyên khảo nghiên cứu về văn 

hóa của người Khmer nói chung và PGNTK nói riêng, thế nhưng chưa có công trình 

nghiên cứu chuyên biệt về đời sống văn hóa, sinh hoạt của tu sĩ PGNTK. Chính vì lẽ đó, 

người viết chọn đề tài “Những biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam 

bộ hiện nay” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học, với hy 

vọng có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào thành tựu khoa học chung của xã hội.  

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

Người Khmer là dân tộc có quá trình sinh sống lâu đời tại vùng đất Tây Nam bộ; 

nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về họ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong 

đề tài này chúng tôi tạ ̂p trung trình bày các vấn đề lie ̂n quan đến sự biến đổi văn hóa 

trong đời sống của tu sĩ PGNTK. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi có điều kiện 

tiếp cận và kế thừa các công trình của các tác giả đi trước, có thể tổng hợp thành các nội 

dung sau: 

2.1 Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan về người Khmer Tây Nam bộ 

Hiện nay, có khá nhiều công trình nghiên cứu về người Khmer Nam bộ nói chung 

và Tây Nam bộ nói riêng, điển hình có thể điểm qua một số công trình như sau:  

Gắn với người Khmer, có lẽ lâu đời nhất phải kể cuốn Chân Lạp phong thổ ký, của 

Châu Đạt Quan thời nhà Nguyên ở Trung Quốc (Hà Văn Tấn dịch, Phan Huy Lê giới 

thiệu (2011), Châu Đạt Quan cho rằng người Chân Lạp (Khmer) đã có mặt ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long từ khá sớm và được xem là công trình đầu tiên có đề cập đến người 

Khmer Tây Nam bộ. 

Quyển Người Việt gốc Miên của Lê Hương (1969) là công trình khá nổi tiếng và 

công phu về người Khmer ở Việt Nam. Tác giả đi sâu phân tích về nguồn gốc vương 

quốc Phù Nam, Thủy Chân Lạp, miền Nam Việt Nam; đồng thời tìm hiểu về dân số, 

sinh hoạt xã hội, sinh hoạt tôn giáo, tổ chức đời sốngvăn hóa - giáo dục, kinh tế của 

người Khmer. Mặt khác, công trình còn giới thiệu các lễ nghi, phong tục gắn với truyền 
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thuyết. Tuy nhiên, tác giả chưa bàn tới đời sống của tu sĩ PGNTK cũng như về cộng 

đồng tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ. 

Sau năm 1975, vấn đề người Khmer ở Tây Nam Bộ được rất nhiều học giả quan 

tâm nghiên cứu. Kết quả là nhiều công trình được công bố trong các tạp chí chuyên 

ngành cũng như các sách chuyên khảo, điển hình là: công trình Văn hóa tâm linh Nam 

bộ của Nguyễn Đăng Duy (1977), đã chú trọng miêu tả các đặc điểm tâm linh của người 

Khmer Nam bộ, được biểu hiện thông qua tôn giáo - tín ngưỡng, phong tục - tập quán... 

Đây là công trình hữu ích giúp người đọc tìm hiểu đời sống văn hóa trên lĩnh vực tinh 

thần. Chuyên khảo này bước đầu đề cập đến cộng đồng tu sĩ PGNTK như là một bộ 

phận khách thể cấu thành nên đời sống tôn giáo Khmer Nam tông, thế nhưng vẫn chưa 

đi sâu phân tích đặc điểm và biến đổi đời sống văn hóa của giới tu sĩ. 

Công trình Người Khơme tỉnh Cửu Long do Viện Văn hóa và Sở Văn hóa - Thông 

tin tỉnh Cửu Long (1987) phát hành cũng là một tác phẩm đáng chú ý do tỉnh Cửu Long 

(phân thành hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long hiện nay) là vùng có đông đồng bào Khmer 

tụ cư lâu đời. Công trình giới thiệu khái quát về người Khmer tỉnh Cửu Long trên các 

phương diện tín ngưỡng - tôn giáo, phong tục - lễ hội, văn học - nghệ thuật, truyền thống 

đoàn kết Việt - Khmer trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ngoài ra cuốn Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ của Viện Văn hóa 

(1988) là tập hợp các bài nghiên cứu, tham luận tổ chức tại các tỉnh ĐBSCL về người 

Khmer thông qua phong tục, tập quán, nghệ thuật. Các tham luận đã khái quát, giới thiệu 

tộc người Khmer về nguồn gốc, dân số và địa bàn cư trú; tổ chức xã hội, sản xuất nông 

nghiệp; phong tục, tập quán, lễ hội; tiếng nói, chữ viết; giao lưu văn hóa và một số loại 

hình văn hóa - nghệ thuật. Trong quyển sách này có thể điểm qua  công trình nổi bật 

như bài viết của tác giả Thạch Voi gồm “Khái quát về người Khmer ở Đồng Bằng Sông 

Cửu Long” đã trình bày được những nét cơ bản về người Khmer ở Nam Bộ từ quá trình 

hình thành cộng đồng cho đến đặc điểm cư trú, các hình thái kinh tế xã hội, tín ngưỡng 

tôn giáo, văn học nghệ thuật. Đặc biệt bài viết đã nêu về sự giao lưu văn hóa của người 

Khmer với các tộc người khác ở Nam Bộ, trong bối cảnh đa tộc người. Hay như bài viết 

của Đinh Văn Liên “Văn hóa Khmer trong quá trình giao lưu và phát triển ở Đồng Bằng 

Sông Cửu Long, tác giả đã trình bày về nguồn gốc của cư dân Khmer ở Nam Bộ và 

những vùng cư trú chủ yếu của người Khmer ở ĐBSCL.  



 

5 

Công trình Vài nét về người Khmer Nam bộ của Nguyễn Mạnh Cường (1996), 

giới thiệu về người Khmer Nam bộ như một cộng đồng dân tộc trong đại gia đình các 

dân tộc Việt Nam với nhiều cách tiếp cận trên các phương diện nhân học, dân tộc học, 

khảo cổ học, lịch sử, văn hóa và tôn giáo của người Khmer trong bối cảnh của Nam bộ. 

Trong đó  các vấn đề về nhân học, dân tộc học và địa lý - lịch sử cần phải nghiên cứu 

thêm, tác giả đã tỏ ra khách quan, khoa học khi đề cập đến những ý kiến khác nhau, 

nhưng vẫn đứng trên quan điểm nhất quán để trình bày. Thành công nhất của tác phẩm 

là những tư liệu, ghi chép của tác giả về "văn hóa người Khmer Nam bộ", văn hóa vật 

thể cũng như phi vật thể. Công trình này có được nhiều điểm đáng chú ý từ phong tục, 

tập quán, lễ hội, tâm lý lối sống đến cấu trúc chùa, tranh tượng, nhạc cụ... Tác giả cũng 

đã phản ánh "vấn đề Phật giáo Khmer" mà giới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam rất quan 

tâm. Hoàn cảnh đời sống xã hội hiện nay của người Khmer cũng được tác giả đề cập. 

Đây là vấn đề không chỉ riêng của người Khmer, khi mà cả nước đang trên đường hiện 

đại hóa, mở cửa và hội nhập với khu vực cũng như toàn thế giới. 

Luận án Phó Tiến sĩ Loại hình công xã của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu 

Long của Nguyễn Khắc Cảnh (1997) là công trình nghiên cứu chuyên sâu về sự tồn tại 

và biến đổi của công xã nông thôn của người Khmer, tổ chức đời sống xã hội theo phum 

sóc và quan hệ huyết thống. 

Bài viết Phát triển cộng đồng tộc người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng thông qua một 

số tổ chức đoàn thể xã hội của tác giả Trần Hồng Liên (2001), đã chỉ ra phương thức 

phát triển tộc người Khmer thông qua đoàn thể tổ chức xã hội. Bài viết nhấn mạnh đến 

tầm quan trọng và vị trí của đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc nâng cao đời sống cộng 

đồng tộc người Khmer. Về những biến đổi trong tộc người Khmer Tây Nam bộ, đáng 

kể có công trình Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng do Trần Hồng Liên (chủ biên) 

(2002), là công trình đầu tiên đề cập về những biến đổi trong đời sống cộng đồng người 

Khmer sau thời kỳ đổi mới 1986, trong đó tác giả tập trung nghiên cứu trường hợp tỉnh 

Sóc Trăng. Bàn về vai trò của nhà chùa Khmer trong giáo dục, tác giả Trần Hồng Liên 

trong cuốn Phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer Nam bộ (2002) đã đề cập đến 

vai trò của trường chùa trong lịch sử và những biến đổi về vai trò, vị trí của trường 

chùa trong giai đoạn hiện nay (xem trang 212-215). Công trình Nam bộ, dân tộc và tôn 

giáo do tác giả Trần Hồng Liên (chủ biên) (2005) đã tập hợp một số bài viết về người 

Khmer ở Nam bộ của nhiều nhà nghiên cứu khoa học ở phía Nam, đây cũng là một 
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công trình rất đáng chú ý. Kỷ yếu hội thảo Dân tộc ở Nam bộ năm 2009 với chủ đề  

Vài suy nghĩ góp phần vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer trong bối cảnh mới 

(tổ chức tại Viện KHXH vùng Nam bộ 2009) là tập hợp nhiều bài viết thú vị. Trong 

đó bài tham luận của Trần Hồng Liên nêu lên một số chính sách đối với vùng dân tộc 

Khmer Nam bộ và cũng lưu ý trong việc thực hiện chính sách xây dựng khu dân cư, 

tuyến dân cư... cho người Khmer, vì có khả năng đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, 

do tách họ khỏi phum sóc cũ.   

Công trình Người Khmer Kiên Giang của Đoàn Thanh Nô (2002) trong chương 

đầu tác giả nêu khái quát về người Khmer ở Kiên Giang, trong đó có tên tộc người, dân 

số, tập quán cư trú, sản xuất và một số cách đặt họ tiêu biểu. Trong chương hai, tác giả 

đề cập về văn hóa truyền thống. Mục văn hóa phi vật thể tác giả nói đến ngôn ngữ, chữ 

viết, lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn hóa nghệ thuật… Tuy nhiên tác giả chưa thật sự 

quan tâm đến những biến đổi gần đây của những vấn đề nói trên. 

Công trình Phong tục và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam bộ của Trần Văn 

Bổn (2002) tập trung đi sâu tìm hiểu và giới thiệu mảng đời sống văn hóa tinh thần 

của người Khmer Nam bộ, đó là các nghi lễ vòng đời người và một số lễ tục dân gian 

phổ biến của người Khmer. Ở đây, tác giả đã miêu tả khá chi tiết các nghi lễ , phong 

tục của người Khmer. Ông cố gắng giải thích các sự tích, nguồn gốc các lễ nghi. Hơn 

nữa, tác giả còn đi sâu vào tính truyền thống, cũng như những biến đổi của các nghi lễ 

để thích nghi với đời sống hiện đại. Qua cách trình bày trong nội dung tập sách trên, 

người đọc hiểu rõ hơn về văn hóa Khmer Nam bộ là một nền văn hóa đậm đà bản sắc 

dân tộc. Thế nên trong công cuộc xây dựng và phát triển vùng nông thôn Khmer hiện 

nay nhà nước cần có sự bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Khmer 

một cách thích hợp.         

Công trình Văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ - Thực trạng và những vấn đề được 

đặt ra của Trần Văn Bính (chủ biên) (2004) đưa ra nhận xét khá toàn diện và khách quan 

về thực trạng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nam bộ, trong đó, tác giả có đề xuất những 

giải pháp nhằm phát triển, nâng cao đời sống văn hóa của người Khmer ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo khoa học với chủ đề Xây dựng đời sống văn hóa vùng 

dân tộc Khmer Nam bộ do Vụ Văn hóa Dân gian tổ chức tại Hà Nội (2004) là tập hợp 

các tham luận về thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cho vùng dân tộc Khmer trong 

giai đoạn hiện nay và đưa ra các giải pháp để khắc phục.  
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Luận án Tiến sĩ Dân tộc học với chủ đề Hôn nhân, gia đình người Khmer ở 

đồng bằng sông Cửu Long của tác giả Đặng Thị Kim Oanh (2008) nghiên cứu chuyên 

sâu về hôn nhân và gia đình của người Khmer theo góc nhìn của các nhà Dân tộc học. 

Đặc biệt, luận án tập trung vào phân tích bối cảnh gia đình của người Khmer trong giai 

đoạn hiện nay. 

Công trình Dân tộc Khmer Nam bộ của Phan An (2009) đã kế thừa các tư liệu 

của những nhà nghiên cứu trước đây để lại và bổ sung thêm những tư liệu khảo sát điền 

dã trong vùng người Khmer sinh sống. Công trình miêu tả về lịch sử hình thành tộc 

người, đặc điểm văn hóa truyền thống, tín ngưỡng tôn giáo và một số nghi lễ của người 

Khmer Nam bộ. Đặc biệt tác giả đã đi sâu nghiên cứu về tổ chức xã hội truyền thống 

của người Khmer mà tiêu biểu là thiết chế phum, sóc trong cơ chế quản lý xã hội vùng 

dân tộc Khmer Nam bộ; qua đó, phác họa nên bức tranh về đời sống văn hóa tinh thần 

của tộc người này. 

Trong Luận án Tiến sĩ Tâm lý học chuyên ngành Tính cách người Khmer vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long của mình, tác giả Huỳnh Văn Chẩn (2014) đã nghiên cứu 

khá đầy đủ và chi tiết về đặc tính, tính cách văn hóa của người Khmer Đồng bằng sông 

Cửu Long. Những tính cách này được tác động bởi các yếu tố môi sinh, đặc điểm kinh 

tế - xã hội, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán… Tác giả đưa ra nhận 

định về tính cách đặc trưng của người Khmer nơi đây thể hiện rõ nét trên ba đặc tính cơ 

bản, bao gồm tính báo hiếu, tính tôn sùng Phật giáo và tính cộng đồng 

Có thể thấy các công trình này không chỉ giới thiệu tổng quan về tộc người Khmer 

ở Tây Nam Bộ mà còn đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể như văn hóa, tôn giáo – tín 

ngưỡng, tổ chức xã hội, kinh tế… bên cạnh đó cũng có nhiều công trình nghiên cứu dưới 

các khía cạnh như vấn đề môi sinh, dân cư, dân số, đặc điểm trong văn hóa vật chất, xã 

hội, tinh thần… đặc biệt là các công trình chuyên khảo của các tác giả Phan An, Trần 

Hồng Liên, Nguyễn Khắc Cảnh, Đặng Thị Kim Oanh, Huỳnh Văn Chẩn,... Nhìn chung, 

các công trình nghiên cứu điểm qua nhiều vấn đề khía cạnh về người Khmer ở Tây Nam 

Bộ. Do đó, đây là điều kiện thuận lợi để giúp chúng tôi thực hiện tổng quan nghiên cứu 

về lịch sử, kinh tế, văn hóa – xã hội của tộc người Khmer ở Tây Nam Bộ. 

2.2 Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan về Phật giáo Nam tông Khmer 

và Sinh hoạt văn hóa của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Đầu tiên phải kể đến Đề tài khoa học cấp Bộ được thực hiện từ năm 1999 – 2000 

với nội dung Vai trò của chùa Khmer đối với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer 
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Nam Bộ của Ủy ban Dân tộc và miền núi cơ quan đặc trách công tác dân tộc ở Nam Bộ 

do Sơn Phước Hoan làm chủ nhiệm, công trình đã khái quát và phân tích vấn đề thực 

trạng về đời sống xã hội trong cộng đồng người Khmer, phân tích các đặc điểm và vai 

trò của PGNTK đối với đời sống tinh thần cùa cộng đồng Khmer Nam Bộ.  

Năm 2000, tác giả Trần Hồng Liên đã xuất bản công trình Đạo Phật trong cộng 

đồng người Việt ở Nam Bộ - Việt Nam (Từ thế kỷ XVII đến 1975), tác giả đã phân tích 

cho thấy những đóng góp của PGNT lẫn Bắc tông trong Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, 

tác giả còn so sánh một số nét cơ bản của PGNT của người Kinh và người Khmer.  

Năm 2004, Kỷ yếu hội thảo “Xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc Khmer 

Nam Bộ” do Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức tại Hà Nội, tập hợp các bài viết xoay quanh 

thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cho vùng dân tộc Khmer trong giai đoạn hiện nay 

và các giải pháp mới. Trong đó có một số bài viết liên quan đến đề tài là “Để hiểu sâu 

thêm về Pháp (Dharma), một trong “Tam pháp báo” của Phật giáo Theravada của người 

Khmer Nam Bộ” của Ngô Văn Doanh. “Đạo Phật Tiểu thừa Khmer Nam Bộ ở vùng 

nông thôn đồng bằng sông Cửu Long: Chức năng xã hội truyền thống và động thái xã 

hội” của Nguyễn Xuân Nghĩa, “Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada trong tang ma 

người Khmer Nam Bộ” của Nguyễn Mạnh Cường. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để 

chúng tôi nghiên cứu về vai trò của tu sĩ PGNTK trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, hạn 

chế của các bài viết là thiếu tính thực tiễn trong khi nghiên cứu do các nhà nghiên cứu 

còn chưa có điều kiện xâm nhập thực tế ở các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. 

Bài viết Một số vấn đề của Phật giáo Khmer ở Nam bộ hiện nay của Phan An 

đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2-2005, đã phân tích về giá trị của ngôi chùa, 

nơi tu hành của sư sãi Khmer, lời nói của sư hướng các thành viên trong cộng đồng 

hướng đến chân, thiện, mỹ. Bên cạnh đó, tác giả còn phân tích cho thấy thực trạng số 

lượng sư sãi có chiều hướng giảm sút, sự tham gia hoạt động xã hội của tu sĩ, quá trình 

học tập và nâng cao trình độ… 

Bài viết “Ngôi chùa Khmer và sự hình thành bản sắc văn hóa dân tộc” của tác 

giả Trần Thanh Pôn (2006), tập trung giới thiệu về sinh hoạt văn hóa, nghi lễ tôn giáo, 

phong tục tập quán, các ngày lễ hội và đời sống văn hóa của người Khmer. Qua đó, tác 

giả cũng đề cập đến sự ảnh hưởng của PGNTK đến việc tạo dựng bản sắc văn hóa của 

tộc người Khmer tại Tây Nam Bộ. 

Công trình Phật Giáo Khmer Nam bộ - Những vấn đề nhìn lại của tác giả Nguyễn 

Mạnh Cường (2008) là công trình nghiên cứu sâu về Phật giáo Khmer Nam bộ, những 
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triết lý Phật giáo và kinh kệ mà người Khmer đã thực hành trong hành đạo, PGNT qua 

quá trình lịch sử thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ Chính quyền Sài Gòn cho đến tháng 4 năm 

1975 và từ 1981 cho đến nay. Tác giả đề cập đến vai trò của trường chùa đối với đời 

sống giáo dục Khmer, vai trò của Sư sãi đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 

của người Khmer, vai trò của Phật giáo trong quản lý cộng đồng phum sóc, vai trò của 

chùa trong đời sống người Khmer, một số nghi thức tụng niệm, kinh kệ trong PGNTK. 

Đặc biệt, trong đó tác giả cũng có đề cập đến vai trò của Phật giáo, của ngôi chùa Khmer, 

các vị sư sãi trong đời sống văn hóa - xã hội của người Khmer. 

Trong bài viết “Chùa và sư sãi trong quan niệm của người Khmer Nam bộ” của 

Thu Hồng đăng trên Giác ngộ Online năm 2009,  tác giả đã cho rằng chùa Khmer là nơi 

tôn nghiêm, đồng thời là nơi dạy chữ Pali và giáo lý của đạo Phật cho thanh thiếu niên 

Khmer tu học, để trở thành những người “tốt đời đẹp đạo”, có tri thức và đức hạnh phục 

vụ cộng đồng xã hội. Bài viết phân tích cách thức tổ chức của chùa Khmer gồm sư sãi 

và Ban Quản trị chùa, phong tục đi tu báo hiếu. 

Công trình khoa học của Nguyễn Tiến Dũng (2014) "PGNT với đời sống tinh 

thần của người Khmer Nam bộ trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay". Qua nghiên cứu 

cho thấy, tác giả đã phân tích và đánh giá khá toàn diện những mặt tồn tại của PGNT 

trong đời sống xã hội của người Khmer Nam bộ. Tuy nhiên, tác giả chủ yếu làm rõ các 

vấn đề tích cực mà chưa nêu lên được những yếu tố tiêu cực liên quan. Chẳng hạn như 

công nghệ thông tin phát triển tràn làn, các nhà sư Khmer có nhiều điều kiện hơn trong 

việc cập nhật kiến thức và nâng cao sự hiểu biết, nhưng nếu không có sự cảnh giác và 

quản lý chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp. 

Luận án Tiến sĩ Triết học PGNT trong văn hóa Khmer ở tỉnh Trà Vinh hiện nay 

của Trang Thiếu Hùng (2014) nghiên cứu chuyên sâu về sự ảnh hưởng của PGNTK đến 

văn hóa của người Khmer tỉnh Trà Vinh đã nhấn mạnh vai trò của PGNT trong đời sống 

của người Khmer. Cùng năm đó, bài viết Vai trò của PGNTK đối với sự ổn định và 

phát triển xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long của Phan Thuận đăng trên Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ số 33 (2014) đã đánh giá khá sâu vai trò của sư sãi trong 

các hoạt động tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã 

hội”, hoạt động từ thiện và những mong muốn của sư sãi, tín đồ Phật tử đối với sự phát 

triển, ổn định xã hội. Một công trình khác PGNT với đời sống tinh thần của người 

Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay của tác giả Nguyễn Tiến Dũng 

cũng phân tích sâu về những ảnh hưởng của PGNT với đời sống tinh thần cũng như xã 
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hội của người Khmer Nam Bộ. Tuy nhiên, tác giả lại chú trọng đề cao các ảnh hưởng 

tích cực mà chưa thấy đi sâu vào hướng phân tích tiêu cực.  

Cùng năm 2014, trong đề tài của Hoàng Minh Đô với đề tài nhánh trong một 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách đối với tổ chức, hội đoàn, chức sắc, nhà tu 

hành, cơ sở thờ tự của PGNTK vùng Tây Nam Bộ, với độ dày 389 trang được tổng hợp 

từ 17 bài viết từ các tác giả là nhà nghiên cứu, nhà quản lý về công tác dân tộc tôn 

giáo. Đây có thể được xem là nguồn tham khảo tốt, giúp nghiên cứu sinh kế thừa từ 

những giải pháp góp phần giúp cho những biến đổi đối với đời sống tu sĩ Nam tông 

Khmer ngày càng phù hợp và hoàn thiện hơn trong tình hình đổi mới như hiện nay.  

Tác giả Trần Hồng Liên trong năm 2014 cũng công bố bài viết trên Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo với chủ đề Sự chuyển đổi Tôn giáo trong người Khmer ở Trà 

Vinh hiện nay. Tác giả đã trình bày khái quát sự chuyển đổi tôn giáo trong người 

Khmer ở Trà Vinh, ngoài ra tác giả cũng trình bày một số nguyên nhân đưa đến biến 

đổi trong sinh hoạt của tu sĩ PGNTK, từ đó định hướng dự báo xu hướng trong thời 

gian tới.  

Tác phẩm PGNTK đồng hành cùng dân tộc là quyển sách tập hợp các bài viết 

tham gia hội thảo PGNTK tại Kiên Giang, do Danh Lung và Châu Hoài Thái (chủ biên) 

(2017), trong đó giới thiệu 52 bài viết tập trung vào ba vấn đề lớn gồm (1) Nguồn gốc 

và lịch sử truyền thừa của PGNTK; (2) Những vấn đề triết học và Phật học trong kinh 

điển PGNTK; và (3) PGNTK hội nhập và phát triển. Trong công trình này, đời sống tu 

tập của chư tăng, tu sĩ được nhiều nhà khoa học trình bày, phân tích gắn liền với tư tưởng 

Phật giáo, với sinh hoạt văn hóa vật chất, tinh thần của người Khmer. Trong năm này, 

bài viết “Tục đi tu báo hiếu của người Khmer ở Sóc Trăng: giá trị và biến đổi” của 

Huỳnh Hiếu Trung đăng trên Tạp chí Khoa học và Phát triển công nghệ (2017) đã miêu 

tả tập quán đi tu báo hiếu của người Khmer ở Sóc Trăng thể hiện những giá trị văn hóa, 

giáo dục trong cộng đồng. Tuy nhiên, theo sự biến đổi của hoàn cảnh xã hội, việc đi tu 

không còn được coi trọng như trước đây. Đó là sự suy giảm số lượng sư sãi, việc giáo 

dục trong nhà chùa và nhu cầu về tri thức của thanh niên Khmer, tác động của công nghệ 

thông tin… 

 Đáng kể còn có các bài viết trong “Mười lăm năm nghiên cứu dân tộc và tôn 

giáo” của Trung tâm nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo thuộc Viện Khoa học xã hội vùng 

Nam bộ, có tính tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học trong 15 năm qua. Trong 

tác phẩm có đề cập đến những kết quả nghiên cứu về dân tộc Khmer. Những kết quả 
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này đã góp phần tích cực phục vụ cho việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và 

Nhà nước đối với người Khmer Nam bộ. Đây đều là những công trình được nghiên cứu 

công phu, là nguồn tài liệu thư tịch quý báu giúp chúng tôi có cái nhìn cụ thể hơn về 

PGNTK của người Khmer ở Tây Nam Bộ. 

 Gần đây nhất vào năm 2020, tác giả Lý Hùng đã bảo vệ thành công luận án Tiến 

sĩ với đề tài Vai trò của tu sĩ PGNT trong đời sống xã hội của người Khmer ở Tây Nam 

Bộ hiện nay. Đây cũng là công trình mà tác giả có thể kế thừa nhiều vấn đề liên quan 

gần đến luận án của mình. Nội dung của đề tài đã phản ánh và cho thấy vai trò to lớn 

của tu sĩ trong sự đóng góp cho cộng đồng Khmer ở Tây Nam Bộ là hết sức quan trọng. 

Từ đó chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp làm 

phát huy vai trò của tu sĩ PGNTK hiện nay.  

Ngoài ra, nhóm các kinh thư của PGNTK bao gồm: các kinh thư giới thiệu về 

PGNT được thể hiện qua các bộ kinh như: Kinh Tương ưng bộ bao gồm tập 1, 2, 3 

(1993); Kinh Trường bộ, tập 2 (1991); Kinh Trường bộ tập 2 (2001); Kinh Trường bộ 

tập 4 (1972); Kinh Trường bộ tập 1 (1992); Kinh Trung A hàm, tập 1, 2 (1992); Kinh 

Tăng chi bộ tập 3 (1998),... Các tập kinh giúp tác giả nhận biết được biến đổi ngay trong 

giới sư tăng, tu hành qua từng năm. Đây có thể là các công trình nghiên cứu cũng có thể 

không vì cách nhìn nhận ở góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong nghiên cứu đây cũng 

được coi là các công trình nghiên cứu vì có rất nhiều cứ liệu cần khai thác ngày trong 

các kinh thư phật pháp. 

Bên cạnh đó, còn có các công trình sách của các tác giả như: Thạch Voi (1988), 

Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, NXB Tổng hợp Hậu Giang, trình bày về 

truyền thống văn hóa, các lễ, hội văn hóa, tín ngưỡng, quá trình hình thành dân tộc 

Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Trường Lưu (1993), Văn hóa người Khmer đồng 

bằng sông Cửu Long, NXB Văn hóa dân tộc, trình bày khái quát về tín ngưỡng- tôn 

giáo, phong tục, tập quán, lễ, hội, văn hóa, nghệ thuật âm nhạc và biểu diễn, nghệ thuật 

tạo hình của người Khmer ở TNB. Đoàn Thanh Nô (2002), Người Khmer ở Kiên Giang, 

NXB Văn hóa dân tộc, khảo tả về tên tộc người, dân số, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, 

tôn giáo, cư trú, sản xuất, họ người Khmer; văn hóa truyền thống phi vật thể và vật thể; 

một số di tích lịch sử - văn hóa người Khmer tỉnh Kiên Giang. Huỳnh Thanh Quang 

(2011), Giá trị văn hóa Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu long, NXB Chính trị quốc 

gia - Sự thật. Tác giả trình bày khá đặc sắc về những giá trị văn hóa, thực trạng và những 
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vấn đề đặt ra trong phát huy giá trị văn hóa, phương hướng và giải pháp nhằm phát huy 

giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay… Tuy 

đây là những công trình nghiên cứu sâu về văn hóa nhưng chúng tôi có thể vận dụng 

làm tài liệu tham khảo các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, kiến trúc, lễ, hội 

truyền thống của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long để đưa ra các đặc điểm của 

dân tộc Khmer nói chung, đặc điểm của PGNTK nói riêng. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu các công trình, bài viết đăng tải trên các tạp 

chí như: Phật giáo trong đời sống của người Khmer Nam bộ của Phan An, Tạp chí Nghiên 

cứu Tôn giáo số 5-2003; Phật giáo tiểu thừa Khmer ở vùng nông thôn Đồng bằng sông 

Cửu Long: chức năng xã hội truyền thống và động thái của xã hội của Nguyễn Xuân 

Nghĩa, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5-2003. PGNTK trong bối cảnh thống nhất và hội 

nhập của Phật giáo Việt Nam của Dương Nhơn, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5-2008; 

Giáo dục truyền thống của người Khmer (nghiên cứu ở xã Lương Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh), Tạp chí Dân tộc học, số 4/2002; Đời sống đồng bào Khmer trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau của Danh Xương, Tạp chí Dân vận, số 6/2002; Nghiên cứu về người 

Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Phan An - Tạp chí Dân tộc học, số 3 

- 1985; Một số vấn đề về văn hóa tâm linh của người Khmer hiện nay dưới góc độ tâm lý 

học của Hoàng Minh Đoàn, Tạp chí Dân tộc học, số 4/2006; Đời sống văn hóa cơ sở ở 

Phum, Sóc Khmer của Trần Văn Ánh, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 6/2008; PGNTK 

tỉnh Kiên Giang và những vấn đề đáng quan tâm của Nguyễn Đức Dũng và Danh Lắm, 

tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 4/2013; Văn hóa Phật giáo của người Khmer 

Nam bộ của Cao Xuân Phổ, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2/2004 

Những công trình nêu trên nghiên cứu khá sâu ở một số khía cạnh về PGNT trong 

quá trình hội nhập và phát triển, và đi sâu vào tìm hiểu về người Khmer ở đồng bằng 

sông Cửu Long cũng như đời sống văn hóa, giáo dục truyền thống của người Khmer 

Nam Bộ. Dưới những góc độ khác nhau các công trình trên đã đề cập nhiều khía cạnh 

liên quan đến văn hóa Khmer, vai trò ảnh hưởng của Phật giáo Khmer Nam bộ đối với 

đời sống của Nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, đã khái quát được bức tranh 

khá toàn diện về đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành vùng đất và nơi cư trú, sinh hoạt 

các dân tộc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp chúng tôi có nhiều tài liệu để tham 

khảo. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào đi vào nghiên cứu về vai trò 

của tu sĩ PGNT trong đời sống xã hội của người Khmer ở vùng TNB. 
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  Từ những liệt kê và một vài phác thảo ban đầu các công trình nghiên cứu đi trước 

nêu trên cho thấy: 

Thứ nhất, cho đến nay, các công trình nghiên cứu về người Khmer chủ yếu tập 

trung trên các phương diện lịch sử, văn hóa, nổi trội nhất là phong tục, tập quán, nghệ 

thuật, và đời sống cộng đồng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ song hành, mật 

thiết giữa Phật giáo với văn hóa - xã hội truyền thống của người Khmer ở Nam bộ.   

Thứ hai, có rất ít công trình tập trung nghiên cứu chuyên sâu về đời sống tu sĩ 

Khmer - một bộ phận quan trọng nắm giữ tri thức, là trụ cột của đời sống tâm linh phum, 

sóc và trở thành người định hướng giúp cộng đồng ngày càng hoàn thiện. Cụ thể, sư sãi 

PGNTK là những người giữ vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào Khmer và 

được nhân dân sùng kính. Trên bình diện hành chính, sư sãi không tham gia sản xuất và 

quản lý xã hội, nhưng tiếng nói và ý kiến của họ có ý nghĩa quan trọng đối với sinh hoạt 

của mỗi phum, sóc. Từ đó, việc tiếp tục nghiên cứu đời sống của chư Tăng PGNTK ở 

Nam bộ là một mảnh đất cần tiếp tục đào xới, trong đó có những biến đổi đời sống văn 

hóa của họ trong thời gian qua. 

Như vậy, trên tổng thể, các nghiên cứu về các vấn đề văn hóa – xã hội cộng đồng 

người Khmer Tây Nam bộ khá phong phú, song đa phần chỉ nhìn từ góc độ truyền thống 

(trạng thái tĩnh), chưa thực sự quan tâm đến các bình diện đời sống tu sĩ Khmer qua các 

quá trình vận động của xã hội, nhất là từ khi đất nước mở cửa, cải cách từ 1986 cho tới 

nay. Luận án này vận dụng khối dữ liệu điền dã (quan sát thực địa, phỏng vấn sâu..) 

dưới góc nhìn Văn hóa học để phác họa bức tranh chuyển động của đời sống tu sĩ Nam 

tông Khmer hiện nay, hy vọng có thể tham góp nguồn dữ liệu xác thực về chân dung 

người tu sĩ trong bối cảnh đương đại. 

3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1 Mục tiêu nghiên cứu 
Luận án nghiên cứu những biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK ở 

Tây Nam Bộ. Cụ thể, xác định những biến đổi trong đời sống văn hóa vật chất và tinh 

thần của tu sĩ PGNTK, chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế, từ đó đề xuất một số 

khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống tu sĩ PGNTK hiện nay.  

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục tiêu, Luận án này tập trung giải quyết vào 03 nhiệm vụ 

nghiên cứu sau:  
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 Thứ nhất, khảo sát và xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền thống và 

hiện trạng sinh hoạt của tu sĩ PGNTK nhằm chỉ ra được những biến đổi trong đời sống 

văn hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ hiện nay. 

 Thứ hai, nhận diện nguyên nhân, tính chất những biến đổi quan trọng trong đời 

sống văn hóa vật chất lẫn tinh thần của tu sĩ PGNTK, qua đó bước đầu xác định những 

dự báo của biến đổi trong tương lai gần. 

 Thứ ba, đánh giá những tác động của quá trình biến đổi đời sống văn hóa của tu 

sĩ PGNTK trên phương diện tu tập, hoằng pháp, hội nhập xã hội. Đồng thời đưa ra những 

giải pháp hữu hiệu đối với các sinh hoạt văn hóa của tu sĩ PGNTK trong thời gian tới 

nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, thời đại.  

4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT  
4.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ 

PGNTK Tây Nam bộ ở hai lĩnh vực sinh hoạt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.  

4.2 Đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này được khu biệt: 

- Tu sĩ PGNTK (Sư trụ trì, tỳ kheo, sa di,… theo chức vụ và lứa tuổi). 

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, huyện. 

- Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước. 

- Lãnh đạo cơ sở Ban ngành, đoàn thể 

5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  
5.1 Phạm vi không gian 

Đề tài tập trung nghiên cứu ở 07 địa bàn: thành phố Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh, tỉnh 

Sóc Trăng, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bạc Liêu, An Giang và Kiên Giang. Đây là những địa 

bàn tập trung đông người Khmer ở Tây Nam bộ, có quá trình tụ cư lâu dài, nhất là có 

nhiều ngôi chùa và số đông chư Tăng như tại Trà Vinh, Sóc Trăng. Bên cạnh đó, địa 

bàn tại thành phố Cần Thơ là trường hợp chịu nhiều tác động biến đổi quá trình đô thị 

hóa và hiện đại hoá ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tu sĩ PGNTK. Vì thế, đời sống văn 

hóa của tu sĩ PGNTK tại những địa bàn này trở nên nổi bật, tiêu biểu; đồng thời, đời 

sống kinh tế - xã hội - văn hóa của người dân Khmer ở địa phương cũng có nhiều biến 

đổi lớn theo thời gian qua. 
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5.2 Phạm vi thời gian 

Thời gian nghiên cứu của chúng tôi tập trung từ khi PGNT bắt đầu được du nhập 

vào cộng đồng Khmer đến nay (2021), để làm rõ những biến đổi sinh hoạt văn hóa đời 

sống tu sĩ PGNTK từ truyền thống cho đến hiện nay. 

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Trong quá trình khảo sát, chúng tôi vận dụng các phương pháp nghiên cứu định 

tính (qualitative research), phỏng vấn sâu 12 cuộc; nghiên cứu định lượng với 300 phiếu 

điều tra xã hội học (chọn mẫu thuận tiện, có mục đích), để thu thập dữ liệu phục vụ luận 

án này; Vì vậy, điền dã dân tộc học, phỏng vấn sâu, quan sát tham dự, nghiên cứu trường 

hợp; điều tra xã hội học là cần thiết… Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp 

so sánh - đối chiếu, phương pháp tổng hợp,... trong quá trình thực hiện luận án để làm 

nổi bật nét riêng tại địa bàn nghiên cứu. 

6.1 Phương pháp sưu tầm, phân tích tư liệu thư tịch và tài liệu thứ cấp 

Để thực hiện được luận án này, chúng tôi tiến hành việc tổng hợp và phân tích tư 

liệu thư tịch thu thập từ các công trình nghiên cứu như đề tài khoa học, sách, các bài 

tham luận khoa học được đăng trong các kỷ yếu hội thảo, các bài viết khoa học trên các 

tạp chí trong và ngoài nước… ở các thư viện, kho lưu trữ… Nguồn tài liệu thu thạ ̂p bao 

gồm các tài liẹ ̂u có lie ̂n quan đến vấn đề biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ 

PGNTK. 

Những tho ̂ng tin này giúp chúng to ̂i có cách nhìn tổng quan về các nghie ̂n cứu đã 

được thực hiẹ ̂n có lie ̂n quan đến biến đổi văn hóa của tu sĩ PGNTK; từ đó, giúp chúng 

tôi xa ̂y dựng cơ sở lý luạ ̂n và thực tiễn phục vụ nghie ̂n cứu đề tài.  

6.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Chọn mẫu khảo sát định lượng 

Nguồn dữ liệu chính được sử dụng trong luận án này là từ kết quả khảo sát được 

tác giả thực hiện vào tháng 11/2020 và 4/2021 với 37 ngôi chùa trong tổng số 07 địa bàn 

được chọn khảo sát theo phương pháp chọn mẫu sát xuất ngẫu nhiên hệ thống (sytematic 

sampling) nhiều giai đoạn, với các bước cụ thể như sau: 

Bước 1: Chọn điểm nghiên cứu. Dựa trên việc tham vấn của Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước. Kết quả chọn được 7 tỉnh, thành trên tổng 

số 13 tỉnh, thành tại khu vực Tây Nam Bộ, bao gồm: thành phố Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh, 

tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. 
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Bước 2: Lập khung chọn mẫu. Tác giả đã nhờ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tại 

các tỉnh, thành lập danh sách tất cả các ngôi chùa của người Khmer, có đông vị chư 

Tăng đang tu tập trong chùa. Kết quả tìm được 37 ngôi chùa với tổng số 837 vị tu sĩ. 

Bước 3: Chọn mẫu khảo sát. Dựa trên danh sách 37 ngôi chùa trong khung chọn 

mẫu. Chọn mẫu hệ thống với bước nhảy k =N/n = 837/300 = 2,79 (trong đó N là khung 

lấy mẫu, n là quy mô mẫu cần chọn). Chọn ngẫu nhiên 1 vị tu sĩ đầu tiên trong danh 

sách mẫu bằng cách bốc thăm. Kết quả chọn được vị tu sĩ số 2 trong danh sách. Lấy vị 

tu sĩ số 2 làm điểm xuất phát, các vị kế tiếp trong danh sách được chọn theo bước nhảy 

k=3 (làm tròn) bao gồm các vị tu sĩ số 5, 8, 11,… Cứ tiếp tục chọn cho đến khi đạt được 

300 vị tu sĩ (mẫu khảo sát) đáp ứng yêu cầu nghiên cứu. 

Công cụ nghiên cứu 

Sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin, bảng hỏi bao gồm 15 câu hỏi, trong đó 

có cả câu hỏi mở, câu hỏi đóng và cả câu hỏi kết hợp. 

Xử lý thông tin 

Đối với thông tin định lượng, đề tài sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để xử lý dữ 

liệu định lượng từ bảng hỏi thu thập được. Ở đây tác giả chủ yếu sử dụng bảng tổng hợp 

(General table) để thống kê các trường hợp trả lời và để so sánh giữa các nội dung có 

liên quan với nhau. Các câu hỏi mở trong bảng hỏi cũng được mã hóa và xử lý như thông 

tin định lượng. Các số liệu được trình bày dưới dạng bảng và biểu đồ, trục phân tích dựa 

trên các biến độc lập chủ yếu chia theo đặc điểm chức sắc. 

6.3 Phương pháp nghiên cứu định tính 

- Phương pháp điền dã dân tộc học 

Đây là phương pháp chính chủ yếu được sử dụng trong luận án. Tác giả đã áp 

dụng phương pháp nghiên cứu chọn điểm, chọn mẫu, sử dụng các hình thức quan sát 

tham dự, thảo luận, phỏng vấn cá nhân, nhóm, chụp ảnh, quay phim và thông qua đó để 

đánh giá, kết luận.  

+ Điền dã (Field work) và ghi chép diền dã (field notes) 

Đây là phương pháp phổ biến của ngành Dân tộc học/ Nhân học được tác giả sử 

dụng chính yếu nhằm khảo sát thực tế, tiếp cận và thu thập tư liệu về đời sống tinh thần 

của tu sĩ, phật tử PGNTK; đặc biệt là những nghi lễ, quá trình tu tập, kiến trúc và mỹ 

thuật.... Điền dã quan sát tham dự có thể bao gồm một dãy các phương pháp thu thập dữ 

liệu, bao gồm quan sát, giao tiếp tự nhiên, nhiều loại phỏng vấn (cấu trúc, bán cấu trúc 
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và phi cấu trúc), bản liệt kê những mục cần kiểm tra, các bảng hỏi và các phương pháp 

không can thiệp. 

+ Quan sát tham dự 

Quan sát tham dự là phương pháp mà theo đó người nghiên cứu thâm nhập vào 

nhóm, cộng đồng thuộc vào đối tượng nghiên cứu và được tiến hành như là một thành 

viên của nhóm hay cộng đồng. Khái niệm tham dự ở đây được hiểu theo nhiều mức độ 

khác nhau: từ quan sát tham dự một phần vào các hoạt động đến sự hòa nhập hoàn toàn 

của người quan sát vào trong nhóm người được quan sát. Đây cũng là phương pháp thể 

hiện hình thức quan sát và tham dự trực tiếp của người nghiên cứu vào một nội dung nào 

đó trong quá trình điền dã thực địa. Quan sát tham dự bao gồm việc thiết lập quan hệ trong 

một cộng đồng mới; học cách hành động để người ta không bận tâm đến người nghiên 

cứu và làm việc như bình thường khi người nghiên cứu xuất hiện. Tác giả sử dụng phương 

pháp này để quan sát, tham dự, ghi chép, chụp ảnh, nghiên cứu trong các quá trình tu tập, 

sinh hoạt của tu sĩ PGNTK, cũng như phật tử liên quan đến việc tu tập, hành lễ tại các cơ 

sở tín ngưỡng của PGNTK ở Tây Nam Bộ. Ngoài ra, tác giả còn thu thập tư liệu thông 

qua cộng tác viên, chức sắc tôn giáo của PGNTK những người hiểu biết về quá trình tu 

tập, sinh hoạt cũng như các đối tượng hành lễ, ban tổ chức, băng hình có liên quan… 

+Phỏng vấn tập trung, phỏng vấn sâu 

 Bao gồm những người đến tham gia thực hành tu tập tại chùa, những người am 

hiểu về chùa PGNTK, để hiểu được vai trò, ý nghĩa của việc tu tập, họat động văn hóa 

diễn ra trong chùa. Ngoài ra, phỏng vấn sâu còn gồm những thành viên trong Ban Quản 

trị, Ban trị sự PGNT, lãnh đạo ban ngành, các tổ chức quan phương và phi quan phương. 

Nội dung chính của phỏng vấn sâu là tìm hiểu quá trình sinh hoạt, tu tập của công đồng 

phật tử cũng như tu sĩ tại vùng Tây Nam bộ. 

Đây là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm, sinh 

hoạt, quá trình tu tập của tu sĩ cũng như những biến đổi theo thời gian trong PGNTK tại 

đây. Địa bàn tác giả tiến hành phỏng vấn là các ngôi chùa PGNTK tại 7 tỉnh thành, nơi 

có người Khmer tới thường xuyên; còn bảo lưu những nét văn hóa truyền thống. Đối 

tượng được tác giả chọn phỏng vấn cũng rất đa dạng như: giới tính, vùng miền, nghề 

nghiệp, trình độ, địa vị xã hội... đảm bảo cho tác giả có cái nhìn khách quan về vấn đề 

nghiên cứu. Tác giả sẽ thực hiện phỏng vấn sâu và phỏng vấn tập trung cho đến khi 

thông tin đạt mức bão hoà. 
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Chọn mẫu phỏng vấn sâu 

Để có thêm thông tin và cái nhìn đa chiều cho vấn đề biến đổi văn hóa trong đời 

sống vật chất của tu sĩ PGNTK, tác giả đã sử dụng công cụ phỏng vấn sâu với tổng số 

cuộc phỏng vấn là 12 cuộc, trong đó cụ thể như sau: 

- Cuộc phỏng vấn sâu bán cơ cấu dành cho lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh, huyện (1 cuộc). 

- Cuộc phỏng vấn sâu bán cơ cấu dành cho lãnh đạo cơ sở đào tạo tiếng Pali (1 cuộc). 

- Cuộc phỏng vấn sâu bán cơ cấu dành cho Thành viên Hội Đoàn kết Sư sãi yêu 

nước (4 cuộc). 

- Cuộc phỏng vấn sâu bán cơ cấu dành cho trụ trì và phó trụ trì trong chùa PGNTK 

(4 cuộc). 

- Cuộc phỏng vấn sâu bán cơ cấu dành cho tu sĩ đang tu tập và sinh sống trong 

các ngôi chùa Khmer tại Tây Nam bộ (2 cuộc). 

Xử lý thông tin 

Sau khi phỏng vấn, tác giả sẽ tiến hành gỡ băng, sắp xếp và chia theo từng nhóm 

chủ đề phù hợp với nội dung nghiên cứu, các thông tin PVS sẽ được sử dụng lồng ghép 

với thông tin định lượng của luận án thông qua hình thức trích biên bản phỏng vấn sâu. 

6.4 Phương pháp nghiên cứu so sánh  

Sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh trong luận án giúp tác giả có thể so 

sánh giữa các Phun, Sóc cộng cư của người Khmer, cũng như tu tập của các ngôi chùa 

PGNTK, rộng hơn là giữa các địa phương và giữa PGNTK Việt Nam và PGNTK 

Campuchia, qua đó thấy được sự giống và khác nhau trong quá trình tu tập, sinh hoạt 

tôn giáo trong phật tử tu sĩ PGNTK. Khi sử dụng phương nghiên cứu so sánh, chúng tôi 

xét ở cả 2 khía cạnh: lịch đại và đồng đại.   

+ Phương pháp nghiên cứu lịch đại: có tính chất hồi cố theo chiều dài thời gian 

với những đặc trưng văn hóa của người Khmer Tây Nam bộ trong lịch sử cũng như hiện 

tại, và quá trình tộc người của người Khmer ở Tây Nam bộ. 

+Phương pháp nghiên cứu đồng đại: là nghiên cứu trong một giai đoạn lịch sử 

nhất định (bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử cụ thể) trên một vùng không gian cụ thể. Phương 

pháp này giúp cho tác giả có cái nhìn khái quát về không gian diễn ra các nghi lễ, sinh 

hoạt văn hóa, tu tập của tu sĩ PGNTK ở các tỉnh thành địa phương và cả Tây Nam Bộ. 

Trên cơ sở đó, rút ra những điểm tương đồng và dị biệt về tính chất, đặc điểm của tu sĩ, 
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phật tử PGNTK trong giao lưu với các phật tử khác, với người Việt và các dân tộc sống 

cộng cư ở Nam Bộ.  

+ Khung phân tích:  

 

 

 

 

 

 

 

7. CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 
7.1 Câu hỏi nghiên cứu 

Để hoàn thành luận án này, tác giả tập trung vào 2 vấn đề nghiên cứu chính sau: 

Thứ nhất, những biến đổi cơ bản trong đời sống văn hóa của chư tăng Phật giáo 

Nam  tông Khmer ở Tây Nam bộ hiện nay ra sao?  

Thứ hai, đâu là các nguyên nhân chính tác động tạo ra những biến đổi đời sống 

văn hóa của tu sĩ PGNTK? 

Thứ ba, những biến đổi của đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK tác động thế nào 

đến quá trình tu tập hiện nay? 

7.2 Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết thứ nhất: Biến đổi trong sinh hoạt văn hóa của tu sĩ PGNTK đã và đang 

diễn ra trên nhiều phương diện vật chất lẫn tinh thần. Trên phương diện vật chất đã có xu 

hướng một số vị đi du học nước ngoài ở Đông Nam Á (Thái Lan, Myanmar,…), từ đó kéo 

theo những thay đổi màu tăng y hoặc việc ăn uống (Phật tử đem đến chùa cúng thức ăn; 

nấu ăn tại chùa; sử dụng nhiều thực phẩm ăn uống đóng hộp,…), thay đổi trong việc sử 

dụng các phương tiện vật chất hiện đại để thích nghi với xã hội, v.v.. Ngoài ra, trên phương 

diện đời sống tinh thần, họ không ngừng thay đổi trong tiếp cận giáo dục, trong nhận thức, 

trong phương thức và thời gian tu tập, v.v.. 

Giả thuyết thứ hai: Văn hóa luôn có mối quan hệ mật thiết với môi trường, kinh 

tế và xã hội, các nhân tố này không ngừng tác động đến sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 

tạo ra sự biến đổi về diện mạo lẫn cấu trúc nội tại bên trong. Cho nên, những biến đổi 

từ nhân tố môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội ở vùng dân tộc Khmer Tây Nam bộ, là 

Câu hỏi/ 
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những nguyên nhân chính, đã ảnh hưởng không ít đến đời sống vật chất lẫn tinh thần 

của tu sĩ PGNTK hiện nay.  

Giả thuyết thứ ba: Những biến đổi từ môi trường, kinh tế và xã hội ở vùng dân 

tộc Khmer Tây Nam bộ đã ảnh hưởng không ít đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của 

tu sĩ PGNTK hiện nay. Những biến đổi đó đã và đang làm thay đổi thói quen, quá trình 

tu tập, sinh hoạt của công đồng phật tử PGNTK. Những biến đổi đó có tích cực hay tiêu 

cực cũng đã phần nào ảnh hưởng và buộc tu sĩ, phật tử PGNTK phải thích nghi và hòa 

hợp. Tuy nhiên, có chọn lọc và thích nghi với quá trình phát triển chung của vùng Tây 

Nam bộ cũng như cả nước. 

8. ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN 
Luận án tiến sĩ hướng đến các đóng góp cơ bản sau: 

- Đóng góp về mặt khoa học: 

Luạ ̂n án góp phần bổ sung cơ sở lý luận về tôn giáo học đương đại về những biến 

đổi trong đời sống tu sĩ PGNTK. Bên cạnh đó, luận án cũng góp phần bổ sung và hoàn 

thện thể chế, chính sách dân tộc, tôn giáo nói chung và dân tộc Khmer cũng như PGNT 

nói riêng trong giai đoạn hiện nay. 

- Đóng góp về mặt thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm nguồn tài liệu tham khảo cho 

các nhà nghiên cứu, giảing dạy và học tập, đây sẽ là nguồn tư liệu mới góp phần vào 

việc nghiên cứu PGNTK ở Tây Nam bộ trong giai đoạn hiện nay.  

9. KẾT CẤU LUẬN ÁN 
Luận án ngoài Phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục ra thì có 3 

chương chính văn, bao gồm: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan PGNT và người Khmer Tây Nam Bộ  

Nội dung của chương trình bày về các khái niệm, quan điểm lý thuyết và tổng 

quan về người Khmer ở Tây Nam Bộ, PGNTK và tu sĩ Khmer ở Tây Nam Bộ.  

Chương 2: Những biến đổi đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ PGNTK Tây 

Nam Bộ  

Trong chương này tác giả tập trung phân tích những biến đổi trong đời sống văn 

hóa vật chất trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung phân tích: ẩm thực, trang phục, đi 

lại, cư trú,... được tập trung phân tích và đánh giá trong chương này.  
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Chương 3: Những biến đổi đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK Tây 

Nam Bộ  

Trong chương này tác giả tập trung phân tích những biến đổi trong đời sống văn 

hóa tinh thần trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung phân tích: nhận thức tu tập, học tập, 

thực hành giáo pháp, nghi lễ, sinh hoạt tinh thần của tu sĩ PGNTK,... được tập trung 

phân tích và đánh giá trong chương này 

Chương 4: Những hệ quả của sự biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK 

ở Tây Nam Bộ hiện nay 

Trong chương này tác giả tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tác 

động biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK hiện nay, thông qua các tác động 

từ môi trường tự nhiên, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, một phần do tác động từ sư 

cả và sư trụ trì, và hệ quả của nó... 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN PHẬT GIÁO NAM TÔNG 

NGƯỜI KHMER TÂY NAM BỘ 

 

1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1.1.1 Các khái niệm liên quan 

Các khái niệm liên quan được trình bày trong luận án gồm: văn hóa, văn hóa vật 

chất, văn hóa tinh thần, người Khmer Nam Bộ, PGNT, văn hóa tu sĩ. Các khái niệm này 

được nhận biết như sau: 

1.1.1.1 Văn hóa 

Theo thống kê của các nhà khoa học thì hiện nay có hàng trăm định nghĩa về văn 

hóa. Sự đa nghĩa của từ văn hóa xuất phát từ nhận thức, phương pháp tiếp cận khác nhau 

và cách nhấn mạnh giá trị nào của văn hóa. Trong phạm vi luận văn này, người viết tập 

hợp một số định nghĩa về văn hóa có tính chất phổ quát của các nhà nghiên cứu Phương 

Tây, Phương Đông và Việt Nam, như sau:  

- Những định nghĩa về văn hóa của phương Tây: 

Nhà nhân học văn hóa người Anh E.B Tylor là một trong những người đưa ra 

khái niệm khoa học về văn hóa sớm nhất định nghĩa “Văn hóa là một phức thể bao gồm 

kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, tập quán và mọi khả năng, thói quen mà con 

người, với tư cách là thành viên xã hội đạt được” (Trần Đình Nghiêm - Trần Hoàn & 

Nguyễn Phúc Khánh, 2000, tr 24). Còn theo Karl Marx thì “Văn hóa là sự phát triển 

các lực lượng bản chất của con người, nhằm vươn tới sự hoàn thiện con người xã hội 

theo hướng nhân bản hóa” (Trần Đình Nghiêm - Trần Hoàn & Nguyễn Phúc Khánh, 

2000, tr 34). 

Gần đây nhất, nhân dịp kỷ niệm thập kỷ thế giới phát triển văn hóa (1988 – 1997) 

UNESCO đã  công bố một định nghĩa về văn hóa “Văn hóa nên được đề cập đến như là 

một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã 

hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả 

cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin” (Nguyễn 

Đăng Duy, 2001, tr 15). 

- Những định nghĩa về văn hóa của phương Đông: 

Theo cách giải thích của người phương Đông “văn” là vẻ đẹp, “hóa” làm cho thay 

đổi. Văn hóa là làm cho đẹp, làm cho có giá trị. Xét theo Kinh Dịch, “Văn hóa là sự biến 
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đổi cái chưa tao nhã thành tao nhã, cái chưa thanh tao thành thanh tao, cái chưa tốt đẹp 

thành tốt đẹp… nhờ giáo hóa, đạo đức, lễ nhạc” (Trần Diễm Thúy, 2006, tr 18).  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc 

sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, 

khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về 

mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức 

là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện 

của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi 

của sự sinh tồn” (Hồ Chí Minh, 1995, tr 431). 

Văn hóa là một khái niệm đa nghĩa, do vậy mỗi người, từ cách tiếp cận khác 

nhau, góc độ chuyên môn riêng và do những mục đích nhận thức khác nhau mà có những 

quan niệm hay định nghĩa khác nhau về văn hóa. Theo Trần Ngọc Thêm, “Văn hóa là 

hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong 

quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự 

nhiên và môi trường xã hội, nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của 

mình” (Trần Ngọc Thêm, 1997, tr 10).  

Cho đến nay, có nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa, nhưng đều có chung 

điểm tương đồng. Có thể hiểu Văn hóa là: sự khác biệt khác nhau giữa con người với 

động vật; văn hóa được hình thành trong xã hội loài người, được trao dồi thông qua quá 

trình rèn luyện tri thức. Văn hóa là một khái niệm chỉ hệ thống các giá trị vật chất lẫn 

tinh thần do con người sáng tạo ra qua quá trình lao động thực tiễn, nhất là thích nghi 

với môi trường tự nhiên lẫn xã hội, tạo ra những đặc trưng văn hóa để phân biệt giữa 

các quốc gia, các tộc người trên thế giới.   

Hiện nay, có rất nhiều cách để phân loại văn hóa, phân loại văn hóa một tộc người 

thành những phần khác nhau là một điều cần thiết trong nghiên cứu. Tuy nhiên, bất cứ 

cách phân loại nào thì cũng chỉ mang tính tương đối,  giữa các thành phần trong văn 

hóa. Một số nhà nghiên cứu đồng ý với quan niệm chia cấu trúc văn hóa ra thành hai 

thành tố là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Đây có thể được xem là cách phân loại 

cấu trúc phổ biến nhất và đơn giản nhất. Trong đó, văn hóa vật chất là những sản phẩm 

do hoạt động sản xuất vật chất tạo ra như: ăn uống, nhà cửa, trang phục, phương tiện đi 

lại. Văn hóa tinh thần là những sản phẩm được tạo ra do những hoạt động sản xuất tinh 

thần như tín ngưỡng tôn giáo, phong tục, lễ hội, đạo đức, ngôn ngữ.,.. 



 

24 

Một số các học giả khác như Trần Ngọc Thêm, Đặng Nghiêm Vạn, Ngô Văn 

Lệ,... cũng phân chia văn hóa thành hai lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. 

Trong đó, văn hóa vật chất là những sản phẩm vật chất do con người sáng tạo ra trong 

quá trình lao động bao gồm: Công cụ lao động, vũ khí, phương tiện đi lại, phương tiện 

vận chuyển, nhà cửa, công trình kiến trúc.... Văn hóa tinh thần là những sản phẩm lao 

động trí óc của người được sáng tạo trong quá trính phát triển lịch sử nhân loại, bao gồm 

những thói quen trong lao động sản xuất như phong tục, dân luật, văn hóa nghệ thuật, 

tôn giáo tín ngưỡng.... 

Như vậy, trong luận án này, chúng tôi đồng tình với cách phân chia văn hóa của 

các học giả Đặng Nghiêm Vạn, Trần Ngọc Thêm,.. cho rằng văn hóa vật chất là những 

sản phẩm do con người tạo ra như: trang phục, đi lại, ăn uống,... còn văn hóa tinh thần 

là sự sáng tạo trong thói quen lao động như tín ngưỡng, phong tục, suy nghĩ,... 

1.1.1.2 Văn hóa tính thần 

Theo phân tích về khái niệm văn hóa ở trên. Hiện nay tại Việt Nam và trên thế 

giới đã có nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa tùy theo góc độ tiếp cận của từng 

ngành. Bản thân con người trong quá trình tồn tại và phát triển đều sáng tạo ra một phức 

hợp văn hóa phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử 

nhất định. Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, văn hóa bao giờ cũng gắn 

liền với xã hội loài người, mà sự phát triển của xã hội loài người là hết sức đa dạng, 

phong phú và không đồng đều, nên nền văn hóa của con người cũng hết sức đa đạng . 

Có thể thấy rằng, các tác gia khác nhau thường hiệu khái niệm văn hóa với những 

nội dung khác nhau, tùy theo góc độ tiếp cận của từng người, từng ngành. Nhưng nhìn 

chung, những nội dung căn cốt nhất của văn hóa được nhiều tác giả đề cập đến bao gồm 

những đặc trưng cơ bản sau: 

Thứ nhất, văn hóa là cái đặc hữu của con người, do con người và vì con người. 

Con người sáng tạo ra những giá trị văn hóa đồng thời con người lớn lên với những giá 

trị văn hóa riêng của mình. 

Thứ hai, văn hóa phải là cái mang giá trị. Giá trị nói ở đây là căn cứ vào “ý nghĩa 

con người, ý nghĩa xã hội và văn hóa” của những sự vật hiện tượng nhất định trong hiện 

thực. Điều đó cũng có nghĩa là chất lượng sự vật và hiện tượng, tức là tính chất và mức 

độ hữu ích của chúng đáp ứng nhu cầu phát triển của con người và xã hội trong từng 

giai đoạn lịch sử cụ thể. Vũ Khiêu viết: “Chúng ta quan niệm giá trị là những thành tựu 
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của con người góp vào sự đi lên của lịch sử xã hội, phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc 

của con người” (Trần Văn Giàu, 1993, tr 11). 

Những gì trái với lợi ích và tiến bộ xã hội, gây thiệt hại cho lợi ích và hạnh phúc 

của con người thì không được coi là giá trị, là văn hóa. Xét về bản chất, văn hóa chỉ có 

bồi dưỡng đối với con người, làm tăng trưởng cái đúng, cái tốt, cái đẹp đối với con 

người. Cái độc hại đối với con người, cái hạ thấp và làm xấu con người không phải là 

văn hóa mà là phản văn hóa. 

Thứ ba, cái chốt nhất của văn hóa là nó phải được kết tinh nơi con người, ở tính 

cách, ở phầm chất thể hiện trong hoạt động và quan hệ con người. Cái đúng, cái tốt, cái 

đẹp trong hoạt động sản xuất, thể thao, giao tiếp...là văn hóa. Cái đúng, cái tốt, cái đẹp 

trong quan hệ cha con, vợ chồng, thầy trò...là văn hóa. 

Thứ tư, văn hóa là hệ thống các biểu trưng do một cộng đồng xây dựng nên: ngôn 

ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán nghi lễ, lối sống, tôn giáo, đạo đức, thẩm mỹ, pháp 

luật (biểu trưng hóa tình cảm, khát vọng, mục đích, lý tưởng...). 

Dựa vào những nội dung cơ bản, xuyên suốt qua các định nghĩa văn hóa đã được 

lưu hành trong và ngoài nước cùng với những đặc trưng cơ bản của văn hóa, xuất phát 

từ gốc độ tiếp cận của chủ nghĩa xã hội khoa học có thể quan niệm: 

Văn hóa là toàn bộ những giá trị do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch 

sử bằng lao động của mình trên hai lĩnh vực sản xuất vật chất và sản xuất tinh thân. 

Trong văn hóa thì văn hóa tinh thần là một trong những yếu tố quan trọng, được 

thể hiện việc con người sáng tạo văn hóa trong quá trình lao động của mình. Sự hình 

thành và phát triển của những nền văn hóa khác nhau của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia 

không thể thiếu cái cốt lõi của nó đó chính là văn hóa tinh thần. Chính ngay sự tồn tại 

phổ biến của khái niệm “văn hóa vật chất” và “văn hóa tinh thần” cũng nói lên rằng hai 

giá trị đó không phải là một. Mặt khác, bản thân con người cũng cho thấy, cái mà con 

người và loài người cần có và mong muốn có để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình 

không phải chỉ là vật chất mà cả tinh thần, cũng do đó mà hoạt động của con người bao 

gồm cả hoạt động sản xuất vật chất” và hoạt động sản xuất tinh thần”. 

Theo Đỗ Huy, văn hóa tinh thần bao gồm: “ngôn ngữ, các kiến thức, kỹ năng, giá 

trị, tín ngưỡng và tập quán” (Đỗ Huy, 2005, tr 11). Trong cuốn sách Văn hóa và đời 

sống xã hội, tác giả Thanh Lê khẳng định: “Văn hóa tinh thần là tất cả những hình thái 

của đời sống tinh thần của một xã hội nhất định. Đó là trình độ mà xã hội đã đạt được 

về các mặt như giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, triết học, luân lý, v.v...” (Thanh 
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Lê, 1999, tr 12). Từ điển Chủ nghĩa cộng sản khoa học giải thích “Văn hóa tinh thần, 

bao hàm lĩnh vực sản xuất tinh thần (nhận thức, đạo đức, giáo dục và khai hóa)..” (Từ 

điển chủ nghĩa cộng sản khoa học, 1986, tr 386). 

Có thể thấy rằng khi nói đến văn hóa tinh thần cũng như phạm trù văn hóa luôn 

có nhiều quan niệm khác nhau, nhiều góc độ tiếp cận khác nhau và để đi tới một khái 

niệm văn hóa tinh thần sát hợp với đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học, 

cuối cùng để vận dụng tốt hơn vào nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhằm đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa giữa 

đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần, trong đó đời sống văn hóa tinh thần là 

mục đích cao đẹp, là hạnh phúc thật sự của con người, của xã hội. Cần phải xuất phát 

khái niệm văn hóa theo nghĩa rộng nhất của nó, đó là toàn bộ những giá trị do con người 

sáng tạo ra bằng lao động của mình trên cả hai lĩnh vực sản xuất vật chất và sản xuất 

tinh thần để từ đó phân loại văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Cố nhiên, sự phân 

biệt giá trị văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần chỉ có ý nghĩa tương đối. Bởi lẽ không 

có giá trị văn hóa vật chất nào mà không bao hàm trong đó các giá trị văn hóa tinh thần 

cũng như không có giá trị tinh thần nào có thể tồn tại ngoài hình thức vật chất của nó. 

Văn hóa tinh thần của xã hội chiếm một vị trí đặc biệt trong hàng loạt của các 

hiện tượng văn hóa. Văn hóa tinh thần nảy sinh trên cơ sở của tồn tại xã hội, là một trong 

những nội dung căn bản của ý thức xã hội. Ý thức xã hội là nội dung cơ bản, là “hạt 

nhân” của văn hóa tinh thần. Văn hóa tinh thần của xã hội có giai cấp thể hiện tính giai 

cấp. Cho nên, “trong mọi thời đại, những tư tưởng của giai cấp thống trị là những tư 

tưởng thống trị. Điều đó có nghĩa là giai cấp nào là lực lượng vật chất thống trị trong xã 

hội thì cũng là lực lượng tinh thần thống trị trong xã hội. Giai cấp nào chi phối những 

tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chi phối luôn cả những tư liệu sản xuất tinh thần, thành 

thử nói chung tư tưởng của những người không có tư liệu sản xuất tinh thần cũng đồng 

thời bị giai cấp thống trị đó chi phối” (C. Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập - Tập 3, 1995, 

tr 66). Điều đó thể hiện ở chỗ văn hóa tinh thần do lực lượng nào tạo ra và nó thể hiện 

những tư tưởng gì, cũng như việc nó phục vụ cho ai và vì lợi của ai. Như C.Mác và 

Ph.Ăngghen khẳng định: “Lịch sử tư tưởng chứng minh cái gì, nếu không phải chứng 

minh rằng sản xuất tinh thần cũng biến đổi theo sản xuất vật chất? Những tư tưởng 

thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị...” 

(C. Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập - Tập 4, 2002, tr 265). Song, chủ nghĩa Mác - Lênin 
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cho rằng, không phải bao giờ và bất cứ ở đâu nhân tố vật chất, kinh tế cũng là nhân tố 

quyết định duy nhất. Ở những giai đoạn lịch sử có tính bước ngoặt, nhân tố tinh thần 

cũng đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển của xã hội. Ph.Ăngghen viết: “các học 

thuyết chính trị, pháp lý, triết học, các quan điểm tôn giáo... cũng có ảnh hưởng đến quá 

trình đấu tranh lịch sử và trong nhiều trường hợp chiếm ưu thế trong việc quyết định 

hình thức của cuộc đấu tranh ấy” (C. Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập - Tập 4, 2002, tr 

265). Vì vậy, trong mỗi giai đoạn lịch sử thì văn hóa tinh thần là những biểu hiện của 

một nền sản xuất vật chất nhất định. 

Và việc xây dựng văn hóa tinh thần của nước ta trong giai đoạn hiện nay là: tạo 

ra một đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân 

chủ, tiến bộ... bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán 

những cái lỗi thời, thấp kém” (Đảng cộng Sản Việt Nam, 2005, tr 73). 

Từ sự phân tích trên đây chúng tôi có thể khái quát rằng văn hóa tinh thần là tổng thể 

những giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra, bằng lao động của mình trên lĩnh vực sản 

xuất tinh thần. 

1.1.1.3 Văn hóa vật chất 

Ngoài các yếu tố văn hóa tinh thần nêu trên như giá trị, tiêu chuẩn,... nền văn hóa 

còn bao gồm tất cả những sáng tạo hữu hình của con người mà trong xã hội học gọi 

chung là đồ tạo tác. Những con đường, tòa cao ốc, đền đài, phương tiện giao thông, máy 

móc thiết bị...đều là đồ tạo tác. Văn hóa vật chất và tinh thần liên quan chặt chẽ với 

nhau. Khảo sát một nền văn hóa có thể thấy văn hóa vật chất phản ánh những giá trị văn 

hóa mà nền văn hóa đó coi là quan trọng. Ở các nước Hồi giáo, công trình kiến trúc đẹp 

nhất và hoành tráng nhất thường là thánh đường trong khi ở Mỹ, nó lại là trung tâm 

thương mại. Văn hóa vật chất còn phản ánh công nghệ hiểu theo khái niệm xã hội học 

là sự áp dụng kiến thức văn hóa vào sinh hoạt trong môi trường tự nhiên. Tháp Eiffel 

phản ánh công nghệ cao hơn tháp truyền hình Hà Nội. Ngược lại, văn hóa vật chất cũng 

làm thay đổi những thành phần văn hóa phi vật chất. 

Khi nghiên cứu nền văn hóa, người ta thường chia thành ba phạm vi khác nhau:  

Phạm vi tinh thần; Phạm vi kỹ thuật; Phạm vi của các tác phẩm - phạm vi này có một vị 

trí đặc biệt dành cho nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật, nhất là ngôn ngữ. Ngôn ngữ 

là biểu tượng của nền văn hóa, nó có mối liên hệ mật thiết với văn hóa. Đối với con 

người, biết một thứ ngôn ngữ không chỉ đơn giản là có thêm được một công cụ giao tiếp 
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cần thiết trong đời sống hàng ngày, mà còn là một bước để bước vào một nền văn hóa 

và bắt đầu hiểu biết nền văn hóa đó. 

Khái niệm văn hóa vật chất mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khách 

nhau. Về cơ bản có thể phân chia cấu trúc văn hóa thành ba thành tố gồm giá trị văn 

hóa, hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa. Các thành tố này không vận động riêng lẻ 

mà tương tác lẫn nhau trên tất cả các mặt đời sống vật chất và tinh thần trong môi trường 

văn hóa nhất định để cấu thành nên văn hóa của cùng một chủ thể đó là con người. Theo 

cách tiếp cận này sẽ có góc nhìn toàn diện hơn khi nghiên cứu về văn hóa. Tuy nhiên sự 

phân chia về các mặt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần trong quá trình nghiên cứu 

cũng chỉ mang tính tương đối bởi trong thực tế văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần 

luôn gắn bó mật thiết với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Vì vậy, khi nghiên cứu 

về văn hóa để quá trình khảo sát và đánh giá cụ thể hơn, có thể giới hạn ở phạm vi nghiên 

cứu văn hóa theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp. Nghĩa rộng là nghiên cứu tổng thể các hoạt 

động văn hóa sáng tạo giá trị vật chất lẫn cả giá trị tinh thần. Hoặc theo nghĩa hẹp là 

tách riêng hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa vật chất hoặc giá trị văn hóa tinh thần. Cách 

phân chia phạm vi nghiên cứu này cũng tùy theo góc độ tiếp cận, phạm vi (không gian, 

thời gian) khảo sát và mục tiêu xây dựng văn hóa đề ra ở mỗi giai đoạn cụ thể (Trần 

Đức Ngôn, 2017). 

Có thể thấy, con người sinh ra và trưởng thành, muốn đảm bảo cho đời sống cá 

nhân thì tất yếu người đó có quan hệ đến văn hóa vật chất: yếu tố đảm bảo cho người đó 

sinh tồn. Văn hóa vật chất đề cập đến những điều kiện sống, những giá trị xuất phát từ 

nhu cầu vật chất thiết yếu đặt ra trong từng hoàn cảnh cụ thể của đời sống của con người. 

Trong quá trình phát triển của mình, con người vừa tiếp thu các giá trị văn hóa về vật 

chất trước đó, sàng lọc và lựa chọn những giá trị phù hợp với yêu cầu của đời sống, đồng 

thời vừa sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa vật chất. Quá trình diễn ra sự trao đổi thông 

qua các hoạt động văn hóa nhằm nâng cao chất lượng sống của con người hình thành 

nên đời sống văn hóa vật chất của con người. Đó là quá trình các yếu tố văn hóa mà con 

người tiếp thu được tác động vào văn hóa vật chất để con người biến đổi môi trường tự 

nhiên tạo lập môi trường nhân văn làm ra được nhiều sản phẩm vật chất cho xã hội, tác 

động để con người thỏa mãn nhu cầu chủ quan, tác động vào đời sống xã hội để xây 

dựng một hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội; tác động vào chính bản thân đời sống 

cá nhân, điều chỉnh hành vi của cá nhân và cho cá nhân phương thức lựa chọn hướng đi 

tốt nhất cho chính cuộc đời mình (Nguyễn Thị Phương Lan, 2004). 
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Văn hóa vật chất là một thành tố của văn hóa cho nên bao giờ cũng có tính kế 

thừa. Kế thừa các giá trị vật chất của các thế hệ đi trước tạo ra sự ổn định và tiền đề 

khẳng định những giá trị mới. Và vì thế văn hóa vật chất bao giờ cũng có tính đổi mới, 

bởi lẽ con người luôn luôn có khát vọng vươn lên cái tốt đẹp, chỉ có mạnh dạn sáng tạo, 

mạnh dạn cải đổi mới mong đáp ứng nhu cầu càng cao về vật chất của con người trong 

từng giai đoạn phát triển. 

Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi cho rằng: Văn hóa vật chất là hiện thực 

sinh động các hoạt động tái tạo các sản phẩm văn hóa vật chất theo những giá trị và 

chuẩn mực xã hội nhất định nhằm không ngừng tác động, biến đổi tự nhiên, xã hội và 

đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sống của chính con người. Như vậy, có 

thể khái quát một cách tương đối, văn hóa vật chất bao gồm toàn bộ hoạt động văn hóa 

thoả mãn các nhu cầu vật chất của đời sống con người, làm nên sự tồn tại của con người. 

Với ý nghĩa đó, nội dung văn hóa vật chất có thể hiểu một cách tương đối là các hoạt 

động văn hóa như ẩm thực, trang phục, nhà cửa, công cụ sản xuất, phương tiện vận 

chuyển đi lại... những gì do công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất ăn, mặc, 

ở, đi lại, sản xuất... của con người. 

1.1.1.4 Biến đổi văn hóa 

Văn hóa là quá trình biến đổi vì văn hóa là phạm trù vật thể, ý tưởng và các dạng 

thức hành vi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua quá trình học hỏi và chia 

sẻ, vì thế theo quan điểm của ngành nghiên cứu văn hóa Âu-Mỹ và Nhân học văn hóa 

xem “văn hóa là động thái”. 

Biến đổi văn hóa là một quá trình qua đó những khuôn mẫu của các hoạt động về 

nhận thức xã hội, giao tiếp, ứng xử giữa người với người và môi trường xã hội, cách 

thức tổ chức hoạt động của cộng đồng được thay đổi không ngừng theo thời gian. Cũng 

giống như trong môi trường tự nhiên, mọi hoạt động tổ chức của con người không ngừng 

biến đổi. Sự hoạt động văn hóa của con người trong cộng đồng luôn là sự biến đổi, do 

thường xuyên giao lưu nên nó không ngừng thay đổi bên trong bản thân nó.  

Nhà Nhân học văn hóa Malinowski quan niệm rằng, biến đổi văn hóa là quá trình 

mà trong đó trật tự xã hội hiện tồn, bao gồm tổ chức, tín ngưỡng, tri thức, quan hệ, đang 

có sự thay đổi ít hoặc nhiều hay chậm, nhanh chóng. 

Bất kỳ nền văn hóa nào cũng đều có những biến đổi trong nó, biến đổi từ cái nhỏ 

đến cái lớn, biến đổi từ cái cá nhân đến cái toàn thể xã hội, biến đổi dần dần hay biến 

đổi có tính bước ngoặt. Chính nhờ có sự biến đổi này là yếu tố bảo đảm cho mỗi nền 
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văn hóa được phát triển và tồn tại một cách liên tục. Tác giả Eric Hobsbawm trong cuốn 

The Invention of Tradition (Sáng tạo truyền thống) (Ranger & Hobsbawm, 2000, tr.1) 

từng khẳng định rằng truyền thống vốn không phải là cái bất biến, cái đóng khung từ 

quá khứ, mà nó luôn biến đổi, luôn được tạo dựng, là một tiến trình kéo dài trong nhiều 

năm với sự đan xen giữa yếu tố cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại thể hiện xu 

hướng tái cấu trúc văn hóa truyền thống để thích ứng với nhu cầu của cộng đồng, phù 

hợp với bối cảnh xã hội trong từng giai đoạn cụ thể. 

Khi xem xét va ̆n hóa chính là lối sống như định nghĩa ở mục trước, thì có nghĩa, 

sự biến đổi văn hóa cũng là sự biến đổi lối sống. Cụ thể đó là sự biến đổi về tạ ̂p quán 

sản xuất, biến đổi trong sự thay đổi trong cách thức a ̆n, mạ ̆c, ở, hành vi ứng xử và các 

lễ nghi... Tho ̂ng qua đó, các giá trị va ̆n hóa, biến đổi văn hóa, trong đó có sự cố kết cọ ̂ng 

đồng, cũng biến đổi để phù hợp với điều kiẹ ̂n mới, hoàn cảnh mới (Nguyễn Thị Hằng, 

2015, tr.38). Biến đổi văn hóa là một quá trình qua đó những khuôn mẫu của các hoạt 

động về nhận thức xã hội, giao tiếp, ứng xử giữa người với người và môi trường xã hội, 

cách thức tổ chức hoạt động của cộng đồng được thay đổi theo thời gian. 

Cũng giống như tự nhiên, mọi tổ chức, hoạt động của con người không ngừng 

biến đổi. Sự hoạt động văn hóa của con người trong cộng đồng luôn là sự biến đổi, do 

thường xuyên giao lưu nên nó không ngừng thay đổi bên trong bản thân nó. Bất cứ 

nền văn hóa nào, cho dù nó có bảo thủ và cổ truyền đến đâu chăng nữa cũng luôn biến 

đổi. Sự biến đổi văn hóa hiện đại ngày càng rõ hơn, nhanh hơn, và điều này cho thấy 

rõ hơn là sự biến đổi đó không còn là điều mới mẻ, nó đã trở thành chuyện thường 

ngày. Mọi cái đều biến đổi và văn hóa cũng giống như các hiện thực khác, không 

ngừng vận động và thay đổi. Tất cả các hoạt động đều ở trong một thực trạng đứng 

yên trong sự vận động liên tục. 

Chúng tôi đồng tình với cách giải thích khái niệm trên, vì mọi hoạt động của 

con người là yếu tố dẫn đến sự biến đổi, con người có hoạt động xã hội là có sự giao 

lưu, và khi giao lưu là hoạt động cơ bản dẫn đến sự biến đổi mọi mặt, trong đó có đời 

sống văn hóa. Đối với các tu sĩ Phật giáo, hoạt động hàng ngày cũng là học tập, cũng 

là đọc tụng các câu kinh thường nhật, cũng là hai buổi cơm sáng, trưa, tưởng chừng 

như không có gì thay đổi, nhưng thực chất trong nội tại của giới tu sĩ cũng có sự biến 

đổi, tuân theo quy luật phát triển chung của xã hội. Điều kiện cuộc sống xã hội đã thay 

đổi, sẽ tác động đến hoàn cảnh cuộc sống, điều kiện sống của các vị tu sĩ, là điều tất 
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nhiên, khi đem ra so sánh thì sẽ thấy rõ việc này. Việc giao lưu trong các hệ phái khác 

nhau, cũng có sự tác động qua lại, qua đó dẫn đến sự biến đổi trong lĩnh vực đời sống 

văn hóa, tinh thần của các vị tu sĩ.  

Nói cách khác, trong môi trường xã hội phát triển, điều kiện về vật chất phong 

phú, đa dạng, mọi người dân được hưởng thụ những sản phẩm của khoa học -kỹ thuật 

hiện đại để nâng cao mọi mặt trong đời sống xã hội, trong đó có đời sống văn hóa, các 

tu sĩ cũng chịu sự tác động từ sự tiến bộ đó, không sao tránh khỏi. Ngày xưa, các tu sĩ 

viết chữ trên lá buông, còn hiện nay, viết chữ trên giấy tập, lại còn sử dụng máy vi tính 

và in ấn theo yêu cầu. Như vậy, sự biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ chịu sự 

tác động chung của hoàn cảnh thực tế xã hội. 

Tuy nhiên, sự biến đổi trong cộng đồng luôn tồn tại hai mặt: tích cực và tiêu cực, 

đó là lẽ đương nhiên của sự biến đổi. Mặt tích cực là, qua sự biến đổi, làm cho môi 

trường hoạt động phát triển năng động hơn, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn; còn mặt tiêu 

cực là dễ dẫn đến mất phương hướng, pha tạp, hòa tan trong môi trường luôn biến đổi, 

nếu không có định hướng rõ ràng, sự biến đổi cuối cùng sẽ dẫn đến việc tự đánh mất 

mình trong môi trường luôn năng động. 

1.1.1.5 Đời sống văn hóa 

Thuật ngữ “Đời sống văn hóa”, những năm gần đây xuất hiện khá nhiều trong 

các công trình nghiên cứu về văn hóa đương đại. Khái niệm “Đời sống văn hóa” chưa 

được định hình. Có nhiều ý kiến rất khác nhau, song nhìn chung, sự phức tạp là ở chỗ, 

các nhà nghiên cứu chưa tách bạch được khái niệm đời sống văn hóa với các khái niệm 

khác như đời sống, văn hóa, môi trường văn hóa v.v... 

Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội của con người, thể hiện 

chất lượng sống của con người. Đời sống văn hóa hình thành muộn hơn đời sống sinh 

học nhưng dần dần đã trở thành quan trọng không kém gì đời sống sinh học. Thiếu đời 

sống sinh học, con người không thể tồn tại nhưng nếu thiếu đời sống văn hóa, con người 

không thể phát triển và nâng cao chất lượng sống. 

Văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Đây 

là một định nghĩa chung nhất đã được nhiều người thừa nhận. Tuy nhiên, khi đã hình 

thành rồi thì văn hóa có thể tồn tại trong con người và cũng có thể tồn tại ngoài con 

người. Theo sự phân chia tương đối, văn hóa vật chất thường tồn tại bên ngoài con người 

(như những sản phẩm vật chất mà con người sáng tạo ra: công cụ lao động, phương tiện 
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sinh hoạt, công trình nghệ thuật tồn tại ở dạng vật chất…), văn hóa tinh thần thường tồn 

tại bên trong con người (như lễ nghi, tập tục, các hình thức văn hóa ngôn từ...). Đời sống 

văn hóa nằm trong phạm vi của văn hóa tinh thần. Tuy vậy, không phải toàn bộ văn hóa 

tinh thần là đời sống văn hóa. Có những bộ phận (hoặc yếu tố) của văn hóa tinh thần 

không tham gia vào đời sống văn hóa. Ví dụ, tôn giáo, tín ngưỡng là một bộ phận của 

văn hóa tinh thần; song, đối với những người không theo một tôn giáo, tín ngưỡng nào 

thì trong đời sống văn hóa của người đó không có sự chi phối (hay tham gia) của tôn 

giáo, tín ngưỡng ấy. 

Đời sống văn hóa, nếu quan niệm theo nghĩa rộng thì đó là toàn bộ những yếu tố 

văn hóa hiện hữu trong đời sống con người. Hiểu theo nghĩa biện chứng hơn, đời sống 

văn hóa chính là sự tương tác giữa văn hóa và con người (quá trình con người tác động 

vào văn hóa và quá trình văn hóa tác động, thâm nhập vào con người). Khi con người 

tác động vào văn hóa là lúc con người sáng tạo ra văn hóa và làm biến đổi văn hóa; khi 

văn hóa tác động vào con người là lúc hình thành nhân cách. Như vậy, đời sống văn hóa 

là sự gắn bó giữa văn hóa và con người theo mối quan hệ hai chiều. Điều đó cũng có 

nghĩa là những yếu tố văn hóa không gắn với con người (kể cả văn hóa vật chất và văn 

hóa tinh thần) thì không trở thành đời sống văn hóa. Như vậy, con người không gắn với 

toàn bộ văn hóa nói chung mà thường gắn với một môi trường văn hóa cụ thể. 

Theo Trần Đức Ngôn thì đời sống văn hóa có thể được phân chia thành hai cấp 

độ: Cấu trúc bề mặt là diện mạo của đời sống văn hóa. Cấu trúc bề sâu là bản chất của 

đời sống văn hóa. Hai cấu trúc này tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Trong mỗi cấu trúc, 

các thành tố cũng đều có mối quan hệ biện chứng. (Trần Đức Ngôn, 2017, tr 5). 

 Cấu trúc bề mặt (diện mạo) của đời sống văn hóa: Các hoạt động tiếp nhận - 

hưởng thụ văn hóa; Các hoạt động thực hành - truyền bá văn hóa; Các hoạt 

động sáng tạo văn hóa;  

 Cấu trúc bề sâu của đời sống văn hóa: Các giá trị nhận thức; Các giá trị tư 

tưởng; Các giá trị tình cảm 

Theo chúng tôi, đời sống văn hóa của tu sĩ là đời sống gắn liền với chùa chiền, 

với nơi thờ tự, nơi hoạt động hành đạo, là hoạt động giao lưu văn hóa của các nhà tu với 

môi trường xã hội, có sự tác động của các điều kiện vật chất, để không ngừng phát triển. 

Ngoài ra, còn là sự giao lưu trong các hệ phái của Phật giáo với nhau cũng dẫn đến sự 

biến đổi trong đời sống của tu sĩ PGNTK trên các lĩnh vực cuộc sống, trong đó có lĩnh 

vực văn hóa. 
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Đời sống văn hóa của các tu sĩ PGNTK cũng có những yếu tố cơ bản về đời sống 

văn hóa như các yếu tố của khái niệm đã nêu, các vị là những người cùng sống, hoạt 

động trong cùng một môi trường xã hội, chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, văn hóa, 

khi đất nước thay đổi, ắt hẳn đời sống văn hóa của các vị cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, 

môi trường sinh hoạt của đời sống văn hóa trong giới tu sĩ có không gian hẹp hơn so với 

môi trường đời sống văn hóa “bá tánh” bên ngoài, do các tu sĩ có sự ràng buộc của giới 

luật nhà tu, giáo lý cơ bản của PGNTK. 

1.1.1.6 Phật giáo Nam tông 

Phật giáo là một trào lưu triết học tôn giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ VI 

TCN ở miền Bắc Ấn Độ. Sự ra đời của Phật giáo gắn liền với tên tuổi của người sáng 

lập là thái tử Tất Đạt Đa (Siddharta Gautama), sinh năm 563 TCN. Ngài tự xưng là Phật 

(Buddha - có nghĩa là giác ngộ). Người đời thường gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Giai 

đoạn Đức Phật còn tại thế, Phật giáo là một thể thống nhất, chúng đệ tử đoàn kết một 

lòng, chưa có sự phân chia hệ phái, nên còn được gọi là Phật giáo nguyên thủy. Phật 

giáo nguyên thủy là giữ gìn và đi theo giáo lý, những lời giáo huấn của Đức Phật thời 

khi mới hình thành. Sau đó, trải qua nhiều cuộc tranh luận bất đồng quan điểm, không 

thể tìm được tiếng nói chung, không thống nhất được nên từ đó đã phân chia thành nhiều 

tông phái khác nhau.  

Sự phân chia này được manh nha hình thành bắt đầu từ thế kỷ thứ I TCN, xảy ra vào 

thời kỳ kết tập kinh điển lần II tổ chức tại thành Tỳ Xá Ly (khoảng 100 năm sau khi Thích 

Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn). Đầu tiên là phân chia theo ngôn ngữ của kinh điển Sanskrit 

(Phạn) và Pali. Hai giáo phái này có những điểm khác nhau trong tư tưởng, một muốn cải 

tổ một số điều trong giới luật và kinh pháp, một kiên quyết theo chân truyền của Đức Phật. 

Các tăng sĩ chọn chủ trương giữ nguyên giới luật chiếm số ít hơn và thường là những vị cao 

niên, ngồi bên trên để chủ trì Pháp hội nên gọi là phái Thượng Tọa bộ (Theravada). 

Theravada được xem là hình thức nguyên thủy, thuần khiết nhất của Phật giáo. Phái 

Theravada sử dụng hệ kinh sách tiếng Pali. Còn đa số các vị Tỳ kheo trẻ tuổi muốn thay đổi 

nên được gọi là phái Đại Chúng bộ (Mahayana), phái này sử dụng kinh điển Sanskit. 

Theravada có nghĩa là “tôn trọng và đi theo lời người xưa” hay “lời dạy của bậc trưởng 

thượng”; do đó, trong nhiều công trình còn gọi nhóm này là Trưởng Lão bộ.  

Trong kết tập kinh điển lần III, hội đồng tham gia kết tập đã công nhận giáo pháp 

gọi là Thuyết Trưởng lão, người con trai của vua Asoka (A Dục) là Mahinda đã đem cả 
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ba tạng kinh đến Sri Lanka. Tại đây, ba Tạng kinh đã được dịch sang tiếng Pali, và trở 

thành nguồn tạng kinh sử dụng của Phật giáo Theravada cho đến ngày nay.  

Trong quá trình phân chia bộ phái, phái Đại chúng bộ truyền lý giáo phái từ Ấn 

Độ truyền sang địa khu Trung Á, rồi từ đây bắt đầu truyền lên khu vực phía Bắc vào 

Trung Quốc, rồi sau đó truyền vào các quốc gia như: Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, 

Mông cổ... nên còn được gọi là Phật giáo Bắc tông, nghĩa là Phật giáo được truyền từ 

phía Bắc vào.  

Các phái của Đại chúng bộ tự xưng là Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Đại thừa có 

nhiều học giả uyên bác với tư tưởng phóng khoáng, đã căn cứ vào lời kinh của Phật 

Thích Ca và các Đại đệ tử của Phật thuyết giảng được ghi trong các bộ Kinh lớn (Kinh 

sách Đại thừa được viết bằng tiếng Sanskrit -tiếng Phạn) mà vận dụng phát triển, truyền 

bá trong tăng chúng và Phật giáo với mục đích tối thượng là giác ngộ và giải thoát, 

không câu nệ, cố chấp vào kinh điển, khoan dung, độ lượng trong việc thực hiện giáo 

luật. Trong khi đó, phái Thượng Tọa bộ từ Ấn Độ phát triển xuống Tích Lan (Sri Lanka), 

rồi sau đó truyền vào các quốc gia nằm ở khu vực phía Nam như: Miến Điện, Thái Lan, 

Campuchia, Lào và Nam Bộ Việt Nam,... nên còn được gọi là PGNT, nghĩa là Phật giáo 

được truyền từ phía Nam vào, mà nhiều nhà sư phái Đại thừa gọi là Tiểu thừa ít nhiều 

mang ý nghĩa phân biệt cao-thấp, lớn-bé không đáng có. 

Ngày nay, danh từ này không còn được sử dụng mà chỉ có tính chất mô tả. PGNT 

là cách gọi thông thường của người Nam Bộ, còn trên thông lệ quốc tế gọi là Phật giáo 

Theravada. Cho nên, PGNT và Phật giáo Theravada là đồng nhất. 

Tóm lại, bắt đầu từ Ấn Độ, Phật giáo được truyền sang phía Nam châu Á bao 

gồm các quốc gia như: Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Nam Bộ 

Việt Nam. Nhánh Nam truyền này có nhiều tên gọi khác nhau như: PGNT, Phật giáo 

Theravada, Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Tiểu thừa, Phật giáo Pali. Nhánh thứ hai 

truyền sang các nước Đông Bắc Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam... 

và cũng có nhiều tên gọi khác nhau như: Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Bắc truyền, Phật 

giáo Đại thừa, Phật giáo phát triển, Phật giáo Sanskit...  

Ở Việt Nam, có cả hai hệ phái Phật giáo truyền đến, một phái do Bắc truyền và 

một phái Nam truyền. Phái Nam truyền khi vào Nam Bộ Việt Nam, được đông đảo cộng 

đồng các tộc người sinh sống ở khu vực đón nhận, trong đó có tộc người Kinh và người 

Khmer. Vì thế, cho đến nay thống nhất gọi là PGNTK, để phân biệt với PGNT Kinh. 
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1.1.1.7 Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Theo Từ điển tiếng Việt thì tu sĩ là những người tu hành, nguyện cả đời xuất gia, 

phải chịu một số kiêng cữ nhất định và sinh hoạt khác người thường. Thuật ngữ này thường 

được dùng phổ biến với các chức sắc theo đạo Công giáo. Nam giới được gọi là tu sĩ, nữ 

giới được gọi là nữ tu. Hiện nay, thuật ngữ tu sĩ được dùng để chỉ những người xuất gia tu 

hành của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Theo quy định của Phật giáo, các Bhikkhu (tỳ 

kheo) khi vào tu, đời sống văn hóa phải tuân theo giới luật Phật giáo, đó là bốn điều luật 

(Tứ nhiếp pháp) mà các bhikkhu phải học ngay từ đầu, khi mới thọ giới xong. Quy định 

của Phật giáo là đích thân hòa thượng hoặc ít ra Hòa thượng cũng ủy quyền cho một vị cao 

Tăng khác có uy tín ban quy định cho tu sĩ mới thọ giới xong, đó là: 

1. Phải sống bằng hạt cơm khất thực mà chính các vị là người hành khất. 

2. Phải mặc y cà sa từ vãi mà các vị “Băng sukol” được (vãi quấn xác chết). 

3. Phải sống ở gốc cây hoặc hang động làm nơi trú ẩn, không được ở tại nhà. 

4. Phải trị bệnh bằng thuốc ngâm với nước tiểu bò (thuốc ngâm với nước tiểu bò 

ngày xưa trị bệnh rất hay) 

Đây là 4 điều tu sĩ phải biết ngay để thực hiện. 

5. Không được hành dâm với bất cứ đối tượng nào kể cả cùng giới. 

6. Không được giết người. 

7. Không được trộm cấp có giá trị từ 5 “measook” trở lên. 

8. Không được dối trá mọi người nói là mình đắc đạo 

Từ điều 5 đến điều 8 là 4 điều là cấm tuyệt đối, nếu ai vi phạm sẽ bị trục xuất 

ngay và không có cơ may để được tu lại. 

Sau đây là giới của Tỳ kheo mà người ta thường gọi là “Adhisila” (giới thượng 

đẳng), khác hơn giới của bất cứ cấp tu nào. Patimokkhasamvarasila là sila giới luật có 

227 điều được quy định trong patimok. Trong 227 điều thì 4 điều đầu tiên phải học ngay 

vì nếu vi phạm thì phải bị trục xuất ngay và không còn cơ hội được tu trở lại nữa đó là: 

không quan hệ tình dục với bất cứ giới nào (kể cả cùng giới), không trộm cắp (có giá trị 

từ 5 masook trở lên), không giết người (bất cứ người như thế nào, nếu là quỷ thì tội nhẹ 

hơn), không lường gạt là đã đắc đạo (Arahan) 4 điều trên là cấm tuyệt đối.  

Intriyasamvasila là sila khép thân vào khuôn khổ của 6 intri gồm: (1) Không xúc 

động trước những hình tượng có tính chất khiêu gợi hoặc hình tượng mình không thích 

thú, (2) không xúc động trước những âm thanh có tính chất mê hoặc hay âm thanh mình 
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không thích thú, (3) không hưng phấn với các mùi nước hoa và các mùi hương khác, (4) 

không hứng thú với cao lương mỹ vị hay chê bai những thức ăn thông thường, (5) không 

sờ mó hay cảm hứng với xúc giác gợi dục, (6) không suy nghĩ những điều tội lỗi. 

Ajivaparisuddhisila là sila phải tìm cách sống theo con đường trong sạch đó là 

hành khất, các tu sĩ phải đi khất thực để kiếm sống, nếu có bá tánh mời thì được đến dự 

nhưng không được độ cơm ngồi chung với người không có sila (giới luật) như nhau, 

hoặc có phật tử mang đến dâng thì được hưởng khỏi phải đi khất thực…Đức Phật gọi 

các tu sĩ là “Bhikkhu” (tỳ kheo) có nghĩa là người khất thực, còn cơm đi khất thực mang 

về gọi là “bhikkha” (cơm bình bát). Chính tên gọi đã thể hiện tính chất cuộc sống của 

các tu sĩ. Việc các tu sĩ độ cơm mặn là phù hợp với luật lệ trong Phật giáo, đức Phật 

phán rằng: “Này các tỳ kheo! Hãy để bản thân cho bá tánh tỏ ra dễ nuôi đi”. Theo câu 

này thì các bhikkhu hãy ăn những thức ăn mà bá tánh có, không được đòi hỏi phải thế 

này, thế nọ mới ăn. Ý nghĩa ở đây là bá tánh có gì thì mình ăn đó, không được đòi hỏi 

thế này, thế nọ mới ăn, đương nhiên bá tánh thì họ chỉ ăn mặn thôi. 

Paccayasannisuddhisila là sila sống với tứ vật dụng đó là: civara paccaya (mặc y 

cà sa theo quy cách) không được mặc khác ngoài quy định, pindapata paccaya sống bằng 

cơm khất thực, senasana paccaya sống trong am hoặc các liêu trong chùa, gilanaphesaja 

paccaya trị bệnh bằng thuốc ngâm với nước tiểu bò hoặc thức uống khác hợp với điều 

luật quy định của Phật giáo (Sơn Phước Hoan, 1998, tr 2). 

Thời xưa, các tu sĩ thường sống lấy gốc cây cổ thụ, hang núi làm nơi ăn chốn ở, 

về sau các mạnh thường quân là những người giàu có ở Ấn Độ lúc bấy giờ thấy các tu 

sĩ quá cực khổ nên đã dâng một số lâu đài của mình để làm chùa cho các tu sĩ làm nơi 

trú ngụ và hành đạo, từ đó đã hình thành chùa chiền mãi cho đến tận hôm nay. Một số 

chùa trên còn tồn tại cho đến nay nhưng chỉ là di tích của Phật giáo xa xưa. Trước đây, 

các tu sĩ PGNTK không chịu độ cơm chung với các hệ phái khác là do thực hiện theo 

quy định của Phật giáo, các Tỳ kheo không được ngồi chung hoặc độ cơm chung với 

người không có giới luật bằng nhau (4 giới luật nêu trên), trong đó kể cả việc thọ giới 

lên Tỳ kheo phải được truyền trực tiếp từ một vị Hòa thượng có hệ thống trực tiếp từ 

đức Phật, làm tại chùa nào có kiết giới sima hẳn hoi đúng quy định của Phật giáo, phải 

có mặt ít nhất 10 vị Tỳ kheo trở lên (hiện nay là 21 vị), khi thực hành Tăng sự phải đọc 

bằng tiếng Pali với điều kiện phải phát âm thật chuẩn mới có hiệu lực tăng sự, phải vấn 

y cà sa đúng theo quy cách. Các vị tu sĩ Nam tông nghi ngờ các vị Bắc tông và hệ phái 
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khác không thực hiện đầy đủ những yêu cầu quy định của giới luật nêu trên, nên nếu độ 

cơm chung hoặc ngồi chung sẽ vi phạm giới luật là như thế. Giới luật quy định phải hỏi 

rõ trước khi sinh hoạt chung. 

Hiện nay, chưa có định nghĩa về văn hóa tu sĩ nhưng người viết có thể khái quát 

văn hóa tu sĩ chính là đời sống, thực hành nghi lễ của người tu sĩ trong chùa và mối quan 

hệ với cộng đồng. Thông thường chùa chiền Khmer là nơi sinh hoạt tôn giáo, đồng thời 

cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cho đồng báo Khmer trong phạm vi một bổn sóc 

nhà chùa, do đó chùa chiền đóng vai trò rất quan trọng đối với đồng bào Khmer trong 

sinh hoạt cộng đồng dân tộc. Trong mỗi chùa Khmer, lúc nào cũng có Ban quản trị của 

nhà chùa để điều hành mọi hoạt động trong chùa, còn các vị Tăng là những người tu 

hành, hành đạo thực hiện theo giới luật của Phật giáo. Tuy nhiên đối với các vị sư luôn 

được Phật tử kính trọng, nhất là các vị trụ trì chùa có tiếng nói rất quan trọng trong xã 

hội người Khmer là người trực tiếp điều hành công việc của nhà chùa. Thông thường, 

các vị sư thường đi khất thực để bà con có cơ hội hóa duyên, gởi gắm phước báo qua 

các vị chư Tăng hằng ngày, đến ngày mùng 8, ngày rằm, 30 (tính theo âm lịch) thì bổn 

sóc mang cơm đi cúng chùa dâng cơm cho các vị chư Tăng và thọ ngũ giới theo tập quán 

của Phật giáo, xem ngày này là ngày cần làm việc thiện. Những ngày lễ Phật giáo trong 

năm như: Meak boja, Visak boja (Phật đản), chol vassa (nhập hạ), chênh vassa (xuất 

hạ), kathin (dâng y), đak bân (đặt cơm vắt) phơ chum bând (hội cơm vắt) người ta tập 

trung đi chùa làm lễ một đêm, và sáng hôm sau mang cơm cúng chùa là xong các cuộc 

lễ. Riêng lễ “đak bân” người ta thay phiên nhau làm trong vòng 14 ngày dâng cơm để 

hồi hướng phước báu đến người thân đã quá cố, đến ngày cuối cùng là ngày phơ chum 

bân thì tất cả chủ cơm phiên đều tập trung về chùa làm lễ hội tụ cơm vắt, ngày này cũng 

là ngày người ta làm lễ sên Đôn ta, hay còn gọi là lễ xá tội vong thân. 

Các lễ hội chính trong năm gồm có Tết Chol Chhnam Thmây, Dolta, Ok - Om - 

Bok; trong cả ba lễ hội này, ngoài việc đi đến chùa người Khmer cũng tổ chức nghi lễ ở 

nhà bởi đây là lễ hội dân gian đặc trưng của dân tộc gắn với cả hai phạm trù gia đình và 

cộng đồng. Trong những ngày diễn ra lễ hội ngoài việc hành đạo ra người ta còn tổ chức 

văn nghệ vui chơi giải trí. Trong các chương trình văn nghệ cũng có nhiều loại hình 

nghệ thuật biểu diễn khác nhau tùy theo điều kiện và khả năng của từng chùa, còn thời 

gian thì tùy thuộc vào sinh khí từng nơi, có nơi chơi đến rạng sáng mới nghỉ. Những nơi 

thường xuyên tổ chức văn nghệ vui chơi thì thu hút được nhiều bà con phật tử đến chùa 

nhiều hơn, còn những nơi không tổ chức thì người đến chùa thường là những người lớn 
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tuổi, còn tốp trẻ thường đi tìm những nơi có tổ chức các trò vui chơi để xem hoặc tham 

gia nhiều hơn. Vào dip tết Chol Chhnam Thmây người ta tổ chức các trò thể thao như: 

điền kinh, đô vật, kéo co… làm cho sinh khí càng vui hơn. 

1.1.2 Các lý thuyết nghiên cứu 

1.1.2.1 Lý thuyết Sinh thái văn hóa  

Một hướng lý thuyết xuất hiện muộn hơn vào giữa những năm 1950 và phát triển 

mạnh mẽ vào những năm 1960 ở Mỹ về biến đổi văn hóa là sinh thái văn hóa (cultural 

ecology) hay còn gọi là thuyết tiến hóa đa tuyến, với người khởi xướng là Julian Steward 

(1902-1972). 

Julian Steward nhấn mạnh mối quan hệ qua lại giữa văn hóa và môi trường, trong 

đó môi trường tự nhiên đặc thù là cơ sở cho việc hình thành các mô hình văn hóa khác 

nhau và coi đó như là cơ sở quan trọng để hiểu biết đầy đủ về văn hóa. Theo trường phái 

lý thuyết này, biến đổi văn hóa không phải là sản phẩm của ‘tình cờ lịch sử’ hay là sản 

phẩm của sự tiếp xúc và vay mượn giữa các nền văn hóa như trường phái khuếch tán 

văn hóa chủ trương, mà là kết quả của quá trình thích ứng của các nền văn hóa với môi 

trường sinh thái địa phương. Theo đó, con người trải nghiệm cuộc sống của mình và 

phải thích nghi với các môi trường tự nhiên thông qua bối cảnh văn hóa. Sinh thái văn 

hóa là các dạng thức văn hóa hình thành và phát triển tương ứng với môi trường nhất 

định. Những tộc người sinh sống lâu đời tại một môi trường sinh thái nào thì nhất định 

họ sẽ trải nghiệm, thích nghi, sáng tạo, hình thành những kỹ năng sinh sống và thể hiện 

sắc thái tâm lý cũng như những dạng thức văn hóa phù hợp với môi trường sinh thái ấy, 

đó là sinh thái văn hóa tộc người. Các cư dân đó chính là chủ nhân văn hóa. Cá nhân 

hoặc một nhóm trở thành chủ nhân của những đặc trưng văn hóa, hoặc những phức hợp 

độc đáo, điều mà họ có thể truyền tải, đem đến những khu vực đó trong quá trình di dân 

của họ.  

Quan điểm chính của trường phái này là quan tâm đến tương quan giữa văn hóa 

với môi trường. Theo đó, văn hóa có thể phát triển khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn 

cảnh môi trường của chúng. Thuyết sinh thái văn hóa cho là có một mối quan hệ sáng 

tạo và năng động giữa văn hóa và môi trường. Đó là mối quan hệ giữa tài nguyên, công 

nghệ và lao động. Cũng theo Julian Steward, ở những xã hội mà công nghệ càng ít phát 

triển thì xã hội đó càng bị ảnh hưởng nhiều của môi trường. Còn ở các xã hội phát triển 

cao, môi trường không còn là một thế lực ảnh hưởng mạnh. Sự giống nhau giữa các nền 

văn hóa là do chúng đều được xây dựng và phát triển trong cùng một bối cảnh tự nhiên 
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giống nhau ở nhiều vùng địa lý khác nhau trên thế giới, hình thành các đáp ứng văn hóa 

giống nhau đối với các thách thức của môi trường. Các đặc tính văn hóa có mối quan hệ 

gần gũi với việc sinh tồn là hạt nhân văn hóa. Các nền văn hóa có các đặc tính hạt nhân 

giống nhau thì thuộc về cùng một loại hình văn hóa (Khoa Nhân học (2008), tr.221). 

Trong lý thuyết sinh thái văn hóa của Julian Steward có một khía cạnh khá đặc 

biệt là con người tồn tại bằng tri thức dân gian mà họ cảm nhận và tích lũy được để lưu 

truyền từ đời này sang đời khác, điều đó trở thành một phần văn hóa của họ và là một 

phần tri thức bản địa, một trong những lĩnh vực mà các nhà khoa học rất quan tâm để 

hiểu được bối cảnh văn hóa tộc người và sự tương tác giữa văn hóa với môi trường sinh 

thái mà con người tồn tại. Bên cạnh đó, chúng tôi kế thừa một quan điểm quan trọng của 

ông là sự phân biệt những yếu tố nòng cốt của văn hóa vật chất như ăn uống, trang phục, 

đi lại là những yếu tố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi của môi trường tự nhiên.  

Như vạ ̂y, với lý thuyết sinh thái va ̆n hóa, chúng to ̂i có thể vạ ̂n dụng để giải thích 

hiện tượng trong văn hóa đời sống của tu sĩ PGNTK thay đổi như thế nào so với trước 

đây, sự biến đổi va ̆n hóa của tu sĩ PGNTK trong quá trình cộng cư với các dân tộc khác 

ở Tây Nam bộ, quan điểm giới và kể cả vấn đề kho ̂ng gian và thời gian trong đời sống 

văn hóa của người Khmer ở Tây Nam bộ. Đồng thời lý thuyết cũng phần nào lý giải vì 

sao đời sống văn hóa có sự thay đổi nhanh và mạnh mẽ trong quá trình hội nhập. 

1.1.2.2 Lý thuyết sự chọn lựa duy lý 

Lý thuyết lựa chọn hợp lý hay còn gọi là thuyết lựa chọn duy lý, có nguồn gốc 

từ triết học, kinh tế học và nhân học vào thế kỷ XVII, XIX. Thuyết này dựa vào tiền 

đề cho rằng con người luôn hành động có chủ đích, có suy nghĩ để lựa chọn và sử dụng 

nguồn lực một cách duy lý nhằm đạt được kết quả tối đa với chi phí tối thiểu. Tức là, 

trước khi quyết định một hành động nào đó con người luôn luôn đặt lên bàn cân để cân 

đong, đo đếm giữa chi phí và lợi nhuận mang lại, nếu chi phí ngang bằng hoặc nhỏ 

hơn lợi nhuận thì sẽ thực hiện hành động và nếu chi phí lớn hơn hành động thì sẽ không 

hành động. 

Lý thuyết Lựa chọn duy lý, được biết đến như là sự lựa chọn hành vi hợp lý. Lý 

thuyết dựa trên sự hợp nhất của Xã hội học hành vi với lý thuyết trao đổi kinh tế. Người 

khởi xướng lý thuyết này là George Homans, ông cho rằng: “khi lựa chọn trong số các 

hành động có thể có, cá nhân sẽ chọn cách nào đó mà họ cho là cấp số nhân về thành 

công của hành động đó với giá trị lớn nhất” (Homans. 1989, p.341-346). 
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Bên cạnh đó, lý thuyết Sự chọn lựa duy lý (Rational choice) được đề cập và giới 

thiệu rõ bởi các nhà tâm lý học. Nhờ đó, biết rằng hành vi của con người bao giờ cũng 

có mục đích. Những luận điểm quan trọng của lý thuyết nhấn mạnh đến những chủ thể 

hành động bị chi phối bởi lợi ích cá nhân không bị cản trở bởi những yếu tố khác và 

những quy tắc ứng xử, các chủ thể hành động không bị tình cảm chi phối. 

Thuyết lựa chọn duy lý được sử dụng rộng rãi, đặc biệt ở Mỹ, nơi mà các tổ chức 

văn hóa, tôn giáo Mỹ tuyên bố sức sống mới của mình và sự khác biệt với nước thế tục 

hóa triệt để như Thuỵ Điển, Anh, Pháp. Các nhà nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo cho 

rằng thuyết lựa chọn duy lý là “mô hình nghiên cứu mới” còn lý thuyết thế tục là “mô 

thức cũ”. Thuyết lựa chọn duy lý đang được giảng dạy trong các ngành Xã hội học, văn 

hóa học và tôn giáo học tại các trường đại học lớn của Mỹ.  

Trong nghiên cứu tôn giáo và văn hóa, lý thuyết sự lựa chọn duy lý áp dụng vào 

việc nghiên cứu chuyển đổi. Người ta nhấn mạnh đến việc thay đổi sinh hoạt văn hóa, 

tôn giáo trong điều kiện có lý với thực tế của họ, làm cho họ tốt hơn và nhất là phù hợp 

với bối cảnh xã hội. 

Thế nhưng, theo chúng tôi, nếu nguyên nhân biến đổi nằm ở nhân tố nội tại (thay 

vì là ngoại tại) thì chiều biến đổi sẽ là ngược lại: biến đổi ở tâm trước rồi mới lan rộng ra 

ngoài. Trong trường hợp PGNTK ở Nam Bộ, được trình bày ngay phần đầu tiên của công 

trình, cộng đồng đã hầu như gìn giữ được bản sắc, hồn cốt của truyền thống Phật giáo; do 

vậy các biến đổi văn hóa nếu có sẽ bắt đầu từ các nhân tố ngoại tại (biến đổi kinh tế - xã 

hội; giao lưu – tiếp biến văn hóa, v.v.), chiều biến đổi sẽ là từ ngoài vào trong. 

Như vậy, thuyết lựa chọn duy lý được chúng tôi vận dụng vào việc nghiên cứu 

để giải thích hiẹ ̂n tượng trong văn hóa đời sống của tu sĩ PGNTK thay đổi như thế nào 

so với trước đây, sự biến đổi va ̆n hóa của tu sĩ PGNTK trong quá trình cộng cư với các 

dân tộc khác ở Tây Nam bộ, quan điểm giới và kể cả vấn đề kho ̂ng gian và thời gian 

trong đời sống văn hóa của người Khmer ở Tây Nam bộ. Đồng thời lý thuyết cũng phần 

nào lý giải vì sao và đánh giá những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của đời sống văn 

hóa tu sĩ có sự thay đổi nhanh và mạnh mẽ trong quá trình hội nhập. 

Ngoài hai lý thuyết được vận dụng trong nghiên cứu này làm nền tảng cho cơ sở 

lý luận lý giải mục tiêu nghiên cứu của luận án, chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng một số 

quan điểm cụ thể của một số lý thuyết khác có liên quan khi đi sâu vào phân tích, diễn 

giải từng hiện thực văn hóa cụ thể.   
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1.2 TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI KHMER TÂY NAM BỘ  

1.2.1 Lịch sử tộc người Khmer tại Tây Nam bộ. 

Tây Nam Bộ hay còn được gọi là vùng ĐBSCL có diện tích 40.602,3 km2, dân số 

trên 17,2 triệu người (Cục thống kê, 2020). Đây là vùng đất có quá trình khai phá cách 

đây hơn 300 năm và là nơi tụ cư của nhiều thành phần tộc người; trong đó, chủ yếu là 

người Kinh (Việt), sau đó là người Khmer, Hoa, Chăm và các tộc người khác.  

Người Khmer ở Tây Nam Bộ là một trong 54 tộc người trong cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam, là một tộc người sinh sống lâu đời, cụ thể từ sau khi Vương quốc Phù 

Nam sụp đổ (thế kỷ VII). Quyển Người Việt gốc Miên của Lê Hương, xuất bản tại Sài 

Gòn năm 1969, cho biết:  

“Dưới triều Nguyễn, tổng số người Việt gốc Miên tuy không đến 150.000 người 

nhưng vẫn được coi là một sắc dân có đủ quyền lợi như người Việt. Vua Gia Long đặt 

5 nhánh họ: Kim, Thạch, Sơn, Lâm, Danh để người Việt gốc Miên đặt tên cho con cháu 

hầu dễ dàng truy tầm gia phả. Trước đây, người Việt gốc Miên không có họ, người cha 

đặt họ cho con bằng tên của mình và đứa con sau này lấy tên nó làm họ cho con nó. 

Năm họ trên đây được người Việt gốc Miên gìn giữ cho đến ngày nay. Sau này trong 

giới người Việt gốc Miên có thêm họ Châu do họ Chau của Cao Miên mà ra” (Lê 

Hương, 1969, tr 28). 

Như vậy, ngay từ thời Nguyễn, người Khmer đã chính thức trở thành một bộ 

phận của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, có hai luồng ý kiến về nguồn gốc người Khmer 

Nam Bộ và người Khmer ở Campuchia. Từ “Khmer” là chuyển hóa từ từ “Khemara” 

(đọc là: Khê ma ra), khi chuyển từ “ma” (trong Khemara) xuống thành chân chữ thì âm 

“a” tự động biến mất rồi đọc thành Khmêra, Khmêra dần dần nói trại thành Khmer rồi 

phổ biến cho đến ngày nay. Theo các nhà ngôn ngữ thì từ Khmer xuất phát từ từ Khêma 

có nghĩa là “thanh bình” (ksêm ksan = thanh bình). “Khmer” người Trung Hoa gọi là 

“Khao Mên”, người Thái Lan gọi là “Khmên” (có lẽ do cách phiên âm của chữ Hán) rồi 

tiếng Việt gọi trại thành Cao Miên, còn người Thái gọi người Khmer là Khmên là vì 

một mặt gọi theo tiếng Hán, mặt khác chữ “R” ở cuối người Thái đọc thành “N” nên 

đọc thành Khmên.  

Theo Coedès: “Khmer” có lẽ đây là sự kết hợp giữa từ “Campu và Mera”, nhận 

định trên dựa vào truyện cổ tích trên bia ở đền “Baksicamkrong” (bắc sây cham krong 

thế kỷ X) nêu “Vua Khmer chúng ta có nguồn gốc từ đạo sĩ Campu svayamphuva và 

nàng tiên Méra được thần Siva ban tặng làm hoàng hậu”. Nhận định trên đây của ông 
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G. Coedès cũng đã được mô tả trong tác phẩm của ông có tên Histore ancienne des Etats 

Hindousés d'Extrême-Orient (Lịch sử cổ đại của các quốc gia Hindu giáo ở Viễn Đông) 

phát hành tại Hà Nội năm 1944, được tỳ khưu Pang Khát đồng thuận hoàn toàn.  

Trong tạp chí Phật học năm thứ I số 5 năm 1957 tỳ khưu này viết như sau: “Hôn 

phối giữa đạo sĩ Campu và nàng Mê-ra (Méra) là ngồn gốc sinh ra dòng Sorya và dòng 

Aticha phía Chen-la (Chân Lạp). Nếu chúng ta đọc trại dần từ Campu Méra sẽ trở thành 

từ Khmer như sau: “Campu + Méra > + Campa Mér > Cam + Mér (Mê) > ka + mér > 

kmér > khmér rồi Khmèr. Xu hướng này rất phù hợp để trở thành từ Khmer như vậy.  

Các nhà Pali học cho rằng Khmer đã trở thành từ gốc Pali là Khémara có nghĩa 

là “người có cuộc sống thanh bình”. Tộc người Khmer ở Nam bộ có nguồn gốc từ 

Campuchia, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer, chủng Nam Á. Khoảng thời gian từ 

cuối thế kỉ VI, đầu thế kỉ VII sau công nguyên, một bộ phận cư dân người Khmer di 

chuyển từ phía Tây và Tây Bắc vào vùng đất Nam bộ. Đặc biệt trong giai đoạn từ cuối 

thế kỉ XIII - XVI, do sức ép của xã hội phong kiến thời Angkor, đã đẩy dòng người di 

dân Khmer sang vùng đất Nam bộ nhập cư, định cư và lập nghiệp. Quá trình này diễn 

ra thành nhiều đợt khác nhau và quá trình định cư đó đã hình thành tộc người Khmer ở 

Việt Nam hiện nay. Quá trình thích nghi và định cư, cộng cư với người Việt, Hoa, Chăm 

đã làm cho người Khmer Nam bộ có những điểm khác biệt văn hóa so với người Khmer 

ở Cam-Pu-Chia (Võ Công Nguyện, Phan Văn Dốp, 2014, tr.48). 

Ngày 02/3/1979, Tổng cục Thống ke ̂ đã ra Quyết định số: 121-TCTK/PPCĐ 

chính thức ban hành “Danh mục các thành phần da ̂n tọ ̂c Việt Nam” để dùng thống nhất 

trong cuọ ̂c tổng điều tra da ̂n số na ̆m 1979, cũng như trong co ̂ng tác thống ke ̂ thường 

xuye ̂n, co ̂ng tác nghie ̂n cứu. Theo đó, trong danh mục các da ̂n tọ ̂c Viẹ ̂t Nam thì te ̂n da ̂n 

tộc “Khmer” (te ̂n được cọ ̂ng đồng người Khmer Nam Bọ ̂ quen dùng hiẹ ̂n nay) được viết 

là: “Khơ-me; te ̂n gọi khác là: Cur, Cul, Cu, thổ, Viẹ ̂t gốc Mie ̂n, Khơ-me Kro ̂m”  

Tuy nhie ̂n, ngày 29/9/1981, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 

117/CT-TW về co ̂ng tác đối với đồng bào Khmer để “thống nhất cách dùng te ̂n gọi da ̂n 

tộc Khmer, người Khmer, người Viẹ ̂t (người Kinh), kho ̂ng được dùng những te ̂n gọi 

kho ̂ng chính xác hoạ ̆c hàm ý thiếu tôn trọng như người Mie ̂n, người Thổ, người Viẹ ̂t 

gốc Mie ̂n, Duo ̂n v.v...”  

Mạ ̆c khác, trong thực tiễn, viẹ ̂c áp dụng te ̂n da ̂n tọ ̂c: “Khơ-me” hoạ ̆c “Khmer” 

vẫn chưa thống nhất trong các va ̆n bản của các cơ quan trong hẹ ̂ thống chính trị ở Viẹ ̂t 
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Nam nhưng viẹ ̂c sử dụng da ̂n tọ ̂c “Khmer” đang được thể hiẹ ̂n trong tác phẩm báo chí 

và nghie ̂n cứu khoa học cũng vạ ̂y. Trong hẹ ̂ thống Giáo hội Phạ ̂t giáo Viẹ ̂t Nam với te ̂n 

gọi “Phạ ̂t giáo Nam to ̂ng Khmer” đã và đang được sử dụng vượt khởi bie ̂n giới quốc gia 

da ̂n tọ ̂c. Do đó, chúng to ̂i viẹ ̂c sử dụng te ̂n da ̂n tọ ̂c “Khmer” theo tinh thần của Chỉ thị 

117/CT-TW thay vì sử dụng từ “Khơ-me” theo Quyết định số: 121- TCTK/PPCĐ.  

 Gần đây, theo thống kê năm 2020, người Khmer ở Việt Nam có dân số là 1.313.718 

người, tập trung sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nam bộ với 1,1 triệu người, cụ thể là:  

Bảng 1.1. Dân số của người Khmer ở các tỉnh/thành Tây Nam Bộ 

STT Tỉnh/ Thành 
Dân số 

Khmer 

Tổng dân số 

của tỉnh/thành 

Tỷ lệ dân số Khmer 

trong toàn tỉnh 

1 Long An 9.980 1.688.547 0,6 

2 Tiền Giang 1.269 1.754.185 0,1 

3 Bến Tre 1.001 1.288.463 0,1 

4 Trà Vinh 318.231 1.009.168 31,5 

5 Vĩnh Long 22.630 1.022.791 2,2 

6 Đồng Tháp 713 1.599.504 0,0 

7 An Giang 75.878 1.908.352 4,0 

8 Kiên Giang 211.282 1.723.067 12,3 

9 Cần Thơ 19.683 1.235.171 1,619 

10 Hậu Giang 18.467 733.017 2,5 

11 Sóc Trăng 362.029 1.199.653 30,2 

12 Bạc Liêu 73.968 907.236 8,2 

13 Cà Mau 26.110 1.194.476 2,2 

Tổng cộng 1.141.241 17.273.630 6,6 

(Nguồn: Cục thống kê, 2020) 

Người Khmer ở Tây Nam Bộ sống chủ yếu theo Phum, Sróc (sóc). Các phum, 

sróc của người Khmer được hợp thành dựa trên các dải đất dọc ven các giồng, do đất 

phù sa cổ bồi đắp hoặc trên gò do cát pha với đất, theo Phan An cho rằng: “Ban đầu khi 

người Khmer đến với đồng bằng so ̂ng Cửu Long, họ chọn những giồng đất (tiếng Khmer 

gọi là phnor), đó là những gò đất phù sa cổ cao hơn mạ ̆t đồng bằng 1,5 - 2,0m để lạ ̂p 

nơi cư trú, tổ chức thành phum, sóc. Phần nhiều, những giồng đất có nguồn nu ̛ớc ngọt 

và khí hạ ̂u thoáng mát, ít ngạ ̂p nước vào mùa lũ của hẹ ̂ thống so ̂ng Cửu Long” (Phan 

An, 2009, tr.129). Hiện nay, do sự phát triển gia tăng dân số, các cư dân di cư từ nhiều 

nơi đến cộng cư, sinh sống ngày càng đông, dẫn đến đất đai ngày càng hiếm, nên có 

những nơi không chỉ là người Khmer sinh sống, mà còn có các tộc người như Kinh, 

Hoa, Chăm cùng sống xen kẽ trong khư vực. 
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Nhìn chung, người Khmer ở Tây Nam Bộ vẫn còn mang đạ ̂m nét đời sống văn 

hóa, xã hội, kinh tế của một nền no ̂ng nghiẹ ̂p lúa nước, tự cung tự cấp. Phum, sóc người 

Khmer ở Tây Nam Bộ đóng vai trò là mọ ̂t tổ chức xã họ ̂i mang tính cọ ̂ng đồng của làng 

quê no ̂ng thôn Nam Bộ. Trên phương diẹ ̂n sinh hoạt va ̆n hóa, người Khmer có mọ ̂t nền 

va ̆n hóa truyền thống dựa tre ̂n nền no ̂ng nghiẹ ̂p lúa nước, được hình thành và kết tinh từ 

một nền văn hóa bản địa cổ trong khu vực Đông Nam Á. Do bị ảnh hưởng từ văn hóa 

Ấn Độ, cùng với đặc điểm môi trường tự nhiên và xã hội đã kiến tạo nên một bản sắc 

văn hóa đặc trưng của cộng đồng Khmer ở Tây Nam Bộ. 

1.2.2 Khái quát về lịch sử Phật giáo Nam tông Khmer và tâng lớp tu sĩ 

Qua các công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, PGNT vào Việt Nam qua các 

nhà truyền giáo từ Ấn Độ theo đường biên tới Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, vùng 

châu thổ sông Mê Kông,... đến TNB Việt Nam từ rất sớm, song bắt đầu có ảnh hưởng 

mạnh ở TNB Việt Nam vào khoảng từ thế kỷ XIII và được đông đảo người dân, đặc biệt 

là người Khmer TNB - Việt Nam đón nhận, trở thành tôn giáo của người Khmer, do đó 

gọi là PGNTK . 

Như vậy, tại Việt Nam, đạo Phật đã được truyền vào rất sớm, bằng con đường 

biển từ phương Nam truyền sang, và sớm hơn con đường bộ từ phương Bắc truyền 

xuống. Đạo Phật Nam truyền này, theo các nhà Phật học, còn được gọi là PGNT. Ở miền 

Nam Việt Nam nhũng ngôi chùa Nam tông Khmer có niên đại gần 2.000 năm như chùa 

Hạnh Phúc Tăng - Vĩnh Long và chùa Samronek - Trà Vinh vv... Hiện nay, vẫn tồn tại 

và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở khu vực TNB và các nước Đông Nam Á. 

Từ sau thế kỷ XIII - XIV, PGNT từ Sri Lanka và Miến Điện truyền xuống với giáo 

lý chặt chẽ và bộ kinh nguyên thủy chứa đựng giáo lý thực hành phù hợp với cuộc sống 

của người dân. Khi đó, người Khmer đã tiếp nhận Phật giáo như là một cứu cánh trong 

cuộc sống, đúng như Lương Ninh nhận xét trong tác phẩm Nước Phù Nam khẳng định: 

“... tôn giáo chỉ là sở nguyện của từng người, từng cộng đồng xã hội, không loại trừ 

nhau, không phải là “cuộc cách mạng tôn giáo”. Kể từ đó, Phật giáo Bắc tông đã nhường 

chỗ cho PGNT. Hindu giáo và Phật giáo vẫn được bảo tồn song song qua hàng ngàn thế 

kỷ và vẫn còn duy trì hàng thế kỷ (Lương Ninh, 2006, tr 114). 

Cũng kể từ đó, PGNT được truyền vào người Khmer sinh sống tại vùng TNB 

Việt Nam. Như nhà nghiên cứu Lương Ninh trong Nước Phù Nam đã khẳng định: “ Sự 

thực thì Đồng bằng sông Cửu Long, nước Phù Nam là trung tâm tiếp nhận và phát triển 

văn hóa Ấn Độ, trong đó có tôn giáo, đạo Phật và đạo Hindu, cũng là địa bàn phát triển 
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nghệ thuật tượng thờ rất phong phú, đẹp và đặc sắc bậc nhất” (Lương Ninh, 2006, tr 90). 

Nơi đây, hội tụ con đường buôn bán và giao lưu văn hóa từ Phù Nam lên, ngược dòng 

Mê Kông, từ cánh đồng Chum xuống, xuôi dòng, từ đồng bằng Mê Nam sang đường 

Khorat, từ vùng biển Sa Huỳnh Việt Nam, đến qua Nam Trường Sơn (Lương Ninh, 

2006, tr 150). Tại vùng đất Trà Vinh và các khu lân cận ngày nay vốn là vùng đất xưa 

của vương quốc Phù Nam nên đã có nhiều người Khmer sinh sống và là một trong hai 

trung tâm lớn của thời kỳ văn minh Phật giáo tiền Angkor. Nhiều pho tượng Phật cổ ở 

đây đã cho thấy đạo Phật du nhập vào vùng Trà Vinh bằng đường biển qua các cửa sông 

Cửu Long. Và việc tiếp nhận PGNT đối với người Khmer TNB là một thực tế khách 

quan, đã được thử thách và sàng lọc. Vì trong thực tế cho thấy, từ những thế kỷ đầu 

Công Nguyên, Phật giáo Bắc tông đã đến với người Khmer và rồi cuối cùng họ ra đi để 

người Khmer đón nhận PGNT. Sự tiếp nhận PGNT trong đời sống hiện thực của đồng 

bào Khmer chính là thể hiện tính phù hợp của những giá trị đạo đức Phật giáo với những 

giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của người Khmer TNB Việt 

Nam nói riêng. 

Trong tiến trình du nhập, tồn tại và phát triển đến hôm nay PGNT là tôn giáo 

chiếm ưu thế tuyệt đối của cộng đồng Khmer TNB, đã trở thành tôn giáo độc tôn trong 

đời sống tín ngưỡng của tộc người này do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước đó, với 

tín ngưỡng Bà-la-môn giáo tầng lớp lao động trong xã hội Khmer không có điều kiện 

thực hiện tín ngưỡng với giáo lý khắc khe của Bà-la-môn giáo, vốn là tôn giáo của tầng 

lớp tăng lữ quý tộc. Khi PGNTK  du nhập vào vùng Campuchia rồi truyền vào vùng đất 

Cửu Long, nó nhanh chóng tạo sức hút cực mạnh nhất là đối với những người Khmer 

thuộc tầng lớp lao động bởi giáo lý mềm mại, linh động và tỏ ra ưu việt hơn bởi tính 

năng xã hội của nó. Trong điều kiện như vậy, PGNTK  trở thành tôn giáo độc tôn trong 

đời sống cộng đồng người Khmer như một quy luật tất yếu. 

Dân tộc Việt Nam trong quá trình đựng nước và giữ nước, các dân tộc anh em đã 

cùng nhau chung sống, kề vai sát cánh bên nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc cho đến ngày hôm nay. Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc 

Việt Nam thì quá trình phát triển của PGNTK  cũng không ngoại lệ. Có thể khái quát 

quá trình tồn tại, biến chuyển của PGNTK  ở TNB thành ba thời kỳ: 

Thời kì thứ nhất từ năm 1861 đến 1954. Sau khi chiếm được 3 tỉnh tây Nam Kỳ 

thực dân Pháp đã thực hiện chính sách đồng hóa tôn giáo, bằng mọi cách để ép người 
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Khmer bỏ Phật giáo theo Công giáo. Nhiều ngôi chùa bị giặc Pháp tàn phá, hoặc chiếm 

đóng, đồ thờ tự, những cổ vật quý bị chúng chiếm đoạt hoặc phá hủy. Vì chúng cho rằng, 

Phật giáo gắn liền với dân tộc, Phật giáo còn thì dân tộc còn, do đó, Pháp muốn xóa bỏ 

văn hóa truyền thống của người Khmer (Việt Nam), xây dựng lên một ý thức hệ lệ thuộc 

vào Pháp để chúng dễ kiểm soát, cai trị nhưng cũng bị thất bại do sư sãi chống đối. 

Khi thực dân Pháp chiếm hoàn toàn miền Nam với thủ đoạn xảo quyệt hơn bằng 

cách sau khi toàn quyền Pháp ký với quốc vương Campuchia một Hiệp định phân định 

ranh giới giữa Việt Nam với Campuchia. Từ đó chúng đưa ra những quy định qua lại 

biên giới rất chặt chẽ, nhằm ngăn cấm sư sãi là người Khmer ở Việt Nam sang 

Campuchia tu học, thụ giới. Thời kỳ thuộc Pháp về trước, sư sãi PGNTK ở TNB đều 

phụ thuộc vào vua sãi ở Campuchia. Những người đã xuất gia vào chùa làm sư đều phải 

lần lượt sang Phnôm Pênh học đạo, sau khi tốt nghiệp lĩnh bằng cấp mới trở về chùa 

hành đạo. Ngay cả việc xây cất một ngôi chùa cũng phải xin Vua Sãi ở Campuchia đặt 

tên cho, hoặc trình tên do mình đề xuất lên và phải được Vua chấp nhận mới được công 

bố. Sự ngăn cấm này đã làm cho các sự Khmer không có thầy tế độ truyền giới theo giới 

luật quy định. 

Từ 1861 đến năm 1935, Pháp thực hiện chính sách triệt phá các chùa lớn, tập 

trung phát triển các nhà thờ công giáo, không có trường lớp học chữ Pali cho các nam 

thanh thiếu niên và các sư sãi hòng làm cho PGNTK ở Việt Nam bị mai một và mất đi. 

Thực dân Pháp cố tình ngăn chặn sự giao lưu và cô lập sư sãi Phật giáo Khmer ở TNB 

đề xóa bỏ tôn giáo truyền thống, thực hiện chính sách đồng hóa tôn giáo song chúng 

không thể thực hiện được. Sư sãi, tín đồ phật tử Khmer đã vùng dậy đấu tranh bảo vệ 

đạo, bảo vệ dân tộc. Chính sách bắt lính của thực dân Pháp đã làm cho thanh niên Khmer 

vào chùa tu ngày một đông. Do các chùa ở trung tâm bị thực dân Pháp tàn phá nên sư 

sãi, tín đồ Phật giáo cho xây dựng chùa mới ở nơi xa xôi hẻo lánh để thanh niên sư sãi 

ẩn mình tu hành dưới sự che chở đùm bọc của mọi người. Nhiều ngôi chùa của đồng 

bào Khmer đã trở thành cơ sở của cách mạng, là nơi liên lạc giữa các chiến sĩ yêu nước 

với nhân dân từ Sài Gòn, Gia Định đến đồng bằng TNB. 

Tuy nhiên, giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là những thế kỷ khó khăn 

của PGNT. Song sự thoái trào ấy lại âm ỉ một sức sống mãnh liệt, để rồi trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc, hai phái Phật giáo ở TNB đã cùng với 

nhân dân cả nước vùng lên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. 
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Thời kì thứ hai từ 1954 đến 1975. Sau Hiệp định Giơneve 1954, Đế quốc Mỹ thay 

thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, với chính sách của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, rất 

tinh vi xảo quyệt triệt để khai thác vào vấn đề tôn giáo. Lại một lần nữa Mỹ và chính 

quyền tay sai thực hiện chính sách lấy Công giáo để đồng hóa tôn giáo. Đặc biệt với 

người Khmer ở TNB, chúng tạo dựng mâu thuẫn, kích động tư tưởng hẹp hòi, chia rẽ 

dân tộc, phủ nhận sự tồn tại của người Khmer ở TNB, bài xích PGNTK, cấm dạy chữ 

Pali, dùng vật chất mua chuộc, dụ dỗ một số sư sãi có uy tín với đồng bào, phong quân 

hàm cấp ủy, cấp tá cho một số sư sãi để chúng trực tiếp nắm, phát lương cho số sư sãi 

này để dễ bề tranh thủ lôi kéo. Xây dựng bệnh viện đa khoa dành riêng chữa bệnh cho 

sư Khmer, tung tiền ra sửa chữa các chùa... nhằm tạo đội ngũ tay sai cung cấp tin tức 

tình báo hòng dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng. 

Song với ý thức bảo tồn nòi giống, bảo vệ đạo pháp, sư sãi phật tử Khmer sát 

cánh cùng với nhân dân cả nước tích cực tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Nhiều vùng cư trú của đồng bào Khmer trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc. 

Nhiều chùa Khmer là cơ sở cách mạng. Đồng bào sư sãi, phật tử PGNTK  ở TNB không 

quản khó khăn nguy hiểm đã đào hầm trong nhà, trong chùa nuôi dấu cán bộ cách mạng. 

Mặc dù địch luôn càn quét khủng bố nhưng đồng bào, phật tử Phật giáo Khmer vẫn kiên 

quyết bám đất, bám làng chiến đấu không lùi. Nhiều đồng bào phật tử Khmer đã băng 

mình dưới làn bom đạn quân thù vận chuyển lương thực, thuốc men, đạn được tiếp tế 

cho bộ đội chiến đấu không sợ hy sinh, tận tụy với cách mạng. Đồng thời đồng bào 

Khmer TNB vẫn giữ được sắc thái PGNT của mình cho đến ngày nay và đang ngày 

càng tỏ rõ sự gắn bó với cộng đồng các dân tộc anh em trong khu vực, vv... 

Thời kỳ thứ ba, từ 1975 đến ngày nay. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 

PGNTK  TNB dần được ổn định và có đôi mới trong tổ chức Tổ chức hội ở các cấp dần 

được phục hồi và đi vào hoạt động làm tốt các Phật sự như: Quản lý tu học và hành đạo, 

mở trường chùa duy trì các lớp học tiếng Pali, tiếng Khmer cho đồng bào Khmer, tham gia 

phong trào xóa mù chữ phổ cập hết tiểu học, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, xã 

hội. Xây dựng các công trình phúc lợi xã hội địa phương như phòng học, bắc cầu, đắp 

đường, cứu trợ. Tổ chức các lễ hội dân tộc như: Chol Chhnam, Dolta, Ok - Om - Bok, vv... 

Đặc biệt, PGNTK trong sự đổi mới tổ chức là sư sãi các chùa Khmer đã tham gia 

vào Ban đại diện Phật giáo các huyện, thị Ban trị sự tỉnh, thành đưa PGNTK  hòa nhập, 

đoàn kết đứng chung trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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Đồng bào phật tử, các vị sư sãi tham gia các cấp chính quyền, đoàn thể đã phát 

huy vai trò của mình là chiếc cầu nối thực hiện tốt các việc đời, việc đạo. Đã tuyên 

truyền, chuyển tải đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến tăng sư phật tử trong 

bồn đạo, nhằm tạo điều kiện để chùa phát huy tốt vai trò trung tâm văn hóa, xã hội của 

đồng bào Khmer ở phum, sóc. Xây dụng tốt mối đoàn kết phum, sóc, gắn bó với cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam tập trung cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. 

Sau năm 1975, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Tây TNB chung là và Hội đoàn kết 

sư sãi yêu nước ở các tỉnh nói riêng phát huy được tác dụng, tập hợp được sư sãi và đồng 

bào tham gia vào các phong trào xây dựng đất nước, xây dựng địa bàn dân cư vững 

mạnh. Đến năm 1980, ủng hộ chủ trương chung của các vị lãnh đạo các tổ chức, hệ phái 

Phật giáo trong cả nước cũng như thể theo ý nguyện của đông đảo tăng ni, Phật tử trong 

cả nước, đại diện Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Tây TNB đã tham gia vận động thống 

nhất Phật giáo trong cả nước và đến tháng 11 năm 1981, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước 

Tây TNB cùng với 8 tổ chức, hệ phái Phật giáo đã thống nhất thành lập một tổ chức 

chung lấy tên là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Tuy nhiên, truyền thống tu học biệt 

truyền của PGNTK  ở Tây TNB vẫn được duy trì. 

Hiện nay, đa số người Khmer Tây Nam bộ theo PGNT, trong đó Phật giáo đóng 

vai trò quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Tuy 

nhiên, trong lịch sử, Phật giáo không phải là tôn giáo chính của người Khmer. Quyển 

Văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho thấy quá trình 

du nhập của Phật giáo vào Nam bộ Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, người Khmer theo 

đạo Bà-la-môn giáo nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đạo Bà-la-môn không còn 

phù hợp với tính cách của người Khmer tại Tây Nam bộ là phóng khoáng, bình dị, nên 

dần dần tôn giáo này đã bị PGNT (còn gọi là Phật giáo Tiểu thừa hay Phật giáo nguyên 

thủy) thay thế (Trần Văn Bính, 2004, tr 176). Ngoài ra, trong Quyển Giá trị văn hóa 

Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có đề cập đến vấn đề này.  

Sở dĩ, Phật giáo trở thành tôn giáo chính của người Khmer có nhiều nguyên nhân 

nhưng chính yếu là do nền tảng tư tưởng. Trong cuốn Phật giáo Khmer trong văn hóa 

Khmer Nam Bộ (trường hợp tỉnh Trà Vinh) lý giải Phật giáo không phân biệt đẳng cấp 

như đạo Bà-la-môn. Phật giáo ra đời, Đức Phật đưa ra tư tưởng không phân biệt đẳng 

cấp để phản đối chế độ phân biệt đẳng cấp khắc nghiệt và sự thống trị của Bà-la-môn 

giáo. Thích Ca đã làm một cuộc cách mạng tư tưởng khi tuyên bố: Không có đẳng cấp 

trong máu cùng đỏ và trong nước mắt cùng mặn. Theo lời dạy Đức Phật sự hèn hạ hay 
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cao quý không phải do sự sanh trưởng mà là do chính hành động của họ. Chính vì vậy, 

Đức Phật thu nhận vào Tăng đoàn một cách tự do và bình đẳng, những người đến với 

Ngài từ mọi chủng tộc và mọi đẳng cấp, khi biết rằng người ấy có thể sống đời thánh 

thiện và trong số đó có người đã trở nên lỗi lạc (Trang Thiếu Hùng, 2019, tr 74). 

 Về cơ cấu tổ chức của Phật giáo Khmer ở Tây Nam Bộ có những đặc điểm 

riêng so với người Khmer Campuchia. Cũng như người Khmer Campuchia, người 

Khmer Tây Nam Bộ chịu ảnh hưởng của Bà-la-môn giáo. Nhưng nếu như ở 

Campuchia, tính đẳng cấp, tính tôn ti trật tự thì ở Khmer Tây Nam Bộ dường như có 

vẻ “dân chủ” hơn. Trong Phật giáo cũng vậy. Ở Campuchia, trong hệ thống Phật, Pháp, 

Tăng thì Tăng đoàn (sangha) có vị trí hết sức quan trọng. Tăng đoàn có ba cấp: cấp 

chùa (phum), cấp huyện hoặc cấp tỉnh và trên cùng là vua sư. Phật giáo Khmer ở Tây 

Nam Bộ không có sự phân cấp như vậy (Nguyễn Sỹ Tuấn, 2004, tr 723-724). Đối với 

người Khmer, Phật là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất - là đấng thiêng liêng nhất, sư 

sãi đều là những người đắp y mang bát, thay đức Phật để hoằng hóa độ sinh, vì vậy rất 

được mọi người kính trọng và tôn quý. Bất kỳ người Khmer nào nếu được các sư nhận 

đồ cúng dường đều cảm thấy vui mừng như được ban phúc lớn (Trần Văn Bính, 2004, 

tr 177). Về số lượng chư tăng, tác giả Trần Văn Bính cung cấp, toàn khu vực có 454 

chùa (ĐBSCL có 439 chùa) với khoảng 9.000 sư sãi, trong đó có khoảng trên 53 hòa 

thượng, 60 thượng tọa và 456 đại đức. Điều đó cho thấy cơ cấu và tổ chức của PGNTK 

có những nét riêng. Tinh thần và giá trị tư tưởng của Phật giáo đã thẩm thấu trong tâm 

thức của cộng đồng Khmer. 

1.2.3 Đời sống văn hóa tu sĩ Khmer Tây Nam bộ 

Đối với cộng đồng người Khmer, thì ngôi chùa có vai trò quan trọng, là trung 

tâm sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo, sinh hoạt văn hóa của phum, sóc. Theo tác giả 

Nguyễn Sỹ Tuấn và Trần Văn Bính có chung nhận định về vai trò của chùa trong đời 

sống tinh thần của người Khmer. Đối với người Khmer, chùa là nơi tôn nghiêm nhất, 

đồng thời cũng là nơi thân thiện nhất, chùa hầu như gắn liền với mọi sinh hoạt trong đời 

sống văn hóa của mọi người, chùa là linh hồn của phum sóc, là biểu tượng văn hóa của 

một địa phương.  

Đối với tu sĩ Khmer, sinh hoạt tôn giáo và tiến hành lễ Phật tại chùa đóng vai trò 

quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh. Ngôi chùa là trung tâm sinh 

hoạt văn hóa, là nơi thiêng liêng, đồng thời là bảo tàng lưu giữ các giá trị văn hóa truyền 

thống tộc người Khmer Nam bộ. Chùa Khmer bên cạnh chức năng sinh hoạt tôn giáo, 
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sinh hoạt văn hóa, thì còn hàm chứa chức năng giáo dục, trong một số chùa có đặc cơ 

sở “trường học giáo lý” cho các tu sĩ Khmer theo học. Mỗi na ̆m HĐKSSYN tổ chức 

khải giảng các lớp Pali sơ cấp (Pali lớp 1, lớp 2 và Pali Ruo ̂ng) dành cho các vị tu sĩ 

PGNTK trong và ngoài vùng đến học.  

Chùa là nơi đầu tiên hình thành hình thái tổ chức và phương pháp quản lý, điều 

hành xã hội nông thôn theo hình thức tự quản trong cộng đồng dân tộc Khmer. Như 

vậy, chùa có vai trò quan trọng đối với người Khmer nhưng một thành phần không thể 

thiếu, đó là các vị sư. Những vị tu sĩ này là người tổ chức các hoạt động tại chùa cho 

cộng đồng. 

 Trong giai đoạn hiện nay, PGNT nói chung và chùa Khmer nói riêng, càng giữ 

vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa. Trước hết, chùa có chức năng tôn 

giáo, là nơi để truyền thụ Phập pháp, trong thời gian tu học, các vị sư trẻ vừa học chữ 

vừa học Phật pháp. Quyển PGNTK đồng hành cùng dân tộc nhận định chùa đó là môi 

trường tốt để rèn luyện Phật học và thế học. Nếu không tiếp tục xuất gia, có thể hoàn 

tục trở về gia đình sinh sống và có đủ kiến thức để tiếp tục đi học. Chùa là nơi dạy ngôn 

ngữ của dân tộc, từ xưa đến nay việc dạy tiếng dân tộc đều diễn ra ở chùa. Hiện có 448 

chùa trong tổng số các ngôi chùa Nam Bộ đều mở các lớp dành riêng cho học tiếng 

Khmer và chữ Pali (Danh Lung & Châu Hoài Thái, 2017, tr 296). Chùa là nơi dạy nghề 

và là trung tâm truyền thông của phum sóc. Trong quá trình tu học, các vị sư sẽ được 

các sư cả dạy nghề và có thể kiếm sống sau khi hoàn tục. Mặt khác, tại các chùa đều có 

phòng đọc sách trang bị đầy đủ tài liệu, sách báo, thông qua đó giúp nâng cao trình độ 

dân trí, tiếp cận với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất. 

Việc chăm lo cho các tu sĩ mới vào tu được học tập là mục tiêu lâu nay của nhà 

chùa PGNTK, người tu mà không học hành thì xã hội cũng không coi trọng. Nhận thức 

được điều đó, các vị Trụ trì và Ban quản trị chùa luôn dành sự quan tâm đến vấn đề học 

hành và trao dồi kiến thức của các tu sĩ, dù học tập rất tốn kém người ta cũng cố gắng 

lo cho các tu sĩ được học hành theo khả năng của từng chùa. Do mỗi chùa không phải 

năm nào con em phật tử cũng vào tu đông nên lượng học sinh của một chùa không đông, 

vì thế chùa tổ chức mở các lớp học để thu hút số lượng tu sĩ từ các nơi khác đến học để 

có đủ số lượng theo  yêu cầu mỗi lớp.  

Khi các tu sĩ nơi khác đến học đông thì sức ép về đời sống cho các tu sĩ cũng tăng 

lên, trụ trì và ban quản trị chùa phải lo toan việc này cho đến khi kết thúc khóa học, 
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chăm lo từ khâu tổ chức thi cử, quà tặng cho các thí sinh. Việc dạy chữ Khmer trong 

chùa đã được tổ chức từ rất lâu, đây là nơi đào tạo cho nhiều thế hệ người con Khmer. 

Cho đến nay, việc học chữ Khmer trong chùa vẫn được đảm bảo chất lượng, từ cách 

đọc, ngữ pháp và đền cách hành văn của các em học sinh và các sư sãi đến học. Ngày 

xưa, khi chưa có giấy mực có thể học chữ Khmer bằng cách tập viết trên tấm bảng đen 

nhỏ có kích thước khoảng 60x40cm (mỗi em 1 tấm bảng), rồi lấy phấn làm bằng đất sét 

trắng để viết gọi là “đây so”, khi học chữ đã thành thạo mới có thể viết trên lá buông mà 

tiếng Khmer gọi là “slâk rit”, và dụng viết bằng “đek char” (nó như cây viết chì, mũi 

bằng thép), có những trường hợp người ta còn viết trên da động vật phơi khô bằng nhiều 

kích cỡ khác nhau.   
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Như vậy, qua nghiên cứu và phân tích các khái niệm và lý thuyết của nhiều học 

giả có liên quan đến đề tài, đã giúp cho tác giả có cơ sở khoa học, để xác định và giới 

hạn đối tượng, phạm vi và phạm trù nghiên cứu, áp dụng những lý thuyết có liên quan, 

phân tích, diễn giải, làm rõ những vấn đề mà các tác giả khác chưa đề cập để hoàn thành 

tốt, cho đề tài nghiên cứu của mình. 

Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, phụ thuộc vào góc độ 

tiếp cận. Tuy nhiên, tựu trung lại các định nghĩa văn hóa đều mang hàm nghĩa hướng 

đến cái đẹp, giá trị chân, thiện, mỹ. Từ định nghĩa về văn hóa sẽ hình thành nên các 

thuật ngữ văn hóa chuyên sâu, trong đó có văn hóa tu sĩ. Mặc dù, cho đến nay vẫn chưa 

có định nghĩa cụ thể nào về văn hóa tu sĩ, chúng tôi xin được đưa ra nhận định về văn 

hóa tu sĩ là đời sống, thực hành nghi lễ của người tu sĩ trong chùa và mối quan hệ với 

cộng đồng.  

Để làm rõ những biến đổi văn hóa trong đời sống của tu sĩ PGNTK, người viết 

lựa chọn 02 lý thuyết nghiên cứu để vận dụng vào luận án là: thuyết sinh thái văn hóa 

và sự lựa chọn duy lý. Lý thuyết này góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân khách 

quan và chủ quan dẫn đến sự biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam 

bộ hiện nay. 
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CHƯƠNG 2 

NHỮNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VẬT CHẤT 

CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TÂY NAM BỘ 

 

Sau Chính sách Đổi mới năm 1986, đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK đã có 

những thay đổi trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Do nhu cầu đổi mới của đất nước, nhiều 

lĩnh vực trong đời sống văn hóa đã được thay đổi, nên Phật giáo, các hệ phái trong đó 

có hệ phái Nam tông Khmer, cũng chuyển biến theo đà phát triển chung. Cũng trong 

quá trình đó, đời sống văn hóa của các tu sĩ cũng đã thay đổi theo xu thế của thời đại 

trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ PGNTK như 

trong: Ẩm thực, trang phục, đi lại, cư trú, ... được tập trung phân tích và đánh giá trong 

chương này. 

2.1 ẨM THỰC 
2.1.1 Các yếu tố ẩm thực truyền thống trong đời sống văn hóa vật chất của 

tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 
Ẩm thực và ẩm thực Phật giáo nói riêng là một nét văn hóa đặc trưng của mỗi 

quốc gia. Ẩm thực Phật giáo ở Ấn Độ thời đức Phật tại thế là việc các nhà sư đi khất 

thực, do đó sự thọ thực của tăng sĩ tuỳ thuộc vào thực phẩm cúng đường của dân chúng. 

Thực phẩm của chư tăng là từ sự cúng dường của người dân khi các Ngài vào phum sróc 

đi khất thực, nên Đức Phật không thể hoàn toàn cấm chư tăng không dùng thịt cá. Do 

đó Đức Phật cho tăng chúng được dùng “tam tịnh nhục: Không nghe, không nghĩ, không 

thấy” là thịt thú vật chết mà không thấy người giết nó; thịt thú vật chết mà không nghe 

tiếng rên la kêu khóc của chúng, và thịt thú vật chết mà không phải do người ta giết với 

mục tiêu cúng dường mình.  

PGNT thực hành theo giới luật PGNT ba đề mọc xoa (Pātimokkho - giới bổn tỳ 

khưu (biệt biệt giải thoát) nên không ăn chay như Phật giáo Bắc tông, vật thực mà các 

sư được phép thọ dụng phải hội đủ 3 điều kiện như sau: 

 Thứ nhất là không tự tay mình đi sát hại thú vật để nấu ăn; 

 Thứ hai là không sai bảo người khác giết hại thú vật nấu cho mình ăn; 

  Thứ ba là tai không nghe, mắt không thấy thú vật bị giết hoặc nghi là bị giết để 

cho mình ăn. 
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Ba điều kiện trên đây còn gọi là “Tam tịnh nhục - không nghe, không nghĩ, không 

thấy” trong việc ăn uống của tu sĩ PGNTK từ xưa đến nay. Ngoài ra, trong Tam tạng 

kinh điển bằng tiếng Pāli dịch sang tiếng Khmer, có ghi những điều cấm, không cho 

những người tu hành theo đạo Phật ăn mười thứ thịt như sau: 

1. Thịt người (Manussa maṃsaṃ)  6. Thịt sư tử (Sīha maṃsaṃ)  

2. Thịt voi (Hatthi maṃsaṃ)  7. Thịt cọp (Byaggha maṃsaṃ) 

3. Thịt ngựa (Assa maṃsaṃ)  8. Thịt beo (Dīpi maṃsaṃ) 

4. Thịt chó (Sunakha maṃsaṃ)  9. Thịt gấu (Accha maṃsaṃ) 

5. Thịt rắn (Ahi maṃsaṃ)    10. Thịt sói - chó rừng (Taraccha maṃsaṃ) 

Ngoài mười thứ thịt trên, những thức ăn được người dân dùng hằng ngày hợp với 

luật “Tam Tịnh Nhục” thì các tu sĩ đều có thể thọ dụng không được yêu cầu, đòi hỏi 

(Đại tạng kinh tiếng Khmer - quyển bảy, 1954, tr.278).  

Trong giới luật PGNT, không có giới cấm ăn mặn, họ quan niệm ăn cách nào 

cũng được, tuỳ duyên khất thực mà ăn cho có đủ sức khoẻ tốt là được, không thể nào có 

một trí tuệ minh mẩn trong một cơ thể suy kiệt, yếu đuối xanh xao được. Theo điển tích 

của Đức Phật tổ, thời gian đầu Phật Thích ca tu hành theo pháp khổ hạnh, tinh thần suy 

yếu, không còn sức lực, sau khi dùng bát sữa của cô gái chăn bò mà tinh thần Đức Phật 

trở nên minh mẩn, thân thể bắt đầu khoẻ ra sau thời gian tu hành khổ hạnh, và cũng từ 

đó Đức Phật ngộ ra “không thể có một tinh thần minh mẩn trong một thân xác tiều tuỵ” 

nên đạo Phật chủ trương là theo con đường trung đạo. 

Theo PGNT, chính Phật tổ không đặt nặng vấn đề ăn chay hay ăn mặn, theo mặt 

tâm linh cho rằng sự giải thoát không phải do nơi ăn, mà nằm nơi thanh tịnh ba nghiệp 

thân khẩu ý, đức Phật cùng các đệ tử của Ngài đều ăn theo truyền thống khất thực, “ăn 

để mà sống để hành đạo” chứ không phải “sống để mà ăn để thụ hưởng”. Trong các kinh 

sách, lời dạy của PGNT chỉ có từ “trai” (Uposatha) nghĩa là trong sạch, tinh khiết, cứng 

rắn cả thân khẩu ý, chứ không có từ “chay”, từ này chỉ xuất hiện sau khi có các hệ phái 

Phật giáo sau này. 

Trong đề tài này, tác giả không tập trung phân tích đi sâu vào nội dung ẩm thực 

về các món ăn theo giới luật PGNT, mà đi sâu về vấn đề khất thực, đặc biệt là cách thức 

tổ chức, phân công khất thực và sự biến đổi trong quan niệm khất thực của tu sĩ PGNTK 

ngày nay. 
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Đối với PGNT, khất thực vừa là để độ thực, vừa là để thuyết pháp độ sinh và là 

nỗ lực hành thiền đoạn trừ lòng tham... Có lẽ, ý nghĩa thanh cao của khất thực đã vượt 

qua tất cả, không quan tâm nó diễn ra tại đâu và tại không gian nào? 

2.1.1.1 Nguồn gốc của việc khất thực 

Theo điển tích ngày xưa, khi đức Phật trở về cố quốc, đức Thế Tôn và các vị tỳ 

kheo vào thành thị tuần tự đi khất thực. Họ đến từng nhà cúi đầu nghiêm cẩn, cử chỉ 

khiêm nhường, khiến cho đức vua Tịnh Phạn vô cùng ngỡ ngàng. Khi diện kiến Đức 

Phật tại hoàng cung, nhà vua liền hỏi: Con tu hành đã thành Phật, sao còn phải đi… khất 

thực? Đức Phật mỉm cười, rồi giải thích cho vua cha rằng: Người xuất gia đâu cũng là 

nhà, còn chư tăng khất thực, tuy là kẻ ăn xin đích thực - nhưng khác với người ăn xin là 

không phải tìm cái ăn để sống vất vưởng qua ngày, mà ngoài việc nuôi thân để sống và 

tu hành, còn một ý nghĩa sâu xa nữa đó là sự gieo duyên với chúng sinh trong “bát cơm 

ngàn nhà”, bởi cảm nhận tình người qua việc bố thí của bá tánh, là tiếp cận giá trị hạnh 

phúc giữa cuộc đời này rồi! (Khất thực – Một phép tu truyền thống của đạo Phật, 

11/2020) 

2.1.1.2 Mục đích của việc khất thực 

Có thể thấy, khi nghe xong lời nói của Đức Phật, nhà vua đã bừng ngộ, Đức Phật 

đã đánh thức tiềm năng “thành Phật” vốn có trong mỗi con người, tiềm năng đó được 

gọi là “Phật tính”, là tính sáng suốt vốn có của mỗi con người.  

Khất thực không có ý nghĩa là “xin ăn”, mà là hình thức tự nuôi thân mình một 

cách chân chính do đức Phật dạy cho những người đệ tử của mình khi xuất gia. Đi khất 

thực còn được gọi là đi bình bát hay đi trì bát. Chữ “bát” ở đây có nguồn gốc từ tiếng 

Phạn (Pāli, Saṅskrit hoặc Pākrit). Bát là phân nửa của tiếng Phạn, lượt bớt hai chữ Ta, 

tiếng Phạn gọi là Bát ta (Patta). Bát là dụng cụ đựng cơm và thức ăn của tu sĩ khi mới 

thọ cụ túc giới xong được Hòa Thượng tế độ trao y (y tăng già lê - saṅghāṭi), bát - patta). 

Bát được làm theo một quy tắc chung nhất, được làm bằng thép hoặc bằng gốm đất 

nung, có nấp đậy, dưới có một đế rời để bát được đặt ngay ngắn. Bát có ba loại kích cỡ: 

(1) Cỡ lớn có dung lượng 2 cân Ma kiệt đà (Magadha, một cân Magadha tương tự 4 cân 

(một cân bằng mười hai khía, hai khía bằng một trăm gram) thường dùng ngày nay, cỡ 

trung có dung lượng 1 cân Ma kiệt đà và cỡ nhỏ có dung lượng nửa cân Ma kiệt đà (Đại 

tạng kinh tiếng Khmer - quyển ba, 1954, tr.147).  
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Đạt giác ngộ cho mình và giúp ích cho người, đó cũng chính là mục đích của đạo 

Phật, hành vi khất thực của tu sĩ hoàn toàn khác với hành vi “ăn xin”, mà là hành vi giúp 

cho con người thực hành phẩm hạnh, sống đời sống từ bi, hỷ xả, bố thí (cho đi). Bố thí 

để tiêu trừ thói tham lam, ôm giữ, ích kỷ của mỗi con người.  

Ngoài ra, khất thực còn mang nhiều ý nghĩa khác như: diệt trừ tánh tự cao ngã 

mạn, tạo cơ hội cho bá tánh làm phước, rải tâm cho tất cả chúng sinh, truyền bá Phật 

pháp, còn gọi là đi hóa duyên. Bá tánh trước khi xuất gia, họ có thể xuất thân từ nhiều 

cấp bậc khác nhau, từ người có địa vị cao trong xã hội đến những kẻ thấp hèn, nhưng 

khi đã xuất gia thì bình đẳng như nhau, đều đi khất thực, đón nhận sự bố thí của bá 

tánh trong ý nghĩa vượt bỏ mọi sự kiêu ngạo trong quá khứ của mình để gieo duyên 

lành cho tín thí. Đây là một nét độc đáo trong đạo Phật, hình ảnh người tu sĩ mang bình 

bát trong tay đến nhà dân cũng có thể lý giải để mang hình ảnh đạo Phật đến gần gũi 

mọi người hơn.  

Vì vậy, việc đi khất thực hiển nhiên không phải là việc đi từng nhà, gặp từng 

người để xin vật thực từ lòng thương hại của dân chúng, càng không phải là một biểu 

hiện của sự lười biếng hay thiếu sức lao động để nuôi sống bản thân. Trái lại, khất thực 

là một trong những công hạnh mà một người xuất gia theo truyền thống PGNT phải thực 

hiện với những ý nghĩa cao quý. Thứ nhất, khất thực là hành động xác thực việc buông 

bỏ mọi thứ sở hữu, kể cả kế sinh nhai của các tu sĩ. Thứ hai, khất thực là phương tiện 

giúp chúng sanh có cơ hội phát tâm bố thí, xả bỏ bớt tư hữu, biết chia sẻ với người khác, 

là phương tiện để chúng sanh gieo trồng thiện duyên, vun bồi công đức. Khất thực cũng 

là cơ hội để dân chúng tiếp xúc với chư tăng, được nghe các lời chánh pháp, từ đó tìm 

đến con đường chân lý, thay đổi suy nghĩ, hành động làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Về mặt xã hội, khất thực cũng là một cách thức giao tiếp giữa tăng sĩ với quần chúng, 

từ đó thắt chặt mối quan hệ giữa đời và đạo. Đối với cộng đồng người Khmer, Phật giáo 

đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, việc khất thực là điều hiển nhiên giúp cho mối quan 

hệ giữa người dân và nhà chùa thêm phần khắng khít. Chư tăng nói riêng, nhà chùa nói 

chung là chỗ dựa tinh thần, là nơi lưu dấu các giá trị văn hóa, những di sản về văn tự, 

diễn xướng, lễ hội,… của người Khmer. 

2.1.1.3 Những quy định về khất thực  

Vì nhu cầu tu học, nên vấn đề ăn uống cần phải được giản dị, thực phẩm phải 

được xem như là dược thực, vì thế tăng đoàn thời Đức Phật phải đi khất thực. Khất thực 
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là chính sách thực hành giáo pháp. Các tỳ kheo phải giữ tâm bình đẳng mà đi khất thực 

từng nhà, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn để tạo cho đủ mọi tầng lớp dân chúng 

đều có cơ duyên thực hành bố thí cầu phúc, nhân dịp đó các nhà sư cũng có cơ hội 

khuyên nhũ các bá tánh Phật tử tu hành. 

Thời Đức Phật còn tại thế, hàng tỳ khưu khi khất thực, bữa ăn hằng ngày là tuỳ 

thuộc vào những gì mà lòng hảo tâm của bá tánh đặt vào bình bát, các nhà sư lặng lẽ nhận 

với một tâm không phân biệt, ngoại trừ những thức ăn không được Đức Phật cho phép. 

Việc đi khất thực của tu sĩ bao giờ cũng diễn ra vào buổi sáng, có thể đi một 

mình hay đi thành từng nhóm, đi bằng chân đất, đầu không được che, đi theo thứ tự, từ 

nhà này sang nhà khác, không được phân biệt lựa chọn, mặt nhìn thẳng, mắt nhìn 

xuống và yên lặng niệm Phật đứng đợi trước mỗi cửa nhà để xem thức ăn có được đặt 

vào bình bát không? Các thí chủ chỉ cúng dường những thức ăn đã được nấu sẵn, 

không cúng dường các vật liệu chưa được làm thành món ăn, chẳng hạn như cúng cơm 

chứ không cúng gạo, cúng món rau xào chứ không cúng bó rau chưa nấu chín,... Nếu 

chưa đủ dùng, các tu sĩ sẽ tiếp tục đi theo hàng dọc đến nhà bên cạnh, nhưng không 

được phép đi quá bảy nhà. Đi bát vào xóm cũng không được phép bỏ sót nhà nào, hoặc 

dành ưu tiên cho phố ở các thị trấn, mà bỏ nhà ở vùng hẻo lánh, chọn gia chủ giàu có 

mà bỏ những gia đình nghèo khó, tất cả đều phải được tạo cơ hội đồng đều để gieo trồng 

phước duyên.  

Đức Phật gọi các tu sĩ đã thọ đại giới (cụ túc giới) là “Bhikkhu” (Hán dịch là tỳ 

kheo hoặc tỳ khưu) có nghĩa là người khất thực, còn vật thực đi khất thực mang về gọi 

là “bhikkhā” (cơm bình bát). Chính tên gọi đã thể hiện tính chất cuộc sống của các tu sĩ. 

Việc các tu sĩ độ cơm mặn là phù hợp với luật lệ trong Phật giáo, Đức Phật phán rằng: 

“Này các tỳ kheo! Hãy để bản thân cho bá tánh tỏ ra dễ nuôi đi”. Theo câu này thì các 

bhikkhu hãy ăn những thức ăn mà bá tánh có, không được đòi hỏi phải thế này, thế nọ 

mới ăn. Ý nghĩa ở đây là bá tánh có gì thì mình ăn đó, không được đòi hỏi, đương nhiên 

bá tánh thì họ chỉ ăn mặn thôi.  

Thức ăn dâng cúng thường là cơm trắng, các loại thức ăn được chế biến từ thịt 

cá. Khi đi khất thực các nhà sư đi chân trần, nên dân chúng cúng dường thức ăn cho nhà 

sư trước tiên phải bỏ dép ra, ngồi hoặc quỳ xuống dâng thức ăn cho nhà sư. Đối với 

những người không bắt kịp nhà sư trong lúc nhà sư khất thực mà muốn cúng dường cho 

nhà sư thì thường họ có thể gọi. Nhưng thực tế, ít xảy ra, vì thực chất họ đã đứng chờ 

sẵn để dâng cúng thức ăn.  
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Việc đi khất thực phải được chấm dứt trước giờ ngọ (là lúc trước 12 giờ trưa) tức 

trước lúc mặt trời đứng bóng. Khi việc đi khất thực được hoàn thành, các nhà sư trở 

về chùa để độ thực trước khi mặt trời đứng bóng. Đây cũng là bữa ăn duy nhất trong ngày.  

2.1.2 Những biến đổi trong ẩm thực của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

hiện nay 
PGNTK thực hành theo giới luật Phật giáo nguyên gốc (Nguyên thủy) nên không 

ăn chay như Phật giáo Bắc tông, họ sống bằng sự dâng cúng thức ăn mỗi ngày của Phật 

tử. Cách trì bình khất thực là một thay đổi lớn trong sinh hoạt tu sĩ Nam tông Khmer 

hiện nay. Trước năm 1975, hầu hết tu sĩ Nam tông Khmer mỗi người, mỗi ngày đều tự 

đi khất thực vào buổi sáng quanh phum sóc, trở về chùa trước giờ ngọ, thọ thực những 

gì có được từ việc khất thực. 

Trước đây các nhà sư chỉ độ thực duy nhất 1 lần trong ngày, tuy nhiên hiện nay 

việc độ thực đã có sự biến đổi. Các sư Nam tông Khmer có thể ăn 2 bữa trong ngày, vào 

buổi sáng sớm và buổi trưa nhưng phải trước giờ Ngọ (12 giờ trưa). Sau 12 giờ trưa cho 

đến hết đêm có thể dùng vật lỏng để uống như: Trà, sữa, cà phê, nước, ... (như 5 món 

dùng được theo tạng luật mà đức Phật đã chế Bhesajja cho tu sĩ Phật giáo: Sữa lõng, sữa 

đặc, dầu, mật ong, đường mía). 

Bảng 2.1. Số lần độ thực của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer trong một ngày 

  
Mỗi ngày sư độ thực mấy lần 

Tổng 
Phần trăm 

(%) 1 lần/ngày 2 lần/ngày 

Chức sắc 

Tỳ kheo 1 225 226 75.3 

Sa di 5 48 53 17.7 

Đại đức 0 21 21 7 

Tổng 6 294 300 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Qua kết quả khảo sát tại bảng 2.1, chúng ta thấy đối với số lần độ thực của tu sĩ 

PGNTK trong một ngày thì đa số tu sĩ (98%) đều trả lời họ dùng 2 bữa, vào buổi sáng 

sớm và bữa trưa trước giờ Ngọ (12 giờ trưa). Vào buổi sáng, hầu hết các chùa thường 

nấu cháo trắng, có thể dùng với nước mắm hoặc tương, chao,... “Buổi sáng khoảng 4h 

sáng Phật tử đến chùa nấu cháo” (BB PVS số 11, Danh H.G). Buổi trưa, thì dùng thức 

ăn sau khi đi khất thực mang về. Sau 12 giờ trưa cho đến hết đêm nhà sư chỉ được dùng 

vật lỏng để uống, như: nước, sữa, trà…  
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Bảng 2.2. Các vật phẩm tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer dùng sau 12 giờ trưa 

 

Các vật phẩm dùng sau 12 giờ trưa 

Tổng 
Phần 

trăm (%) 
Nước 

lọc 
Sữa 

Sinh 

tố 

Bột ngũ 

cốc 

Kẹo, trà, 

trái cây 

Chức 

sắc 

Tỳ 

kheo 
225 132 74 1 79 511 67.9 

Sa di 48 47 36 0 32 163 21.6 

Đại 

đức 
21 21 11 5 21 79 10.5 

Tổng 294 200 121 6 132 753 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Về việc uống sau giờ Ngọ, hầu hết các tu sĩ vẫn còn giữ theo quy định. Một số 

chùa còn quy định khá chi tiết, tiêu biểu như chùa Sóc Xoài (Kiên Giang), nếu uống 

nước dừa, nước mía phải lọc kỹ, không còn xác và không được dùng kẹo, bánh, trái cây. 

Tuy nhiên, tại một số chùa, các nhà sư có thể dùng kẹo, nhưng không được nhai, như ở 

chùa Kompong (chùa Ông Mẹt) ở Tp. Trà Vinh, chùa Phnokombut (Chùa Ô) ở huyện 

Châu Thành, Trà Vinh,… 

Ở những vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực Tây Nam bộ, hình thức khất thực 

đã có nhiều sự thay đổi, nhất là về mặt tổ chức. Một số khu vực, những gia đình Phật tử 

sống quanh các Chùa sẽ phân công chia nhau nấu vật thực cúng dường cho các nhà sư. 

Tổ hợp các hộ gia đình này được gọi là Wên. Từng nhà tự biết chia nhau để phụ trách 

nấu cơm, cũng như đồ ăn để đem tới chùa dâng cúng cho chư tăng, hoặc sớt bát cho chư 

tăng trước chùa. Nhà này nấu cơm, nhà khác nấu canh hoặc nấu thức ăn. Cứ thế thay 

phiên nhau xoay vòng. 

Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy tại tỉnh Kiên Giang có quy định 

khác hơn so với các tỉnh như Trà Vinh, hay TP. Cần Thơ. Ở đây đã từ lâu phật tử đã 

không để các tu sĩ đi khất thực, vì họ xét thấy địa bàn có địa hình sông nước, giao thông 

đường bộ đi lại khó khăn, sẽ gây cản trở cho các nhà sư trong việc đi khất thực, nên phật 

tử nơi đây ở các phum sróc đã quyên góp gạo mang đến cho các nhà sư nấu cơm tại 

chùa, thay vì phải đi khất thực hằng ngày như quy định của PGNT. Tuy nhiên, để giữ 

gìn giới luật theo luật tạng, trong một năm các tu sĩ PGNT ở Kiên Giang sẽ đi khất thực 
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một lần khoảng nửa tháng vào đầu tháng 11 âm lịch, người dân cho đó là “prossatva” 

(cứu độ chúng sinh) để hóa duyên cho những bá tánh có cơ hội gầy dựng phước báu. 

Ngày nay, khi đời sống người dân đã ngày càng sung túc hơn, người dân trong 

phum sróc có cuộc sống khắm khá hơn, nên việc cúng dường cho chư tăng không 

còn là vấn đề khó khăn nữa. Chư tăng hoan hỷ nhận những thực phẩm, thức ăn do 

phật tử cúng dường.  

Hình thức đi khất thực hiện nay cũng có nhiều thay đổi so với trước kia. Nếu như 

trước đây việc đi khất thực được xem như là quy định, là người xuất gia thì phải tự đi 

khất thực. Khi đi khất thực thì người xuất gia “không mang dép và người cúng dường 

cũng không nên mang dép, để tỏ lòng tôn kính, thậm chí người ta không mặc áo tay 

ngắn, nếu mặc áo tay dài cũng không được xoắn áo lên” (BBPVS số 11, Danh H.G). Thì 

hiện nay, việc tổ chức đi khất thực trong chùa cũng có chiều hướng biến đổi. Theo kết 

quả khảo sát, chỉ có 49% số chùa còn tổ chức đi khất thực. 34% chùa không tổ chức đi 

khất thực, còn lại 17% là sử dụng hình thức khác. 

Ngoài ra, khi đi khất thực hầu hết các tu sĩ trẻ tuổi sẽ được phân công đảm nhiệm, 

các tu sĩ lớn tuổi, sư trụ trì, sư cả hoặc tu sĩ nhỏ tuổi vì điều kiện sức khoẻ không cho 

phép có thể không đi khất thực, mà ở chùa lo những công việc phật sự khác, “Các vị sư 

cao niên thường sẽ được miễn đi” (BBPVS số 1, Thạch H). 

Việc đề cử các sư đi nhận cơm từ các hộ gia đình thuộc các Wên (vên - phiên 

(trong luân phiên)/ca) trong phum sóc đã ngày trở nên phổ biến. Sự thay đổi phương 

cách khất thực này tùy thuộc từng tỉnh, từng vùng mà có sự khác biệt về thời gian và 

cách thực hiện. 

Đa số các chùa có phân công đi khất thực được phân bổ rất rõ ràng theo hình 

thức chia tổ. Mỗi chùa sẽ tuỳ thuộc vào số lượng tu sĩ sinh sống và tu hành trong 

chùa để sắp xếp phân bổ, nếu số lượng tu sĩ nhiều, thì số tu sĩ đi khất thực trong ngày 

sẽ nhiều hơn, để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho tất cả tu sĩ trong chùa. “Ở chùa bây 

giờ thì 9h sáng sẽ bắt đầu đi khất thực, được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 2 vị đi khất 

thực” (BBPVS số 1, Thạch H). 

Khi đi khất thực, hầu hết các chùa đều có sự phân chia các wên tức từng cụm, 

nhóm hộ gia đình Phật tử, chứ không phải đi theo trình tự từ gần chùa đến xa chùa. 

Các nhóm hộ gia đình này sẽ được phân theo lịch trong một tháng, theo tuần tự đó mà 

mỗi nhóm hộ gia đình sẽ chuẩn bị thức ăn cúng dường cho chư tăng. Việc phân chia 
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này nhằm đảm bảo tất cả Phật tử trong phum sóc đều có cơ hội cúng dường chư tăng, 

có cơ hội gieo trồng phước điền cho tương lai. Ngoài ra, cũng để tiết kiệm thời gian di 

chuyển cho các sư, Phật tử có thời gian chuẩn bị được chu đáo, tiết kiệm thức ăn, tránh 

gây lãng phí.  

Bảng 2.3. Bảng phân chia các Wên khi đi khất thực trong tháng 

 Số phiếu 
Phần trăm 

(%) 

Có 288 96 

Không 12 4 

Tổng 300 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Cũng có một vài chùa, nhất là những chùa tại vùng sâu vùng xa, vì điều kiện 

không cho phép và thời gian di chuyển quá lâu nên phật tử đã cử người luân phiên trong 

phum sóc vào tận chùa để nấu ăn cho các chư tăng, việc làm này được cho là vừa tiết 

kiệm thời gian, vừa đỡ tốn kém vật chất và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để giúp cho các 

chư tăng không quên đi giới luật khất thực của mình, nên vào mỗi dịp lễ lớn chùa thường 

tổ chức cho các chư tăng đi khất thực như truyền thống trong chùa. Phật tử mang thức 

ăn, thực phẩm vào trong chùa cúng dường cho các chư tăng, điển hình như chùa Thứ 5 

(huyện An Biên - Kiên Giang) là một ví dụ điển hình.  

Tóm lại, về ẩm thực nói chung và hình thức khất thực nói riêng tại các chùa 

PGNTK về cơ bản đã có nhiều biến đổi, không còn là một trong những hoạt động chủ 

yếu của các tu sĩ PGNTK. Đi khất thực, là một hình thức nhằm rèn luyện lòng vị tha, 

hạnh bố thí cho tín đồ, chỉ còn được giữ lại như một tập tục truyền thống. Một số chùa 

đã không còn tổ chức thực hiện việc khất thực nữa! Việc khất thực trong các ngôi chùa 

Khmer đang chuyển dần sang sinh hoạt linh hoạt trong nguồn thức ăn và tự túc nấu ăn 

trong chùa. 

Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ về mặt hình thức, về phương tiện di chuyển để 

tiếp nhận vật thực. Sự thay đổi này có phần tích cực, phù hợp với điều kiện đời sống 

hiện tại. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên từng địa phương mà mỗi chùa lựa chọn cách 

di chuyển để khất thực hoặc hình thức tiếp nhận vật thực khác nhau. Các chùa ở thành 

thị, gần gũi Phật tử có thể tổ chức khất thực hằng ngày, có sự phân công. Các chùa ở 

huyện, xã, xa nhà Phật tử có thể thuê xe máy, taxi, xuồng, đò tùy theo điều kiện giao 
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thông, để dễ dàng đến nhà Phật tử và tiết kiệm thời gian. Cũng có chùa thì được Phật tử 

đến đón xuống hộ dân để nhận thức ăn. Tuy nhiên, việc đưa đón này ngày càng ít dần. 

Tại chùa Phnokombut (Chùa Ô), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh hiện tại chỉ còn 01 

Phật tử phát tâm đón chư tăng về nhà cúng dường. Một số chùa không còn tổ chức khất 

thực hằng ngày, mà thay vào đó là Phật tử đến dâng vật thực hằng ngày hoặc đến chùa 

nấu rồi dâng lên chư tăng hoặc chùa dừng việc khất thực hằng ngày, nhưng chùa có tổ 

chức khất thực vào các ngày lễ lớn. Sự thay đổi này cũng đưa đến một vài hướng tiêu 

cực như ở các chùa không còn tổ chức khất thực sẽ làm mất đi một nét đẹp truyền thống 

hàng ngàn năm nay của PGNT. Sự gắn kết giữa nhà chùa và cộng đồng địa phương phần 

nào có giảm sút. Mặc dù có một số chùa không còn trì bình bát đi khất thực nhưng trong 

bất cứ lễ lộc gì đều mang bát ra bày trên ghế (từ 2 - 5 cái bát) hoặc trên sàn tọa chư tăng 

để Phật tử sớt cơm vào bát tượng trưng trước khi Phật tử tác bạch dâng vật thực trai tăng 

đến chư tăng, để chư tăng tụng kinh trai tăng - cầu siêu - phúc chúc phước báu hồi hướng 

đến chư thiên và các bậc hữu ân…  

Cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á theo PGNT, khất thực đã là một nét 

đẹp truyền thống, một tập tục và là bổn phận của mỗi vị tu sĩ Phật giáo. Đó là nét đẹp 

trong đời sống tu tập và là nét văn hóa đặc sắc của PGNTK nói chung (gồm hơn 460 

chùa PGNTK ở Việt Nam, 4.985 chùa PGNTK (4.744 chùa hệ phái Mahānikāya và 241 

chùa hệ phái Dhammayutti Nikāya) ở Campuchia (theo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn 

quốc Campuchia ngày 21/12/2018) và Phật giáo Khmer Tây Nam bộ nói riêng). 

2.2 TRANG PHỤC 

2.2.1 Đặc trưng trang phục truyền thống của tu sĩ Phật giáo Nam tông 

Khmer 
Mỗi tôn giáo đều có sắc phục riêng của mình, điều đó nói lên tính thống nhất, 

tính biểu tượng và tính tổ chức. Người ta thường nói chiếc áo không làm nên thầy tu, 

nhưng nhờ vào chiếc áo giúp chúng ta có thể phân biệt giữa tôn giáo này với tôn giáo 

khác. Một tôn giáo được xem là sinh hoạt tốt thì trong đó sắc phục được xem là chuẩn 

mực trong tôn giáo. Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ trong một bối cảnh đa tôn giáo, nhưng 

Đức Phật đã khéo léo sử dụng tôn giáo có trước và vận dụng trí huệ, từ bi và sự giác ngộ 

để phát huy Phật giáo. Y phục và giới luật là những vấn đề quan trọng mà Tăng đoàn và 

Giáo hội đã kiện toàn và được sử dụng cho đến ngày nay. 

Đối với các tu sĩ theo PGNTK, quy định trang phục của tu sĩ trước sau như một, 

nghĩa là tu sĩ không được quyền thay đổi trang phục của mình. Do đó, trang phục loại 
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quấn y vẫn được dùng phổ biến trong giới tu sĩ Nam tông Khmer, trang phục không may 

thành quần áo, mà chỉ dùng mảnh vải màu vàng nghệ, màu nâu hoặc màu cam quấn, vắt 

trên người với các kiểu khác nhau.  

2.2.1.1 Nguồn gốc của trang phục tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Trong kinh điển Phật pháp, y và bát là hai thành phần khá quan trọng của tu sĩ 

Phật giáo, y là để che thân, bình bát để khất thực nuôi sống bản thân.   

Theo tích nữ hộ trì Visākhā, khi nàng Visākhā vào chùa Kỳ Viên- Jetavana 

Vihāra thăm và kính lễ đức Thế Tôn gặp phải một ngày đầu mùa An cư nên mưa to, các 

vị sa di thấy mưa nên thỏa thích tắm mưa mà không có sử dụng y tắm. Nàng Visākhā 

thấy cảnh tượng mất trang nghiêm và không hợp lý, nàng sợ người ngoại đạo sẽ chê 

cười khi trông thấy hiện tượng này, nên vào bạch Thế Tôn sự việc đó và xin Thế Tôn 

hoan hỷ cho nàng được cúng dường y tắm mưa vào những ngày đầu mùa An cư. Chính 

nàng Visākhā cũng là tín nữ đầu tiên xin làm thí chủ cúng dường y Kathina cho chư tăng 

khi mãn an cư mùa mưa (Đại tạng kinh tiếng Khmer - quyển tám, 1954, tr.129). 

Kaṭhina không có nghĩa là quần áo, mà có thể được phân tích như sau: Ka có 

nghĩa là làm cho phát sinh, phước báu. Kaṭhina có nghĩa là chắc chắn. Chính vì thế, 

người nhận y phải là người: Tỳ kheo nhập hạ liên tục 3 tháng không đứt hạ, và khi nhận 

y, họ sẽ trở thành một vị Tỳ kheo hoàn toàn trong sạch, cao thượng. 

Theo truyền thống PGNTK tổ chức an cư kiết hạ vào thời điểm mùa mưa lần 

trước (Purimikāvassā) từ ngày 16/6 (Āsādha) âm lịch đến 15/9 âm lịch.. Còn an cư kiết 

hạ vào mùa mưa lần sau (Pacchimikāvassā) từ ngày 16/7 âm lịch đến 15/10 âm lịch 

nhưng không được thọ lễ và phước báu của lễ dâng y kaṭhina. Mùa lễ dâng y kaṭhina 29 

ngày từ 16/9 đến 15/10 âm lịch, mỗi chùa chỉ cử hành một ngày trong mùa, là phần 

thưởng dâng cúng đến chư tăng tịnh tu trong ba tháng mùa mưa. (Y Kaṭhina, Tỳ khưu 

người thọ nhận chỉ một trong tam y là Y tăng già lê - Saṅghāṭī hoặc y vai trái - 

Uttarāsaṅga hoặc Y nội - Antaravāsaka, cho nên theo giới Phật chế thì lễ dâng y Kaṭhina 

có thể có một trong tam y ấy vẫn tổ chức được như thường) (Đại tạng kinh tiếng Khmer 

- quyển bảy, 1954, tr. 2). 

Theo sách Phật chế tỳ kheo lục vật đồ thì y cà sa có 12 tên gọi là: 1.Cà sa; 2.Đạo 

phục (áo củangười tu hành theo đạo Phật); 3. Thế phục (áo của người xa rời thế tục); 

4.Pháp y (áo theo đúng pháp quy định); 5.Ly trần phục (áo của người thoát tục); 6.Tiêu 
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sầu phục (áo có khả năng tiêu trừ phiền não); 7.Liên hoa phục (áo như hoa sen không 

nhiễm bùn); 8.Gián sắc phục (áo không dùng năm màu chính để nhuộm); 9.Từ bi phục 

(áo của người thực hành đức từ bi); 10.Điền tướng y (áo theo hình thửa ruộng); 

11.Ngọa/toạ cụ (dụng cụ để ngồi); và 12. Phu cụ (dụng cụ dùng để đắp) (Đại tạng kinh 

tiếng Khmer - quyển tám, 11/2020). 

Vấn đề nguồn gốc của y phục PGNT đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, 

tuy nhiên hiện nay hầu hết các nhà nghiên cứu đều thống nhất trên hai quan điểm sau:  

Quan điểm thứ nhất: các nhà sư phải tự đi nhặt những mảnh vải vụn, những tấm 

khăn đắp hay liệm người chết vứt bỏ ở những nơi hỏa táng, nghĩa địa hay những đống 

rác, rồi đem về tự mình nhuộm màu, chắp nối và may lấy áo để mặc. Bởi vậy. chiếc y 

cà sa mới mang hình của các mảnh vải vụn được ráp nối với nhau (Đại tạng kinh tiếng 

Khmer - quyển tám, 1954, tr.161). Y phục của tu sĩ là biểu tượng của những gì khiêm 

tốn, đơn sơ và giản dị. 

Quan điểm thứ hai: Tương Ưng Bộ Kinh và Luật tạng Pāli có kể lại một lần nọ, 

đức Thế Tôn và các Tỳ khưu đi hoằng pháp, tới một cánh đồng, Thế Tôn bảo đại đức 

Ānanda có thấy cánh đồng hay không? Đại đức Ānanda trả lời là có. Vậy, Đại đức 

Ānanda hãy vẽ y phục của chư tăng cũng giống như cánh đồng. Đại đức Ānanda vâng 

lời Thế Tôn thực hiện. Thế là đại đức Ānanda đã cắt y phục may vá theo ý của Đức Phật. 

Những miếng vải hình vuông, hình chữ nhật được may vá thành y phục thể hiện hình 

ảnh miếng ruộng lúa ở vương quốc Ma - Kiệt - Đà (Magadha). Vì ruộng lúa có lợi ích 

cho con người và là những hạt cơm mà những Phật tử đã cúng dường nuôi sống các tu 

sĩ hàng ngày, còn y phục ẩn dụ phước điền của Chư thiên và loài người. Đức Phật đã 

đồng ý với thiết kế và ý nghĩa này. Từ đó, y cà sa này trở thành y chuẩn trong giới tu sĩ 

hay còn gọi là Phước Điền Y (Ek Nhừm & Mol Sa Vươn, 1972, tr. 20 – 21). 

2.2.1.2 Quy định về trang phục tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Quy định về trang phục tăng sĩ trước sau vẫn như một, nghĩa là tăng sĩ PGNTK 

không có quyền tùy ý thay đổi trang phục của mình. Do đó, trang phục loại y quấn vẫn 

được dùng phổ biến trong giới tăng sĩ PGNTK tương tự như các quốc gia theo Phật giáo 

khác chẳng hạn như Thái Lan, Campuchia, Lào, v.v.. 

Theo luật định trong hệ thống PGNTK thì y cà sa thường có 2 màu rõ rệt: màu 

vàng nghệ và màu cam (màu lõi cây mít, màu này thường dùng cho nhà sư chuyên thọ 

trì hạnh đầu đà trong rừng). Thật sự trong tạng luật, không quy định rõ ràng cho mặc y 

màu gì mà chỉ quy định 6 loại thuốc để nhuộm màu cho y cà sa là: 
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(1) Màu nhuộm từ củ cây (Mūlarajanaṃ) 

(2) Màu nhuộm từ thân cây (Khandharajanaṃ) 

(3) Màu nhuộm từ vỏ cây (Tacarajanaṃ) 

(4) Màu nhuộm từ lá cây (Pattarajanaṃ) 

(5) Màu nhuộm từ bông cây (Puppharajanaṃ) 

(6) Thuốc nhuộm từ trái cây (Phalarajanaṃ) (Đại tạng kinh tiếng Khmer, quyển 

tám, 1954, tr.113). 

Và đức Phật cấm 7 loại màu tu sĩ Phật giáo không được mặc là: 

(1) Toàn một màu xanh (Sabbanilakāni) 

(2) Toàn một màu vàng (Sabbapītakāni) 

(3) Toàn một màu đỏ (Sabbalohitakāni) 

(4) Toàn một màu cam (Sabbamañjeṭṭhakāni) 

(5) Toàn một màu đen (Sabbakaṇhāni) 

(6) Toàn một màu đỏ nâu - màu lưng con rít (Sabbamahāraṅgarattāni) 

(7) Toàn một màu vàng úa (Sabbamahānāmarattāni) (Đại tạng kinh tiếng Khmer, 

quyển tám, 1954, tr.169). 

Màu sắc chủ đạo là màu vàng bông mướp đậm như trang phục mà Đức Phật đã 

mặc khi ngài còn tại thế. Tuy nhiên, hiện tại cũng có một số vị tăng sĩ Nam tông Khmer 

quấn y màu lá úa sậm, nguồn gốc của loại trang phục này bắt nguồn từ nhà sư tu đầu đà 

ở Myanmar. Do các vị đi tu học ở Myanmar về nên mang theo dấu ấn này. Ở Myanmar, 

người ta giải thích về y phục màu lá úa sậm là nhằm giữ ấm cho nhà sư hành trì hạnh đầu 

đà (dhutaṅga) vì địa hình của đất nước này phần nhiều là rừng núi, không khí lạnh. Thiết 

nghĩ Phật giáo đi vào mỗi quốc gia cũng thích ứng với địa hình, khí hậu và văn hóa của 

mỗi quốc gia đó. Màu lá úa sậm có tác dụng giữ ấm sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe của 

các vị tăng sĩ trên con đường tu tập hạnh đầu đà của họ. Tuy nhiên, màu vàng bông mướp 

vẫn là sắc màu chủ đạo cho y phục của chư tăng PGNTK hiện nay. 

Chiếc y cà sa ngày nay mà các vị sư Nam tông Khmer mặc là những chiếc y theo 

luật tạng kinh Pāli quy định. Tu sĩ Nam tông Khmer theo Phật giáo gốc, nên y phục cũng 

phải theo nét nguyên thuỷ. Y phục của tu sĩ Phật giáo thường được gọi là cà sa, tiếng 

Phạn (Pāli hoặc Saṅskrit) là Koseyya có nghĩa là bạc màu cáu cặn hay hư hoại. Chiếc 

cà sa của người xuất gia tượng trưng cho sự khiêm nhường, tầm thường, thô sơ. Căn cứ 

theo Trưởng lão Ananda vâng lời đức Phật dạy vẽ chiếc y giống như thửa ruộng. Ý nghĩa 
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người mặc chiếc y này tượng trưng cho màu phước điền của chư thiên và loài người. 

Thửa ruộng thì cũng có nhiều kích cỡ khác nhau, nhiều bờ đê, kênh thủy lợi… nên trong 

y cà sa luật tạng cũng có quy định 4 loại y cà sa như sau:  

(1) Y cà sa 5 điều (Cīvara pañcakhaṇḍa) 

(2) Y cà sa 7 điều (Cīvara sattakhaṇḍa) 

(3) Y cà sa 9 điều (Cīvara navakhaṇḍa) 

(3) Y cà sa 11 điều (Cīvara ekādasakhaṇḍa). 

Mặc dù là có quy định y cà sa 4 loại như vậy nhưng không được làm quá khổ mà 

đức Phật đã quy định trong tạng giới luật.  

Chiếc áo cà sa còn gọi là Cát triệt y hay Điền tướng y (mảnh áo mang hình những 

thửa ruộng, tượng trưng cho sự phong phú và hạnh phúc). Chiếc áo gồm nhiều mảnh ráp 

lại, vì đó là những mảnh vải vụn nhặt được ở bãi tha ma, tượng trưng cho những gì tầm 

thường nhất và cũng để nhắc nhở người tu hành về tấm thân vô thường của họ.  

Chư tăng Nam tông Khmer vấn y theo từng nơi, từng khu vực khác nhau. Theo 

quan niệm Phật pháp, vị Tỳ khưu bên trong thì có Giới Định Tuệ, bên ngoài có tam 

y và nhất bát. Điều quan trọng là hiện nay, trong xã hội phát triển, sự linh hoạt uyển 

chuyển cho phù hợp với nhịp sống của thành thị, đô thành thì tam y nhất bát của đức 

Phật và Tăng đoàn thời xưa vẫn còn giữ nguyên, chỉ có hình thức là có biến đổi so 

với nguyên thuỷ.  

Theo y cụ PGNTK thì y cà sa (y phục) không may thành quần áo như tông phái 

Phật giáo khác, mà chỉ dùng một miếng vải, vắt trên người với các kiểu khác nhau. Có 

các hình thức khác nhau:  

Y lót (áo lá) gồm hai miếng vải quấn quanh người có tác dụng như quần áo lót 

(Haṅsāka). Miếng vải thứ nhất rộng khoảng 40cm, dài từ 1m đến 1,5m vắt từ trước ngực 

qua vai trái, qua lưng, chéo xuống sườn bên phải. Ở gần hai đầu vải có hai miếng vải 

nhỏ để buộc lại với nhau. Miếng vải thứ hai để nguyên khổ vải (từ 70cm - 90 cm), chiều 

dài 1,5m, quấn quanh bụng, đầu vải giắt vào mép vải cho chặt 

Y nội (còn gọi là y An đà hội - Antaravāsaka): là y để vận, theo đại tạng kinh tiếng 

Khmer, tạng luật thì y nội dài 4 hắc (hattha) 1 kôok (tương đương bằng 2,20m) và cũng 

phải may thành 5 điều, 7 điều, 9 điều hoặc 11 điều như các y cụ khác (y vai trái - nhưng 

theo 4 điều nương tựa trong 7 điều tiền giáo huấn tân Tỳ khưu (Thành sự ngôn) thì các 

Tỳ khưu được phép thọ dụng những y cụ mà Phật tử phát tâm cúng dường nếu có phước 
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báu lợi lộc phát sanh (như đã nêu có sự biến đổi ở phần trên) mà vẫn nằm trong phạm vi 

giới luật Phật pháp cho phép (Dhammarakkhita Bhikkhu & Tỳ khưu Hộ Pháp, 2002, tr. 

245). Y nội nếu mang ra cắt may đúng giới luật quy định (có 5, 7, 9, 11 điều) thì rất hiếm 

chỉ có một số ít chùa đối với tu sĩ lớn tuổi ở Myanmar hoặc Tích Lan còn sử dụng đúng 

như vậy. Còn lại các nước PGNT nói chung đều do Phật tử cúng dường bằng một tấm vải 

dài khoảng 2,2m-2,4m, rộng khoảng 0,7-0,9m được may viền xung quanh hoặc có nơi 

còn may đấu đầu múc lại với nhau như vải xà rông của người Khmer, Indonesia (đạo Hồi) 

thường hay mặc… Tất cả y cụ của tu sĩ PGNT nói chung và Nam tông Khmer nói riêng 

hiện nay cũng có một số nét biến đổi phần nào, nhưng đều nằm trong giới luật Phật chế 

(Xem thêm phần Tiền giáo huấn tân Tỳ khưu). 

Y vai trái (còn gọi là y Uất đa la tăng - Uttarāsaṅga): Loại lớn có chiều dài 4,50m 

(9 gang tay Như Lai), chiều ngang 3m (6 gang tay Như Lai); khi vấn quanh người thì 

chừa tay bên phải nên gọi là y vai trái. Trong Đại tạng kinh tiếng Khmer, tạng luật thì y 

vai trái (cỡ trung) để sử dụng được trong xứ mình có chiều dài không quá 6 hắc (tương 

đương 3 m), chiều ngang không quá 4 hắc (tương đương 2m). Theo quy định của giới 

luật, thì khi các tu sĩ đi ra đường, áo không được hở vai và tay mà phải kéo vải lên trùm 

cả thân theo một trình tự nhất định: Quàng tấm vải từ sau lưng ra phía trước, hai mép 

vải luồn dưới hai nách, chụm hai mép vỉa trước ngực, cho tay trái vào giữ đoạn vải cách 

ngực khoảng 40cm tạo một khoảng trống trước ngực. Y vai trái thường được dùng khi 

đi ra ngoài khỏi chùa, mặc trong các dịp lễ lớn... 

Khi ra đường, các tu sĩ không được để áo hở vai tay phải, mà phải mặc theo trình 

tự: Quàng tạm vải từ sau lưng ra phía trước, hai mép vải luồn dưới hai nách, chụm hai 

mép vải ở trước ngực. Cho tay trái vào trong giữ ở đoạn vải cách ngực khoảng 40 cm, 

tạo một khoảng trống ở trước ngực, xong lại kéo đoạn vải ấy tì vào và dùng tay phải 

cuộn tròn từ hai mép đầu tấm vải vào dẩn cho đến đoạn tay trái đang giữ, thành một 

cuộn tròn dài thẳng đứng (tay phải cũng tì vải vào ngực mới cuộn dễ dàng được). Sau 

đó nhờ có khoảng trống ở trước ngực, người mặc kéo mép vải trên lên đầu với mục đích 

cho mép vải phía dưới co đến tận mắt cá chân. Tiếp tục vắt cuộn vải lên vai trái, đưa 

luôn dưới cách từ sau ra trước, cánh tay trái cặp chặt lại. Như vậy, cánh tay phải sẽ 

không được tự do cử động bình thường (Trần Hồng Liên, 2000, tr.139). 

Y tăng già lê (Saṅghāṭi) Vải (như y vai trái) xếp kẹp vào nhau 4 lớp (hay 2 lớp) 

dùng để trải nằm và đắp như mền (còn lại 2 lớp dùng may kẹp vào nhau như nốp để chui 

vào ngủ như mùng, nhưng hiện nay đa số Phật tử cúng dường mùng nên y tăng già lê 
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đơn giản đi chỉ còn lại 2 lớp) khi hành tăng sự, Tỳ khưu phải mang y tăng già lê vắt trên 

vai (có khi có y dây ngực buộc lại). 

Theo truyền thống PGNTK, sau ba tháng hạ (từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm 

lịch) là có tổ chức lễ dâng y Kaṭhina. Một trong những lễ lớn và quan trọng của PGNTK. 

Sau thời gian ba tháng an cư trong mùa mưa là lễ kết hạ. Lễ kết hạ đánh dấu ngày chấm 

dứt an cư, tức thời gian không được phép đi ra ngoài của các tỳ kheo. Người theo PGNT 

làm lễ này rất long trọng và gọi là đại lễ Dâng y hay Kaṭhina. Chữ Kaṭhina trong tiếng 

Pāli (tiếng Phạn là Kaṭhinya) không có nghĩa là áo hay dâng y, mà có nghĩa là sự vững 

chắc và trong ngôn ngữ Pāli chữ này có một nghĩa là khung vải hay áo (đầy đủ). 

Theo quy luật an cư cần phải có tối thiểu bốn vị tỳ kheo cho mỗi nhóm gọi là 

tăng, và được hưởng một khúc vải dài độ ba thước. Theo nghi lễ, cả nhóm họp lại để cắt 

may, xong áo thì tặng cho tỳ kheo nào nghèo nhất, hoặc cho người nào thông thái nhất, 

hay lớn tuổi nhất trong nhóm. Khi may xong, áo được căng lên một cái khung (kathina) 

rồi mời mọi người đến chiêm ngưỡng. Áo này được gọi là mahakathina. Sau đó, khung 

căng áo được tháo ra để tượng trưng cho sự nới lỏng một vài giới luật đối với các tỳ 

kheo. Nhưng trước đó trong suốt thời gian an cư, phải giữ khung căng áo nguyên vẹn, 

vì là biểu tượng của giới luật phải giữ gìn. Vì thế, lễ kết hạ của Nam tông mang tên là 

Kaṭhina tức là sự chặt chẽ, vững chắc đúng theo nghĩa của chữ này trong tiếng Phạn và 

tiếng Pāli (Hoàng Phong, 12/2020). (Thật sự từ “Phạn” được kêu trại ra từ chữ “Phạm” 

có nguồn từ “Phạm thiên - Brahma”, tiếng “Phạn” chỉ cho cả Pāli và Saṅskrit, Pāli dịch 

là Nam phạn còn Saṅskrit dịch là Bắc phạn).  

Phật giáo đã tồn tại hơn 2500 năm, có mặt ở nhiều quốc gia và tồn tại dưới nhiều 

nền văn hóa khác nhau, do đó Phật giáo tồn tại một mỗi quốc gia đều có những đặc trưng 

riêng và văn hóa đặc sắc riêng. Nhưng dù có khác nhau như thế nào thì chiếc áo của 

người tu sĩ khóac lên mình có màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau thì ý nghĩa của 

nó vẫn không thay đổi. Chiếc y của người xuất gia Phật giáo biểu trưng cho sự thanh 

bần, đơn giản, và quan trọng nhất là nó có thể kết nối người mặc với các vị thầy bổn sư 

của mình -đức Phật; và chiếc y cũng giúp người khoác lên nó luôn nhớ về bổn phận và 

trách nhiệm của mình. 



 

69 

2.2.1.3 Ý nghĩa của trang phục tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Chiếc y là biểu tượng cho đạo Phật, cho sự mầu nhiệm của Phật pháp. Vì vậy, 

cũng được gắn cho rất nhiều tên gọi cũng như các công dụng khác nhau, mặc dù ban 

đầu, chiếc y chỉ được dùng để che thân, làm chăn đắp hay dùng để ngồi.  

Xét theo góc độ ý nghĩa vật chất, thì chiếc y cà sa được may bằng cách ráp nối 

những mảnh vải vụn lượm lặt lại với nhau. Và hơn thế, khi các chư tăng nhận phẩm vật 

cúng từ phật tử, tùy vào khả năng để có thể mang lại lợi ích và không lãng phí. Đó cũng 

chính là sự đúc kết kinh nghiệm của các hành giả tu lâu năm trong các tu viện thanh tịnh 

phải tự lo lượm vải khâu may y phục cho bản thân mình. Điều đó cũng nói lên ý nghĩa 

khiêm nhường và giản dị của chiếc áo cà sa. Người xuất gia khoác lên người chiếc áo 

cà sa đơn thuần cũng là để tự kiểm chứng chính mình, giúp họ luôn giữ giới, cũng như 

nhắc nhở bản thân không được tà dâm, sát sinh, chiếc áo ấy đem đến sự an lạc và biết 

phát lộ lòng từ bi, giúp tăng trưởng trong tâm thức sự can đảm, tinh tấn, sức mạnh cũng 

như trí tuệ, để vượt qua những chướng duyên trên con đường tu tập. 

Chiếc áo cà sa qua thời gian cũng như không gian đã có những thay đổi để phù 

hợp với điều kiện môi trường khí hậu hay phong tục tập quán của mỗi quốc gia, nhưng 

chắc chắn những biến đổi đó không làm mất đi giá trị biểu trưng và hình tượng tiêu biểu 

của đạo Phật. Chiếc áo cà sa chắc chắn vẫn luôn giữ được truyền thống và phong cách 

hàng ngàn năm của Phật giáo. 

Trong kinh Tâm địa quán thì nêu lên 10 lợi ích của chiếc y cà sa, đó là: Che thân 

khỏi thẹn ngượng; tránh ruồi muỗi, nóng rét; biểu thị các tướng của sa môn; sinh phúc 

cõi phạm thiên; nảy sinh bảo tháp tướng diệt mọi tội; màu không rực rỡ không làm nảy 

sinh lòng ham muốn; vĩnh viễn đoạn trừ phiền não; tiêu trừ tội lỗi, nảy sinh điều thiện; 

như nơi đất tốt có thể làm nảy sinh lòng bồ đề; như giáp trụ, mũi tên độc phiền não 

không làm hại được. Hay như trong kinh Bi Hoa, nêu lên 5 đức của y cà sa là: Trong tứ 

chúng, những điều sai trái nặng nề mà biết một lời tâm niệm kính trọng cà sa thì liền 

được thụ ký tam thừa; thiên long nhân quỷ nếu cung kính cà sa thì cũng được đắc tam 

thừa; quỷ thần cũng như mọi người nếu có được một phần nhỏ của chiếc cà sa cũng sẽ 

được ăn uống no đủ; chúng sinh mắc điều sai trái mà tâm niệm cà sa thì cũng sẽ nảy 

sinh lòng từ bi; giữa nơi chiến trận, có được mảnh nhỏ cà sa, cung kính tôn trọng vật 

báu đó thì luôn được chiến thắng. 

Ngoài những ý nghĩa biểu tượng trên, chiếc y còn mang nhiều ý nghĩa khác 

nhau như: 
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- Ý nghĩa về vật chất: chiếc y được ghép bởi nhiều mảnh vải khác nhau để tạo thành 

vật che thân, với ý nghĩ biến những vật tưởng chừng như không thể sử dụng thành những 

vật hữu dụng. Vì thế, hành động này mang ý nghĩa thể hiện sự tiết kiệm, khiêm nhường. 

- Ý nghĩa tinh thần: chiếc y đã tồn tại qua ngàn năm, đã thể hiện được vai trò của 

mình trong đời sống, vì thế chiếc áo có thể được xem như biểu tượng đại diện cho đạo 

Phật, mang ý nghĩa tâm linh.   

Chiếc y cà sa, từ tác dụng ban đầu là vật thiết yếu của mỗi tu sĩ trong cuộc sống 

tu hành, dùng để phân biệt người tu sĩ Phật giáo với các tôn giáo khác, đã được hình 

tượng hóa và mang một ý nghĩa thiêng liêng, biểu tượng cho những gì trân quý, cao cả 

nhất của Phật pháp và giáo pháp. Chiếc áo cà sa không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà 

đã chuyên chở các ý nghĩa tinh thần, trở thành pháp bảo độ trì cho những người con Phật 

tu hành theo đúng chánh pháp. 

2.2.2 Những biến đổi trong trang phục của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

hiện nay 
Sau ba tháng hạ (từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch) sẽ tổ chức lễ dâng Y 

Kaṭhina. Đây được xem là một trong những lễ lớn nhất và quan trọng nhất của PGNTK. 

Trong dịp lễ này, theo truyền thống thì “Vị sư thọ y chỉ một vị làm lễ thọ y. Ngày xưa 

khó khăn, y áo rất hiếm, nên dâng y chỉ một bộ thôi. Nên một năm, sư nào y áo bị rách, 

cũ,… mà hiểu biết về các điều luật trong lễ dâng y Kathina thì mới được thọ y đó. Còn 

lại thì mấy vị sư kia có khi tu hành suốt đời cũng chưa được thọ bộ y nào hết” (BBPVS 

số 12, Danh N). Còn hiện nay thì phật tử dâng cúng nhiều hơn, thường sẽ dâng cho Hòa 

thượng hoặc sư cả như trường hợp Chùa thứ 5 (An Biên - Kiên Giang) phật tử dâng y 

cho hòa thượng, hòa thượng nhận sau đó phân phát cho các nhà sư trong chùa” 

(BBPVS số 11, Danh Hữu G). 

Ngày xưa, chỉ có phật tử trong phum sróc mới dâng cúng y trong chùa, nhưng 

hiện nay, số lượng phật tử được mở rộng hơn, các phật tử ở các vùng khác cũng đến 

dâng y, phật tử dâng cúng rất nhiều bộ, có chùa hàng trăm bộ,... cho nên các sư trong 

chùa chia nhau mỗi người một bộ, còn lại bao nhiêu để vào kho, số y dư có thể dành 

phân phát cho những chùa khó khăn hơn, hoặc trường hợp y phục của tu sĩ bị hư hỏng 

thì có thể mang ra sử dụng. 

Cũng có trường hợp số lượng dâng y không đủ phân chia cho chư tăng trong chùa 

thì “tăng chúng sẽ phân chia theo hình thức bóc thăm. Nếu số lượng y không đủ thì sẽ 
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bóc thăm, ví dụ như tổng cộng có 40 vị thì trong đó có 10 vị có y và 30 vị không có y” 

(BBPVS số 1, Thạch H). 

Y phục ngày nay các tu sĩ mặc là y phục được quy định trong Luật tạng Pāli dựa 

trên thiết kế như thửa ruộng. Thửa ruộng vốn có nhiều bờ đê, nên y phục cũng có các 

vách ngăn dọc ngang, dài ngắn khác nhau và quy định như sau: y 5 điều (5 khaṇḍa), 

y 7 điều, y 9 điều, y 11 điều. Tuy mỗi y phục có các điều khác nhau, nhưng mẫu y 

phục đều có các khoảng ô như nhau, còn các điều y chỉ dùng cho các vị tu sĩ có chiều 

cao khác nhau.  

Qua khảo sát có thể thấy, tại chùa Kompong, chùa Kompong San… chư tăng 

Nam tông Khmer ở Trà Vinh đa số đắp y 5 điều. Hình thức tam y, quả bát vẫn còn giữ 

nguyên. Các tu sĩ là tỳ khưu trong tâm luôn có Giới, Định, Tuệ, bên ngoài thì có tam y 

và nhất bát. Tam y, nhất bát của đức Phật và Tăng đoàn thời xa xưa, ngày nay PGNTK 

ở Trà Vinh vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn.  

Về màu sắc của y, hiện nay cũng có nhiều biến đổi, qua khảo sát chúng tôi nhận 

thấy hiện nay màu sắc y phục của tu sĩ Nam tông Khmer có các màu sắc như: vàng nghệ, 

màu cam. Đây được xem là 2 màu chủ đạo của các tu sĩ PGNTK. Đặc biệt, qua quá trình 

khảo sát, chúng tôi nhận thấy có một số trường hợp chùa được sư cả quyết định thống 

nhất là sẽ mặc y màu gì như: chùa Sóc Xoài (Kiên Giang), chùa Phnom Kombat (Trà 

Vinh), chùa Kompongduôn (Trà Vinh), v.v... 

Bảng 2.4. Bảng màu sắc trang phục tu sĩ Nam tông Khmer 

 Số phiếu 
Phần trăm 

(%) 

Màu vàng nghệ 18 6.0 

Màu cam 282 94.0 

Tổng 300 100.0 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Theo quy định, hiện nay có một số màu dâng y được, một số màu không được. 

Nhưng có một số màu chủ đạo như: màu cam là màu thống nhất trong toàn quốc, còn 

các màu như nâu, nâu-đỏ thì đa số là các sư bên Myanmar hoặc sư Nam tông Kinh sử 

dụng. Giáo hội PGVN cũng thống nhất: sư Nam tông Khmer vấn y màu cam. Đức Phật 

quy định một số màu không được mặc như xanh, màu đen, màu sen,… Trong Tạng Luật 

quy định rõ ràng, về phần y áo. “Trong chùa sư cả quy định cho các sư chỉ mặc 1 màu. 
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Ở chùa khác thì có sư mặc màu này, màu kia theo sở thích của các sư. Nhưng ở chùa 

này thì chỉ quy định một màu, là màu cam” (BBPVS số 9, Danh B). 

“Sư thấy đa số người Campuchia, người Thái là màu vàng nghệ, Thiền Tông 

thường mặc đồ đen, Myanmar thường hành thiền nhiều nên mặc đồ đen. Ở trong rừng, 

cho nên mặc đồ đen ít dơ. Chùa Sóc Xoài quy định màu áo vàng nghệ. Sở dĩ sự phân 

biệt các màu áo khác nhau tại vì ở các trường thiền khác nhau. Hay ở Kiên Giang 

thường mặc đồ vàng nghệ. Nhưng ở một số chùa thấy màu nào thích thì mặc. Đúng ra 

trang phục rất đơn giản, chủ yếu là cái tâm” (BBPVS số 11, Danh H.G). 

Ngày xưa, theo phong tục tập quán truyền thống, các sư ra ngoài không được đội 

nón, không mang dù (đầu đội trời, chân đạp đất). Tuy nhiên, thời gian gần đây, khá 

nhiều sư sử dụng dù che khi đi đến nhà Phật tử nhận vật thực, không đi khất thực nữa; 

khá nhiều sư sãi sử dụng dép chứ không đi chân đất nữa. Theo chúng tôi nhận thấy, việc 

tu sĩ Nam tông Khmer mang dép khi đi khất thực hay đi ra ngoài nó mang cả hai ý nghĩa 

thuận lợi và khó khăn. 

“Về mặt thuận lợi vì ngày xưa các vị tu sĩ tu hành ở trong rừng, khất thực xong 

ngồi dưới gốc cây để thọ thực, ngồi thiền. Còn thời đại ngày nay, nếu các sư đi cúng, đi 

trai tăng mà không mang dép, chân mình dính bùn, mình bước lên nhà, thì khi đó chân 

mình dơ, người ta bảo mình không vệ sinh, mà không vệ sinh thì phạm luật còn gì nữa. 

Ngoài ra, ngoài đường hiện nay có rất nhiều thứ nguy hiểm như kim tiêm, đinh, ... rất 

nguy hiểm cho mình. Về mặt hạn chế, nếu đi khất thực mà mang dép thì mình không 

chánh niệm được. Lý do đi mang dép thì cách với đất, không cảm nhận được sự nóng 

lạnh. Do vậy, đi không mang dép là để cảm nhận được điều đó. Đúng ra đi khất thực là 

đi hành thiền. Đi chân không để mình cảm nhận và hiểu biết sự thay đổi của tâm, sự 

thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài tác động vào da, vào mắt, tai, lưỡi, thân thể. Đó là 

đang học thiền” (BBPVS số 11, Danh H.G) 

Ngoài ra, vật dụng không thể thiếu của các tu sĩ khi đi ra ngoài là cây dù. Ngày 

xưa, khi các tu sĩ đi ra ngoài khi chưa có dù, thì che bằng lá thốt nốt. Tuy nhiên, hiện 

nay khi đời sống xã hội phát triển thì cây dù là vật dụng hữu ích cho các sư để che nắng, 

che mưa, bảo vệ sức khoẻ của chính bản thân mình. Vì thế, hiện nay trong luật Phật giáo 

đã cho tu sĩ sử dụng dù khi đi ra đường, nhưng tùy theo màu, không được sử dụng những 

màu sắc quá rực rỡ mà giới luật cấm kỵ. Đặc biệt, khi các tu sĩ đi xe máy, thì phải đội 
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nón bảo hiểm, để đảm bảo đúng luật an toàn giao thông đường bộ. Nên rất cần thiết có 

thêm sự nhắc nhở từ phía Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, của Mặt trận Tổ quốc cấp địa 

phương lưu ý nhắc nhở tu sĩ. 

Trên đây, chúng tôi đã trình bày một số biến đổi (thay đổi phần nào) trong các 

hoạt động của tu sĩ thuộc hệ thống PGNTK, chúng tôi có xem xét, đối chiếu một số nét 

của các hệ phái Phật giáo khác, cũng như một số chùa của tu sĩ PGNTK ở nhiều địa 

phương khác nhau. Những biến đổi ấy không quá xa rời đối với giới luật căn bản của 

PGNT, mà chủ yếu là những biến đổi có tính đơn giản hóa, chẳng hạn như: việc trì bình 

bát đi khất thực thì nay ít đi hơn, bởi có phước báu lợi lộc phát sinh do Phật tử phát tâm 

cúng dường đến chùa (nằm trong 4 điều nương nhờ mà đức Phật đã quy định); Y cụ 

không còn đi Paṃsukūla - đầu đà quán niệm rãi tâm từ để lượm vải phấn tảo nữa, mà 

thọ nhận phần phước báu lợi lộc phát sinh do Phật tử phát tâm mang đến chùa cúng 

dường; Thuốc trị bệnh không còn sử dụng nước tiểu bò đen pha với thuốc uống nữa, mà 

thọ nhận phần phước báu lợi lộc phát sinh do Phật tử phát tâm cúng dường bằng những 

tân dược hiện đại…để trị bệnh; cũng như nước giải khát được thay thế bằng các loại 

nước trà, cà phê, nước ngọt, nước trái cây ép…. thay vì chỉ sử dụng 5 loại đồ uống: mật, 

đường, sữa đặc, sữa lỏng, dầu như trong giới luật căn bản đã quy định theo như 4 điều 

tiền giáo huấn tân Tỳ khưu (Atirekalābha - phước báu lợi lộc phát sinh).  

Tùy theo thời gian, không gian, hoàn cảnh xã hội, Phật giáo có thể bị biến đổi 

hoặc thậm chí bị biến dạng cho phù hợp với mức sống, tín tâm của tứ chúng (nhân dân), 

nhưng hành trì trong đạo Phật là tùy duyên bất biến để mang lại lợi lạc cho chúng sanh. 

Lời dạy của đức Phật là làm cho chúng sanh được lợi lạc, hạnh phúc trong thời hiện tại, 

không nuối tiếc quá khứ, không mong cầu viễn vông, dấn thân vào phục vụ nhân quần 

xã hội không ngại khó khăn, gian khổ mà không xa rời mục đích “cứu nạn cứu khổ”, đó 

cũng là mục đích chính của đạo Phật. 

2.3 ĐI LẠI 
2.3.1 Phương thức đi lại truyền thống của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Đối với tu sĩ PGNTK, người xuất gia vào chùa tu hành, hàng ngày ngoài việc học 

chữ, đọc kinh kệ, học giáo lý đạo đức kinh…, họ còn phải đi khất thực. Khất thực trở 

thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của PGNTK.  

Trong bộ kinh Chơn lý có định ra 26 phép phải thực hành trong khi đi khất thực. 

Nội dung chủ yếu đề cập đến số người đi (lúc nào cũng là hai người trở lên, không đi 

một mình), thời gian đi (từ sáng sớm đến ngọ), cách đi (hai người đi hàng một, cách 
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khoảng nhau 2 mét, khi đi nhìn xuống, người lớn tuổi đi trước…), địa điểm đi 

(không được vô chợ, phải đi vào xóm và không được chen lấn), không nhận tiền, gạo…, 

trang phục khi đi (vấn thượng y trùm kín, không được chống gậy, che dù…), không được 

nói chuyện trong khi đi, không ngó liếc hai bên, không tìm lắng nghe chuyện người khác 

ngoài phố…(Nam Thiên, 11/2020) 

Việc đi khất thực của tu sĩ bao giờ cũng diễn ra vào buổi sáng, dù mưa hay nắng, 

cứ vào khoảng từ 9h - 12h là sư sãi từ các ngôi chùa bắt đầu chuyến hành trình đi khất 

thực qua các phum, sróc và kết thúc vào trước giờ ngọ. Số sư sãi tham gia khất thực 

nhiều hay ít, tùy thuộc vào sự sắp xếp của mỗi nhà chùa, nhưng cách thức đi và nhận 

thức ăn từ bá tánh thì giống nhau. Có thể đi một mình hay đi thành từng nhóm, Người 

sau đi theo người trước, khi một người dừng thì những người còn lại cũng đều dừng 

theo, tạo nên một quy tắc, một ý thức tập thể. Các nhà Sư bước đi nhẹ nhàng trong im 

lặng, thong thả với chánh niệm cầu xin pháp nơi Đức Phật và nguyện mọi điều tốt đẹp 

sẽ đến đối với bá tánh; đi bằng chân đất, đầu không được che, đi theo thứ tự, từ nhà này 

sang nhà khác, không được phân biệt lựa chọn, mặt nhìn thẳng, mắt nhìn xuống và yên 

lặng đứng đợi trước mỗi cửa nhà để xem thức ăn có được đặt vào bình bát không?. Tất 

cả đều đi chân không (không giầy, dép), đầu để trần, theo hàng dọc, lặng lẽ không trò 

chuyện, không nhìn qua ngó lại, phía trước ngực là một cái bình bát.  

Các thí chủ chỉ cúng dường những thức ăn đã được nấu sẵn, không cúng dường 

các vật liệu chưa được làm thành món ăn, chẳng hạn như cúng cơm chứ không cúng 

gạo, cúng món rau xào chứ không cúng bó rau chưa nấu chín,... Nếu chưa đủ dùng, các 

tu sĩ sẽ tiếp tục đi theo hàng dọc đến nhà bên cạnh nhưng không được phép đi quá bảy 

nhà. Chư vị cũng không được phép bỏ sót nhà nào, hoặc dành ưu tiên cho phố ở các thị 

trấn mà bỏ nhà ở vùng hẻo lánh, chọn gia chủ giàu có mà bỏ những gia đình nghèo khó, 

tất cả đều phải được tạo cơ hội đồng đều để gieo trồng phước duyên.  

2.3.2 Những biến đổi trong phương thức đi lại của tu sĩ Phật giáo Nam tông 

Khmer hiện nay 

Hiện nay, việc đi lại của tu sĩ PGNTK cũng có nhiều biến đổi so với trước đây. 

Nếu như trước đây, tu sĩ chỉ được phép đi bộ, nhất là khi đi khất thực thì phải “đầu đội 

trời, chân đạp đất” thì ngày nay, tại một số chùa đã có sự chuyển biến trong việc tổ chức 

và cách thức khi đi khất thực và việc các tu sĩ dùng phương tiện giao thông trong đi lại.  
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Đối với một số chùa nằm trong khu vực đô thị, có số lượng tu sĩ đông, hoặc chùa 

cách quá xa nhà phật tử, thì việc đi khất thực có thể đi bằng xe ôm hoặc xe taxi để mỗi 

ngày có thể lấy lượng thức ăn lớn về cho các tu sĩ kịp thời gian dùng bữa trước giờ ngọ. 

Những chùa trong khu vực thành thị, vì đa số các sư ở các tỉnh xa về đây tu học nên đa 

số phật tử thường cúng dường chư tăng bằng tiền mặt để các sư thuận tiện trong việc độ 

thực. Nếu không cúng dường tiền mặt thì các Phật tử trong khu vực tự phân công nhau 

mỗi ngày đều đến dâng vật thực cho chư tăng, tiêu biểu như chùa Pitu Khôsa Răng Sây 

(quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), chùa hiện tại cũng là nơi lưu trú cho các tu sĩ khắp các 

tỉnh miền Tây về Cần Thơ tu học. Do thời gian tu học xuyên suốt, nên chùa không thể 

duy trì việc đi khất thực theo truyền thống, nên phật tử quanh vùng phân công nhau dâng 

vật thực cho quý sư mỗi ngày. 

Theo kết quả khảo sát, khi được hỏi các sư đi khất thực có đi bằng phương tiện 

khác mà không đi bộ hay không? Có đến 75% ý kiến trả lời là có, 15% trả lời không và 

10% cho ý kiến khác. Trong đó ý kiến khác cho rằng vì nhiều lý do khách quan và chủ 

quan nên phật tử mang lương thực vào chùa nấu ăn cho các sư. 

Một số chùa nằm ở vùng ven ngoại thành, huyện, xã thì vẫn còn bảo lưu những 

yếu tố giới luật truyền thống là đi khất thực bằng chân đất. Riêng ở một số khu vực khá 

xa, nhà phật tử cách chùa từ 2km – 3km, đa số các phật tử cử người mang xe đến chùa 

đón sư đến nhà phật tử nhận thức ăn. Tuy nhiên, khi gần đến nhà Phật tử, các sư xuống 

đi bộ chân đất, tay ôm bình bát trang nghiêm đúng như giới luật quy định về khất thực, 

tiêu biểu như ở chùa Kompong (Chùa Ông Mẹt, Trà Vinh). Trước đây, các sư trong chùa 

vẫn đi bộ chân đất khất thực trong phum sróc. Nhưng, khoảng 5 năm trở lại đây, do quy 

hoạch đô thị, nhà ở của Phật tử quanh chùa đều di dời sang nơi khác, xung quanh chùa 

hiện tại chỉ là các cơ quan, trụ sở, văn phòng.... Do đó, để đi khất thực, các sư phải thuê 

xe ôm xuống nhà phật tử. Không chỉ riêng chùa Kompong TP. Trà Vinh, mà một số 

chùa khác như Phnokombut (Châu Thành, Trà Vinh) cũng thực hiện như thế.  

Tại Kiên Giang, chùa Keomunivansa “Thôn Dôn” (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

và chùa chùa Sóc Xoài (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) do vị trí địa lý ngăn cách bởi 

sông nước hoặc đường bộ còn hạn chế, các sư phải sử dụng xuồng, đò để rút ngắn thời gian 

di chuyển.  

“Do ngày xưa là chưa có lộ làng, chưa có thông suốt lộ đal như bây giờ đâu, nó 

chưa có phát triển, nó đứt đoạn, phải bắt cầu khỉ, phải bắt cầu dừa, rồi phải lội sình lội 
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bùn, cho nên người ta phải đi bằng xuồng. Đi bằng xuồng tốn nhiều người lắm, phải ít 

nhất là 03 người, 1 người ở giữa ôm bình bát còn 02 người là người mũi người láy để 

bơi xuồng đánh kẻng. Đi tới đâu đánh tới đó, để cho người ta biết là sư tới rồi, để đem 

đồ xuống cúng, với thứ hai là 2 người kia phụ cho ông ngồi ở giữa đó, đó là đồ kho đồ 

canh đồ á, người ta cúng cái gì theo từng món, từng món để đừng lộn xộn, để đem về 

mình dùng á, kho đổ theo kho, canh đổ theo canh” (BBPVS số 11, Danh H.G). 

Bảng 2.5. Phương tiện di chuyển chủ yếu khi đi khất thực 

 Số phiếu Phần trăm 

Xe Honda 213 71.0 

Xe hơi 6 2.0 

Xe đạp 7 2.3 

Đi xuồng 62 20.7 

Phật tử đến chùa chở 12 4.0 

Tổng 300 100.0 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Qua kết quả khảo sát, việc sử dụng phương tiện giao thông trong việc đi khất 

thực ngày càng phổ biến. “Ngày xưa, tu sĩ PGNTK đi khất thực bằng chân đất vì thiếu 

phương tiện, máy móc, chưa phát triển, thậm chí trong lịch sử vua chúa, quý tộc cũng 

không có phương tiện đi lại phát triển như bây giờ. Mình người tu làm gì có phương 

tiện để mà đi, cho nên buộc đi bằng chân đất. Từ đó các vị cố gắng tu luyện cho có thần 

thông để mà đi” (BBPVS số 7, Danh SP). Ngày nay, vì nhiều lý do khác nhau, nên việc 

kết hợp các phương tiện đi lại với quy định đi khất thực truyền thống đã trở thành một 

biến đổi tất yếu trong quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 

“Trong Phật giáo nguyên thủy, một tu sĩ không thể chạy xe. Đi đâu nhà sư phải 

được Phật tử chở xe, chứ không được chạy xe. Vì lái xe cũng được cho là nguy hiểm đến 

tính mạng của người, đó là sự vi phạm với giới luật. Có thể gây nguy hiểm đến tính 

mạng con người - tùy theo trường hợp đặc biệt, ví dụ như bệnh không ai chở đi thì được 

quyền chạy xe” (BBPVS số 11, Danh H.G) 

Một điều đáng lưu ý là, dù dùng phương tiện nào thì quý sư đều không trực tiếp 

cầm lái mà luôn được Phật tử hoặc người khác chở đi. “Việc tự chạy xe trong luật cũng 

không quy định. Tại vì ngày xưa cũng đâu có xe đâu mà chạy. Nói cho cũng không được, 
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mà không cho cũng không đúng. Bây giờ nói không chạy xe thì nói theo điều nào? Cho 

nên nếu mà có quy định thì quy định sau này thôi. Bên Mỹ và Singapore thì tự chạy xe, 

Phật tử không rãnh để đi rước, vì công ăn việc làm. Muốn đi tự mà đi. Chứ không ai 

rảnh để rước mình” (BBPVS số 8, Lý H). 

Cũng có một số chùa tổ chức đi khất thực bằng đò, như trường hợp tại chùa Thôn 

Dôn (TP. Rạch Giá, Kiên Giang) các sư tự cầm lái đò để sang sông để đi khất thực, vì 

đò của nhà chùa vừa là phương tiện để các sư di chuyển, mà còn giúp bà con trong vùng 

qua sông thuận lợi. Tuy nhiên, trường hợp các tu sĩ tự cầm lái xe hoặc lái đò không được 

khuyến khích, hay tại một số nơi là điều cấm kỵ, vì các tu sĩ cho rằng nếu quý sư trực 

tiếp cầm lái sẽ có thể gây ra nghiệp sát sinh, vì trên đường di chuyển sẽ làm chết nhiều 

côn trùng hoặc nếu có gây ra tai nạn thì sẽ phát sinh nhiều việc phiền toái không hay 

xảy ra, nên tu sĩ vẫn không tự cầm lái xe hay lái đò là hay nhất.  

Đặc biệt, một sự chuyển đổi có chiều hướng gia tăng hiện nay là tại một số chùa 

trong quá trình chúng tôi đi khảo sát có xe hơi riêng. Hầu hết các chùa có xe hơi riêng 

thường là những chùa nằm trong vị trí khá xa trung tâm thành phố và sư trụ trì cũng là 

thành viên trong giáo hội, nên cần có phương tiện để lo phật sự. Xe hơi trong chùa do 

Phật tử đóng góp, “Sư cho các sư trong chùa đi học bằng lái chạy. Sau này đi gần thì 

do các sư chạy rước đi công tác Phật sự. Còn nếu các sư hoàn tục thì có cái bằng đó đi 

chạy taxi cũng như tạo công ăn việc làm. Nếu đi xa thì gọi tài xế. Cho các sư trẻ tự lái 

xe hơi vì không phạm giới. Các vị hòa thượng Phật giáo ở Việt Nam giữ truyền thống 

giới luật không giết người. Do vậy, khi chạy xe lỡ có gây tai nạn chết người là đã phạm 

đại giới”. (BBPVS số 11, Danh Hữu G) Tuy nhiên, việc chùa có xe hơi riêng cũng gặp 

phải những ý kiến trái chiều, vì theo truyền thống thì các tu sĩ tu khổ hạnh, sống bằng 

việc đi khất thực, ngày nay các sư tự chạy xe hơi riêng cũng không đúng với lẽ của nhà 

Phật, “hình ảnh tu sĩ PGNT đi xe này kia thấy sang trọng quá, mình là người nghèo - 

bần tăng, chỉ có quả bát, y, đi khất thực nuôi mạng sống hằng ngày, còn bây giờ dùng 

phương tiện sang trọng, hiện đại quá sợ Phật tử mất niềm tin nơi đạo Pháp” (BBPVS 

số 12, Danh N). Do vậy, các tu sĩ cũng hơi e dè trong sử dụng phương tiện hiện đại. Đó 

là những phát triển trong giới hạn. Điều nào Phật cấm thì cũng không ai dám làm.  

Tóm lại, việc đi lại của tu sĩ Nam tông Khmer, đặc biệt là trong việc đi khất thực 

đã có nhiều thay đổi so với trước. Việc khất thực theo luật định xưa kia quanh phum 

sróc hiện nay khó thực hiện. Việc này đưa đến vấn đề nề nếp trì bình khất thực khó được 
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tiếp tục. Do ngày nay các tu sĩ, đặc biệt là các tu sĩ trẻ, bận học tập trung, không có thời 

gian đi khất thực. Việc khất thực hiện nay chủ yếu dựa vào các Wên là chính. Vì thế 

việc đề cử, phân công các nhà sư đi nhận vật thực từ các hộ gia đình thuộc các Wên 

trong phum sóc đã trở nên phổ biến. Sự thay đổi phương cách khất thực này tùy thuộc 

từng tỉnh, từng vùng mà có sự khác biệt về thời gian và cách thực hiện. Như vậy, sinh 

hoạt trong đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ Nam tông Khmer, đặc biệt là việc đi khất 

thực đã có những biến đổi, không còn là một trong những hoạt động chủ yếu của các sư 

sãi Nam Tông. Đi khất thực, nhằm rèn luyện lòng vị tha, hạnh bố thí cho tín đồ chỉ còn 

được giữ lại như một tập tục truyền thống. Vài chùa đã không còn thực hiện việc khất 

thực nữa! Việc khất thực trong các ngôi chùa Khmer đang chuyển dần sang sinh hoạt tự 

túc thức ăn và tự túc nấu ăn trong chùa. 

2.4 CƯ TRÚ 
2.4.1 Các yếu tố cứ trú truyền thống của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

Thời xưa, các tu sĩ PGNTK thường sống lấy gốc cây cổ thụ, một tảng đá hay 

hang núi làm nơi ăn chốn ở qua ngày. Về sau, các mạnh thường quân là những người 

mộ đạo giàu có, những người mến mộ đức hạnh của đức Phật và tăng chúng ở Ấn Độ đã 

dâng một số lâu đài, khoảng đất hay tự mình xây các công trình mang tính chất kiên cố, 

gọi là tinh xá, để làm nơi trú ngụ và hành đạo cho tăng chúng. 

Từ điều kiện tự nhiên và sự gia tăng số lượng tu sĩ là một trong những nguyên nhân 

chính dẫn đến việc từ di chuyển khắp nơi, lấy các vật tự nhiên như gốc cây hang đá trú 

ngụ đến trú tại các cơ sở cố định, tiến đến sống định cư, hình thành các cơ sở tôn giáo.  

Thời tiết Ấn Độ không cho phép các tu sĩ khất thực quanh năm. Mùa mưa kéo 

dài suốt ba tháng, từ khoảng tháng sáu dương lịch. Mưa rả rít cả ngày, nước dâng lên 

khắp đồng, đường đi, gốc cây, hang núi,... Mọi hoạt động trồng trọt buôn bán đều ngưng 

trệ. Do đó, các tu sĩ không thể nào đi khất thực, mà phải tìm nơi ẩn trú, hình thành nên 

mùa an cư kiết hạ (vassa) mà đến nay vẫn còn lưu giữ ở cả PGNT lẫn Phật giáo Bắc 

tông. Khi số lượng tăng đoàn ngày càng tăng, giới luật dần hình thành thì nhu cầu tập 

trung quanh đức Phật để nghe thuyết giảng và tuyên đọc giới luật cũng tăng. Việc tụ họp 

tại một nơi không gian nhỏ hẹp như hang núi, gốc cây không thể đủ sức chứa và cũng 

bất tiện trong việc đi lại. Vì vậy, các túp lều có không gian làm chỗ ở, chỗ hội họp đơn 

sơ dần được hình thành theo từng khu vực riêng. Ở vùng quê, loại trú xứ này gọi là 

Āvāsa với thiết kế đơn giản bằng gỗ, tre, lá, bùn,... Ở thành thị, loại này được gọi là 
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Ārāma với thiết kế khang trang, rộng rãi, tiện nghi thường nằm trong một vườn cây do 

các trưởng giả giàu có dâng cúng tạm thời hay vĩnh viễn. Ban đầu các trú xứ này chỉ 

dùng trong 03 tháng an cư, nhưng dần trở thành nơi lưu trú cố định và được ấn định 

cương giới (Sīmā). Kinh sách Phật giáo đã ghi nhận một số tinh xá nổi tiếng như tinh xá 

Trúc Lâm (Veluvana) do vua Tần Bà Sa La (Bimbisāra rāja) dâng cúng; tinh xá Kỳ Bạt 

(Jivakarāma) do nhà y học Jivaka dâng cúng; tinh xá Kỳ Hoàn (Jetavanarāma) do trường 

giả Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) dâng cúng; tinh xá Cù sư la (Ghositarāma) do trường 

giả Ghosita dâng cúng,... Từ những tinh xá trên, đã hình thành chùa chiền mãi cho đến 

tận hôm nay. Một số chùa trên còn tồn tại cho đến nay, nhưng chỉ là di tích của Phật 

giáo xa xưa.  

Việc hình thành các tinh xá không phải nhằm mục đích cải thiện đời sống vật 

chất cho tăng chúng hay phô trương tăng đoàn, mà nhằm tạo điều kiện gần gũi với dân 

chúng, có thời gian tu học gần gũi giữa thầy trò và thuận theo điều kiện tự nhiên. Mọi 

sinh hoạt trong tinh xá vẫn đơn giản, đạm bạc và khất thực vẫn là điều cơ bản. Có thể 

nói, từ khi có tinh xá, Phật giáo dần có hệ thống tổ chức, hình thành nên nhiều truyền 

thống riêng của mỗi tinh xá ở mỗi vùng. 

Theo PGNTK, chùa là nơi sinh hoạt tôn giáo, là nơi dạy chữ Khmer, là nơi tu 

hành, sinh hoạt tôn giáo, cũng là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer. 

Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cuộc sống của người Khmer đều gắn chặt với ngôi 

chùa Khmer. Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong các hoạt động lễ hội 

văn hóa cộng đồng đều được tổ chức ngay tại chùa. Trong các lễ hội của cộng đồng 

(hoặc có nguồn gốc từ Phật giáo, hoặc có nguồn gốc từ dân gian) đều thể hiện rõ rệt vai 

trò của nhà sư và ngôi chùa Khmer. Vì vậy, từ rất lâu, chùa trong tâm thức của người 

dân Khmer và tu sĩ, có vai trò cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ là nơi tu hành của các 

vị sư sãi, là nơi làm lễ của người Khmer,... mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa 

truyền thống.  

Chùa Khmer không chỉ là nơi thực hành các nghi lễ Phật giáo, mà còn là nơi diễn 

ra các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn bó sâu sắc với cuộc sống thường nhật của mỗi 

người dân. Tại mỗi phum, sóc của người Khmer đều có chùa để dân chúng trong phum, 

sóc đến tụng kinh, thờ Phật, thực hành các nghi lễ tôn giáo. Ngôi chùa có một vị thế rất 

vững chắc trong đời sống xã hội và tâm thức của người Khmer. 
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 Có thể nói, ở đâu có người Khmer sinh sống, ở đó có chùa chiền và nhà sư. Ngôi 

chùa không những là nơi chứa đựng những giá trị tâm linh sâu sắc, nơi sinh hoạt tôn 

giáo, mà còn là một trung tâm văn hóa của cộng đồng cư dân trong khu vực. Chính tại 

nơi đây, chư tăng và đồng bào Khmer được vui chơi giải trí sau những giờ lao động vất 

vả, được học Phật pháp, học chữ, học làm người, để rồi biến chùa thành một ngôi trường 

thanh khiết mà thật đỗi gần gũi. Hơn thế, ngôi chùa còn như một biểu trưng văn hóa của 

người dân Khmer trong khu vực với những phong cách kiến trúc, điêu khắc hết sức độc 

đáo, chứa đựng trong đó những giá trị mỹ thuật đặc hữu của miền đất này. Không chỉ 

gắn bó với chùa từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, mà ngay cả lúc về già và khi 

chết đi, mọi buồn vui của cuộc đời mỗi người Khmer đều được gửi gắm ở chùa. Không 

ở đâu khác, chùa là nơi cất giữ hài cốt những người đã khuất. Với tất cả những giá trị 

đó, chùa thực sự trở thành một không gian thiêng liêng mà gần gũi đến lạ kỳ trong tâm 

thức mỗi người dân Khmer ở Nam Bộ. 

2.4.2 Những biến đổi trong hình thức cư trú của tu sĩ Phật giáo Nam tông 

Khmer hiện nay 

PGNTK giữ gìn và kế thừa truyền thống từ thời đức Phật cho đến nay. Tuy nhiên 

với sự phát triển kinh tế, thay đổi về môi trường tự nhiên, văn hóa địa phương, điều kiện 

sinh hoạt, đã tác động và làm thay đổi ít nhiều đến những truyền thống trên. 

Nếu như trước đây, chùa được hình thành giữa phum sóc, các thanh thiếu niên 

Khmer đến tuổi đều xuất gia trong thời gian 03 năm để báo hiếu ân cha mẹ. Do đó, trong 

chùa ngoài sư trụ trì luôn có các tăng sĩ tu học là người thuộc phum sóc đó. Mọi sinh 

hoạt đều diễn ra dưới mái chùa từ tu học, thực hành các nghi lễ, tổ chức các lễ hội,... 

Ngôi chùa thật sự là trung tâm văn hóa, nơi sinh hoạt và diễn ra mọi hoạt động của cộng 

đồng người Khmer. Thế nhưng hiện nay, một số chùa chỉ là nơi cư trú tạm thời, nơi lưu 

lại một thời gian ngắn trong thời gian tu học cho một số tăng sĩ. Hiện nay, do nhu cầu 

học tập tập trung và để thuận tiện cho việc tu học, tăng sĩ ở khắp các tỉnh miền Tây 

thường tập trung về các chùa ở trung tâm thành phố, như Thành phố Cần Thơ để tham 

gia các chương trình học ở Học viện PGNTK hoặc tham gia các chương trình học tại 

các trường đại học khác. Ngoài ra, tại Cần Thơ còn có Học viện Phật giáo và nhiều 

trường Đại học khác thì một số tu sĩ chùa khác, tỉnh khác, đến lưu trú để học tập trong 

một thời gian nhất định. Ví dụ như chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều – thành 

phố Cần Thơ). Lý giải cho hai hiện tượng trên phải xét đến nhu cầu thực tế và những 

thay đổi trong suy nghĩ của các tăng sĩ. Ngoài tu học giáo lý cơ bản tại chùa ở địa 
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phương, nhu cầu học thêm Pāli, những kiến thức phổ thông, ngành nghề chuyên môn 

của tăng sĩ ngày càng cao. Điều này không còn là nhu cầu mà trở thành là yêu cầu chung 

của xã hội đối với các tu sĩ.  

Hiện nay, các thanh thiếu niên người Khmer khi xuất gia, ngoài tâm lý xuất gia để 

báo hiếu, thì các vị luôn ý thức thời gian xuất gia là thời gian học tập, rèn luyện để có 

được ít nhất một nghề để tiếp tục cuộc sống, tự lo cho mình và gia đình sau khi hết thời 

hạn xuất gia. Còn vị nào muốn tiếp tục với lý tưởng tìm cầu chân lý thì lại càng phải tinh 

tấn nghiên cứu Phật học và cũng cố gắng học tập một bằng cấp ở ngành nghề khác, thường 

là luật, văn hóa,... Chính vì lý do này, mà đa số các tu sĩ bắt buộc phải di chuyển đến các 

chùa khác, các chùa tại các trung tâm thành phố lớn, để tu tập và nghiên cứu. 

Việc di chuyển tu sĩ từ chùa này sang chùa khác dẫn đến hiện tượng một số chùa 

chỉ có sư trụ trì, còn lại đều là các tăng sĩ ở nơi khác đến lưu trú. Điều này xảy ra phổ 

biến ở các chùa tại các thành phố trung tâm và những tỉnh có các cơ sở đào tạo. Tại đây, 

do quá trình cộng cư và tác động của quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch dân cư, chùa PGNT 

lại nằm trong khu vực sinh sống của cộng đồng các dân tộc khác như người Hoa, người 

Kinh.. nên không có ai đến để xuất gia theo truyền thống như người Khmer. Họ chỉ đến 

lễ Phật viếng chùa, có chăng là phụ giúp làm công quả. Vấn đề đặt ra là nếu vị trụ trì ở 

tại chùa đó viên tịch, hoàn tục hoặc di chuyển đến một chùa khác, thì giáo hội phải tìm 

vị khác thay thế. Vị sư thay thế khả năng cũng là di chuyển từ một ngôi chùa khác đến. 

Việc di chuyển như thế ít nhiều ảnh hưởng đến việc tu tập của các sư và quản lý chùa. 

Với sự phát triển của kinh tế, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các bộ 

ngành liên quan và Phật tử, nhiều ngôi chùa PGNTK được trùng tu sửa chữa nhiều công 

trình như sala (tại các chùa....), tu sửa chính điện (tại chùa....), xây dựng các công trình 

khác như nhà thuốc nam, lớp học,... Việc trùng tu và xây mới nhiều công trình giúp các 

tu sĩ có điều kiện tu học tốt hơn, nhà chùa có nhiều hoạt động hoằng pháp và giúp đỡ 

Phật tử, người dân địa phương được dễ dàng hơn. 

Một thay đổi nhỏ về cư trú của PGNTK ở Tây Nam Bộ hiện nay là bên cạnh các 

công trình như chính điện, sala (giảng đường, trai đường), cổng,... nhiều chùa còn xây 

dựng thêm nhà bếp. Vốn trước đây chùa không có nhà bếp, nhưng do việc khất thực và 

ăn uống thay đổi, nhà chùa có thể nấu cháo để dùng bữa sáng hay một số Phật tử đến 

chùa nấu ăn để tiện dâng vật thực, nên chùa phải xây dựng thêm nhà bếp. Việc thay đổi 

này không ảnh hưởng nhiều đến đời sống tu tập của các tu sĩ, mà đây là biểu hiện của 

sự thích nghi, thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế. 
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Tóm lại, về cư trú, PGNTK có những thay đổi chính là việc di chuyển đến các 

chùa khác để tu tập thuận tiện, một số chùa chỉ có sư trụ trì mà không có các tu sĩ khác. 

Những thay đổi này nhìn chung đều tích cực, thể hiện tính chủ động linh hoạt thích nghi 

với điều kiện sống thay đổi. Tuy nhiên, về lâu dài cần có biện pháp hỗ trợ các chùa chỉ 

có một sư trụ trì để có thể duy trì hoạt động tại các ngôi chùa trên. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 
Phạ ̂t giáo Nam to ̂ng Khmer ngày càng có vị trí quan trọng, vì nó kho ̂ng chỉ 

ảnh hu ̛ởng đến mọ ̂t bọ ̂ phạ ̂n, mà gần nhu ̛ cả cọ ̂ng đồng dân tộc Khmer. Trong bối 

cảnh ấy, chính sách to ̂n giáo, da ̂n tọ ̂c của Đảng và Nhà nu ̛ớc ta ngày càng trở ne ̂n 

cởi mở, tho ̂ng thoáng hơn, tạo điều kiẹ ̂n cho các to ̂n giáo, trong đó có PGNTK ngày 

càng nhạ ̂p thế, họ ̂i nhạ ̂p sa ̂u vào đời sống xã họ ̂i, phát huy truyền thống nhạ ̂p thế của 

mình, tích cực góp phần vào viẹ ̂c củng cố bản sắc va ̆n hóa da ̂n tọ ̂c, thúc đẩy cọ ̂ng 

đồng ngu ̛ời Khmer phát triển hòa cùng sự phát triển chung của đất nu ̛ớc và nha ̂n 

loại.  

Trong bối cảnh, xã hội phát triển, việc giữ gìn một truyền thống nguyên bản 

của một tổ chức tôn giáo như ở nước ta hiện nay là một bài toán trăn trở cho các nhà 

hoạt động tôn giáo. Tôn giáo phải chuyển mình để thích nghi với môi trường xã hội 

phát triển và để tồn tại phù hợp với quy luật chung. Đó là những vấn đề chung mang 

tính kinh tế - xã hội của cả cộng đồng, chứ không riêng cá nhân nào, cộng đồng tu sĩ 

PGNTK cũng vậy.  

Trải qua quá trình thời gian dài, xã hội đã có nhiều biến chuyển, cuộc sống của 

người dân cũng đã khác xưa, các điều kiện về kinh tế, xã hội ngày càng thay đổi. Chính 

trong sự thay đổi đã dẫn đến sinh hoạt đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ PGNTK cũng 

chuyển đổi, đời sống vật chất của tu sĩ cũng đã chịu những tác động không nhỏ, từ đó 

dẫn đến nhiều sự biến đổi so với trước kia, mà nguyên nhân chủ yếu tác động từ khách 

quan và chủ quan. Đô thị hóa hiện nay đang là một xu hướng tất yếu của quốc gia trong 

bối cảnh phát triển xã hội theo thời đại mới. Công cuộc đô thị hóa hiện nay mang lại 

nhiều kết quả tốt cho nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, nó lại mang đến nhiều ảnh hưởng 

lớn lao cho các giá trị văn hóa vật chất của tu sĩ Nam tông Khmer. Ngoài ra, do yếu tố 

của con người thích nghi với sự chuyển đổi mới trong xã hội, đã tác động trực tiếp đến 

tâm thức của đại bộ phận tu sĩ, đặc biệt là tầng lớp tu sĩ trẻ.  

Có thể thấy, việc biến đổi trong đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ là điều tất 

yếu, là điều khó tránh khỏi xảy ra trong môi trường xã hội phát triển, điều kiện về vật 

chất phong phú, đa dạng, khi mà khoa học - kỹ thuật hiện đại ngày càng được nâng cao. 

Ngày xưa, các tu sĩ đi khất thực tại tại các phum sróc, mỗi ngày chỉ được độ thực 1 lần 

trong ngày, phương tiện di chuyển chỉ là đi bộ, y phục cỉ quy định 1 màu, các vị tu sĩ sẽ 

tu taị chùa trong phum sróc của mình mà thôi, thì ngày nay những nguyên tắc ấy đã dần 
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được thay đổi, chuyển mình linh hoạt làm sao để có thể thích nghi với điều kiện đời 

sống xã hội hiện nay. Như vậy, có thể thấy sự biến đổi trong đời sống văn hóa vật chất 

của các tu sĩ PGNTK chịu sự tác động chung của hoàn cảnh thực tế biến đổi xã hội. 

Tuy nhiên, sự biến đổi đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ PGNTK cũng luôn tồn 

tại hai mặt: tích cực và tiêu cực, đó là sự biến đổi tất yếu của xã hội. Về thay đổi tích 

cực, qua sự biến đổi văn hóa đó sẽ làm cho môi trường hoạt động phát triển năng động 

hơn, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, tiếp cận được khoa học- kỹ thuật nhanh hơn và đặc 

biệt là có thể hội nhập được với đời sống tu sĩ của PGNT các quốc gia trên thế giới; về 

mặt hạn chế là dễ dẫn đến mất phương hướng, pha tạp, hòa tan trong môi trường luôn 

biến đổi, nếu không giữ gìn thì rất dễ đánh mất giới luật nhà tu, giáo lý cơ bản của 

PGNTK. 
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CHƯƠNG 3 

NHỮNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN 

CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở TÂY NAM BỘ 

 

Suốt thời gian dài trong ngôi chùa Phật giáo, đời sống của các vị tu sĩ luôn gắn 

liền với cuộc sống của Phật tử. Hoàn cảnh sống của Phật tử như thế nào thì cuộc sống 

của các vị tu sĩ PGNTK cũng phải gắn bó thế đó. Ngoài ra, các vị còn thực hiện đời sống 

đạo, tuân theo quy định của giới luật Phật giáo, là phải sống bằng bát cơm do bá tánh 

phát tâm cúng dường. Tuy nhiên, từ cuộc sống của các vị phụ thuộc vào cuộc sống của 

Phật tử, nên khi xã hội chuyển biến, cuộc sống của người dân thay đổi, thì các vị tu sĩ 

PGNTK cũng phải tùy thuận theo cuộc sống thực tế đó, bằng cách điều chỉnh việc thực 

hiện giới luật theo hoàn cảnh của xã hội, hoàn cảnh của đất nước, để duy trì việc hành 

đạo của mình trong khuôn khổ Phật pháp. Đời sống văn hóa của các tu sĩ cũng đã thay 

đổi theo xu thế của thời đại trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực đời sống văn hóa 

tinh thần của tu sĩ PGNTK được nhìn từ góc độ văn hóa nhận thức tu tập, văn hóa ứng 

xử trong môi trường học tập, môi trường ngoài xã hội và văn hóa tổ chức trong việc thực 

hành giáo pháp; nghi lễ; sinh hoạt tinh thần của tu sĩ PGNTK bên ngoài ngôi chùa,... 

được tập trung phân tích và đánh giá trong chương này. 

3.1 VĂN HÓA NHẬN THỨC, VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ VĂN HÓA TỔ CHỨC   

3.1.1 Văn hóa nhận thức về tu tập 

3.1.1.1 Các yếu tố truyền thống trong văn hóa nhận thức về tu tập của tu sĩ  

Phật giáo Nam tông Khmer 

Theo quan điểm triết học Mác Lênin, nhận thức được định nghĩa là quá trình phản 

ánh biện chứng hiện thực khách quan vào trong bộ óc của con người, có tính tích cực, 

năng động, sáng tạo, trên cơ sở thực tiễn. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, nhận thức là quá trình biện chứng của sự phản 

ánh thế giới khách quan trong ý thức con người, nhờ đó con người tư duy và không 

ngừng tiến đến gần khách thể.  

Theo quan điểm của phép tư duy biện chứng, hoạt động nhận thức của con người 

đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. 

Con đường nhận thức đó được thực hiện qua các giai đoạn, từ đơn giản đến phức tạp, từ 

thấp đến cao, từ cụ thể đến trừu tượng, từ hình thức bên ngoài đến bản chất bên trong. 

Có thể chia nhận thức tu tập của tu sĩ PGNTK thành các dạng sau: 
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 Tu để làm người 

Đây là quan niệm chung nhất của người Khmer xưa nay, nhận thức của tu sĩ 

PGNTK không vượt ra ngoài nhận thức chung của xã hội người Khmer trong Phật giáo. 

Từ xa xưa những thanh niên Khmer sau khi tu học và hoàn tục trở về sinh sống đời 

thường, những người này thường có phong cách chững chạc, tính nết ôn hòa, biết lễ 

nghĩa, am hiểu thuần phong mỹ tục của dân tộc... cho nên được nhiều người kính trọng 

và mến mộ, đặt cho cái tên là “Paṇḍita (bòn-đit) trong dân gian đọc trại thành on tit” (là 

người có tu và có học thức). Từ đó, người thanh niên ấy khi muốn lập gia đình nếu tìm 

chọn con gái của những gia đình danh giá, thì sẽ không gặp khó khăn. Đối với những 

gia đình có con gái, trường hợp gặp những chàng trai như thế thì người ta rất sẵn sàng 

trao cuộc đời con gái của họ cho những người như vậy, cho nên mới có câu “không đi 

tu thì người ta không gả con, là vậy”. Tuy vậy, câu này có người hiểu sai lệch là không 

đi tu người ta tuyệt đối không gả con là không đúng, điểm này chỉ riêng đối với những 

gia đình danh giá có con gái mà thôi, còn các gia đình khác thì vẫn bình thường. 

Sở dĩ có quan niệm trên là do trong xã hội người Khmer xưa kia có những nguyên 

nhân khách quan dẫn đến tồn tại quan niệm trên đó là: việc học tập xưa kia là rất hiếm, 

ngoài xã hội không có trường để con em lớn lên học tập, trong xóm, ấp không có trường 

học như hiện nay, chỉ có nhà chùa mới có chỗ dạy học. Đây là nơi các nhà sư dạy chữ 

nghĩa, dạy đạo đức làm người, cho những con em Khmer khi đến tuổi học tập, nên những 

con em đó phải vào chùa thì mới học được chữ nghĩa, học đạo lý làm người. Hơn nữa, 

những thanh niên trong lứa tuổi bay nhảy, mà hiện nay thường gọi là tuổi teen, khi mới 

bắt đầu trưởng thành ở độ tuổi 15-18 đã được vào chùa rèn luyện tác phong của một 

người có tu học. Có thể nói, một bộ phận không nhỏ thanh niên Khmer, do tự ý thức 

muốn hoàn thiện nhân cách bản thân, đã sử dụng tuổi trẻ tràn đầy sức sống của mình để 

rèn luyện phong cách, đạo đức dân tộc trong môi trường Phật giáo. 

 Tu để trả ơn cha mẹ 

Người Khmer có quan niệm rằng: “công ơn cha mẹ lớn như trời biển” không có 

gì để trả ơn đấng sinh thành được ngoài việc đi tu. Tu để học hành, trang bị cho bản thân 

những kiến thức cơ bản trong cuộc sống, để hiểu biết và hoàn thiện nhân cách bản thân, 

tu để học thiền định, tìm ra cội nguồn vạn kiếp của một con người, mà người Khmer gọi 

là “đuông keo kom nơt”. Tìm biết tiền kiếp của mình trước đây đã tạo những nghiệp tốt, 

xấu, trong kiếp hiện tại phải cố công tạo dựng nghiệp lành, phấn đấu cho kiếp vị lai (hậu 
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lai) được tươi sáng hơn. Khi đã thành tài, thì dẫn dắt cha mẹ, bà con thân tộc cùng am 

hiểu giá trị của giáo lý đức Phật, cùng tạo dựng nghiệp lành, dung bồi cho kiếp vị lai, để 

có cơ duyên gặp được vị Bồ Tát đắc đạo thành Phật “SiArya Metri” hạ giới cứu độ 

chúng sinh; là cơ duyên để được nghe giảng đạo từ người, được giác ngộ chánh pháp 

siêu thoát khỏi kiếp luân hồi đó là chốn Niết bàn. Có như vậy mới trả được ơn cha mẹ 

là đấng sinh thành có công dưỡng dục sinh thành. Như vậy, từ sâu trong tâm thức của 

người Khmer, xuất gia tu học Phật pháp không chỉ là nghĩa vụ mà là cách để tự giải 

thoát cho bản thân, trả ơn cha mẹ, giúp đỡ thân tộc và cứu rỗi muôn loài chúng sanh. 

Theo truyền thống, người Khmer cho rằng, tu Sa di thì trả được ơn mẹ, còn tu Tỳ 

khưu mới trả được ơn cha. Ơn cha mẹ trong quan niệm của người Khmer đương nhiên 

là chịu sự ảnh hưởng theo quan niệm của Phật giáo. Người ta quan niệm rằng: trong cơ 

thể của một con người chia thành 2 chất riêng biệt, chất có dạng cứng và chất có dạng 

lỏng. Người ta cho là chất có dạng cứng (kesā: tóc, lomā: lông, nakhā: móng, dantā: 

răng, taco: da, maṃsaṃ: thịt...) là của cha tạo ra, còn chất có dạng lỏng (lohita: máu, 

medo: đờm (mỡ), medo: mồ hôi...) là phần của mẹ tạo ra. Do vậy, khi đi tu từ thuở còn 

trẻ người ta phấn đấu cho đến lúc tròn 20 tuổi để được thọ giới Tỳ khưu (cụ túc giới), 

với mục đích để trả được cả ơn mẹ và ơn cha là như vậy. Nhưng trong thực tế của việc 

tu học cũng có người không thực hiện được mong muốn này, do hoàn cảnh nào đó không 

có cơ duyên để được đi tu, hoặc đã tu rồi không ở được lâu dài phải hoàn tục sớm hơn 

dự kiến của bản thân, nguyện vọng để trả ơn cả mẹ lẫn cha thì không hoàn thành được. 

 Tu để giải thoát chúng sinh 

Trong bá tánh ai cũng như ai, họ bận bịu vô vàn công việc trong mưu cầu cuộc 

sống, họ ít có thời gian để nghiên cứu tìm hiểu về giáo lý, về chân lý và đạo pháp, cho 

nên người tu hành luôn quan tâm đến các tầng lớp chúng sinh, những người là Phật tử 

và những người chưa phải là Phật tử, tìm cách để giúp đỡ họ. Nếu có điều kiện thì truyền 

đạt giáo lý để họ có cảm tình với Phật pháp, để trước tiên họ trở thành người Phật tử của 

Phật giáo, sau lại giúp họ có cơ duyên tiếp xúc với giáo lý sâu sắc hơn với mục đích 

cuối cùng là mọi người đều được siêu thoát khỏi cảnh khổ ải của giới trần tục. Đức Phật 

Thích ca Mâu ni ngay từ giai đoạn đầu của loài người luôn nghĩ đến chúng sinh vì giai 

đoạn này của Phật giáo, bá tánh hầu hết chưa phải là Phật tử, họ là tín đồ của nhiều tôn 

giáo khác nhau trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng với tấm lòng vị tha của Người 

chỉ một thời gian không nhiều lắm, người đã thu hút mọi người về với hệ thống giáo lý 
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của Người, rất nhiều tu sĩ của tôn giáo khác đã quay trở về với Phật giáo cũng là vì chân 

lý mà Người đưa ra để thuyết phục mọi người. Với tinh thần từ bi truyền từ đức Phật 

cho đến tận ngày nay, chư Tăng Khmer đều mang trong mình sứ mệnh tự mình trao dồi 

và thực hành giáo lý để giải thoát bản thân và mang sở học của mình nhằm làm lợi lạc 

dân chúng, giúp dân chúng đi trên con đường chánh pháp bằng những việc làm đơn giản 

và thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. 

3.1.1.2 Những biến đổi trong văn hóa nhận thức về tu tập của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer hiện nay 

Từ sau năm 1986 đến nay, các bậc cha mẹ có con trai luôn tồn tại các quan niệm:  

 Tu để tạo điều kiện cho con em được học tập 

 Khi con em lớn lên việc lo lắng của cha mẹ là sợ con mình không học được đến nơi 

đến chốn vì tính bồng bột ham vui của lứa tuổi mới trưởng thành, nên khi con trai đã vừa 

học hết cấp 2 thì sắp xếp cho con vào chùa tu học sớm để cách ly môi trường xã hội đầy 

cám dỗ mà bỏ bê việc học hành. Hiện nay, trong các chùa PGNTK người ta thấy các sư sa 

di đi tu khi còn rất trẻ, rất ngây thơ, là lứa tuổi chưa quan tâm gì đến giáo lý, đến triết học, 

đến cõi niết bàn... nhưng cũng phải đi tu để khép mình vào khuôn khổ của giới luật, mong 

học được những điều hay, lẽ phải, để có điều kiện học chữ Khmer là chữ viết của dân tộc 

mình và những kiến thức cần thiết khác làm hành trang trước khi bước vào đời. 

Một lý do khác là một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể cho 

con học hành đến nơi nên phải gửi con vào chùa để được nhà chùa săn sóc dạy dỗ. Điều 

này cũng dễ hiểu vì tâm lý của nhiều Phật tử mong muốn con được học đến nơi, không 

lo lắng cái ăn cái mặc, không phải vất vả cùng ba mẹ mưu sinh mà bỏ học lại được rèn 

luyện tư cách và học chữ đàng hoàng. 

Thật vậy, chỉ một thời gian từ 05 đến 07 năm tu học, các vị tu sĩ này đã trưởng 

thành, có người là giáo viên đứng lớp dạy chữ Khmer, có người ngoài vốn liếng chữ 

Khmer ra còn có bằng đại học, bằng sư phạm, là kỹ sư xây dựng… Từ đó cho thấy việc 

tính toán của gia đình, của nhà chùa không phải là không có cơ sở, vì thế hệ tương lai 

của con em mình trước khi bước vào đời là thông qua con đường tu học. 

 Tu là niềm hãnh diện đối với gia đình và người thân  

Việc có con cái đi tu không phải gia đình nào cũng thực hiện được, vì tuổi trẻ 

thường ham muốn bay nhảy, vui chơi hơn là gò mình vào bất kỳ một khuôn khổ huống 

chi là phải tuân thủ theo những giới luật nhất nhất quy cũ tại các chùa. Do vậy, có được 
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con em đi tu không chỉ là niềm vinh hạnh của gia đình, mà còn là của cả họ hàng và 

người thân nữa. Khi đã tu học xong, nếu hoàn tục, một số vị đã có kiến thức sâu rộng, 

có nghề nghiệp ổn định khiến cho những gia đình không có con được đi tu ngưỡng mộ. 

Không những thế, khi đã tu học nên người có uy tín trong chùa, trong giáo hội thì gia 

đình và dòng họ người thân, niềm vui này càng nhân lên gấp bội. Cha mẹ của những tu 

sĩ có chức sắc trong chùa luôn được bà con Phật tử kính trọng, mỗi khi tiếp xúc, họ luôn 

có thái độ lịch thiệp và nhã nhặn. Từ đó, vô hình chung mọi thành công của một con 

người dù ở ngoài đời hay trong đạo đều có điểm khởi đầu từ việc xuất gia tu học. Xuất 

gia là cách để giúp bản thân gặt hái những ước mơ và là cách làm dòng họ gia đình rạng 

rỡ. Chính vì thế, xuất phát từ chính bản thân mỗi người Khmer, họ đều mong muốn con 

em mình được vào chùa xuất gia tu học. 

 Tu để giữ gìn truyền thống của dân tộc 

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển như hiện nay, đời sống vật chất, tinh 

thần xã hội đang tiến triển mạnh mẽ, các luồng văn hóa ngoại lai tràn vào nước ta là 

chuyện diễn ra hằng ngày, không chỉ văn hóa của các dân tộc ít người, mà ngay cả 

người Việt cũng phải chịu sự tác động không tránh khỏi. Điều này đã đặt ra nhiều 

suy nghĩ và lo lắng cho những người luôn muốn gìn giữ bản sắc dân tộc trong môi 

trường xã hội phát triển.  

Người Khmer có suy nghĩ, xưa nay chỉ có những người đi tu trong PGNTK là 

những cánh chim đầu đàn trong việc gìn giữ, bảo tồn truyền thống dân tộc. Hơn ai hết, 

những người được đi tu, được học hành đến nơi đến chốn, nếu ai đó hoàn tục trở về cuộc 

sống đời thường, thì họ là những người am hiểu truyền thống dân tộc và không bao giờ 

rời bỏ dân tộc mình, dù họ ở xa cũng luôn nghĩ về nơi họ đã từng gắn bó và là nơi trưởng 

thành từ đó, họ luôn là người hướng dẫn bà con Phật tử hành đạo theo chuẩn mực của 

Phật giáo. Còn những người trưởng thành ở môi trường khác sẽ không được như vậy, 

họ ít quan tâm đến chùa chiền, đến đạo giáo, thậm chí sau khi thành đạt, có người còn 

từ bỏ dân tộc mình, không quan tâm, không màng đến việc dân tộc của họ có hoàn cảnh, 

cuộc sống ra sao nữa. Cho nên, người Khmer thường quan tâm đến những người có tu 

học trong Phật giáo, tôn trọng những người am hiểu về truyền thống dân tộc, biết lo cho 

cộng đồng dân tộc là như thế.  

Tuy nhiên, hiện nay tầng lớp tu sĩ PGNTK đang bị trẻ hóa độ tuổi và rút ngắn thời 

gian tu tập. Theo tập quán truyền thống, con trai Khmer trong đời đều phải qua một lần 

đến tu hành tại chùa. Thời gian dài ngắn khác nhau tùy theo sở nguyện từng người. Có 

người tu hành 05 năm, hoặc 01 năm sẽ hoàn tục. Có người có thể trở thành tu sĩ suốt đời. 
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Cũng có người hoàn tục, khi về già đã trở lại thiền môn. Tuy nhiên, từ sau năm 1975 đến 

nay, có hiện tượng giảm tu sĩ trong tất cả các chùa Khmer. Hiện tượng giảm sút số tu sĩ 

đưa đến hai hệ quả: Một là, hiện tượng sư cả các chùa đang được trẻ hóa, có vị chỉ vào 

khoảng trên 30 tuổi. Đại đức Sơn Vương, trụ trì chùa Sêrây Trà Sết (huyện Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng) chỉ mới 25 tuổi; Sư cả Thạch Dếch chùa Bảy Giá (huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng) mới 33 tuổi. Thời gian tu trong chùa đôi khi chỉ còn ba ngày. Hai là, do không 

tu lâu năm trong chùa, nên số tu sĩ có tuổi đời cao rất ít, thậm chí là không có, để có thể 

đứng ra đảm nhiệm việc quản lý chùa. Ngoài ra, cũng xuất phát từ việc thiếu vắng người 

đi tu, nên hiện nay có chùa không có trụ trì, như trường hợp ở tỉnh Vĩnh Long, đã có 02 

ngôi chùa trong tình trạng phải điều phối người về trụ trì. Một số chùa chưa có trụ trì, Hội 

Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (Hội ĐKSSYN) đã phải điều từ nơi khác đến. Từ thực trạng 

trên, vấn đề nảy sinh trong đời sống sư sãi tại các chùa Khmer hiện nay là vị Sư Cả (Lục 

Kru), do tuổi đời còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, chưa am hiểu sâu về 

phong tục tập quán của tộc người mình, nên không thể quản lý tốt cộng đồng dân cư trong 

phum sóc như trước đây. Họ chưa có đủ uy tín và đức độ để có thể đứng ra hòa giải những 

tranh chấp, những mâu thuẫn trong gia đình, trong phum sóc, nhằm góp phần tạo nên tinh 

thần đoàn kết, ổn định trong sinh hoạt đời thường. Trụ trì từng ngôi chùa Khmer hiện nay 

vừa trẻ, vừa chưa đủ kinh nghiệm, do vậy, đa số chùa ở ĐBSCL tuy có người trụ trì, nhưng 

vẫn chưa có sự bổ nhiệm chính thức. Trong sinh hoạt tu sĩ Khmer, do nhu cầu cần nâng 

cao kiến thức, khá nhiều sư sãi sang Campuchia học đạo. Hoạt động này đã tạo nên tình 

trạng thiếu ổn định trong vùng. Vì sư sãi đi và về, thời gian tu học ở nước ngoài bao lâu, 

chưa được xác định, mục đích xuất cảnh vì lý do tu học hay vì một nguyên nhân nào khác, 

cũng chưa thể nắm rõ được. 

3.1.2 Văn hóa ứng xử  

3.1.2.1 Các yếu tố truyền thống trong văn hóa ứng xử của tu sĩ Phật giáo  

Nam tông Khmer 

- Trong môi trường học tập  

Từ khi hình thành xã hội loài người đến nay, con người có những nhu cầu tự thân 

tối thiểu gồm: ăn, mặc và nhu cầu giao tiếp (nói cách khác đó là nhu cầu thể hiện chính 

mình). Trong ba nhu cầu trên, nhu cầu nào cũng quan trọng. Và đặc biệt nhu cầu giao tiếp 

cùng với quá trình lao động đã làm cho tư duy trí tuệ, tư duy ngôn ngữ của loài người phát 

triển như ngày nay. Đồng thời quá trình đó đã hình thành nên nét đẹp văn hóa ứng xử 

trong từng cộng đồng người, tộc người và rộng hơn là trong từng quốc gia, dân tộc.  
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Các nhà nghiên cứu xã hội cho rằng: muốn cải tạo cộng đồng xã hội thì trước hết 

phải biết chấp nhận cộng đồng đó. Đây cũng là một cách ứng xử văn hóa. Văn hóa ứng 

xử, xét một cách bao quát nhất, là toàn bộ những nét đẹp truyền thống trong hành vi, cử 

chỉ, ngôn ngữ tiếp nhận và tác động trở lại giữa con người với con người, con người với 

sự vật, giữa con người với thiên nhiên được cộng đồng xã hội chấp nhận coi đó như là 

những chuẩn mực. 

Trong dân dã, người ta thường dùng từ “buôs riên” (tu học). Người Khmer khi đi 

tu phải học hành mới đúng nghĩa của người đi tu. Thật vậy, nếu không học thì khó có thể 

tu được yên ổn, vì hạt cơm mà bá tánh nuôi mình là lời nhắc nhở thường trực trong đầu 

của nhà tu hành và sẽ là sự cắn rứt lương tâm nếu không học hành xứng đáng theo mong 

muốn và tấm lòng thành kính của Phật tử. 

Việc học hành của các tu sĩ được chia ra: 

 Học chữ nghĩa 

Chữ ở đây là chữ Khmer, người ta có thể tiếp xúc với chữ Khmer từ lúc chuẩn bị 

vào tu. Để đọc được những câu kinh hoằng pháp bằng tiếng Pāli, trước khi vào tu, người 

Khmer phải học chữ Khmer vì người Khmer viết kinh tiếng Pāli bằng mẫu tự Khmer 

(âm ra chữ Khmer), nên nếu đọc được chữ Khmer là đọc được cả tiếng Pāli, được ghi 

chép bằng chữ Khmer. Tuy nhiên, phần ngữ nghĩa của tiếng Pāli thì phải tiếp tục học 

thêm chữ Pāli mới có thể hiểu cặn kẽ, hoặc dựa vào sách đã dịch trong Đại Tạng kinh. 

Sau khi tu xong các tu sĩ tiếp tục học chữ Khmer cho thành thạo, từ lớp thấp lên 

lớp cao hơn, để chuẩn bị bước vào cấp học cao hơn tiếp theo, đó là học Pāli hoặc Kinh 

Luận Giới (giáo lý Phật học). 

Việc học chữ Khmer vào thời điểm trước năm 1975 diễn ra tương đối bình thường 

đối với các chùa ở vùng chế độ cũ chiếm đóng, vì nơi đây ít xảy ra chiến tranh hơn, còn 

ở các vùng sâu, vùng giải phóng, việc học chữ Khmer khá khó khăn, do thường xuyên 

xảy ra chiến tranh bắn phá ác liệt không được an toàn. Hơn nữa, Phật tử người Khmer 

cũng đi lánh nạn ở vùng ổn định hơn nên ở chùa cũng không có người đến học. Trong 

thời gian này chế độ cũ thường bắn phá vùng giải phóng, chùa chiền PGNTK cũng 

không tránh khỏi, không ít các tu sĩ đã bị thương vong vào những trường hợp như vậy. 

Sau năm 1975, người dân Khmer dần quay về phum sóc, phong trào học chữ 

Khmer phát triển sâu rộng, hầu hết các chùa PGNTK đều có mở lớp dạy chữ Khmer cho 

các con em Phật tử học. Đến năm 1976 tình hình biến động về Đảng Khăn Trắng xảy ra 
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trong người Khmer ở cả ĐBSCL chiến tranh biên giới xảy ra ác liệt cả phía Tây Nam 

bộ và phía Bắc của Tổ quốc cùng với nhiều thủ đoạn âm mưu xảo huyệt của kẻ thù hầu 

gây chia rẻ sự đoàn kết nội bộ dân tộc..., việc học chữ Khmer hơi bị chững lại, hầu hết 

các chùa đã ngưng dạy chữ Khmer trong một thời gian khá dài, nơi nào quá bức xúc 

phải xin phép chính quyền địa phương nhưng phải báo cáo rõ ràng nội dung giảng dạy, 

nhất là chữ Pāli và Kinh luận giới bị cấm hoàn toàn do các cấp chính quyền lầm tưởng 

học Pāli với học bùa phép, truyền bá mê tín dị đoan hoặc lợi dụng để truyền bá tư tưởng 

sai lệch. Mãi cho về sautừ năm 1978 và đến khi có chỉ thị 68 của Bộ chính trị Trung 

ương Đảng việc học chữ Khmer mới được khôi phục lại hoàn toàn cho đến nay. 

 Học Pāli 

Pāli là ngôn ngữ chính dùng trong Phật giáo, Pāli không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ 

của đức Phật mà là ngôn ngữ của vùng Magadha, có thể gọi tiếng Pāli là ngôn ngữ 

Magadha cũng được. Sau khi đắc đạo đức Phật xét thấy ngôn ngữ Pāli là ngôn ngữ có ý 

nghĩa sâu sắc, có ngữ pháp chặt chẽ và số lượng người sử dụng lúc bấy giờ cũng đông 

hơn các ngôn ngữ khác trong vùng (Ấn Độ) nên Người chọn ngôn ngữ này để truyền bá 

nội dung giáo lý của Người. Người đã hoàn chỉnh thêm về ngữ pháp cho ngôn ngữ Pāli 

rồi dùng ngôn ngữ này trong việc truyền đạt tư tưởng của Người, coi như là ngôn ngữ 

chính của Phật giáo. Học tiếng Pāli để am hiểu nội dung ghi trong Đại Tạng kinh của Phật 

giáo, ngày xưa các tu sĩ ở nhiều quốc gia khác nhau khi có hội nghị gặp nhau đều sử dụng 

tiếng Pāli để giao tiếp với nhau coi đây là ngôn ngữ quốc tế trong Phật giáo lúc bấy giờ. 

Sau khi học chữ Khmer, người Khmer bắt đầu học Pāli. Chương trình học tiếng 

Pāli thành 03 bậc học, bậc I có 03 năm học gọi là Pāli ruông (sơ cấp Pāli), bậc II có 04 

năm học gọi là madhyamaseksa Pāli (trung cấp Pāli), bậc III có 05 năm học gọi là maha 

vidhyālayaPāli (đại học Pāli). Học Pāli sẽ hiểu những thuật ngữ dùng trong Phật giáo 

cũng như từ ngữ hoạt động hành chánh, vì trong tiếng Khmer có bổ sung khá nhiều tiếng 

Pāli làm cho phong phú thêm ngôn ngữ dân tộc (người Khmer sử dụng tiếng Pāli và 

tiếng Saṅskrit pha trộn vào kho tàng tiếng Khmer (Pāli Khmer) giống như người Việt 

Nam sử dụng thêm tiếng Hán pha trộn vào trong kho tàng tiếng Việt vậy (Hán Việt)). 

Chương trình học Pāli gồm: 

Pāli roong (Pāli sơ cấp): Veyyākaraṇa Pāli: văn phạm, subhāsita: Phật ngôn, dịch 

pháp cú và sớ giải pháp cú: Gāthā dhammapadaṭṭhakathā, chính tả, tập làm văn, toán. 
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Pāli trung cấp: Veyyakaraṇa Pāli: văn phạm Pāli, văn phạm Khmer, subhāsita: 

Phật ngôn, dịch pháp cú và sớ giải pháp cú: Gāthā dhammapadaṭṭhakathā, chính tả, tập 

làm văn, toán, Pháp ngữ, Anh ngữ. 

Pāli cao cấp: Veyyākaraṇa Pāli: văn phạm Pāli, veyyākaraṇa Khmer: văn phạm 

Khmer, subhāsita: Phật ngôn, dịch kinh thanh tịnh đạo: visuddhimagga, chính tả, tập 

làm văn, toán, Pháp ngữ, Anh ngữ, tiếng Saṅkrit, Thái ngữ... 

Việc học Pāli là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các tu sĩ Khmer 

xuất gia. Mục đích của việc học này không chỉ dừng lại ở việc có thể đọc tụng, hiểu rõ 

kinh điển Phật giáo, hiểu rõ để hành đúng và giảng dạy lại cho thế hệ sau mà còn học để 

biết, để hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer. Vì dù xã hội có những 

biến thiên thay đổi cách mấy chúng ta cũng không thể phủ nhận văn hóa của người 

Khmer được nuôi dưỡng và thấm đậm màu sắc văn hóa Phật giáo. 

 Học Kinh Luận Giới (giáo lý Phật học) 

Học Kinh Luận Giới chính là học Kinh Luận Luật của Phật giáo bằng tiếng 

Khmer, có thể nói học Kinh Luận Giới là học Tạng kinh rút ngắn bằng tiếng Khmer, vì 

đại Tạng kinh điển Phật học dịch sang tiếng Khmer rất dài có đến 110 quyển sách lớn 

(trong đó Tạng luật 13 quyển, Tạng kinh 64 quyển và Tạng luận (văn học Phật giáo hay 

còn gọi là tâm lý học Phật giáo) 33 quyển), có 84.000 pháp môn không dễ gì học thuộc 

hết được. Học xong Kinh Luận Giới với chương trình học 3 cấp ứng với 3 năm học, 

người học có thể hiểu hết tổng thể nội dung trong bộ Tạng kinh và hiểu được cơ bản về 

giáo lý của Phật giáo, khi cần hiểu rõ thêm chi tiết người ta sẽ tìm đến Tạng kinh để 

nghiên cứu thêm; qua chương trình học này người học đã được trang bị những lý luận 

cơ bản về Phật giáo, có thể lý giải những điều thắc mắc của bà con Phật tử xung quanh 

giáo lý Phật giáo bằng tiếng Khmer. 

Chương trình học Kinh luận giới gồm các môn:  

Đệ nhất niên: vinaya: giới luật, Dharma: kinh (giảng), subhāsita: Phật ngôn, 

Budhappavatti: lịch sử đức Phật. 

Đệ nhị niên: Abhisamacāra: giới luật bổ sung (của đệ nhị niên), Dharma: kinh 

(giảng), subhāsita: Phật ngôn, Anubuddhappavatti: lịch sử các đệ tử ưu tú của đức Phật. 

Đệ tam niên: Lakkhasuttaṃ: (tăng sự luật), Abhidhamma: vi diệu pháp (luận), 

subhāsita: Phật ngôn, Buddhānubuddhappavatti: lịch sử đức Phật và các đệ tử ưu tú. 
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Ngoài ra còn lồng ghép chương trình dạy “tiếng Khmer” từ cấp 02 đến cấp 03 

với các môn: chính tả và giải thích từ khó, ngữ pháp tiếng Khmer, toán…để các Tăng 

sinh trang bị thêm kiến thức cơ bản. 

Bên cạnh việc học Kinh Luận Giới, để đáp ứng nhu cầu tự tu học, các Phật sự 

hằng ngày và nhu cầu tâm linh của Phật tử, tu sĩ Nam tông Khmer còn phải học nhiều 

kinh kệ khác. Đây là một số bài kinh được trích từ Kinh Luận Giới.  

PGNTK không có thói quen đọc kinh nhìn sách, tất cả phải học thuộc lòng, nếu 

không thuộc thì không được phép tham gia các nghi lễ cũng như lễ lộc ở nhà Phật tử. 

Do đó các vị tu sĩ phải học kinh kệ đến khi thuộc làu và phải đọc ăn khớp với các vị tu 

sĩ khác mới được phép tham gia các nghi lễ, vì thế học kinh kệ cũng rất công phu không 

chỉ mang tính tập thể mà còn cả yếu tố nghệ thuật. Nếu chỉ tính riêng kinh đọc thôi các 

vị tu sĩ cũng phải tốn vài năm học mới đủ vốn để tham dự các lễ lộc, chưa tính đến các 

thủ tục tăng sự đều có bài kinh đọc riêng và cũng khá dài, dạng kinh này cần phải phát 

âm chuẩn xác mới có tác dụng tăng sự. 

 Học thiền định (kammaṭṭhāna)  

Thiền định là phương pháp tối ưu để cho con người tìm ra con đường để đi đến 

siêu thoát, đây là con đường mà đức Phật đã thực hành để đắc đạo cách nay hơn 2.600 

năm trên bồ đoàn (pallaṅka) dưới gốc cây bồ đề bên dòng sông Ni Liên Thiền 

(Nirañjarā) thuộc bang Magadha của Ấn Độ xa xưa. 

Thiền định trong Phật giáo chia thành hai phần: 

 Samatha kammaṭṭhāna: Thiền tịnh tâm (thiền chỉ) 

Tâm con người thông thường không ở yên một chỗ chút nào, người ta ví tâm con 

người như bắt một con cua cho vào cái rổ nó chạy qua, chạy lại suốt không ngừng nghỉ. 

Thật vậy, tâm con người lúc thì nghĩ cái này rồi cái kia không ổn định một nơi như chính 

bản thân ta mong muốn, cái tâm không ngừng nghỉ thì không thể định hướng và điều 

khiển đi tìm con đường để đắc đạo, chỉ có thiền mới làm cho nó tịnh lại đứng yên một 

chỗ, cách làm đó người ta gọi là kammaṭṭhāna. Trong thiền tịnh tâm có 40 chỉ mục để 

thực hiện, trong 40 chỉ mục đó, người ta có thể chọn một hoặc nhiều chỉ mục để thực 

hiện thiền định. Người hướng dẫn (thiền sư) xem xét vào “carita” (bản tính, tánh nết, 

hạnh kiểm, phong cách) của người học mà chọn chỉ mục nào đó ứng với bản tính của 

từng người để cho học trò có thể thực hiện được nhanh, tốt. (6 bản tính trong Phật giáo 

gồm: Rāgacarita: Tánh ái tình, Dosacarita: Tánh sân hận, Mohacarita: Tánh si mê, 
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Vitakkacarita: Tánh suy tầm, Saddhācarita: Tánh hay tin, Buddhicarita: Tánh giác ngộ). 

Thầy kammaṭṭhāna xem xét bản tính của học trò mà áp dụng phương pháp hợp tính cách 

của từng người để thực hiện thiền định thích hợp dạy cho học trò của mình. 

Trong thời gian học thiền tịnh tâm, khi thầy thấy học trò đã tịnh tâm được rồi mới 

cho phép khiển tâm đi tìm theo yêu cầu của thầy dạy, lúc đó thầy luôn bám sát theo học 

trò để xem anh ta đi có đúng hướng, nếu đúng hướng thì thầy để cho anh ta tiếp tục, còn 

chệch hướng thì gọi anh ta quay lại. Nếu không có thầy đi theo giám sát, nhắc nhở để 

anh ta đi chệch hướng, khi đã chệch hướng sẽ dẫn đến tai họa “tẩu hỏa nhập ma”, người 

ấy sẽ có đượcnhững năng lực đặc biệt nhưng sẽ trở thành người không có đích, hỏng cả 

công sức, sự nghiệp, thậm chí gây tổn hại cho tăng đoàn và Phật tử. Cho nên thiền cũng 

phải có thầy hướng dẫn mới thực hiện được đúng chánh pháp.   

 Vipassanā kammaṭṭhāna: Thiền tuệ tâm (Thiền minh sát) 

Vipassanā là thiền cấp cao hơn, cách thiền này khi thực hiện các chư Tăng thường 

hành khất đầu đà đi vào rừng sâu, ngồi dưới gốc cây gọi là “rukkhamūla” để quán xét 

về kinh Phật của lĩnh vực vipassanā (quán), con đường đi đến mục tiêu xa hơn là tìm ra 

chân lý cho đến khi đạt chánh quả (lokuttara). Khi đạt chánh quả thì người thiền sống 

trong rừng hoặc trở về chùa thì tùy ý vì người đó không còn dục vọng, không còn tồn 

tại ham muốn trong giới phàm tục nữa. Tuy nhiên hiện nay không còn ai đắc đạo (như 

đã nêu ở phần trên) nên không còn người thực hiện thiền vipassanā thường xuyên, dù gì 

đi nữa thì thiền hiện nay chỉ là kết quả đạt được tạm thời không thể siêu thoát khỏi giới 

trần tục. Người ta ví thiền hiện nay như một phiến đá đặt lên trên đám cỏ dầu gió, khi 

đặt lên thì cỏ chết đi, nhưng khi lấy phiến đá đó ra thì nó dần dần khôi phục lại. Khi 

thiền thì tâm con người lặng hết những dục vọng ham muốn đời thường, tuy vậy những 

điều đó chỉ là tạm thời, khi dừng thiền thì mọi việc sẽ dần quay lại như cũ, tính chất của 

phàm tục là như thế, nhưng nó vẫn làm đà cho các kiếp tiếp theo và khi cơ duyên đến 

được gặp đức Phật, được nghe giảng đạo rồi sẽ được siêu thoát. 

 Cách thiền vipassanā có 73 chỉ mục để thực hiện, người thực hành chọn lựa chỉ mục 

nào đó với khả năng của mình thì chọn chỉ mục đó, 73 chỉ mục gồm: khandha (uẩn): 5, 

āyatana (lục căn - lục trần): 12, dhātu (giới như đất, nước, lửa, gió…): 18, indriya (sở năng 

căn bản): 22, caturārisacca (tứ diệu đế): 4, paṭiccasammuppāda (Thập nhị nhân duyên): 12. 

Những chỉ mục trên lúc thực hiện không có thầy theo giám sát như thiền samatha nữa, vì 

khi đã học xong samatha (tịnh tâm) người đó đã biết cách làm chủ được bản thân mình. 
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Thiền vipassanā (thiền tuệ tâm) là thiền ở lĩnh vực trí tuệ nên không có hình tượng cụ thể 

có thời gian thực hiện lâu dài, cực nhọc hơn so với thiền samatha, người hành thiền có khi 

phải thực hiện suốt cả đời người nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao siêu thoát, cho nên người 

ta gọi là: “mọi cơ duyên là do con người gầy dựng nên từ hàng vạn kiếp”. Tuy vậy, người 

ta thực hiện thiền định mục đích là vun bồi cho những cơ duyên tiếp theo. 

- Trong môi trường xã hội 

 Chăm lo dạy chữ nghĩa cho con em Phật tử  

Việc dạy chữ Khmer trong chùa đã có từ lâu lắm, ngày xưa ngay cả những nhân 

tài của đất nước cũng đã học từ trong chùa ra, đây là nơi đào tạo cho nhiều thế hệ con 

người, dường như xã hội người Khmer xưa đều học hành từ chùa mà ra. Cho đến hiện 

tại học chữ Khmer chỉ có học ở chùa mới đảm bảo chất lượng hiểu biết của các học sinh 

về cách đọc, ngữ pháp và cả cách hành văn của các em và các sư sãi đến học, còn học ở 

nơi khác kể cả trường dân tộc nội trú cấphuyện, tỉnh chất lượng học chữ Khmer cũng 

không đảm bảo bằng, có em qua 3 năm học chưa đọc được chữ Khmer nữa là khác. Có 

lẽ nơi đây học quá nhiều môn nên đã chi phối nhiều thời gian học của các em mà môn 

tiếng Khmer lại là môn không thi cử nên học sinh cũng ít quan tâm rèn luyện. 

Ngày xưa, khi chưa có giấy mực người ta học chữ Khmer bằng cách tập viết trên 

tấm bảng đen nhỏ có kích thước khoảng 60x40cm (mỗi em 1 tấm bảng), rồi lấy phấn 

làm bằng đất sét trắng để viết gọi là “đây so”, khi học chữ đã thành thạo mới có thể viết 

trên lá buông mà tiếng Khmer gọi là “slâc-rit”, và dùng viết bằng “đêek char” (nó như 

cây viết chì, mũi bằng thép), có những trường hợp người ta còn viết trên da động vật 

phơi khô bằng nhiều kích cỡ khác nhau (Hoài Thu, 2017, tr 61). 

 Chăm lo dạy chữ nghĩa và giáo lý cho các tu sĩ mới 

Người ta có quan niệm rằng “có học tập thì mới có tiến bộ”, việc chăm lo cho 

các tu sĩ mới (tân xuất gia) vào tu được học tập là mục tiêu lâu nay của nhà chùa PGNTK. 

Người tu mà không học hành thì xã hội cũng không coi trọng. Nhận thức được điều đó, 

các Trụ trì chùa và Ban quản trị chùa luôn quan tâm đến việc học hành của các tu sĩ, dù 

học tập rất tốn kém người ta cũng cố gắng lo cho các tu sĩ được học hành theo khả năng 

của từng chùa. Do mỗi chùa không phải năm nào con em Phật tử cũng vào tu đông đúc 

nên lượng học sinh của một chùa không phải đông lắm, vì vậy người ta tổ chức mở lớp 

học để thu hút các tu sĩ từ nơi khác đến học để có số lượng đủ cho yêu cầu mỗi lớp. Khi 

các tu sĩ nơi khác đến học đông thì sức ép về đời sống cho các tu sĩ cũng tăng lên, trụ trì 
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và ban quản trị chùa phải lo toan việc này cho đến khi kết thúc khóa học, còn phải lo thi 

cử, cả quà tặng cho các thí sinh nữa. Việc chăm lo này không được các sư Trụ trì và ban 

quản trị chùa xem là gánh nặng hay trách nhiệm mà đây là một Phật sự quan trọng, một 

việc làm thiêng liêng vừa mang ánh sáng đạo lý Phật pháp gieo vào lòng từ tu sĩ vừa là 

biện pháp củng cố hun đúc tình yêu quê hương, giống nòi và những truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc. 

 Giảng giáo lý cho Phật tử 

Giảng giáo lý được gọi là “thuyết pháp”, đây là phương pháp mà đức Phật đã áp 

dụng từ thời kỳ đầu truyền đạo trong công chúng với những đệ tử đầu tiên là nhóm 05 

anh em đồng đạo Kiều Trần Như (Koṇḍañña). Cách làm này lúc bấy giờ có người sau 

khi nghe đức Phật thuyết giảng đã giác ngộ từ bỏ mọi tham dục tự nguyện tha thiết mong 

được quy y cửa Phật thậm chí có người còn chứng đạt được nhiều quả vị chỉ ngay sau 

khi nghe Phật thuyết pháp. 

Việc giảng giáo lý cho Phật tử đòi hỏi phải có trình độ cơ bản khá cao mới có thể 

thực hiện được, điều này các tu sĩ khi đang học Pāli, Kinh Luận Giới phải thường 

xuyên rèn luyện mới có khả năng thực hiện được tốt. Người giảng giáo lý cũngphải 

biết lựa chọn dạng kinh nào cho phù hợp với nghi thức cuộc lễ, với từng đối tượng 

nghe của mình để truyền đạt cho phù hợp với tâm trạng của họ, để họ dễ tiếp thu, nhận 

thức được vấn đề được nêu ra trong giáo lý. Đây gọi là tùy duyên hóa độ, sử dụng các 

phương tiện thiện xảo nhằm hằng thuận theo chúng sanh, giúp chúng sanh thâm nhập 

vào giáo lý nhà Phật. Ngày xưa, đức Phật rất tài tiên đoán và chọn lựa kinh để giảng 

cho từng đối tượng, ví dụ như lúc gặp nhóm ngoại giáo họ dùng phương pháp sông lửa 

để diệt dục vọng trong cơ thể họ, nhưng cách làm như vậy duy trì mãi vẫn không thành. 

Khi gặp đức Phật họ thấy Phật có rất nhiều đệ tử nên mới tìm hiểu, khi biết đức Phật 

đã đắc đạo họ bèn thỉnh Người giảng giáo lý cho họ nghe. Người xét  thấy bọn người 

này dùng lửa để thiêu đốt dâm dục nên người giảng kinh “Nhật thuyết” là chọn ra 3 

điều nóng trong con người là: Rāggagi: nóng vì dục vọng (lửa tình), Dosaggi: nóng vì 

tính hung ác (lửa sân), Mohaggi: nóng vì mê muội (lửa si). Chọn đúng tâm trạng của 

họ, đúng đối tượng để thuyết pháp giảng đạo, sau khi giảng xong những người này đã 

đắc đạo và xin quy y cửa Phật. 
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Đối với tộc người Khmer, việc được nghe các sư thuyết pháp giảng đạo là một 

diễm phúc và vinh dự to lớn. Còn đối với tu sĩ Khmer, được thuyết pháp cho Phật tử 

nghe, giúp Phật tử thấu hiểu giáo lý, sống và làm theo lời Phật dạy đó là Phật sự là đại 

hạnh nguyện và là niềm thiêng liêng từ sâu trong suy nghĩ mỗi con người, mỗi tu sĩ 

PGNTK. Mối liên hệ giữa người thuyết pháp và người nghe thuyết pháp trong cộng 

đồng người Khmer luôn gắn bó khắn khít với nhau. Vì vậy, các tu sĩ không ngừng trau 

dồi học tập để có thể mang lại những bài thuyết giảng thiết thực, phù hợp, gần gũi và 

dễ hiểu nhất để Phật tử nhanh chóng tỏ ngộ giáo lý. Và dĩ nhiên, Phật tử người Khmer 

luôn mong mỏi dành trọn thời gian để được nghe các sư thuyết giảng dạy bảo.  

 Chăm lo xây dựng, trùng tu chùa chiền 

Chùa chiền là cơ sở thờ tự, chùa PGNTK ngoài việc là cơ sở thờ tự ra còn là trung 

tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao cho đồng bào phật tử người Khmer. Do vậy các chư 

Tăng, nhất là sư trụ trì chùa thường xuyên có kế hoạch trùng tu, xây dựng thêm chỗ, nơi 

cho sư sãi và Phật tử có nơi để sinh hoạt, đáp ứng các nhu cầu nêu trên. Trong việc xây 

dựng chùa chiền người Khmer quan tâm nhất là ngôi chánh điện vì họ cho rằng đây là 

bộ mặt của một ngôi chùa, vả lại chánh điện là nơi có kiết giới sīmā dành cho chư Tăng 

thực hành tăng sự thường xuyên, vì thế người Khmer tập trung đầu tư lớn cho công trình 

kiến trúc này. Tiếp theo là ngôi giảng đường (kiêm trai đường) là nơi Phật tử tập trung 

để hành lễ, nên cũng cần tu sửa chỉnh trang lại cho khang trang theo khả năng kinh tế 

của bà con Phật tử trong bổn tự, còn liêu (cốc - tăng xá) là nơi các tu sĩ ở thường làm 

lớn hay nhỏ cũng được, lớn thì ở nhiều người, còn nhỏ thì ở ít người hơn. Ngoài ra còn 

có những công trình phục vụ đời sống thường ngày như nhà bếp, hệ thống nước, điện, 

phương tiện đi lại... 

Trong việc xây dựng hay trùng tu chùa, đặc biệt là ngôi chánh điện, vai trò của 

Phật tử rất quan trọng. Họ chính là những người cúng dường tịnh tài tịnh vật, công sức 

để ngôi chùa thêm trang nghiêm. Ngôi chùa là tài sản chung của cả người dân trong 

vùng, trong bổn đạo. Vì vậy, việc chăm lo cho chùa, gìn giữ các công trình, tài sản trong 

chùa không chỉ là trách nhiệm riêng của các vị tu sĩ tại chùa mà là của tất cả Phật tử. 

Ngôi chùa trở nên quý giá và linh thiêng bậc nhất trong tâm khảm của mỗi người dân. 

Khuông viên chùa bỗng trở thành thánh địa, vùng đất thanh tịnh và tôn quý nhất trong 

vùng, trong bổn đạo. Bên cạnh đó, việc sửa sang chăm lo cho chùa không chỉ là Phật sự 
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quan trọng mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi tu sĩ đối với cộng đồng, những người 

đã đóng góp tạo dựng nên. 

3.1.2.2 Những biến đổi trong văn hóa ứng xử của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

hiện nay 

- Trong môi trường học tập   

 Học chữ Khmer 

Sau năm 1986, đất nước được đổi mới, và sau nhiều lần Hội ĐKSSYN tỉnh có đề 

nghị chính quyền tỉnh cho phép các chùa mở lại việc học Pāli và kinh luận giới cho tu sĩ và 

con em Phật tử PGNTK. Qua nhiều lần đề nghị, lãnh đạo tỉnh đã tìm hiểu về nội dung 

chương trình học này, các vị Hòa thượng đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc học Pāli, kinh 

luận giới với các cấp lãnh đạo. Khi hiểu được nội dung học tập là thích đáng, lãnh đạo tỉnh 

đã cho phép mở lại việc học Pāli và kinh luận giới cho đến nay. 

Việc học chữ Khmer sau năm 1986 dần dần được khôi phục lại, nhất là giai đoạn 

hiện nay, có điều kiện thuận lợi hơn là do có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ở địa phương 

và Hội ĐKSSYN ở tỉnh và huyện. Tuy nhiên, gần đây, việc học chữ Khmer của các vị sư 

có xu hướng chững lại, nguyên nhân là do nhận thức trong xã hội có thay đổi. Có người cho 

rằng, học chữ Khmer thì không phục vụ được nhu cầu công việc mà hiện nay xã hội đang 

cần, hầu hết các công việc hiện nay chỉ cần sử dụng tiếng và chữ phổ thông, nên lượng sư 

sãi theo học phổ thông ngày càng đông thêm. Các vị phần nhiều là tranh thủ các tháng nghỉ 

hè để học thêm chữ Khmer, nên chất lượng học chữ Khmer cũng không cao lắm.  

Hằng năm, Hội ĐKSSYN, nhà chùa đều tổ chức dạy chữ Khmer cho các vị sư 

sãi và con em phật tử, tổ chức thi cử vào dịp tết Nguyên đán, từ mùng 4 đến mùng 5 tết 

hằng năm, để thẩm định chất lượng học tập của các vị sư và các cháu học sinh. Như 

trường hợp vào ngày 13-14 tháng 2 năm 2013, tại chùa Rạch Sỏi, Hội ĐKSSYN tỉnh 

Kiên Giang tổ chức Hội đồng thi tốt nghiệp tiểu học Pāli ngữ, Kinh luận giới và lớp 5 

Khmer ngữ năm học 2012-2013 cho 247 thí sinh, kết quả đạt 94%.  

Việc học chữ Khmer ở Kiên Giang gồm các cấp học, từ lớp 1 đến lớp 5, học Pāli 

rôong (3 năm) và Kinh luận giới 3 cấp, hằng năm đều tổ chức thi tập trung tại mộtchùa 

nào đó có điều kiện trong tỉnh. Riêng chùa Phật giáo Khmer Rạch Sỏi, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang đã được tổ chức cho các tăng và phật tử thi Pāli, kinh luận giới Phật 

học và lớp 5 Khmer ngữ từ năm 2000 cho đến nay. Các vị học xong lớp 5 có thể học tiếp 

Pāli hoặc Kinh luận giới, để nâng cao thêm trình độ giáo lý và chữ Khmer, do trong 

chương trình Pāli hoặc Kinh luận giới đều có học thêm chữ Khmer và một số kiến thức 
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khác. Kết thúc các cấp học này, các vị được chuyển lên học tiếp trường Trung cấp Pāli tại 

tỉnh Sóc Trăng, và tại đây các vị sẽ được trang bị thêm kiến thức phổ thông đến hết cấp 

3. Sau khi kết thúc trung cấp Pāli, các vị tiếp tục học cao hơn tại Viện Phật học PGNTK 

ở thành phố Cần Thơ và kết thúc chương trình học PāliPhật học tại đây. 

Như vậy, việc học tập của các tu sĩ PGNTK đã hoàn toàn kết thúc chương trình 

học Pāli ở tại trong nước, không cần phải sang Campuchia hoặc Thái Lan học như trước 

đây nữa. Đây là sự chuyển biến lớn trong việc học tập của các tăng sinh trong giai đoạn 

hiện nay, dưới sự quan tâm tạo điều kiện mọi mặt của Nhà nước ta đối với PGNTK, dần 

dần PGNTK sẽ độc lập về kiến thức Phật học và Phật sự. 

Ngoài thay đổi trên, chương trình học cũng có sự thay đổi ví dụ như “lớp trung 

cấp Phật học, có thay đổi phương án học, chương trình cũng được giảm tải như ngày 

xưa có 12 môn, giờ còn 10 môn chính” (BBPVS số 1, Thạch H), nhưng “giáo lý, thực 

hành giáo lý không thay đổi” (BBPVS số 1, Thạch H). 

Bảng 3.1. Thời gian diễn ra hoạt động dạy học tại các chùa Khmer hiện nay 

 (n = 300) 

 Thời gian hoạt động Tỷ lệ % 

1 Hoạt động quanh năm 61 

2 Chỉ hoạt động vào dịp hè 39 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Qua kết quả khảo sát đề tài tại bảng 3.2 đã thể hiện thời gian hoạt động dạy chữ 

Khmer, học Pāli tại các chùa đa phần diễn ra quanh năm. Việc này bắt nguồn từ nhu cầu 

thực tế của các gia đình Phật tử và mong muốn gìn giữ, truyền thụ chữ viết, văn hóa dân 

tộc của các sư. Tuy nhiên, lớp học hoạt động quanh năm chỉ tập trung tại một số chùa, 

còn lại chủ yếu hoạt động 03 tháng hè.  

Cùng với việc học chữ Khmer thì việc đọc được các kinh viết bằng lá buông ngày 

nay ở các chùa Nam tông Khmer cũng đã nhiều thay đổi. Nếu như ngày xưa, các sư trụ 

trì thường dùng kinh lá buông đọc tụng hoặc thuyết giảng hoặc ca ngâm rồi giảng nghĩa 

cho Phật tử lắng nghe tu học. Kinh lá buông xuất hiện trong hầu hết các nghi lễ của 

PGNTK như đám tang, an vị Phật, đắp núi cát,… 
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Hình 3.1. Biểu đồ tình hình sử dụng và đọc tụng kinh lá buông tại các chùa  

Nam tông Khmer (n = 300) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Dựa vào kết quả khảo sát tại Biểu đồ 3.1, chúng ta thấy số lượng sư còn có thể 

đọc tụng kinh lá buông chưa đến 50%. Đây là dấu hiệu báo động cần có sự nỗ lực của 

chính quyền địa phương, của Hội ĐKSSYN và chính mỗi vị sư để lưu giữ di sản quý 

giá này.  

 Học phổ thông 

Hằng năm, các sư sãi theo học ở các cấp học từ cấp II trở lên rất đông, điểm tập 

trung là trường Dân tộc nội trú của huyện và tỉnh. Đối với các trường phổ thông Dân tộc 

Nội trú ở cấp huyện và tỉnh, các vị sư tham gia học tập là do học từ cấp thấp lên từ lúc 

còn nhỏ, cha mẹ sắp xếp cho con vào tu sớm, để duy trì việc học tập cho đến xong 

chương trình học phổ thông. Mặt khác, trong các trường Dân tộc Nội trú có cả chương 

trình học chữ Khmer, để các vị trau dồi thêm. Ngoài ra, các vị còn tranh thủ các tháng 

nghỉ hè học thêm chữ Khmer, để có vốn sau khi học xong phổ thông các vị có thể học 

thêm Pāli hoặc Kinh luận giới, để trang bị thêm kiến thức Giáo lý Phật giáo và chữ 

Khmer để làm hành trang sau này. 

 Học Đại học và Sau đại học 

Với các vị có ý nguyện xuất gia trọng đời, muốn cống hiến cho Phật pháp và 

chúng sanh thì việc không ngừng nâng cao hiểu biết là diễn nhiên. Vì vậy, đa số hiện 

nay sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, một số vị tiếp tục học đại học, cao học 

thậm chí tiếp tục đến bậc nghiên cứu sinh. 

Ngày xưa, việc sư sãi Nam tông Khmer học hết cấp 3 là mơ ước khó thực hiện. Ngày 

nay, các vị tu sĩ Khmer đã được học tập nhiều cấp học khác nhau và đang có dấu hiệu ngày 
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càng tăng, một số vị đã được du học nước ngoài, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí du học là 

việc mới nhất hiện nay. Việc các vị sư đi du học nước ngoài là quan điểm rõ ràng nhất trong 

việc thực hiện chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước đối với PGNTK, làm cho Phật 

giáo Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng cùng Phật giáo thế giới.  

Số liệu báo cáo của Hội ĐKSSYN tỉnh trong năm 2019 như sau: cử 12 vị đi học 

các trường Cao đẳng, Đại học và Tin học ngoại ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ. 7 vị tăng sinh đi du học Phật giáo tại Thái Lan và 1 vị học thiền tại Myanmar, 7 vị 

đang học lớp Cao học văn hóa tại trường Đại học Trà Vinh (3 sư và 4 phật tử), 9 vị đang 

học Đại học và Cao đẳng trong tỉnh. 

Việc học tập của các vị sư cũng được sự hỗ trợ từ các nhà chùa ở địa phương, 

ngoài sự hỗ trợ của phật tử trong chùa mình, còn có sự ủng hộ của một số chùa khác 

nữa. Báo cáo của Hội ĐKSSYN tỉnh năm 2019 như sau: Chùa Sóc Xoài ủng hộ tăng 

sinh đi học các trường Đại học, Cao đẳng và các lớp học trong hoặc ngoài tỉnh số tiền 

là: 87,6 triệu đồng. 

Qua số liệu của Hội ĐKSSYN năm 2019, đã chỉ ra rằng số lượng tăng sinh theo học 

các khóa học đại học và sau đại học tăng. Kiến thức mà các vị tiếp thu được từ nhà trường 

đã nâng cao được mặt bằng dân trí, rút ngắn dần khoảng cách giữa người Khmer với các 

dân tộc anh em khác, trong đó có sư sãi PGNTK. Khi quay về địa phương, những kiến thức 

mà các vị tiếp thu được sẽ góp phần vận động phật tử hiểu thêm về đường lối, chủ trương 

của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa đạo và đời. 

 

Hình 3.2. Biểu đồ các cấp đào tạo sư Nam tông Khmer đang theo học (n = 300) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 
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Qua kết quả khảo sát ở Biểu đồ 3.2, Sa di là những vị hiện tại không tham gia bất 

kỳ khóa học phổ thông nào (chiếm 65%); những vị Đại đức là những người duy nhất 

đang học cao học (chiếm 2%). Điều này hoàn toàn phù hợp vì độ tuổi các vị đại đức đa 

phần trên 30 tuổi là những người đã xuất gia lâu năm, hoàn thành xong chương trình 

học phổ thông và có nhu cầu nâng cao tri thức.  

 Học thêm các kỹ năng về công nghệ thông tin 

“Thời gian gần đây, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, hoạt động kinh 

tế-xã hội đã tận dụng tính ưu việt của tin học áp dụng cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 

làm cho tốc độ phát triển ở nước ta vươn lên mạnh mẽ. Các tu sĩ trong PGNTK cũng hòa 

nhập cùng xu thế chung của xã hội, áp dụng công nghệ thông tin cho những hoạt động của 

mình. Ở các chùa trung tâm được trang bị máy vi tính như: Gò Quao có 6 chùa, Châu Thành 

có 7 chùa, Rạch Giá có 4 chùa, còn huyện Giang Thành không chùa nào có máy vi tính. 

Các website của PGNTK cũng được quan tâm, trong đó tỉnh cũng lập website riêng về Phật 

giáo, như trường hợp ở Kiên Giang. Với việc kết nối mạng điện tử, thông tin từ các nơi trên 

thế giới đã được phổ biến rộng trong các ngôi chùa Nam tông Khmer ở Đồng bằng sông 

Cửu Long” (Trần Hồng Liên, 2014).  

Riêng trong việc học tập một số sư bày tỏ sự tiện lợi và hữu ích của công nghệ thông 

tin với việc học giáo pháp như “Việc đi học xa kinh sách phật giáo vẫn đảm bảo gì các kinh 

tạng Phật giáo đã được lưu trữ trong iPad. Nghiên cứu Phật giáo trên iPad, nghe hoặc đọc 

bài của các vị sư. Có iPad dễ học, lên trên xe vẫn học được” (BBPSVS số 11, Danh H.G). 

Như vậy, các chùa ở trung tâm tỉnh hoặc gần trung tâm tỉnh thường tiếp nhận kiến 

thức cuộc sống nhanh hơn các huyện vùng sâu, vùng xa, do nơi đây điều kiện giao lưu thuận 

lợi hơn. Tận dụng ưu thế của tin học, các vị cũng đã áp dụng chữ Khmer vào vi tính, hiện 

nay việc sử dụng chữ Khmer trên vi tính là phổ biến, đã góp phần tiện lợi cho việc xử lý 

văn bản, băng-rôn treo trong lễ hội và các nhu cầu khác... Với ưu thế của vi tính, thì việc 

đánh chữ Khmer cũng nhanh như các chữ khác, mặc dù chữ Khmer có rất nhiều ký tự. 

 Tiếp nhận bộ Tam Tạng kinh 

Trong 2010, UBND tỉnh Kiên Giang đã cấp phép nhập từ Campuchia đến thời 

điểm này là 50 bộ Tam Tạng kinh (2010 là 23 bộ), mỗi bộ có 110 quyển và một số sách 

khác phục vụ cho nhu cầu tôn giáo thuần túy. Đến năm 2012 đã là 65 bộ Tam tạng kinh, 

so với số lượng 76 chùa PGNTK. Như vậy, chỉ còn 11 chùa nữa là đã triển khai đầy đủ 

Tạng kinh cho các chùa PGNTK. Số Tạng kinh này là bảo bối cho các tín đồ phật tử 
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PGNTK mỗi khi có nhu cầu nghiên cứu nội dung giáo lý Phật giáo. Những điều khoản 

chi tiết về giới luật đều được ghi chép đầy đủ trong bộ Tam Tạng kinh trên. 

Trong giai đoạn trước 1975, việc tìm bộ Tạng kinh để nghiên cứu về giáo lý Phật 

giáo ở tỉnh Kiên Giang là rất khó khăn, vì thời đó ít chùa có và nếu có cũng không đủ 

bộ như hiện nay (một chùa chỉ đủ khả năng kinh phí mua 5-10 quyển kinh thôi). Hơn 

nữa, người nghiên cứu không dễ gì tiếp cận được những quyển sách quý giá đó, vì các 

chùa cất rất kỹ. Trong chương trình học Kinh luận giới khi giảng bài, trong giáo án của 

các giáo viên thường ghi chép nội dung đó trích từ bộ Tạng kinh quyển gì (thí dụ: trích 

từ quyển Visuthimeak silanidhes…). Cho nên, trước đây còn thiếu sách vở, nên các tăng 

sinh không có sách để tra cứu làm rõ thêm vấn đề.  

Khi đã có Tạng kinh thì vấn đề đặt ra là phải bảo quản và sử dụng như thế nào 

để phát huy giá trị của những bộ Tạng kinh đã có. Nếu bảo quản không tốt, trong thời 

gian nào đó sẽ hư hao, mất mát, rất lãng phí như: bị thấm nước, bị mối, mọt ăn, sẽ 

không còn sử dụng được và sau này việc mua sắm lại không đơn giản chút nào. Còn 

việc phát huy tác dụng của Tạng kinh, thì cũng không kém phần khó khăn, bởi vì 

muốn nghiên cứu Tạng kinh, ít ra người nghiên cứu cũng phải học xong đệ tam niên 

kinh luận giới (ek) hoặc sơ cấp Pāli, thì mới tiếp cận được nội dung ghi chép trong 

Tạng kinh chưa tính đến chiều sâu trong Tạng kinh cần phải có kiến thức cao cấp 

Pāli mới lý giải được mọi điều.  

Người Campuchia đã tự hào vì là quốc gia đầu tiên trên thế giới dịch Tạng kinh 

từ tiếng Pāli sang tiếng Khmer. Việc dịch được tiếng Pāli sang tiếng Khmer là rất quan 

trọng, vì khi có nội dung bằng tiếng Khmer, người ta có điều kiện nghiên cứu dễ dàng 

hơn, lượng người nghiên cứu cũng rộng hơn, vì có kiến thức chữ Khmer thì có thể nghiên 

cứu được. Trong bộ Tạng kinh chúng ta có hiện nay là bản có 2 thứ tiếng: Pāli - Khmer, 

do đó về sau các nhà nghiên cứu có học chữ Khmer thành thạo, sẽ dễ dàng tiếp cận với 

Tạng kinh mà không gặp khó khăn chút nào, đồng thời có thể hiểu thêm nghĩa của từ 

Pāli, vì bản in bằng hai ngôn ngữ song song nhau.  

Như vậy, trong việc tu tập và học hành của tăng sĩ ngày nay đã thay đổi không 

chỉ học giáo lý, đạo làm người, học chữ mà còn tiếp cận nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Chương trình học cũng đã những thay đổi nhằm phù hợp cới yêu cầu thực tiễn của xã 

hội. Theo kết quả khảo sát năm 2020, có đến 65% các tu sĩ đều cho rằng việc tu học 

ngày nay đã có nhiều thay đổi. Số còn lại 35% cho rằng không thay đổi chủ yếu rơi vào 

các tăng sinh trẻ tuổi, vì vậy không thấy được sự khác biệt giữa ngày xưa và hiện tại. 
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- Trong môi trường xã hội 

Một vị tăng sĩ giỏi không phải thể hiện ở việc thuộc bao nhiêu bài kinh, tụng 

được bao nhiêu lễ vì hiển nhiên là việc học thuộc lòng kinh kệ là bắt buộc, mà cốt lõi là 

nhìn vào việc thực hành giáo pháp. Thực hành giáo pháp là điều quan trọng đối với tu 

sĩ nhằm thể hiện khả năng lĩnh hội, thực nghiệm giáo lý đã học trên thực tế, vận dụng 

vào đời sống và làm lợi ích cho chúng sanh. 

 
Hình 3.3. Biểu đồ động cơ thực hành giáo pháp 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Theo Biểu đồ 3.3, động cơ vận dụng giáo pháp vào thực tiễn chủ yếu từ yêu cầu 

và quy định của Giáo hội Phật giáo (chiếm đến 77%). Trong khi đó việc vận dụng giáo 

lý đáng lý phải bắt nguồn từ ý thức mỗi cá nhân tu sĩ mới có phát huy hết hiệu quả. Tuy 

nhiên, hiện nay do điều kiện kinh tế phát triển, phương tiện truyền thông thuận tiện mọi 

nhu cầu về tu học trở nên thuận tiện hơn. Đây là điều đáng mừng, nhưng cũng vì vậy 

mà khả năng tự tìm tòi nghiên cứu, ý chí vượt qua khó khăn để cầu học của một số tăng 

sĩ giảm sút. Ngoài ra, đa số các tăng sĩ tuổi đời còn trẻ chưa suy nghĩ đến việc cống hiến 

hết tuổi trẻ và sức lực cho đạo pháp, cho dân tộc quê hương mà chủ yếu làm theo những 

gì nhà chùa đưa ra, tuân theo những quy định của giáo hội. 

- Việc chăm lo chỗ nơi học tập cho con em phật tử 

Việc chăm lo chỗ nơi học tập và dạy học cho con em Phật tử là nhiệm vụ thường 

xuyên của nhà chùa, vì chùa là nơi đào tạo con người cho tương lai. Trong giai đoạn nào 

cũng vậy, chùa PGNTK không chỉ là nơi hành đạo, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 

mà còn là nơi đào tạo con người cho tương lai. Không ít nhân tài, nhà trí thức người 

Khmer có xuất thân từ nhà chùa. Những người xuất thân từ nhà chùa, trở thành cán bộ 
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hoạt động cách mạng, luôn được bà con kính trọng và tin tưởng hơn đối tượng khác, vì 

những đối tượng này luôn am hiểu nhiều về phong tục, tập quán, lễ nghi của dân tộc, 

phần nhiều họ luôn gìn giữ truyền thống dân tộc và truyền thống tôn giáo của dân tộc 

mình, nên được bà con dân tộc tin tưởng hơn.  

Trong phương hướng hoạt động của Hội ĐKSSYN của huyện và tỉnh hằng năm 

đều có đưa nội dung đào tạo sư sãi và con em phật tử vào chương trình hành động của 

mình, việc quan tâm đến việc học tập là mục tiêu hàng đầu của các cấp Hội nhằm đào 

tạo đội ngũ trí thức người Khmer cho thế hệ tương lai, rút ngắn dần khoảng cách giữa 

người Khmer với các dân tộc khác trong cộng đồng. 

Hiện nay, với chính sách giáo dục rộng mở của Nhà nước, việc học phổ thông 

của con em dân tộc là phổ biến đến tận vùng sâu, vùng xa. Hầu hết các con em người 

Khmer, khi đến tuổi học hành, đều được vào học phổ thông, nên nhà chùa không thể tổ 

chức dạy học như trước đây nữa, phải tổ chức bằng cách khác là tổ chức lớp học vào dịp 

nghỉ hè của các em để không ảnh hưởng đến việc học phổ thông. Việc làm này cũng 

được Nhà nước ủng hộ và trích kinh phí chi trả thù lao cho giáo viên đứng lớp. Như vậy, 

việc học tập chữ Khmer của con em dân tộc tiếp tục được duy trì theo hình thức khác, 

giúp cho con em dân tộc khi đã học xong phổ thông, còn có vốn chữ dân tộc của mình. 

Đây cũng là việc gìn giữ bản sắc dân tộc Khmer về ngôn ngữ và chữ viết trong môi 

trường xã hội hiện nay. 

- Việc tổ chức học thiền định 

Theo truyền thống Phật giáo thiền định là cội nguồn của Phật giáo, đã mở các lớp 

thiền cho chư tăng và tu nữ, cụ ông, cụ bà, tại các điểm sau: Chùa Sóc Xoài huyện Hòn 

Đất, chùa Rạch Sỏi, Tp. Rạch Giá, Chùa Khlang Mương, chùa Tà Bết huyện Châu 

Thành, chùa Thiên Trúc, thị xã Hà Tiên. 

Việc học thiền định là việc học theo phương pháp truyền thống, không có gì thay 

đổi. Hàng năm, việc học thiền của các chùa trong tỉnh chỉ có số lương tăng, giảm chứ 

không có biến đổi trong cách học thiền, vì đây là phương pháp truyền thống xưa nay của 

PGNTK. 

- Việc tổ chức dạy nghề 

Việc dạy nghề trong nhà chùa là việc xưa nay chưa từng có, do tính bức xúc trong 

việc giải quyết việc làm cho lao động người Khmer, nên chính quyền địa phương đã kết 

hợp với Hội Nông dân, Trung tâm dạy nghề và nhà chùa tổ chức cho con em lao động 
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người Khmer học nghề tại trong chùa. Việc làm này có kết quả đáng ghi nhận. Theo nội 

dung báo cáo của Hội ĐKSSYN tỉnh:  

“Chùa Rạch Sỏi là điểm thuận lợi trong việc mở lớp học ngành nghề ngắn hạn. 

Hàng năm, chùa kết hợp với Hội nông dân, trung tâm dạy nghề tỉnh tổ chức mở lớp dạy 

nghề cho con em phật tử người Khmer ở địa phương. Trong năm 2013, đã mở 2 lớp dạy 

nấu ăn và thủ công mỹ nghệ kết hạt cườm, với tổng số có 70 học viên tham dự”  

Các năm trước có mở lớp dạy sửa xe gắn máy, sửa điện thoại di động, sửa tivi…. 

Việc làm này đã giải quyết được nhu cầu của những lao động chưa có tay nghề, chưa 

được đào tạo ở các trung tâm dạy nghề của địa phương. 

- Việc trùng tu xây dựng chùa chiền  

Từ khi đất nước đổi mới, việc trùng tu, xây dựng chùa chiền của PGNTK ở Kiên 

Giang ngày càng thuận lợi hơn. Do kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh 

thần cùa đồng bào Khmer ngày càng được nâng cao, việc đóng góp quỹ của phật tử ngày 

càng nhiều, trong đó sự đóng góp của bà con Việt kiều về nước rất đáng ghi nhận. Chùa 

chiền PGNT ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nếu so sánh thời gian cách nay 20-30 

năm, phải thừa nhận rằng, chùa Khmer có nét chuyển biến rất nhiều, các cấu trúc hoa 

văn dân tộc được phát huy đúng mực, được sơn phết màu sắc rực rỡ, bản sắc văn hóa 

trong kiến trúc được đề cao, nên nhìn chung, ai cũng thừa nhận nét đẹp độc đáo trong 

chùa Khmer. Những nét đẹp đó đã góp phần làm chuyển biến đời sống văn hóa của tu 

sĩ PGNTK ở Kiên Giang. 

 

Hình 3.4. Biểu đồ số hạng mục công trình tu sửa hoặc xây mới tại các chùa  

Khmer Nam Bộ (Đơn vị tính %) với n=300 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 
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Qua kết quả khảo sát tại biểu đồ 3.4, đa số tại các chùa, công trình được ưu tiên 

sửa chữa là chánh điện vì với người Khmer, chánh điện là linh hồn, là khu vực quan 

trọng bậc nhất không chỉ của một ngôi chùa mà còn của cả phum sóc. Bên cạnh chánh 

điện thì một số công trình cũng được xây dựng mới như nhà bếp để thuận tiện cho Phật 

tử đến chế biến thức ăn. Đây là thay đổi phát sinh sau này nhằm phù hợp với hoàn cảnh 

thực tế của từng chùa. 

Từ sau năm 1986 trở lại đây, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc sinh hoạt 

tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Một số điểm dân cư ở cách xa chùa chiền được Nhà 

nước cho phép xây dựng nơi thờ tự mới, để tiện việc cho người Khmer sinh hoạt tín 

ngưỡng. Nếu như trước năm 1986, toàn tỉnh có 72 chùa, thì nay đã là 76 chùa. Những 

chùa được xây dựng mới gồm:  

Chùa Kinh 12 xã Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất (năm 2003) để phục vụ cho nhu 

cầu giãn dân ở những nơi dân cư đông đúc nhưng lại thiếu đất sản xuất.  

Chùa Xà Xía ở xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên (năm 2001) phục vụ nhu cầu thay thế 

chùa Xà Xía cũ do chiến tranh biên giới tàn phá.  

Chùa Tà Keo xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp xây dựng theo Quyết định số 1157-

/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2011 phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của người 

Khmer vì các chùa khác đều ở xa nơi dân cư tại đây. 

Chùa Bồ Đề Hải Đảo thị trấn Dương Tơ, Huyện Phú Quốc (xây dựng năm 2013) 

phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của của người Khmer sống trên đất đảo.  

Đặc biệt, chùa Bồ Đề Hải Đảo là ngôi chùa đầu tiên được Nhà nước cấp phép 

xây dựng với bản vẽ, bản thiết kế hoàn chỉnh cho ngôi chùa PGNTK tọa lạc tại hòn đảo 

Phú Quốc. Tất cả chùa trên đây được Nhà nước quan tâm cấp phép xây dựng chỉ riêng 

cho PGNTK, còn các hệ phái khác thì chưa được như vậy.  

3.1.3 Văn hóa tổ chức 

Văn hóa tổ chức là tư duy hành động hằng ngày của các thành viên trong tổ chức. 

Đó là những điều mà các thành viên phải học và tuân theo để được chấp nhận làm việc 

tại tổ chức. Văn hóa tổ chức, theo nghĩa này bao gồm một loạt các hành vi ứng xử, các 

phương thức, kỹ thuật và kỹ luật hoạt động, các thông lệ và thói quen quản lý, các mục 

tiêu, cách phân phối, các quan điểm về cách làm việc, niềm tin vào cách chi trả lương, 

những qui định và những điều cấm kỵ.  

Theo khái niệm trên đây thì không phù hợp cho lắm đối với đời sống văn hóa của 

tu sĩ trong PGNTK, bởi PGNTK là tổ chức không tham gia vào sản xuất những sản 
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phẩm và phân phối những sản phẩm mà là tổ chức hành đạo, mọi hoạt động của tổ chức 

phải tuân theo giới luật Phật giáo và nội quy nơi Phật đường. Tổ chức ở đây là hướng 

dẫn những tu sĩ hành đạo đúng theo giới luật (trong đó có những việc nên làm và không 

nên làm) và xử lý những ai vi phạm giới luật (theo mức độ từ nhẹ đến nặng). Cho nên 

tổ chức PGNT là tổ chức quản lý con người trong khuôn khổ luật lệ, ai làm tốt thì được 

ở lại, ai vi phạm thì bị trục xuất ra khỏi tổ chức. 

3.1.3.1 Tổ chức Phật giáo Khmer trước năm 1986   

Lúc đức Phật còn tại thế vào thời kỳ đầu truyền đạo khi tiếp nhận đệ tử vào tu 

người chỉ cần ban một câu “Ehi” là xong, về sau khi ảnh hưởng của Phật giáo đã được 

mở rộng, người mới trao quyền cho Hòa thượng (Upaccheaya) là người trực tiếp quản 

lý các Tỳ kheo là đệ tử của mình và có toàn quyền cho người vào tu, lúc bấy giờ chỉ có 

10 tuổi Tăng là đủ tiêu chuẩn để phong Hòa thượng và tu bằng cách ban “trisaranakam” 

(lấy tam bảo làm điểm nương tựa). Sau này, Người xét thấy cần có một tổ chức vững 

chắc hơn để thọ giới cho một Sa di lên Tỳ kheo hoặc các tăng sự khác mới đảm bảo tính 

bền vững cho Phật giáo về lâu dài, tức là lấy tập thể làm nền tảng cho hoạt động tăng 

sự, tập thể chư Tăng mới là quyết định mọi việc của tổ chức Phật giáo, dù rằng Hòa 

thượng đã tiếp nhận ai đó làm đệ tử nhưng phải được sự phê chuẩn của tập thể Chư tăng 

có mặt mới hợp lệ. Người đã trao quyền cho tập thể Chư tăng làm nền tảng cho sự phát 

triển và quản lý tổ chức Phật giáo là như thế. 

Tăng hiểu theo 2 cách: vị là Arahan (A la hán) chỉ 1 vị cũng gọi là Tăng, các tý 

kheo là người phàm thì phải hội tụ từ 4 vị trở lên mới gọi là Tăng. Người quy định tổ 

chức chư Tăng thành nhiều cấp gồm: Tăng cấp 4 vị (trở lên) tương ứng với Tăng sự 

Bavarana (lễ xuất hạ), nhận lễ Kathin (dâng y)…, Tăng cấp 5 vị (trở lên) tương ứng với 

Tăng sự Ubosuttha (đọc giới luật), Tăng 10 vị (trở lên) tương ứng với Tăng sự 

Ubbasambada (yết ma, thọ giới để Sa di lên Tỳ kheo), Tăng cấp 21 vị (trở lên) tương 

ứng với tăng sự lễ kiết giới sima cho chánh đện chùa... Ở Kiên Giang hiện nay, khi đi tu 

thân nhân của tu sĩ thường mời đến cấp Tăng cao nhất đó là 21 vị để làm thủ tục cho 

con em mình thọ giới Sa di lên Tỳ kheo để an toàn và chắc chắn hơn. Ngoài ra khi thực 

hiện tăng sự người buộc các Chư tăng phải cử hai vị lên đọc thành kiến nghị hẳn hoi 

một lần và trình bày sự việc nào đó ba lần nữa trước tập thể Chư tăng là bốn lần gọi là 

“chatokammavacha” với điều kiện là không có vị nào phản đối thì tăng sự đó mới hợp 

lệ, đúng quy định, cho nên tăng sự càng về sau càng chặt chẽ hơn. Hòa thượng cũng chất 
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vấn người vào tu kỹ càng hơn như: có bệnh tật gì? Có tiền án, tiền sự gì? Có sự đồng ý 

của gia đình hay không, có sự đồng ý của vợ hay không (nếu đã có vợ)... 

- Tổ chức trong chùa PGNTK Sư sãi trong chùa phân chia thành các chức vụ 

gồm: 

Upachheaya (Hòa thượng): Upachheaya không quản lý chùa chiền mà chỉ quản 

lý chư Tăng là những đệ tử trong phạm vi cai quản của mình kể cả trụ trì các chùa trong 

phạm vi quản lý. Thông thường Hòa thượng có ảnh hưởng nhiều chùa trong một vùng 

là do Hòa thượng ban yết ma cho các đệ tử, chỉ có cấp Hòa thượng mới có quyền ban 

yết ma cho một ai đó đủ tiêu chuẩn để đi tu. Đây là quy định có từ khi đức Phật còn tại 

thế và cũng không ai có quyền thay đổi, những Hòa thượng có năng lực, hiểu biết sâu 

rộng thì có đệ tử nhiều hơn, đương nhiên cũng có uy tín hơn. Nhưng các vị Hòa thượng 

rất hiếm vì người đi tu suốt đời trong PGNTK không nhiều, trong một tỉnh chỉ có vài vị 

Hòa Thượng thôi, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ cho hoạt động Tăng sự. 

Chau Adhikar trụ trì (thường gọi là sãi cả): là người quản lý, điều hành mọi hoạt 

đông trong chùa kể cả điều hành Ban quản trị chùa, chăm lo đời sống cho các tu sĩ trong 

chùa... Ngày xưa, người ta gọi trụ trì chùa là sangkhreaj theo ý này nếu dịch cho đúng nghĩa 

là “Vua sãi”. Do ngày xưa, trụ trì chùa có toàn quyền trong một ngôi chùa chỉ chịu sự lãnh 

đạo của “Vua sãi” thôi, còn “Vua sãi” thì ở xa không thể nào đến với từng chùa được nên 

người ta gọi như thế chăng. Hiện nay, từ gọi này đã thay đổi thành Chau Adhikar. 

 Bhahussotra phó trụ trì: Theo từ ngữ Bhahussotre là người học cao, hiểu rộng 

mới bổ nhiệm vào vị trí này chuyên nghiên cứu về kinh Phật để lý giải mọi điều, tuy 

nhiên trong dân dã lại hiểu khác ngưới ta cho là Bhahussotra là người phó trụ trì, vả lại 

vì thường là vị đọc trình lên hòa thượng xin yết ma cho vị nào đó để từ Sa di trở thành 

Tỳ kheo là hiểu sai lệch từ Bhahussotra, trong trường hợp này người ta gọi là 

Upasampadacharya chứ không phải Bhahussotra. Bhahussotra có thể có hai người gọi 

là Bahussotra phải và Bahussotra trái. 

 Acharya thầy dạy chữ: là người được phong làm thầy dạy học chính thức trong 

chùa, trong tiêu chuẩn này là người phải học ít nhất phải học xong kinh luận giới hoặc 

học xong Pali ruông mới có thể đảm trách được nhiệm vụ. Còn lớp cao hơn, thì do giáo 

hội chọn những người có học thức cao hơn để giảng dạy (đứng lớp). 

 Ngoài ra, nếu chùa có quy mô lớn, sư sãi đông thì còn có liêu trưởng, liêu phó và 

cấp dưới là các tỳ kheo rồi sa di. 
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 Sa di là những người tu chưa tròn 20 tuổi, người đã tu chưa đến tuổi 20 và chưa 

được Tăng chuẩn y, Hòa thượng trao yết ma thì chưa phải là tỳ kheo, 20 tuổi trong Phật 

giáo người ta tính cả 10 tháng khi còn trong bụng mẹ cộng với tuổi đời là 19 tuổi 2 tháng 

là đủ tuổi lên Tỳ kheo được. Sa di không được quyền dự tăng sự, không được quyền 

ngồi ngang hàng với Tỳ kheo và mọi việc phải được Tỳ kheo đồng ý mới làm được. 

 Ban quản trị chùa 

 Ban quản trị (BQT) chùa PGNTK là tổ chức trong phật tử Khmer ở phạm vi một 

chùa. Ban quản trị có thành viên nhiều hay ít tùy thuộc vào quy mô của chùa có số dân 

(phật tử) trực thuộc. Thông thường, Ban quản trị chùa đặt dưới quyền lãnh đạo của trụ 

trì chùa, trước tiên là người đứng đầu ban quản trị chùa là Chủ chùa, tiếng Khmer gọi là 

“Nhôm wot”. Ban quản trị có thời gian định kỳ họp một năm bao nhiêu lần là do tập thể 

ban quản trị thống nhất quy định, nhưng không ít hơn một năm một lần, hoặc theo sự 

triệu tập của trụ trì chùa. Khi cần, trụ trì có thể tập hợp BQT họp bất thường để trưng 

cầu ý kiến hoặc triển khai tình hình đột suất diễn ra trong phạm vi nhà chùa, hoặc triển 

khai chủ trương của Đảng, Nhà nước có liên quan đến chùa và phật tử. Nhiệm kỳ của 

Ban quản trị chùa có thời gian  2 hoặc 3 năm, là do Trụ trì và Ban quản trị chùa thống 

nhất quy định, từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh nào đó, Ban quản trị giảm số 

nhân sự, thì trụ trì chùa có thể củng cố lại Ban quản trị chùa, hoặc kiện toàn tổ chức để 

ổn định hoạt động. 

 Cơ cấu tổ chức BQT chùa trung bình gồm có: 

1/-Nhôm wat (chủ chùa): là người lãnh đạo chung, chăm lo các mặt đời sống cho 

các sư sãi trong chùa, thường xuyên yết kiến trụ trì chùa để biết tình hình về kinh tế đời 

sống của các tu sĩ trong phạm vi chùa mình để có chương trình thông qua trong cuộc 

họp ban quản trị thường kỳ lấy ý kiến biểu quyết. 

2/-Acharya wat (lục achar chùa): là người hướng dẫn thực hiện các nghi lễ trong 

chùa, thông thường lục achar là người có tu học, có học thức, am hiểu giáo lý, phép tắc 

mới đảm đương được vai trò này, tất cả thủ tục về nghi lễ đều do lục achar đảm trách.  

Ngoài ra, Ban quản trị còn có những thành viên theo từng phum sóc để thông tin, 

vận động phật tử về công việc của nhà chùa cho tiện hơn. 

- Tổ chức PGNTK cấp tỉnh 

Tổ chức cấp tỉnh của PGNTK gọi là Sala kon, đây là tổ chức điều hành hoạt động 

Phật giáo cấp tỉnh theo mô hình của Phật giáo Kampuchia gồm: 
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-Mê kon: là lãnh đạo cao nhất của Hội sư sãi cấp tỉnh, là người chịu trách nhiệm 

giám sát sư sãi trong phạm vi toàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo Hội cấp cao hơn là “Vua 

sãi” (Campuchia), Tăng thống (phái Khêmaranikay VN). 

-Balat kon: là chức vụ phó giúp việc cho Mê kon và đảm trách mọi nhiệm vụ do 

Mê kon phân công hoặc đi vắng. 

-Vinaydharama kon: là chức vụ nắm giữ giới luật trong Phật giáo cấp tỉnh. Khi 

có sự việc xảy ra trong Phật giáo, trong nội tại các tu sĩ hoặc giữa bá tánh và tu sĩ mà 

người phụ trách trong phạm vi một chùa hoặc Hòa thượng (quản lý khu vực) hay Anukon 

không xử lý được cần đến cấp cao hơn để giải quyết. Thông thường khi sự việc mang 

đến cấp tỉnh xử lý thì không còn lên cấp cao hơn nữa, vì cấp tỉnh đã nắm rõ luật lệ trong 

Phật giáo và xử lý chính xác, khách quan và nếu sai phạm thì sẽ bị trục xuất khỏi nhà 

chùa không còn cơ hội để lên cấp trên nữa. 

Tuy nhiên, trong trường hợp người sai phạm là một tập thể đông, điều này sẽ 

mang lên cấp trên (trung ương) để xử lý tiếp. Những trường hợp nêu trên thường là việc 

xảy ra quan điểm nhận thức trái chiều nhau về giáo lý hoặc về giới luật, sự việc này rất 

dễ dẫn đến việc rạn nứt trong nội bộ tôn giáo, nhỏ thì chia chùa xây chùa mới, còn 

nghiêm trọng hơn dẫn đến phân chia giáo phái, trong thực tế việc rạn nứt, phân chia giáo 

phái đã có diễn ra (Dhammayuti và Mahanikay ở Campuchia, Theravada, Mahanikay, 

Khêmaranikay ở Việt Nam). Ngay từ khi đức Phật thọ niết bàn, trong giới Tăng đồ đã 

có hiện tượng rạn nứt về giới luật họ cho là giới luật quy định quá khắc khe của Phật 

giáo, do có lời lẽ không đúng mực về giới luật, sau khi tổ chức hỏa táng đức Phật xong 

ngài Mahakasapah (Ka Diếp) cùng 500 vị A la hán đã tổ chức hội nghị Phật giáo để 

chỉnh lý vấn đề trên. Sự kiện này, người ta gọi là Đại hội Phật giáo lần thứ I (lịch sử 

Phật Thích ca Mâu ni).   

- Samuha kon: là thư ký của Hội cấp tỉnh. Samuha kon chịu trách nhiệm ghi chép 

toàn bộ tình hình về nhân sự, chùa chiền, lịch hoạt động của Hội, những sự kiện diễn ra 

trong Phật giáo của một tỉnh, văn kiện hội nghị... (người Khmer trước đây gọi là Sala 

kon, chứ không gọi là Hội như ta hiện nay nên không có đơn xin vào Hội, đã vào tu thì 

phải chịu sự quản lý tuyệt đối của tổ chức tôn giáo). 

- Anus kon: là thành viên Sala kon được bố trí ở cấp huyện, mỗi huyện một vị, 

chuyên theo dõi tình hình Phật giáo trong huyện. Anukon có quyền xử lý những việc 

liên quan đến sư sãi trong huyện do mình quản lý. 
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- Tổ chức cấp trung ương  

Tổ chức cấp Trung ương của PGNTK trước kia lệ thuộc vào “Vua sãi” ở 

Campuchia, theo hệ phái Mahanikay và các trực thuộc khác như: đặt tên chùa, cung 

thỉnh tượng Phật, cung thỉnh Đại Tạng kinh... Ở vùng hoạt động của chính quyền Sài 

Gòn, có những hệ phái khác tách ra thành lập phái Nguyên Thủy (1953) do Hòa thượng 

Lâm Em và Hòa thượng Kim Sang lãnh đạo. Cơ quan phái này đặt tại chùa Chantaransi, 

quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Phái Khêmaranikay (1968) do Hòa thượng Thạch Ngôs 

làm Tăng Thống, Hòa thượng Nam Huân làm phó Tăng Thống, do các phái này không 

lôi kéo được phái Mahanikay, theo chúng chống Cộng nên tách thành tổ chức riêng. Tuy 

nhiên, một số chùa bề ngoài thể hiện đồng thuận với phái Khêmaranikay, nhưng bên 

trong vẫn giữ vững niềm tin với phái Mahanikay, vào thời đó, chỉ ở Nam bộ không thôi, 

mà đã có 3 tổ chức hệ phái trong PGNTK. 

 Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, tổ chức PGNTK cấp Trung ương của 

phái Mahanikay đã hình thành trong vùng Cách mạng do Hòa thượng Sơn Vong lãnh 

đạo và hoạt động bí mật. Sau 30/04/1975, các hệ phái khác đều tan rã chỉ còn lại một hệ 

phái là Mahanikay, trong vùng đồng bào Khmer. Đến năm 1981, dưới sự lãnh đạo của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hệ phái Phật giáo ở Việt Nam đã thống nhất thành một 

tổ chức gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy đã thống nhất, nhưng Phật giáo phái 

Mahanikay vẫn còn có tổ chức riêng của mình đó là “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước” 

của cấp tỉnh để lãnh đạo, quản lý đội ngũ sư sãi của mình.  

3.1.3.2 Tổ chức đoàn thể các cấp của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer. 

Thời gian trước năm 1986, tổ chức đoàn thể các cấp của tu sĩ PGNTK chỉ có trong 

Mặt trận Tổ quốc các cấp, vì Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước là thành viên của Mặt trận Tổ 

quốc tương ứng với các cấp chính quyền từ xã đến trung ương. Ở mỗi xã có một đại diện 

sư sãi là thành viên, ở mỗi huyện có đông đồng bào Khmer có một đại diện là thành viên 

của Mặt trận cấp huyện, ở cấp tỉnh có một đại diện là thành viên Mặt trận cấp tỉnh, ở trung 

ương có một đại diện là thành viên Mặt trận Trung ương. Tuy nhiên, do Trung ương chỉ 

có một thành viên, nên đôi lúc Kiên Giang cũng không có đại diện nào. 

3.1.3.3 Những biến đổi trong tổ chức nhà chùa Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay 

- Tổ chức sư sãi trong chùa 

 Tổ chức sư sãi trong chùa Khmer hiện nay là không mấy khác nhau, cũng là vị 

Hòa thượng, sư Trụ trì, phó trụ trì và các Tỳ kheo, Sa di. Hiện nay, xuất hiện thêm chức 
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danh mới trong PGNTK đó là chức danh “Thượng tọa” (trên Đại đức, dưới Hòa thượng). 

Ngày xưa, các chức trụ trì, pahusotra (phó trụ trì) là do ban quản trị chùa và phật tử của 

chùa phong, với thủ tục cơ bản là “chon đay” (cột tay). Nếu chùa trực thuộc vị Ḥa thượng 

nào tế độ, thì phải thỉnh ý kiến Hòa thượng nơi đó, khi được chấp thuận thì thỉnh Hòa 

thượng nơi đó về cột tay đầu tiên và tiếp theo là các thành viên Ban quản trị, thủ tục như 

thế coi như đã hợp lệ. Việc khác với trước đây là các chức danh trong Phật giáo hiện 

nay đã được Giáo hội phong và có quyết định hẳn hoi, chức danh Hòa thượng, Thượng 

tọa thì do Pháp chủ phong, 5 năm một lần, trong lần Đại hội Phật giáo toàn quốc, còn 

chức danh Đại đức thì do Ban Trị sự Tỉnh hội phong trong kỳ Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, 

chức danh Trụ trì thì do Hội cấp tỉnh phê chuẩn theo đề nghị của bà con phật tử của chùa 

đó khi có thay đổi trụ trì. 

 Trong PGNTK ngày xưa, chức danh Trụ trì chùa có tên gọi là “Sangkhareach”, 

từ này được gọi trại thành “Săng Greach” tức là “Vua sãi”. Không hiểu sao ngày xưa lại 

sử dụng từ như vậy, nhưng Trụ trì ngày xưa có quyền hành rất nhiều, là người có quyền 

quyết định mọi việc, có khi không cần thông qua Ban Quản trị chùa, và Ban Quản trị 

chùa cũng không ai dám kháng nghị. Hơn nữa, ngày xưa Ban Quản trị chùa cũng đơn 

giản, chỉ có chủ chùa và Achar chùa là chủ yếu. Phải chăng do vậy mà người ta gọi tên 

như vậy chăng? Vì gọi là Vua sãi thì là người có quyền hành một cõi. Mãi về sau, khi 

tổ chức hội Mê kon ra đời, cũng xuất hiện từ “Chau Athikar” (trụ trì) cho đến nay. 

- Tổ chức Ban Quản trị chùa 

 Ban Quản trị chùa PGNTK hiện nay có nhiều chức danh hơn, thành phần cũng 

rộng rãi hơn. Nếu như trước năm 1986, Ban Quản trị chùa có số lượng từ 20 cho đến 30 

thành viên là nhiều, thì hiện nay Ban Quản trị có nơi có hơn trăm thành viên như Ban 

Quản trị chùa Rạch Sỏi tại tỉnh Kiên Giang chẳng hạn. 

 Tuy nhiên hiện nay, Ban Quản trị chùa trong PGNTK chưa có quy định theo 

khuôn khổ nào, số lượng tối thiểu là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu, gồm những thành 

phần nào, chức năng nhiệm vụ của mỗi chức danh ra sao. Vì vậy, Hội ĐKSSYN Tỉnh 

nên có quy định thống nhất về việc này, để thống nhất thực hiện trong toàn Tỉnh. 

- Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước cấp Tỉnh 

Tổ chức Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước cấp Tỉnh hình thành theo nhiệm kỳ Đại 

Hội cùng cấp diễn ra mỗi 5 năm một lần. Các thành viên được bầu chọn và được phân 

công theo thâm niên và trình độ năng lực của từng vị, để đảm trách trong mỗi nhiệm kỳ. 
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Khi hết nhiệm kỳ, tổ chức Đại hội lại và bầu ra Ban Chấp hành mới. Ban Chấp hành sắp 

hết nhiệm kỳ phải soạn thảo Văn kiện chuẩn bị Đại hội gồm: Báo cáo nhiệm kỳ của Ban 

Chấp hành, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tiếp theo, quy chế hoạt động của 

Hội, bản tự phê của BCH để đưa ra Đại hội thảo luận và biểu quyết. 

- Hội ĐKSSYN cấp huyện 

Cũng như tổ chức Hội ĐKSSYN cấp Tỉnh, Hội ĐKSSYN cấp huyện-thị cũng 

hình thành theo nhiệm kỳ Đại Hội cùng cấp, diễn ra mỗi 5 năm một lần. Các thành viên 

được bầu chọn và được phân công theo trình độ, năng lực của từng vị, để đảm trách 

trong nhiệm kỳ. Khi hết nhiệm kỳ, tổ chức Đại hội lại và bầu ra Ban chấp hành mới. Các 

thành viên trong Ban Chấp hành không nhất thiết đều là sư sãi, trong cơ cấu có cả Ban 

Quản trị chùa. BCH có số lượng nhiều hay ít là tùy thuộc số lượng tu sĩ của các chùa 

trong phạm vi của huyện. 

Tuy nhiên, một số huyện do lượng sư sãi ít, nên không thành lập Ban Chấp hành 

riêng, mà ghép huyện này với huyện kia thành một Ban Chấp hành liên huyện. 

- Tổ chức đoàn thể các cấp của tu sĩ PGNTK 

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp 

Báo cáo nhiệm kỳ IV (1998-2004) về Công tác tham gia xây dựng chính quyền, 

mặt trận và các đoàn thể của Hội có ghi: 

“Ý thức được vai trò của Hội ĐKSSYN từ tỉnh đến các cấp hội cơ sở là thành 

viên của mặt trận cùng cấp, nên trong nhiệm kỳ qua, các vị trong Ban chấp hành của các 

cấp Hội tích cực tham gia vận động chư tăng và đồng bào phật tử cùng với địa phương 

xây dựng chính quyền, đoàn thể như: Bầu cử Quốc hội khóa XI và Hội đồng Nhân dân 

các cấp. Về tham gia vào thành viên mặt trận, đoàn thể các cấp có: 01 vị là ủy viên Ủy 

ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 

01 vị là ủy viên hội liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và là Ủy viên Ban chấp hành Hội 

hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh, 24 vị là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 

huyện, thị xã, phường, thị trấn, một số vị là thành viên Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở”. 

Qua hoạt động, các vị đã thể hiện được vai trò của mình vào việc góp phần  xây 

dựng Chính quyền, Đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội ngày càng tích cực hơn. Tuy 

nhiên, cũng còn một số vị tham gia vào thành viên Ủy ban Mặt trận và được bầu là Đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp cơ sở hoạt động chưa tích cực, do năng lực còn hạn chế và 

điều kiện tham gia hoạt động còn khó khăn. 

Là thành viên của Hội đồng nhân dân các cấp 
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Tổ chức Hội ĐKSSYN là thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, nên trong 

mỗi nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân (HĐND) đều có cơ cấu đại biểu là sư sãi trong ủy viên 

HĐND các cấp. Những tu sĩ thành viên HĐND đóng vai trò giám sát hoạt động của Ủy 

ban nhân dân cùng cấp. Như vậy, các Đại biểu là sư sãi trong HĐND các cấp là những 

người mang tâm tư, nguyện vọng của phật tử người Khmer đến với tổ chức quyền lực 

Nhà nước, đồng thời cũng mang chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người 

dân theo hệ thống hoạt động của mình. Có thể nói, các vị là cầu nối giữa cơ quan quyền 

lực Nhà nước với người dân có đạo, là cầu nối giữa cơ quan quyền lực Nhà nước với 

người dân tộc ít người, làm cho mối quan hệ giữa tổ chức quyền lực với người dân ngày 

càng thêm khắng khít, làm sáng tỏ hơn “cơ quan quyền lực Nhà nước là của dân, do dân, 

vì dân” ngày càng thêm sâu sắc.  

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  

Trong các vị tu sĩ PGNTK, hằng năm theo truyền thống của PGNTK có số lượng 

thanh niên Khmer vào tu trong chùa Phật giáo Khmer khá đông, hầu hết là lực lượng 

trẻ, nên tổ chức Thanh niên hoạt động trong các vị cũng khá thuận lợi. Trong lực lượng 

tu sĩ trẻ đó có nhiều vị tham gia vào Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, thị xã, phường, 

thị trấn. Đặc biệt, trường sơ cấp Pali chùa Sóc Xoài, tỉnh Kiên Giang đã thành lập 01 

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có 36 vị là thành viên. Chi đoàn được 

Trung ương đoàn TNCSHCM tặng 07 bộ máy vi tính; chùa Rạch Sỏi thành lập 01 Chi 

hội Thanh niên, có 28 vị là thành viên; chùa Thôn Dôn thành lập chi hội Thanh niên, có 

20 vị là thành viên. 

Lực lượng thanh niên trên sẽ là những nhân tố tích cực cho việc phát triển đội 

ngũ cán bộ dân tộc sau này, vì trong lực lượng này, chắc hẳn có người sau này sẽ quay 

về cuộc sống đời thường đã được trang bị những kiến thức nhiều mặt, trong đó có kiến 

thức về tổ chức, về sinh hoạt… Nên sau này việc những đối tượng trên tham gia làm cán 

bộ ở cơ sở là rất có điều kiện. 

3.2 NGHI LỄ, LỄ HỘI 
3.2.1 Các yếu tố truyền thống trong nghi lễ, lễ hội  

3.2.1.1 Nghi lễ 

Theo quan niệm chung của cộng đồng dân tộc Khmer, ngôi chùa là trung tâm văn 

hóa, nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật, nơi học Kinh, học chữ, học đạo lý làm người, 

nơi lưu giữ các pho kinh điển đạo Phật cho tu sĩ Phật giáo và cùng là nơi sinh hoạt văn 
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hóa, giải trí vui chơi của bá tánh Phật tử, đồng bào dân tộc Khmer. Ngôi chùa không chỉ 

tồn tại như cơ sở tâm linh mà còn là thư viện, là bệnh viện, nhà trọ, nơi hội họp quyết 

định những vấn đề quan trọng của thôn, xóm, huyện sở tại. Cho nên đời sống tinh thần 

cũng như nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer gắn chặt với giáo lý đạo Phật, sắc 

thái văn hóa dân tộc mang đậm dấu ấn đạo Phật, được thể hiện rõ ở các phong tục, tập 

quán, lối sống, phương thức ứng xử, nghệ thuật và tư duy. 

Các quốc gia Đông Nam Á là khu vực gắn liền với nông nghiệp, với những tín 

ngưỡng phồn thực bản địa và tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Khi tôn giáo ngoại sinh du 

nhập vào các quốc gia này sẽ có những nghi lễ, lễ hộirất phong phú và đặc sắc. Các lễ 

hội ở khu vực này thường gắn liền với PGNT, vừa kết hợp được nhuần nhuyễn với tính 

truyền thống bản địa của từng quốc gia, khu vực. Ở đây người viết chỉ xin đề cặp đến 

những nghi lễ, lễ hội có liên quan đến PGNTK ở Tây Nam bộ. 

Với nền văn hóa dân tộc đặc sắc kết hợp với tính tâm linh tôn giáo, nên nghi lễ 

trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nghi lễ là sự kết hợp giữa niềm tin vào 

Phật pháp và tính cách dân tộc. Nghi lễ làm thoả mãn nhu cầu tâm linh và đời sống tinh 

thần của cộng đồng dân cư. Nghi lễ được tổ chức theo những quy tắc chặt chẽ và được 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ nối tiếp.  

Những nghi lễ thờ cúng là một phần của nếp sống cộng đồng Phật giáo từ những 

ngày đầu tiên của lịch sử đạo Phật. Chẳng hạn, nghi thức quy y Phật, Pháp, Tăng là rất 

quan trọng, quan trọng đến nỗi mỗi Phật tử đều hành lễ này và nghi lễ này vẫn được duy 

trì đến ngày hôm nay. 

Trong Tăng đoàn cũng thế, nghi lễ luôn được xem là quan trọng. Bởi thế, lễ 

upasampada (lễ thọ Cụ túc giới), mà qua đó người Sa di được nâng lên thành một 

bhikkhu (Tỳ khưu - người được thọ giới đầy đủ và chính thức), được tiến hành rất trịnh 

trọng và trang nghiêm trong nhiều thế kỷ và vị tăng nào chưa thọ Cụ túc giới thì không 

được phép dự các buổi lễ này. Nghi lễ này thường được tổ chức ở một nơi tôn kính đặc 

biệt cách ly với công chúng. 

Nghi lễ PGNTK rất khác với nghi lễ Phật giáo Bắc tông, dù cùng chung giáo lý. 

Theo dòng lịch sử, PGNT là chổ dựa tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer. Các lễ 

hội, nghi lễ Phật giáo tự hòa chung vào các lễ hội truyền thống của người Khmer một 

cách tự nhiên đến mức không thể bốc tách chi tiết. 
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Các nghi lễ mang tính trang trọng của PGNTK như: Phật đản, nhập hạ, ra hạ, dâng 

y, thọ giới, xuất gia, thọ đầu đà … Mỗi nghi thức lễ đều mang ý nghĩa và tính chất khác 

nhau, tính truyền thống dân tộc vẫn được gìn giữ và lưu truyền từ xưa đến nay. Ngoài ra 

các nghi thức lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer đều thể hiện theo nghi thức của đạo Phật 

như tết, lễ cúng trăng, cúng ông bà, đua ghe ngo… Nói chung mọi nghi thức hội, lễ của 

đồng bào dân tộc Khmer đều có chư Tăng, chùa chiền hiện diện. Các nghi thức trong hội, 

lễ thường gắn liền với truyền thống Phật giáo nên đồng bào dân tộc Khmer luôn giữ gìn 

và truyền tụng cho con cháu như lễ đắp núi, đua ghe ngo, cúng trăng… Đây là một vài 

nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.  

Dưới đây là một số nghi lễ tiêu biểu: 

 Lễ Phật đản là lễ hội lớn (lễ tam hợp - Phật đản, Phật thành đạo, Phật niết bàn) 

và quan trọng nhất không chỉ của PGNTK mà là của mọi tông phái Phật giáo khác trên 

Thế giới. Nếu một số hệ phái Bắc tông tổ chức lễ chính vào ngày 08 tháng 04 âm lịch 

thì các chùa Khmer tổ chức vào ngày Rằm tức 15 tháng 04 theo Mahasankran lịch (đại 

lịch) của người Khmer. Có điểm cần lưu ý rằng, mặt dù người Khmer vẫn biết đến âm 

lịch của người Việt, người Hoa và dương lịch để sử dụng trong các giao dịch hằng ngày 

nhưng đối với các lễ hội, người Khmer vẫn giữ theo lịch truyền thống. Đây là điều đáng 

quý và cần gìn giữ. 

 Lễ nhập hạ an cư được bắt đầu từ ngáy 15 tháng 06 đến 15 tháng 09 âm lịch 

(Phật lịch). Đây là thời gian các tăng sĩ tập trung thiền định, tu học để trau dồi giáo lý, 

thực hành công hạnh chuẩn bị cho hàng loạt các nghi lễ quan trọng khác trong năm. 

 Lễ ra hạ (xuất hạ - tự tứ) được diễn ra chiều ngày 14 đến trưa ngày 15 tháng 09 

Phật lịch. Sau khi kết thúc 03 tháng miệt mài tu học, lễ ra hạ giống như ngày chứng nhận 

các tăng sĩ đã hoàn thành một khóa tu tập và thêm 01 tuổi hạ, thêm nhiều công đức quý báo. 

 Lễ dâng y thường tổ chức một ngày đêm, trong khoảng thời gian kể từ ngày 16 

tháng 09 đến ngày 15 tháng 10 Phật lịch. Trong thời gian này, nhà chùa sẽ tổ chức lễ 

dâng y theo đúng như quy định trong giới luật. Một vị sư sẽ được bầu chọn để đại diện 

cho toàn thể chư tăng trong chùa nhận y cúng dường từ Phật tử. Sau khi nhận, y cúng 

dường sẽ được phân chia cho tất cả các sư trong chùa thọ hưởng phước báo của lễ dâng 

y Kaṭhina hoặc cúng dường cho các sư ở những chùa xa xôi hẻo lánh, không có Phật tử 

tổ chức dâng cúng. 
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Bên cạnh những nghi lễ được tổ chức định kỳ trong một hai ngày hoặc trong 

khoảng thời gian cố định, PGNTK cũng có nhiều nghi lễ tổ chức không cố định, tùy 

thuộc vào nhu cầu của Phật tử và hoàn cảnh thực tiễn như: 

 Lễ kiết giới sīmā được thực hiện khi tiến hành xây dựng chánh điện một ngôi 

chùa đã hoàn thành. Tại một phum sóc hay vùng nào chưa có chùa, người dâng sẽ cùng 

nhau hiến đất dựng chùa và thỉnh nhà sư về trụ trì để được sớm hôm thân cận tu học, 

được thực hành các nghi lễ tôn giáo nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của toàn thể dân 

chúng trong vùng. Khi tiến hành xây dựng chánh điện, nhà sư sẽ tiến hành làm kiết giới 

sīmā như đánh dấu đây là vùng đất linh thiêng của chư Phật. Ngoài ra, khi ngôi chánh 

điện hiện tại xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng nhất thiết phải hạ giải để xây lại trên nền 

cũ, nhà chùa cũng tiến hành làm lễ kiết giới sīmā. Vì vậy chỉ cần nhìn vào trụ đất ở bốn 

góc chánh điện sẽ biết chánh điện này đã trùng tu bao nhiêu lần. 

Ngày nay, có ý kiến cho rằng cần thống nhất các ngày lễ quan trọng của Phật giáo 

tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cần cân nhắc thận trọng, phải phù hợp với truyền thống 

của từng hệ phái nhất là khi mỗi hệ phái gắn liền với niềm tin và những giá trị văn hóa 

truyền thống của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Với đồng bào 

Khmer, Phật giáo đã tồn tại và gắn liền với mọi mặt đời sống từ lúc sinh ra, trưởng thành 

đến mất đi; trong lao động, trong văn học nghệ thuật và trong mọi quy tắc ứng xử xã hội. 

Vì vậy cần tôn trọng và gìn giữ những nét riêng, thời gian riêng trong các lễ hội và nghi 

lễ PGNTK. Dưới tác động của thời đại, mặc dù đa số các lễ hội Phật giáo và lễ hội dân 

gian của đồng bào dân tộc Khmer đã được cải tiến theo chiều hướng tích cực, bằng cách 

rút ngắn thời gian so với trước đây sao cho phù hợp với sự phát triển của Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam nói chung, PGNTK nói riêng, nhưng nghi thức và nội dung không thay 

đổi, vẫn giữ tính truyền thống của nó.  

3.2.1.2 Lễ hội 

Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Nam bộ, có ba lễ hội lớn nhất 

bao gồm: Tết Chol Chhnam Thmay (vào năm mới), Ok Ombok ( Lễ cúng trăng) và Đôn 

Ta (Lễ cúng ông bà). 

- Tết Chol Chnam Thmay 

Tết Chol Chnam Thmay là một sự kiện truyền thống lâu đời của người Khmer, 

đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Được bắt đầu bằng lễ đón 

rước Chư thiên ở trong chùa, cũng như ở mỗi nhà người dân vào một thời điểm đặc biệt. 

Không giống như thời khắc đón giao thừa của người Việt là cố định, vào lúc 00 giờ 00 
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ngày một tháng một, thời khắc đón giao thừa của người Khmer không cố định, mỗi năm 

mỗi khác. Nguyên nhân là do học cùng sử dụng một loại lịch được xuất bản từ nước 

Campuchia, bằng tiếng Khmer. Quyển lịch này được phát về cho các sư và các vị achar. 

Sau đó, các sư và achar truyền xuống cho các phật tử. Mặc dù thời điểm đó Chư Thiên 

không cố định theo từ năm, nhưng ngày Chol Chnam Thmay đầu tiên của người Khmer 

luôn luôn trùng với ngày 13 Dương lịch hàng năm. Người Khmer đón tết trong 3 ngày 

13, 14, 15 tháng tư Dương lịch. Nếu là năm nhuận thì Tết Chol Chnam Thmay sẽ tổ 

chức trễ một ngày, tức là ngày bắt đầu là ngày 14.  

Trong dịp Tết Chol Chnam Thmay được tổ chức được chia làm hai phần lễ và 

phần hội. Phần lễ bao gồm: Lễ đón rước chư thiên, lễ rước Phật lịch, lễ thuyết pháp đầu 

năm, lễ dâng cơm, lễ đắp núi cát, lễ cầu siêu, lễ tắm Phật. Phần hội trong Tết Chol 

Chnam Thmay bao gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian,... 

- Lễ rước chư thiên 

Thông thường các nghi lễ trong Tết Chol Chnam Thmay được tổ chức trong chùa, 

nhưng riêng lễ đón rước chư thiên sẽ được tổ chức ở nhà mỗi gia đình. Trước giờ đón 

các chư thiên, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị các lễ vật trong một cái khay, trên đó có bày hoa, 

đèn cầy, đèn dầu, trái cây, hương nhang. Đèn cầy được đốt trong lúc làm lễ, còn đèn dầu 

được đốt trong suốt ba ngày tết. Người Khmer quan niệm, trong ba ngày tết, việc thắp 

đèn sẽ làm cho không khí gia đình mình trang trọng hơn, điều này thể hiện lòng tôn 

trọng với các vị thần.  

- Lễ rước Phật lịch 

Lễ rước Phật lịch được tổ chức vào ngày thứ nhất hoặc ngày thứ hai tại dịp lễ 

Chol Chnam Thmay ở các chùa. Phật lịch là một quyển lịch theo cách tính của nhà Phật. 

Đây là quyển lịch rất quan trọng trong đời sống của người Khmer truyền thống vì nó 

được người dân sử dụng trong quá trình làm nông nghiệp.  

Lễ rước Phật lịch sẽ bắt đầu được tổ chức từ chùa, bao gồm hai chiếc kiệu, một 

chiếc kiệu khiêng tượng Đức Phật và một chiếc kiệu để khiêng hình ảnh hoặc tượng của 

Đức Phật cùng với quyển lịch, và một chiếc kiệu khác dùng để khiêng vị thần bốn mặt 

Mahaprum. Lễ rước có sự tham gia đông đảo của cộng đồng Khmer trong phum, dẫn 

đầu là đoàn múa sadamdi và đoàn thiếu nhi cầm cờ Phật, tiếp đó là kiệu của Đức Phật, 

sau đó đến kiệu của thần Mahaprum. Tiếp theo là đến sư Cả, và các vị sư có chức sắc 

thấp hơn. Theo sau là đoàn các bà tu thiếp, kế đến là đoàn nam thanh nữ tú và đến đoàn 

ngũ âm.  
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Lễ rước được đưa đi vòng quanh phum theo từng wên, đến mỗi wên sẽ dừng lại 

tại một nhà nào đó có vị trí sát ngay đường đi, vừa để nghỉ ngơi, vừa để các sư đọc cầu 

an. Lễ rước sẽ được rước đi tiếp tục cho đến khi nào hết các wên.  

- Lễ thuyết pháp đầu năm 

Lễ thuyết pháp được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng kéo dài trong khoảng hơn một 

giờ đồng hồ của ngày đầu tiên của lễ Tết Chol Chnam Thmay. Vị sư chủ trì buổi lễ phải 

là vị sư ở hàng tuỳ khưu trở lên.  

Trước khi thuyết pháp cho người dân, vị sư phải xem xét trên cuốn lịch xem năm 

nay vị Têvôđa nào hạ trần. Những thói quen, quần áo, vật dụng mà vị Têvôđa này là cơ 

sở để đoán xem năm nay cộng đồng này sẽ như thế nào. Nếu là điềm xấu, thì quý sư sẽ 

thuyết pháp những sự tích vượt gian khổ của Đức Phật để đắc đạo. Cỏn nếu là điềm tốt 

thì quý sư sẽ thuyết pháp về những việc làm phước của Đức Phật đối với chúng sinh.  

Co thể thấy, lễ thuyết pháp đầu năm là buổi lễ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Từ 

việc thuyết pháp, các Phật tử sẽ biết được ý nghĩa của những hành động văn hóa của 

chính họ, để rồi tự nâng cao ý thức trong cộng đồng và cũng cố truyền thống văn hóa.  

- Lễ dâng cơm 

Đây là buổi lễ quan trọng không thể thiếu tại các chùa PGNTK, buổi lễ sẽ được 

tổ chức liên tục trong cả ba ngày tết, được tổ chức vào buổi sáng và kết thúc trước 12 

giờ trưa.  

Theo quan niệm của người Khmer thì buổi lễ này là nghi lễ mà thức ăn được 

chuyển đến cho các vị sư, rồi từ quý sư chuyển thành phước báo, có thể chuyển tới 

những người đã chết thông qua việc đọc kinh hồi hướng. Chính vì thế mà thức ăn chuyển 

đến các vị sư vừa mang ý nghĩa thực, vừa mang ý nghĩa là thức ăn siêu văn hóa. Lễ dâng 

cơm trong ngày tết Chol Chnam Thmay của người Khmer đã thể hiện một cách rất sinh 

động về thế giới quan của cộng đồng người Khmer. Bên cạnh đó, cũng là nơi để người 

Khmer thể hiện truyền thống báo hiếu tốt đẹp của họ.  

- Lễ đắp núi cát 

Cộng đồng người Khmer trong truyền thống vẫn giữ tập tục đắp núi cát với nhiều 

mong muốn ý nghĩa khác nhau. Có người cho rằng đắp núi cát là để rửa tội mình và 

tưởng nhớ đến công ơn Đức Phật đã cứu mạng, người thì cho rằng việc đắp núi cát và 

chôn tiền ở bên dưới là để tưởng nhớ và cúng cho ông bà cha mẹ đã khuất. Tuy nhiên, 

cũng có nhiều quan điểm cho rằng đây là biểu hiện cho sự cầu khấn về một năm làm ăn 

phát đạt.  
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- Lễ Cầu Siêu 

Đây cũng là nghi lễ quan trọng trong ngày Tết Chol Chnam Thmay của người 

Khmer, thời gian thường diễn ra vào buổi sáng từ 9h trở đi đến 11 giờ vào ngày thứ 3 

(ngày cuối cùng) của dịp Tết Chol Chnam Thmay.  

Các Phật tử mang tro cốt của những người thân ra tháp để lau chùi và thắp nhang. 

Buổi lễ này gần giống với đám giỗ của người Việt, ngày này để nhớ về những người 

thân trong gia đình. Không phải lẽ ngẫu nhiên mà lễ cầu siêu lại được thực hiện vào 

ngày cuối cùng của dịp tết. Vì trong tâm thức của người Khmer thì ngày cuối cùng mới 

là ngày quan trọng nhất.  

Sau khi các sư kết thúc bài kinh cầu siêu, sư cả và sư khác sẽ cầm những cành 

hoa nhúng vào hũ nước và vẩy về phía bá tánh. Theo các Phật tử nước được vẩy đó 

giống như một nước phép. Trong các hũ có dầu thơm, nhang đèn, ngâm cùng với các 

cánh hoa, và quan trọng là những lời kinh thiêng mà các vị sư đã đọc để yểm vào nước. 

Những người được vẩy nước vào sẽ có nhiều phước lộc trong năm mới.  

Nghi lễ này không chỉ thể hiện đặc sắc đời sống tâm linh của những người dân 

Khmer, về mối quan hệ giữa người sống và người chết, về quan niệm về duyên và kiếp – 

đây không chỉ thể hiện tư tưởng cốt lõi của PGNT, mà còn thể hiện tính cộng đồng sâu 

sắc trong việc làm phước, cầu mong sự quan tâm giữa những con người đã khuất đối với 

nhau cũng là mong mỏi sự đoàn tụ của cá nhân những Phật tử khi tới miền cực lạc.  

- Lễ tắm Phật 

Đây có lẽ là nghi lễ được đông đảo cộng đồng người dân Khmer mong chờ và 

tham gia đông nhất. Buổi lễ được tham gia vào ngày cuối cùng của Tết Chol Chnam 

Thmay. Định kỳ mỗi năm một lần, người Khmer sẽ tổ chức nghi lễ tắm Phật vào ngày 

đầu năm mới để gội rửa cho tất cả những pho tượng Phật hiện có trong chùa sau một 

năm qua. Cộng đồng người dân hy vọng rằng tắm sạch cho những bức tượng Phật sẽ 

giúp cho bản thân hướng đến hướng thiện nhiều hơn, hướng đến sự trong sáng, những 

điều thiện mà Đức Phật dạy.  

Bắt đầu buổi lễ là nghi thức rước Tam bảo, đi vòng ba lần quanh chánh điện. Dẫn 

đầu là hình tượng con ngựa, phía sau là các vị sư. Con ngựa đi đầu là biểu tượng cho 

con ngựa đã dẫn Thái tử Tất Đạt Đa lên đường tìm đạo. Khu vực tam bảo được nâng 

cao và được rước đi ba vòng quanh chánh điện chính là biểu tượng cho con đường tìm 
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đạo của Đức Phật. Sau khi tam bảo được rước đi ba lần, các sư và phật tử đưa tam bảo 

vào chánh điện để làm lễ xin phép Đức Phật để được tắm cho người.  

Buổi lễ được bắt đầu tại khu vực chánh điện, từ các pho tượng lớn cho đến các 

pho tượng nhỏ. Sau khi tắm tượng Phật trong chánh điện, sẽ có một dãy dài các pho 

tượng Phật được đặt bên ngoài chính điện. Các vị sư và bánh tánh lần lượt tắm cho các 

pho tượng bên ngoài chính điện. Người dân cũng lấy nước này, xoa lên đầu, rửa mặt... 

Vì họ cho rằng Đức Phật có công đức vô lượng nên lấy nước tắm Phật để rửa mặt để 

được hưởng thêm nhiều phước đức.  

- Lễ Ok Ombok   

Lễ hội Okombok là một trong ba lễ hội lớn của người Khmer ở Tây Nam bộ gồm 

những hoạt động như: Cúng trăng, Okombok, thả đèn hoa đăng và đua ghe ngo…. 

Cúng trăng 

Vào ngày rằm tháng kaddâk (tháng 10 âm lịch người Việt), người dân chuẩn bị 

ombok, hoa quả, trái cây, đồ cúng, vật cúng rồi thông báo cho các em thiếu nhi biết để 

tập trung về một nơi có sân rộng rãi để tổ chức lễ hội. Họ làm “rean tê va da” (giàn 

thiên) rồi bày các đồ cúng, vật cúng như: sla thor, baysây, dừa tươi, chuối chín, trái cây 

nhiều thứ, đặc biệt là phải có ombok (cốm dẹp), trống, cồng, nhang, đèn, rồi mọi người 

chờ đến khi trăng mọc. 

Khi trăng mọc lên khỏi ngọn cây, có người hô lên: Trăng đã mọc rồi! Liền đó ba 

hồi trống cồng vang lên, mọi người bắt đầu làm thủ tục cúng trăng. Câu đầu tiên người 

ta đọc cung thỉnh đức Chí Tôn rồi đọc câu cung thỉnh mặt trăng: Chúng tôi cung thỉnh 

mặt Trăng với những lễ vật được bày trí ở đây, mong cho mưa thuận gió hòa, hoa màu 

tươi tốt, người dân được mùa, mọi người được ấm no, hạnh phúc, niềm vui đến với mọi 

nhà”. Sau đó mọi người cùng nói: Sadhu (lành thay) ba lần.  

Okombok 

Sau lễ cúng trăng là okombok (ăn cốm dẹp). Các cụ cao niên trong phum sróc 

tập hợp các em nhỏ lại và bắt đầu tổ chức đút cốm dẹp, thông thường thì đút cho những 

em nhỏ nhất trong tốp có mặt để xem bọn trẻ có phản ứng ra sao, đương nhiên các cụ 

cũng hướng dẫn cách nói trước cho các em. Người chủ trì đút cốm dẹp chọn một em 

nhỏ nhất và đút trước, khi trong miệng đã có cốm dẹp thì cho các em nói về nguyện 

vọng của mình trong buổi lễ hôm nay. Xong phần thủ tục okombok, các em nhỏ cùng 

nhau vui đùa hoặc chơi các trò chơi dân gian như dấu khăn, kéo co, chap kôn khleeng.... 
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Người lớn thì họp nhau uống trà, kể chuyện cổ tích hoặc bàn tán việc làm ăn đến khuya 

thì kết thúc. 

Thả đèn hoa đăng 

Người dân Khmer làm chiếc“pro tip”để thả theo dòng nước gọi là“lôi protip” (thả 

đèn hoa đăng) mang theo đồ cúng, nhang, đèn, bánh trái nhằm gởi đến những người thân 

đã khuất ở bên kia thế giới. Tiếp đó mọi người cùng thả đèn hoa đăng trôi theo dòng 

nước lung linh.  

Tục“lôi pro tip”này đã phát triển thành“tuk phka” (ghe bông), hằng năm có tổ 

chức thi như ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, mãi về sau, ghe bông đã xuống cấp 

không còn tham gia thi đấu, thay vào đó là các bè thủy lục như hiện nay. 

Đua ghe ngo 

Đua ghe ngo là môn thể thao đặc sắc của người Khmer ở Tây Nam bộ. Lễ hội 

Okombok thật ra chỉ được tổ chức một ngày là vào ngày rằm, nhưng do có thi đấu ghe 

ngo nên hiện nay lễ hội kéo dài đến 3 ngày. Ngày xưa, việc thi đấu ghe ngo không tổ 

chức giải như hiện nay và chỉ thi đấu khi có sự thách đấu của các chùa với nhau. Họ quy 

định trong thi đấu là chỉ khi nào chiếc ghe vượt lên hết một thân ghe thì mới được xem 

là thắng cuộc và đường đua thì rất dài không có khoảng cách như hiện nay. Đối với 

những chùa thuộc Hòa thượng, khi thi đấu với nhau thì ghe của chùa trực thuộc đó phải 

biết lễ nghĩa, tức là chỉ được hòa chứ không được thắng ghe của chùa Hòa thượng để tỏ 

lòng kính trọng.  

Lễ hội Okombok là lễ hội mang tính dân gian rõ nét nhất. Có thể thấy, lễ hội là 

mốc thời gian cao điểm hoạt động thể thao dân tộc của đồng bào Khmer ở Tây Nam bộ. 

Trong quá trình phát triển của mình, lễ hội Okombok đã vượt ra khỏi phum sróc, ngôi 

chùa của người Khmer, mang tầm khu vực ở Việt Nam và tầm quốc gia như ở 

Campuchia. Lễ hội đã tập hợp lượng người tham gia lớn nhất trong đồng bào Khmer ở 

Nam bộ là do có cuộc thi đấu thể thao đua ghe ngo rất đặc sắc.  

Lễ hội diễn ra đã thu hút rất đông người dân các dân tộc địa phương tham gia, 

làm cho lễ hội Okombok không còn là lễ hội riêng của người Khmer nữa mà nó là lễ hội 

chung của các dân tộc tại địa phương.  

- Lễ Đôn Ta  

Lễ Đôn Ta còn có tên gọi “Phchum ben” (lễ hội tụ cơm vắt) là lễ xá tội vong 

nhân của người Khmer cùng ý nghĩa với lễ Vu Lan của người kinh (Phật giáo Bắc 

truyền), gắn liền với tích truyện vua Bình Sa Vương. 
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Vào mùa lễ Đôn Ta Phật tử thường gác lại công việc nhà cửa, vào chùa để nấu 

cơm làm thức ăn. Trước là cúng dường chư tăng sau là cúng cho những người quá cố 

nhằm tạo phước đức cho đời sau. Còn chư tăng thì cầu siêu cho các vong nhân được 

siêu thoát, đi đầu thai kiếp khác hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Vào các dịp diễn ra lễ hội “Phchum ben”, thường chia ra thành 14 phiên cơm gọi 

là “Wên” trong một ngôi chùa được thực hiện trong tháng Phéc T’ro - bốt (tháng 8 âm 

lịch) kéo dài đến 15 ngày (Từ 16 đến 30 tháng Phéc T’ro – bốt mới hoàn mãn cuộc lễ). 

Các phiên được nhà chùa tổ chức theo phiên, rơi vào ngày nào và thực hiện tuần 

tự theo quy định. Mỗi phiên cơm đều có cơm vắt trong tiếng Pali gọi là “Ben” tức cơm 

vắt để mang đến chùa “Vêr” (dâng) cho chư Tăng để hồi hướng phước báu đến những 

người thân đã quá vãng được gọi là “Đắc Ben” (Phiên cơm vắt). Những mâm “Ben” 

(mâm cơm vắt) thường có cơm nếp vắt to bằng một nắm tay, tuy nói là cơm nhưng trong 

đó còn có khoai củ nấu chín và cắt tròn như nắm cơm vắt, người ta cắm những lá cờ tam 

giác đủ màu xanh, vàng, đỏ, tím dán vào các ghim tre vót nhỏ để trang trí cho đẹp mắt. 

Khi đến chùa, Kru Achar hướng dẫn diễu hành xung quanh chánh điện ba vòng rồi tập 

trung vào chánh điện dâng Vêr cho chư Tăng để chư tăng hồi hướng. 

Người Khmer còn tổ chức rải cơm vắt (hay còn gọi là cúng cơm vắt) cho Ngạ 

quỷ, những người mang trong mình trọng tội khi còn sống ở trần gian mà không thể đến 

hưởng phước báu từ con cháu ở nơi trang trọng được, thủ tục này gọi là “Bos Bai Ben” 

(Trong tiếng Khmer gọi là rải hay cúng cơm vắt, để cúng bố thí cho những vong linh vô 

chủ hay cô vong dân gian gọi là cô hồn đó là những linh hồn đơn độc là những vong 

linh bị thất lạc thân nhân, sống theo nghiệp căn không nơi nương tựa, không có ai làm 

phước bố thí hồi hướng phước lành, nên họ luôn bị đói khát lạnh lẽo, phải chịu mọi sự 

thống khổ).  

Đến ngày cuối tháng, tức ngày 30 tháng 8 âm lịch, các phiên mang cơm vắt tập 

trung tại chùa cả 14 phiên, vẫn làm như các ngày trước nhưng lần này hội tụ đầy đủ các 

phiên nên gọi là “Phchum Ben” (Hội tụ cơm vắt), đó là tên chính của lễ hội này. Từng 

gia đình mang cơm, thức ăn mặn ngọt, nhang đèn, hoa quả cùng nhau thiết lễ trai tăng 

cúng dường đến trưng, ngày này gọi là “Thơ-ngay phchum ben” tức là ngày giỗ hội. 

Chư tăng chứng minh tụng kinh cầu siêu cho những người đã quá vãng hưởng phước 

lành, thoát khỏi điều thống khổ hưởng phúc ba cõi: cõi người, cõi trời và niết bàn. Sau 

đó, chư tăng và Phật tử hồi hướng phước báu đến thân quyến quá vãng và hoàn mãn.  
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Nếu ở các chùa có lượng Phật tử ít, cách chia “Wên” (phiên) khiêm tốn hơn, có 

chùa chỉ chia 7 phiên nên chỉ tổ chức từ ngày 23 đến cuối tháng, đến ngày Phchum (hội 

tụ) vẫn tổ chức như các chùa khác. 

Lễ Đôn Ta của người Khmer là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về 

lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và 

những người quá cố đối với con cháu. Ngoài ra, Lễ này thể hiện nét đẹp truyền thống 

của đời sống văn hóa, tinh thần trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong ngôi chùa 

Khmer Nam bộ. 

3.2.2 Những biến đổi trong nghi lễ, lễ hội hiện nay 

Sinh hoạt lễ hội hằng năm của người Khmer đều có sự thay đổi, dưới sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương, đã tổ chức tốt các cuộc đua ghe ngo, đua bò trong ngày Lễ hội Ok 

Om Bok tại Trà Vinh và An Giang. Tuy vậy, theo truyền thống, Lễ Xuất hạ (Banh chênh 

vassa) là lễ chấm dứt ba tháng nhập hạ (từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch) của sư sãi, 

có tục thả đèn nước (lôi protip) và đèn gió(1), đèn nước thả trong ao hồ trước sân chùa, còn 

đèn gió ngày nay đã không được thực hiện, do ngày càng có nhiều người dân tụ cư xung 

quanh ngôi chùa, nên việc thả đèn gió có thể gây hỏa hoạn, cháy nổ. 

Ngoài việc hủy bỏ một số nghi thức, nhiều nghi thức đã được thay đổi về thời gian 

để phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đối tượng tham dự các nghi lễ không chỉ là người Khmer 

mà đã thay đổi trong những năm gần đây, cùng với đó là những biến đổi trong lễ hội đua 

ghe ngo, một trong những lễ hội quan trọng và thu hút hàng nghìn du khách tham dự. 

 

Hình 3.5. Biểu đồ sự thay đổi về việc tổ chức các lễ hội trong 

 chùa Nam tông Khmer (n = 300) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 
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Theo kết quả khảo sát tại Biểu đồ 3.5, khi hỏi về các lễ hội được tổ chức trong 

chùa, có đến 81% các sư đồng ý hầu hết các lễ hội trong chùa đều được duy trì tổ chức 

theo đúng truyền thống. Trong khi đó 19% còn lại cho rằng một vài lễ truyền thống đã 

lượt bỏ theo thời gian.  

Như vậy, đã có một số lễ hội, nghi thức đã bỏ đi ví dụ như thả đèn gió, đốt pháo… 

Cùng với việc thay đổi trong khất thực, các chùa Khmer còn có những biến đổi trong 

nghi lễ. Đó là việc giản lược bớt các hình thức cúng kiếng và các dạng thức cầu cúng 

nặng màu sắc mê tín.  

Trước năm 1975, lễ cúng giỗ hội cho tổ tiên (Sèn Dâunta) được tổ chức với quy 

mô lớn, kéo dài đến 15 ngày đêm, từ rằm tháng 8 đến 30 tháng 8 âm lịch, hiện nay chỉ 

còn lại ba ngày. Các hình thức và lễ vật cúng bái cũng được giản lược bớt. Tuy nhiên, 

trong số các lễ vật dâng cúng vẫn còn lưu giữ các loại bánh truyền thống gần như bắt 

buộc phải có như bánh tét, bánh ít, bánh dừa, bánh ú,… Hiện nay, nếu như chùa nào có 

số lượng Phật tử ít không đủ tổ chức các Wên thì các chùa có cách tổ chức hỗ trợ lẫn 

nhau để thực hiện đầy đủ 14 phiên như các chùa có đông Phật tử, tức là chùa có Phật tử 

thay phiên nhau gánh vác phiên của các chùa có lượng Phật tử ít hơn và trong nhận thức 

họ cho là được hưởng phước báu như nhau.  

Lễ Chol Chhnam Thmey tại huyện Vĩnh Châu, nơi tập trung đông nhất người 

Khmer tỉnh Sóc Trăng đã có sự thay đổi trong sinh hoạt lễ hội, chỉ còn có ba ngày. Trước 

đây, lễ này thường tổ chức 7 ngày đêm, có nơi từ 10 đến 15 ngày. Trong những ngày 

này, đồng bào kéo nhau đi chùa cả ngày, tham dự các trò chơi và ca múa dân gian. Nếu 

như trước đây, đồng bào 4 ấp thuộc xã cùng nhau tổ chức chung một đêm vui tại chùa, 

thì nay đã có sự sắp xếp, mỗi đêm hoạt động lễ hội do 1 ấp phụ trách. Ngoài ra, vài năm 

trở lại đây đã không còn Lễ đắp núi cát trong dịp Tết Chol Chnam Thmay nữa, mà thay 

vào đó là nghi lễ đắp núi lúa. Theo lời một số vị sư trong chùa thì nghi lễ đắp núi cát 

không còn thiết thực nữa. Cát mang quá nhiều vào trong chùa sau này không biết làm 

việc gì, nếu như đổ bỏ thì sẽ mất đi ý nghĩa là phước của Phật tử. Thay vào đó nếu thay 

bằng lúa thì người dân sẽ làm phước được nhiều hơn. Và các vị sư cũng có thể lấy lúa 

để sử dụng tránh lãng phí.  

Lễ Dâng y (Kathina) là buổi lễ quan trọng trong năm tại chùa. Sau mùa an cư kiết 

hạ, Phật tử các chùa luân phiên tổ chức dâng y trong thời gian 1 tháng. Ngày nay, lễ này 

được đơn giản bớt, thống nhất còn lại 1 ngày một đêm, thường là 20 ngày sau Lễ Xuất 

hạ. Lễ khánh thành chính điện (banh banh chos sây ma) sau khi đã được xây dựng xong, 
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trước đây lễ được tiến hành 3 ngày đêm, nay cũng chỉ còn lại 2 đêm. Lễ tang của các 

hoà thượng, sãi cả xưa kia theo truyền thống tiến hành từ 3 đến 4 ngày đêm, sau đó còn 

quàn xác thêm 3 đến 4 năm nữa mới làm lễ hỏa táng, nay cũng đã được giản lược bớt, 

chỉ còn từ 2 đến 3 ngày, rồi tiếp tục làm làm phước thêm 1 đêm nữa là hỏa táng. Trong 

nghi thức tiến hành tang lễ, các chùa cũng đã giản lược bớt nhiều tập tục như xem giờ 

chôn cất, khiêng 4 vị sư sãi cùng quan tài đến nơi hỏa táng… Hiện nay, các sư chỉ đi 

đến nơi chôn cất để đọc kinh. 

 
Hình 3.6. Biểu đồ thay đổi thời gian thực hành các nghi lễ (n = 300) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Theo kết quả khảo sát tại Biểu đồ 3.6, chúng ta thấy đa số phiếu khảo sát đều cho 

rằng thời gian các nghi lễ đã rút ngắn. Các nghi lễ hằng ngày như lễ Tam bảo, nhiễu 

Phật,... chỉ kéo dài từ 01 đến 03 tiếng nhưng ngày nay cũng đã được rút ngắn còn khoảng 

30 phút đến 01 tiếng hơn.  

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số sư cho rằng việc các sư bận học tập không 

ảnh hưởng gì đến nghi lễ và việc thực hành giáo pháp “vì quá trình thực hành nghi lễ 

tôn giáo đã được các vị sư sắp xếp. Ví dụ như 6 giờ sáng thực hành nghi lễ thì 4 giờ 

sáng đã được các vị sư thức sớm và làm lễ xong mới đi học” (BBPVS số 11, Danh H.G) 

hay “vấn đề nghi thức của chùa đặt ra, sư nào đi học thì đi học. Đi học về cũng phải lên 

tụng kinh lễ bái tam bảo giờ khác, sau nửa tiếng hay 1 tiếng. Còn không tụng kinh thì 

cũng phải bị phạt, còn lại thì phải tuân thủ theo quy định của chùa,… để sám hối với 

Phật” (BBPVS số 11, Danh H.G). 

Về thành phần tham dự các nghi lễ, lễ hội của chùa “đông hơn ngày xưa. Khác 

chỗ là phương tiện nó phát triển cho nên xứ này qua xứ kia, huyện này qua huyện kia, 
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huyện nọ, người ta quen biết nhau, rủ rê nhau đi chơi hoặc tỉnh này qua tỉnh kia hoặc 

là thành phố xuống dự cũng có. Còn ngày xưa là vòng vòng chùa mình thôi chứ không 

có ai ở xa lại hết, rồi cũng không có vụ thư mời, internet mời trên mạng zalo, facebook 

á. Bây giờ công nghệ thông tin nó phát triển, người đăng tin lên làm thư mời, rồi ai ở 

đâu thấy thì cũng lại. Nó thay đổi chỗ đó” (BBPVS số 3, Kim Chai Va R). Vào các 

ngày lễ lớn hoặc Tết cổ truyền của người Khmer “tỉnh ủy người ta có kế hoạch, phân 

công ai đi dự, đi chúc Tết chùa nào chùa nào thể hiện sự quan tâm. Tuy là đi chúc 

mừng lễ, hai là báo cáo kết quả hoạt động này kia vậy đó như kinh tế phát triển sao 

sao vậy đó. Sau đó cũng có lời đề nghị, kêu gọi các sư, Phật tử chùa chấp hành luật 

pháp” (BBPVS số 12, Danh N). 

Bên cạnh số lượng thành phần tham dự đông hơn, lễ hội lớn của người Khmer 

dần trở thành ngày hội chung của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nam Bộ. “Là không 

riêng gì người Khmer đi vào chùa Khmer, mà xin thưa chính là ngôi chùa của sư đây, 

hỏng có người Khmer nhiều, người Kinh người Hoa các nước của Thế giới luôn, họ đều 

mở rộng. Từ cái chỗ viên dung đó có sự giao thoa phát triển” (BBPVS số 8, Lý H). 

Trong các lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Khmer, lễ hội đua ghe ngo là 

một nét đặc sắc thu hút hàng nghìn du khách và trở thành ngày quy tựu và hội ngộ 

của đồng bào khắp mọi nơi. Ngày nay lễ hội đua ghe ngo vẫn có vị trí quan trọng 

trong tâm thức của người Khmer mặc dù đã có nhiều thay đổi về đội dự thi và người 

tham dự cổ vũ. 

 
Hình  3.7. Biểu đồ đánh giá mức độ tham gia số lượng đội đua ghe ngo 

ngày càng giảm (n = 300) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 
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Qua kết quả khảo sát tại Biểu đồ 3.7, đa số các sư rất đồng ý việc số lượng các 

đội đua ghe ngo giảm. Nếu như ngày xưa mỗi chùa đều có đội đua ghe ngo thì số lượng 

hiện nay giảm đáng kể thậm chí một tỉnh chỉ còn vài đội. Đơn cử như tại Sóc Trăng, 

năm 2017 có 58 đội (Hoài Thu, 2017) tranh đấu đến năm 2018 chỉ có 48 đội thi đấu 

(Thông tấn xã Việt Nam, 2018). Mặc dù năm 2019, đội thi có tăng lên 58 đội (Nguyễn 

Phong, 2019) như năm 2017 nhưng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 

số đội tham gia giảm chỉ còn 47 đội (Tuấn Quang, 2020). 

 

Hình 3.8. Biểu đồ đánh giá mức độ tham quan lễ hội đua ghe ngo ngày càng tăng của 

du khách tham quan lễ hội (n = 300) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Qua kết quả khảo sát tại bảng 3.8, chúng ta thấy đa số các sư không đồng tình 

với ý kiến lượng khách tham quan cỗ vũ lễ hội giảm. Mặc dù biết đua ghe ngo là lễ hội 

đặc trưng của người Khmer, nhưng với cộng đồng người dân ở Tây Nam Bộ đã không 

còn sự phân biệt đó. Vì vậy thành phần tham quan cổ vũ cho hội đua ghe ngo ngoài 

người Khmer còn đông đảo người Việt, người Hoa tham dự. Với họ đây là lễ hội chung, 

lễ hội của những con người cần cù chất phác cùng nhau hò vui sau những mùa lao động 

mệt nhọc. Số lượng du khách tăng hàng năm chủ yếu nhờ vào phương tiện truyền thống, 

báo đài ngày càng đưa tin, lan tỏa sức ảnh hưởng của lễ hội đến quần chúng nhân dân. 

Tuy nhiên năm 2020, dưới ảnh hưởng của dịch bện Covid-19 không chỉ đua ghe ngo mà 

nhiều hoạt động lễ hội khác như Ok Om Bok cũng phải tổ chức với quy mộ hạn chế, do 

đó du khách cũng giảm so với nhiều năm trước. 
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Hình 3.9. Biểu đồ đánh giá mức độ tham gia lễ hội đua ghe ngo  

của chính quyền (n = 300)  

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Dựa vào bảng 3.9, chúng ta thấy sự hiện diện của chính quyền địa phương trong 

lễ hội đua ghe ngo rất quan trọng. Mặc dù nhà chùa giữ vai trò chủ đạo nhưng chính 

quyền địa phương mới chính là cơ quan đúng ra tổ chức, quản lý và đảm bảo an toàn, 

an ninh cho lễ hội được diễn ra tốt đẹp. Nhà chùa và người dân đóng vai trò là người đề 

xuất nguyện vọng, tham mưu nội dung, trực tiếp tham gia và hưởng thụ giá trị từ lễ hội 

do chính họ thực hiện. 

Như vậy, nhìn chung lễ hội đua ghe ngo hay các lễ hội và nghi thức khác trong 

qua tu tập của tăng sĩ Khmer đã có nhiều thay đổi để phù hợp với điều kiện xã hội và 

hoàn cảnh thực tế của từng địa phương. Việc thay đổi này các vị trưởng lão, cao tăng 

cần được cân nhắc nhầm tránh việc đánh mất nhiều giá trị truyền thống. Qua những cuộc 

phỏng vấn sâu, chúng ta đều thấy rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ của quý sư 

mặc dù chỉ giới hạn trong các sư trụ trì hoặc những sự tu tập lâu năm tại chùa. Nhưng 

các vị sẽ là những ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho các tăng sinh trẻ tuổi noi theo. 

3.3 SINH HOẠT TINH THẦN CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG 

KHMER BÊN NGOÀI NGÔI CHÙA  

3.3.1 Các yếu tố truyền thống trong Sinh hoạt tinh thần 

Ngoài những hoạt động tu học hằng ngày tại chùa, các sư người Khmer còn có 

nhiều hoạt động ngoài chùa nhằm gần gũi và giáo hóa chúng sanh. Tùy theo nhu cầu 

của bà con trong vùng, các sư có thể tiến hành nhiều lễ sau: 
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 Lễ an vị Phật tức là lễ thỉnh một tôn ảnh hay tôn tượng Phật về nhà thờ. Thông 

thường Phật tử sẽ thỉnh tôn ảnh hay tôn tượng Phật để thờ sẽ mời các sư đến nhà cúng 

dường vật thực với ước vọng các sư chú nguyện chứng minh lòng thành của Phật tử 

trong việc tôn thờ tranh hoặc tượng Phật tại nhà, cầu mong sự gia hộ của Phật dành cho 

gia chủ. Người Phật tử này cũng sẽ mời hàng xóm xung quanh đến chung vui. Với người 

Khmer, được thờ cúng Phật tại nhà là một niềm hạnh phúc to lớn, cũng giống đức Phật 

đang hiện diện. Nếu không diễn ra tại nhà thì Phật tử có thể sắm bày lễ vật đến chùa, 

các sư sẽ tụng kinh làm lễ, sau đó Phật tử thỉnh về nhà thờ. 

 Lễ cầu an hoặc lễ chú nguyện chúc phúc. Thông thường sau khi nhận cúng 

dường trong lúc khất thực, sư Khmer luôn tụng kinh nhằm cảm ơn Phật tử đã dâng cúng 

và chú nguyện chúc phúc cho Phật tử và gia đình được sức khỏe bình an, sống và làm 

theo lời Phật dạy. Ngoài ra, đôi khi Phật tử cũng mời các sư về nhà, sắp đặt vật dụng 

cúng dường nhằm cầu an trong gia đình hoặc chỉ để bày tỏ lòng kính trọng Tam Bảo. 

Vào dịp này các sư cũng sẽ tụng kinh cầu an. 

 Lễ cầu siêu là lễ quan trọng nhằm giúp người mất từ bỏ những tham luyến nơi 

cõi trần mà quay về nương tựa Phật pháp. Đây là nghi lễ thường xuyên diễn ra tại nhà 

của Phật tử. Khi có tang sự, người nhà sẽ đến chùa cung thỉnh quý sư đến nhà để tụng 

kinh làm lễ. 

Ngoài những nghi lễ tôn giáo bên ngoài chùa nhằm mục đích phục vụ đời sống 

tinh thần và giáo hóa chúng sanh, các sư Khmer cũng không ngừng tham gia vào nhiều 

hoạt động thiện nguyện nhằm mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn cho bà 

con. Nhiều hoạt động như vận động xây cầu, sửa đường tại các phum sóc, khuyến khích 

con em đi học hoặc ủng hộ các loại hình âm nhạc diễn xướng dân tộc của người Khmer, 

tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các loại hình đó được phát triển. 

3.3.2 Những biến đổi trong sinh hoạt tinh thần của tu sĩ Nam tông Khmer 

bên ngoài ngôi chùa hiện nay 

- Giao lưu với các hệ phái khác trong tỉnh hội 

Các thành viên của PGNTK giao lưu sinh hoạt cùng các hệ phái khác với tư cách 

là hoạt động cùng chung Giáo hội. Qua hoạt động của các vị, đã góp phần xây dựng tổ 

chức Giáo hội ngày càng hoạt động có nền nếp, xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo 

của tỉnh ngày càng trong sáng, vững mạnh, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đạo và đời 

trong giới Phật giáo của tỉnh nhà; xây dựng lòng tin của phật tử với Giáo hội, cũng như 
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các tu sĩ trong Phật giáo nói chung, luôn nhận được sự tôn kính của phật tử và sự tin 

tưởng của các cấp chính quyền và Mặt trận ở địa phương. 

Trong Ban chấp hành Tỉnh hội, các vị tu sĩ PGNTK đã đóng vai trò quan trọng 

trong Ban chấp hành như: trong Ban thường trực có 27 vị thì có 8 vị là ủy viên thường 

trực,  

- 1 vị là chủ tịch tỉnh Hội là Hòa thượng Danh Nhưỡng,  

- 3 vị là phó chủ tịch tỉnh Hội là Hòa thượng Danh Nhuôn, Hòa thượng Danh 

Đổng và Hòa thương Danh Lân. 

 - Đại Đức Danh Nâng: phó thư ký; Đại Đức Danh Dương: ủy viên thường trực phó 

chánh văn phòng; Thượng tọa Trần Phương, Đại Đức Danh Phản ủy viên thường trực. 

Trong số 20 ủy viên không thường trực, có 6 vị và 1 cư sĩ trong BCH gồm: 1-

Thượng tọa Lý Long Công Danh, 2-Thượng tọa Danh Dỗ, 3-Đại Đức Danh Cảnh, 4-

Đại Đức Danh Liên, 5-Đại Đức Danh Út, 6-Đại Đức Chau Bên, 7-cư sĩ Danh Sol.  

Trong thành phần ủy viên dự khuyết có 13 vị, thì tu sĩ PGNTK có 4 vị là ủy viên 

dự khuyết gồm: Đại Đức Danh Cường, Đại Đức Long Phi Yến, Đại Đức Danh Khỏe và 

Đại Đức Danh Hữu Giang.  

Thành phần trong ban Tăng sự có 20 thành viên thì tu sĩ PGNTK có 3 thành viên 

gồm: Hòa thượng Danh Nhuôn, Hòa thượng Danh Đổng và Hòa thượng Danh Lân.  

Trong Ban Giáo dục Tăng có 23 thành viên, thì tu sĩ PGNTK có 3 thành viên, 

gồm: Hòa Thượng Danh Lân phó trưởng ban, Đại đức Danh Phản, Đại Đức Danh Út là 

ủy viên.  

Trong thành phần nhân sự ban Hoằng pháp có 27 thành viên thì tu sĩ PGNTK có 

3 thành viên gồm: Đại đức Danh Nâng phó trưởng ban, Đại đức Danh Phản, Đại Đức 

Danh Cảnh là ủy viên.  

Trong ban nghi lễ có 16 thành viên thì tu sĩ PGNTK có 2 thành viên gồm: Hòa 

thượng Danh Nhuôn phó trưởng ban, Đại Đức Danh Út phó trưởng ban. 

Trong thành phần nhân sự ban văn hóa có 18 thành viên thì tu sĩ PGNTK có 3 

thành viên gồm: Đại đức Danh Út phó trưởng ban đặc trách Nam tông, Đại Đức Long 

Phi Yến, Đại Đức Danh Dương là ủy viên (Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Kiên Giang, 27/4/2012).  

Một số ban khác không có tu sĩ PGNTK.  

Như vậy, trong BCH Tỉnh Hội Phật giáo, các tu sĩ PGNTK đã tham gia vào nhiều 

lĩnh vực của Giáo hội. Trải qua 7 nhiệm kỳ hoạt động, trong Giáo hội đã nâng cao đời 
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sống văn hóa của các vị, mà trước đây khi chưa có hợp nhất tổ chức Phật giáo, thì điều 

kiện giao lưu này không có. Các tu sĩ của các hệ phải dần dần hiểu nhau hơn, qua đó 

cũng thông cảm cho những hoàn cảnh khó khăn của nhau, cùng giúp nhau trong môi 

trường hoạt động và xây dựng tổ chức Giáo hội của Tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.  

- Tham dự các cuộc lễ của các hệ phái khác 

Hiện nay, trong hoạt động giao lưu với các hệ phái khác của tu sĩ PGNTK ở Kiên 

Giang trong Ban Trị sự Tỉnh hội là phổ biến. Các vị thường xuyên được các hệ phái 

khác mời tham dự lễ khánh thành, lễ động thổ, lễ kỷ niệm… của hệ phái khác như: Bắc 

tông, Khất sĩ… Các hệ phái trên khi tổ chức những buổi lễ trang trọng đều có mời các 

đại diện PGNTK đến dự, là đại biểu danh dự cho những ngày lễ trọng đại của hệ phái 

mình và ngược lại, các hệ phái khác cũng được mời tham dự những sự kiện tương tự 

nêu trên. Qua việc giao lưu đó càng gắn kết thêm tình đoàn kết giữa các hệ phái với 

nhau trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Tham gia hoạt động từ thiện -xã hội 

Trước đây, việc nhận thức về công việc từ thiện của PGNTK có nhiều hạn hẹp, 

do hiểu về luật lệ của Phật giáo một cách khá thụ động. Luật cấm chư Tăng không được 

mang vật dụng (do phật tử cúng biếu) cho bá tánh khác, nếu làm vậy là vi phạm luật. 

Nhưng trong thực tế, luật cấm với tư cách là xuất phát từ mưu lợi cá nhân, nói cách khác 

là cho để được hưởng lợi từ người đó những mưu cầu khác nên mới coi là hành động 

không trong sáng. Do vậy, trong một thời gian dài, PGNTK ít tham gia vào các hoạt 

động từ thiện rộng rãi, chỉ hoạt động nhỏ lẻ trong phạm vi nhà chùa, đối với những bá 

tánh nghèo khó trong bổn đạo. 

Ngày nay, dưới sự phát động của UB MTTQ các cấp về công tác từ thiện, 

PGNTK đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện góp phần làm giảm bớt khó khăn 

cho những đối tượng nghèo trong xã hội. Những năm gần đây, với những chính sách xã 

hội hóa giáo dục, y tế, từ thiện của Đảng, Nhà nước, nhiều hoạt động của PGNTK trong 

công tác từ thiện xã hội được đẩy mạnh như: xây dựng cầu đường, nuôi dạy trẻ mồ côi 

không nơi nương tựa, khám chữa bệnh cho người nghèo... làm giảm bớt khó khăn của 

người nghèo. 

Các hoạt động từ thiện còn khiêm tốn, nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, 

“tốt đạo, đẹp đời” đã góp phần làm giảm bớt khó khăn cho người nghèo ở địa phương, 

góp phần cùng Nhà nước đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đẩy nhanh 

tiến trình hiện đại hóa đất nước.  
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Tóm lại, các sư Nam tông Khmer ngày nay luôn tích cực hoàn thiện đức hạnh, 

công phu tu tập theo giáo lý Phật giáo của hệ phái mình nhưng luôn nỗ lực tiếp cận và 

tham gia nhiều hoạt động xã hội nhầm mục đích quảng độ chúng sanh theo đúng tinh 

thần từ bi của Phật giáo mà không phân biệt dân tộc hay hệ phái khác. Tinh thần hòa 

hợp này cũng chính là đặc điểm riêng của Phật giáo Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết 

giữa các dân tộc, các hệ phái cùng hướng đến những lợi ích chung của toàn thể dân tộc 

và đất nước. 

Chính sự phát triển kinh tế -xã hội đã đặt ra nhiều yêu cầu trong lao động sản 

xuất tác động đến đời sống tu tập của tu sĩ. Trước hết là việc rút ngắn thời gian thực 

hành nghi lễ, để dành thời gian cho Phật tử đi làm. Vì phải rút ngắn thời gian, nên nội 

dung bài tụng cũng phải rút ngắn, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của 

buổi lễ. Sự phát triển kinh tế cũng kéo theo nhiều hệ lụy đáng kể như thời gian xuất gia 

ngắn, thời gian tu học giảm để hoàn tục nhằm tìm kiếm việc làm. Sự phát triển công 

nghệ thông tin làm nhiều tu sĩ không kiểm soát được thời gian tu học, dễ rơi vào tình 

trạng nghiện game, “ngộ độc” thông tin rác nếu không có biện pháp quản lý tốt.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Việc nêu lên một số nét mới về sinh hoạt sư sãi, hoạt động nghi lễ,... cho thấy đời 

sống tinh thần của người Khmer ở Nam Bộ đang có chuyển đổi lớn. Do tác động của 

các yếu tố ngoại sinh, sự thay đổi cơ chế sinh hoạt của chính quyền, giao lưu văn hóa 

các nơi được đẩy mạnh hơn trước qua giao thông thuận lợi hơn… đã góp phần lớn vào 

những biến đổi này.  

Khá nhiều thanh niên Khmer không đi tu, trường chùa Khmer không còn trở 

thành một trung tâm duy nhất đào tạo, giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho các thành viên trong 

phum sóc nữa, vì đã có các trường phổ thông dạy tiếng Khmer và những trung tâm dạy 

nghề… Mặt khác, với sự chuyển đổi nhanh chóng của xã hội mới, việc học tiếng Pāli 

trong nhà chùa không còn giúp nhiều cho cuộc sống sau khi các sư sãi hoàn tục. Việc 

trang bị các phương tiện nghe nhìn đặt tại chùa góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

cho người Khmer trong phum sóc, nhưng chính điều đó ngày càng dễ đưa đến việc 

không tuân thủ giới luật của sư sãi, như nghiêm cấm việc giải trí, xem hát,… Biến đổi 

trong đời sống văn hóa của các tu sĩ PGNTK, nhìn chung là biến đổi từ rời rạc lên chặt 

chẽ, từ chưa tiến bộ lên văn minh. Sự biến đổi này là phù hợp với thời đại, với xu thế 

chung. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã 

len lỏi ngày càng nhiều và sâu vào lĩnh vực văn hóa Phật giáo. Vài năm gần đây, từ món 

tiền tài trợ khá lớn của Phật tử, trong sân chùa Khmer còn có thêm hình ảnh của tháp 

Eiffel (ở Sóc Trăng). Ngoài sự thay đổi cảnh quang ngôi chùa, còn làm thay đổi nếp 

sống, sinh hoạt của các sư sãi.  

Trong số những biến đổi đó không phải là những biến đổi hoàn toàn mang tính 

tích cực, vì vậy để khắc phục, cần thiết tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau: Việc 

trùng tu, sửa chùa, khánh thành các cơ sở tôn giáo cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban 

Quản trị chùa với các ban ngành chức năng về văn hóa và tôn giáo, nhằm đảm bảo cho 

việc duy trì, bảo vệ, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc. Cần đầu tư nhiều giải 

pháp cụ thể để phát triển mạng lưới hoạt động văn hóa thông tin xuống vùng đồng bào 

Khmer, thông qua sư sãi. Với vai trò và uy tín của mình, sư sãi sẽ là nhịp cầu chuyển tải 

nhiều giải pháp khả thi cho đồng bào Khmer, không chỉ nhằm phát triển văn hóa, nâng 

cao dân trí, mà còn có tác dụng cả trong các phương hướng giáo dục gia đình và kế 

hoạch hóa gia đình một cách hữu hiệu! 

 Xu hướng Phật giáo nhập thế (Engaged Buddhism) ngày càng được thể hiện rõ 

rệt hơn qua việc các sư tham gia vào sản xuất nông nghiệp, hoa màu, trồng cây công 
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nghiệp...; tự túc lương thực, thực phẩm, nhất là đã góp phần đưa hoạt động Phật giáo 

ngày càng gần gũi, gắn liền với đời sống xã hội. Tất nhiên, trong xu thế phát triển đó 

cần lưu ý để hạn chế và ngăn chặn những biểu hiện của sự thế tục hóa (secularization) 

trong đội ngũ sư sãi, thể hiện trong nhiều lĩnh vực, trong đó không loại trừ những hiện 

tượng mượn danh ra nước ngoài tu học và thăm thân nhân để vượt biên trái phép! Quá 

trình biến đổi trong Phật giáo của người Khmer ở ĐBSCL còn đang tiếp diễn và có thể 

sẽ với một tốc độ nhanh chóng hơn nữa trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh nâng 

cao dân trí và chính sách xóa đói giảm nghèo ngày càng có hiệu quả tại các vùng sâu, 

vùng xa. Điều cần thiết là việc kết hợp với các sư sãi để đưa giải pháp cần thực hiện 

xuống đồng bào Khmer một cách nhanh chóng, nhằm đi đến thực hiện thành công 

phương châm “dân giàu, nước mạnh”. 
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CHƯƠNG 4 

NHỮNG HỆ QUẢ CỦA SỰ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 

Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 

 

4.1 NGUYÊN NHÂN TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG BIẾN ĐỔI 

Văn hóa là một sản phẩm của xã hội loài người, nó do con người tạo ra để phục 

vụ cho cuộc sống của con người được tốt đẹp hơn. Vì được tạo ra bởi bàn tay và trí tuệ 

của con người, nên nó cũng dễ dàng bị thay đổi bởi chính con người, khi mà thời đại và 

điều kiện mới đã thay đổi. Các giá trị văn hóa vật chất ấy đến nay vẫn giữ gìn được một 

số nét chính trong quy luật, tuy nhiên đã có những biến đổi để phù hợp hơn với xã hội 

mới và dưới góc nhìn của văn hóa thì sự biến đổi các giá trị văn hóa là điều hoàn toàn 

đúng đắn. Có thể nói, sự biến đổi văn hóa trong đời sống tu sĩ PGNTK đã phần nào phản 

ánh tình trạng biến đổi chung của những giá trị văn hóa Phật giáo của tu sĩ Nam tông 

Khmer nói riêng hay của thế giới nói chung. 

Biến đổi trong đời sống văn hóa nói chung, tôn giáo nói riêng là tất yếu trước sự 

phát triển của lịch sử xã hội mà các yếu tố đó thuộc về. Biến đổi này do chịu nhiều tác 

động của kinh tế, văn hóa xã hội, nhận thức của cá nhân, cộng đồng,… Nhà triết học tôn 

giáo X.A.Tôcarev quan niệm rằng: “Tôn giáo là một hiện tượng xã hội” (X.A.Tôcarev, 

1995, tr.43), và cũng chính vì tôn giáo là “hiện tượng thuộc về xã hội” nên khi xã hội 

thay đổi thì tôn giáo cũng phải biến đổi cho hòa hợp, phù hợp, thậm chí mang tính đại 

chúng hơn là kinh điển. Chẳng hạn như trong Phật giáo, sau khi Đức Phật qua đời, thông 

qua những lần kết tập, hệ thống kinh điển Phật giáo từ thời kỳ đầu đã thay đổi ít nhiều. 

Và thay đổi lớn nhất vẫn là sự tách chia thành các hệ phái khi Phật giáo truyền sang các 

quốc gia. Sự biến đổi này nhằm làm phù hợp với đời sống tâm linh, nhận thức, điều kiện 

tu hành,… của Phật tử ở những vùng địa lý, văn hóa xã hội và điều kiện sống xã hội,... 

Vấn đề đặt ra ở chỗ là biến đổi này có phù hợp hay không, có giữ lại những giá trị căn 

hữu hay không, hoặc cộng đồng có chấp nhận hay không? 

Tùy theo các tôn giáo có hệ thống giáo luật, tổ chức quản lý giáo đoàn,… như 

thế nào mà có sự biến đổi nhanh hay chập, phù hợp hay không phù hợp. Trong quá trình 

biến đổi chung có tính tất yếu, đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam Bộ cũng 

vận hành theo chiều kích như vậy.  
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Quá trình biến đổi này dịch chuyển bởi nhiều tác động, trong đó, tác động mang 

tính trọng tâm, phổ quát từng diễn ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai là: 1) Môi 

trường tự nhiên xung quanh; 2) Kinh tế đời sống xã hội phát triển; 3) Môi trường văn 

hóa xã hội (nhận thức, sự lựa chọn, nhìn nhận của bên ngoài tác động vào chủ thể,...); 

4) Quan niệm tu tập và định hướng của người lãnh đạo giáo đoàn đối với tu sĩ; 5) Sự 

biến đổi về phong tục tập quán của cộng đồng dân cư,... Đó chỉ là những nguyên nhân 

chủ yếu, còn rất nhiều nguyên nhân thứ yếu khác dẫn đến sự biến đổi trong đời sống văn 

hóa của tu sĩ PGNTK Tây Nam Bộ.  

Bảng 4.1. Nguyên nhân nào đã tác động đến sự biến đổi 

Nguyên nhân Số lượng khảo sát Tỉ lệ (%) 

Môi trường tự nhiên 94 31.3 

Phát triển Kinh tế 155 51.7 

Văn hóa – xã hội 44 14.7 

Do Sư cả và trụ trì 7 2.3 

Tổng 300 100.0 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy các nguyên nhân 

sau đây là chính yếu trong quá trình biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK (theo 

bảng 4.1).  

Dựa vào bảng 4.1, chúng ta thấy có 4 nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi 

trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK, trong đó phát triển kinh tế là nguyên 

nhân chủ yếu (chiếm 51,7%) tiếp đến là là môi trường tự nhiên (31,3%), văn hóa xã hội 

(14,7%) và cuối cùng là do sư cả, trụ trì của chùa (2.3%).  

4.1.1 Tác động của chính sách nhà nước 

Đất nước ta đã và đang trong công cuộc đổi mới phát triển, nhà nước đang tiếp 

tục hoàn thiện và ban hành các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp, đáp ứng với 

yêu cầu phát triển đất nước, với mục tiêu đại đoàn kết dân tộc. Nhà nước đã có một quá 

trình dài để hoàn thiện, dựa trên sự kiểm chứng giữa lý luận và thực tiễn để ngày một 

hoàn thiện hơn. Các chính sách của tín ngưỡng và tôn giáo một mặt được xây dựng dựa 

trên quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 

tín ngưỡng, tôn giáo, mặt khác là căn cứ vào tình hình quốc tế, đặc điểm tín ngưỡng, tôn 
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giáo ở Việt Nam và nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ lịch sử để có những sự thay 

đổi cho phù hợp với hoàn cảnh.  

Trong giai đoạn hiện nay, các chính sách nhà nước đã và đang triển khai thực 

hiện là việc làm cụ thể trong chính sách dân tộc mang tính ưu việt của Đảng và nhà 

nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào 

Khmer nói riêng. Tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng và nhà nước là tôn trọng 

quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, đoàn kết tôn giáo, hoà hợp dân tộc, điều này được 

thể hiện rõ trong các Hiến pháp, các Pháp lệnh về tôn giáo của Việt Nam từ năm 1946 

đến nay.  

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục phát huy lòng yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy mọi tiềm năng vốn có trong sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và nhà nước đã có nhiều 

văn bản thể hiện quyền chủ trương, quan điểm mới về tôn giáo thì được nhà nước kịp 

thời thể chế hoá bằng những văn bản pháp luật để đưa chủ trương, quan điểm của Đảng 

về tôn giáo và cuộc sống. 

Ngày 16 tháng 10 năm 1990, Bộ Chính Trị ra Nghị Quyết số 24 – NQ/TW về 

tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới. Ngày 21 tháng 3 năm 1991, Hội đồng 

Bộ trưởng ra Nghị định số 69 – Hội đồng Bộ trưởng quy định về hoạt động tôn giáo. 

Ngày 2 tháng 7 năm 1998, Bộ Chính Trị ra Chỉ thị số 37 – NQ/TW về công tác tôn giáo 

trong tình hình mới, ngày 19 tháng 4 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị 

định 26/1999/NĐ-CP về các hoạt động tôn giáo. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2003, tại Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung Ương 

khoá IX, Đảng ra Nghị quyết số 25 – NQ/TW về công tác tôn giáo. Sau khi có Nghị 

quyết 25 , ngày 29 tháng 6 năm 2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký sắc lệnh công 

bố Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI thông 

qua ngày 18 tháng 6 năm 2004. Đến ngày 01 tháng 03 năm 2005, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, 

tôn giáo.  

Đảng và Nhà nước rất chú trọng đến công tác hướng dẫn, giáo dục tăng ni, Phật 

tử tinh thần yêu nước, đoàn kết và tôn trọng pháp luật, đồng thời chăm sóc đời sống vật 

chất cho tăng ni Phật giáo nói chung và PGNTK nói riêng, như việc quan tâm và tạo 

mọi điều kiện cho xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự khang trang và phát triển hơn. Đảng 
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và nhà nước cũng rất coi trọng những đóng góp của đại bộ phận tu sĩ Phật giáo Khmer 

trong các hoạt động từ thiện xã hội, các công tác Phật sự. Đảng và nhà nước cũng tạo 

mọi điều kiện thuận lợi các các tu sĩ PGNTK nâng cao trình độ tri thức,... 

Tóm lại, với những chính sách về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, Đảng 

và nhà nước đã có những chính sách tác động rất nhiều đến sự biến đổi trong đời sống 

văn hóa của tu sĩ PGNTK. Trong dòng chảy phát triển chung của Phật giáo Việt Nam 

và PGNTK nói riêng, đời sống tu sĩ PGNTK có những chuyển biến tích cực, qua kết quả 

khảo sát chúng tôi nhận thấy tác động của chính sách nhà nước về tôn giáo đối với đời 

sống tu sĩ PGNTK là hoàn toàn phù hợp và được đại bộ phận tu sĩ thích nghi và thay đổi 

cho phù hợp hơn trong thời kỳ đổi mới.  

Tác động của môi trường tự nhiên 

Dưới góc nhìn địa văn hóa, môi trường tự nhiên là tác nhân quan trọng hình thành 

nên văn hóa của tộc người, làm nên đặc trưng văn hóa vùng hay quốc gia. Khi đã hình 

thành nên các yếu tố văn hóa, môi trường tự nhiên tiếp tục tác động đến văn hóa đã hình 

thành và làm cho nó biến đổi nhằm phù hợp hơn với đời sống của chủ thể - người đang 

“vận hành” các giá trị văn hóa đó. Sự hình thành và tác động hai chiều của thiên nhiên 

vào văn hóa - con người diễn ra liên tục, nhanh hay chậm tùy vào sự tồn tại của tự nhiên 

đến đâu khi con người đã chinh phục, cải tạo tự nhiên. Chẳng hạn như: Trước đây, các 

sư sãi PGNTK tu hành ở ngôi chùa vùng sông nước chằng chịt, đi lại khó khăn,… việc 

hành khất tất nhiên không thể đi bộ. Với hoàn cảnh khó khăn như vậy, nếu không đi 

khất thực mà tự nấu ăn sẽ vi phạm giới luật Phật giáo, ngược lại, nếu hành khất bằng 

cách đi bộ thì không thể thực hiện được. Do vậy, để đảm bảo giới luật Phật giáo, các sư 

sãi PGNTK nơi chùa đó phải tự biến đổi cách thức hành khất. Đó là chuyển từ đi bộ 

sang đi xuồng; phải đặt bát xuống xuồng và tự tay bơi xuồng đến nhà Phật tử để họ cúng 

giường.  

Hay như ở một cảnh huống môi trường địa lý tự nhiên như vùng Bảy Núi (An 

Giang), trước đây Bảy Núi là nơi rừng cây rậm rạp, ngôi chùa thường xa phum, sóc, đi 

lại khó khăn, để thực hiện hoạt động khất thực bảo đảm thời gian độ thực theo quy định, 

sư sãi không thể đi bộ, vì nguy hiểm đến tín mạng (rắn, rít, thú rừng,…), do vậy, sư sãi 

phải nhờ Phật tử chở đi bằng xe ngựa. Việc đi khất thực bằng xe ngựa, vừa đảm bảo an 

toàn tính mạng cho sư sãi vừa phù hợp với quy định của Phật giáo trong việc độ thực, 

tu tập hằng ngày.  
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Mặc dù, trong giáo luật PGNTK quy định người tu sĩ ở chùa phải thực hành khất 

thực hằng ngày để độ thực cho mình và tu sĩ đoàn để rèn luyện lòng kiên trì, thiền định 

trong quá trình tu tập. Tuy nhiên, không phải ở ngôi chùa nào, người Phật tử cũng có 

thể/có điều kiện đi khất thực, nhất là các ngôi chùa ít sư sãi, sư sãi lớn tuổi, điều kiện 

thực hành khất thực khó khăn như đường bùn đất, kinh, rạch trắc trở, thời gian đi về 

chùa quá giới hạn “độ thực trước ngọ”, sư sãi sức khỏe không tốt,… Do vậy, để được 

độ thực sư sãi chấp nhận sự phụng vụ của Phật tử ở các phum, sóc mang thực phẩm đến 

chùa cúng giường. Hành động này nằm ngoài sự mong muốn của sư sãi do nhu cầu niềm 

tin tôn giáo - phụng sự Tăng bảo của Phật tử nơi chùa. Ở hai lý do - chủ thể (sư sãi) 

không thể đi khất thực hằng ngày và khách thể (Phật tử) đến chùa cúng dường vừa đảm 

bảo hoạt động tu tập của sư sãi Phật giáo ở chùa được tốt hơn vừa đáp ứng thể nguyện 

tinh thần kính ngưỡng Phật - Pháp - Tăng của Phật tử.  

Thêm một điển hình góp phần chứng minh cho sự tác động của môi trường tự 

nhiên vào đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Khmer Nam tông, đó là sự ảnh hưởng 

của thời tiết vùng Nam Bộ đến hoạt động tu tập - khất thực của tu sĩ.  

Vùng Nam Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng với khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

mùa mưa kéo dài từ nhiều tháng, thậm chí mưa trái mùa không nhất định. Với những 

tháng mưa nhiều như tháng 7 – 10 âm lịch thì sư sãi Phật giáo vào mùa “An cư kiết hạ” 

nên không cần khất thực. Tuy nhiên, với đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa diễn 

ra từ tháng 5 – tháng 7, hoặc có khi mưa trái mùa vào tháng 11,… Với đặc điểm khí hậu 

mưa nhiều như vậy cùng với địa hình Tây Nam Bộ sông nước, kinh rạch nhiều, đường xá 

thôn ấp, phum, sóc chưa thuận lợi (bùn lầy,…) thì người sư sãi Khmer không thể nào đi 

khất thực. Và nếu đi khất thực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, trong khi sư sãi Nam 

tông Khmer chỉ độ thực một bữa hằng ngày thì thể trạng cơ thể không đủ dinh dưỡng, sức 

khỏe trước thời tiết khắc nghiệt. Một điều quan trọng nữa là, sư sãi Khmer Nam tông khi 

đi khất thực, dù thời tiết khắc nghiệt cũng không được “đội nón”, “mang dép” hay “khoác 

áo mưa”,… Với những khó khăn về khí hậu, đường xá đi lại trên hành trình khất thực, 

hình trạng khất thực của nhà sư,… do vậy mà sư sãi PGNTK chỉ còn cách tiếp nhận vật 

phẩm cúng dường của Phật tử ở phum, sóc để chuyên tâm tu hành.  

Tuy nhiên, không vì sự cúng dường của Phật tử mà sư sãi PGNTK quên việc thực 

hành giới luật Phật giáo hằng ngày. Trong điều kiện môi trường tự nhiên thuận lợi, họ 

vẫn thực hành khất thực hằng ngày.  
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Qua những dẫn liệu điển hình cho thấy, môi trường tự nhiên là nhân tố quan trọng 

nhất ảnh hưởng đến quá trình biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ, chiếm 

31,3%, đứng thứ hai sau biến đổi từ nguyên nhân kinh tế. Nhìn theo diễn trình lịch sử, 

sự biến đổi do điều kiện môi trường tự nhiên diễn ra liên tục, mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến 

một giai đoạn nào đó, sự biến đổi do nguyên nhân này sẽ chậm lại và dần mất đi, vì hiện 

nay, môi trường tự nhiên đã biến đổi từ sự cải tạo của con người và sự phát triển của 

điều kiện sống xã hội nên không còn “ngăn sông cách trở”, kinh, rạch, bơi xuồng,… như 

trước đây. Và ngay cả mưa bão thì quá trình khất thực của sư sãi cũng không còn mấy 

khó khăn. Dần dần, biến đổi mạnh từ các tác động mới là tác động bởi kinh tế xã hội và 

văn hóa xã hội,… 

4.1.2 Tác động của đời sống kinh tế xã hội 

Quá trình biến đổi văn hóa nói chung, biến đổi tôn giáo nói riêng chịu tác động 

rất lớn bởi vấn đề kinh tế xã hội nói chung và nhu cầu đời sống kinh tế của cá nhân, 

cộng đồng nói riêng. Đây là vấn đề phức tạp cần có những nghiên cứu sâu rộng nhằm 

bóc tách vấn đề theo những chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực để phát huy và hạn chế 

trong chính các tôn giáo.  

Tùy theo từng tôn giáo mà chịu sự tác động và biến đổi khác nhau bởi đời 

sống kinh tế xã hội. Chẳng hạn như ở Phật giáo Bắc tông, tu sĩ phần lớn chọn con 

đường tu tập trọn đời nơi cửa Phật nên ít chịu tác động bởi đời sống kinh tế xã hội 

sau này, bởi vì, rất ít người chọn con đường hoàn tục (ngoại trừ vi phạm giới luật 

Phật giáo bị trục xuất); hay như ở Thiên Chúa giáo, vị linh mục sẽ phụng vụ trọn đời 

cho Chúa, sống dựa vào sự ủng hộ của các con chiên nên không bị chi phối bởi đời 

sống kinh tế của thế tục,…  

Còn đối với PGNTK, quá trình tu tập của tu sĩ chịu ảnh hưởng bởi đời sống kinh 

tế xã hội của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Bởi vì, trong giới luật PGNTK, tu sĩ có 

thể tu trọn đời nơi chùa nhưng cũng có thể hoàn tục trở về đời sống gia đình nếu không 

còn “duyên” với cửa Phật. Chính vì quy định như vậy cùng với đó là áp lực kinh tế - đời 

sống xã hội của cá nhân, gia đình và cộng đồng người Khmer nên dẫn đến một số biến 

đổi trong đời sống văn hóa tinh thần trong quá trình tu tập ở chùa của tu sĩ PGNTK. Ở 

đây chúng tôi đưa ra một số vấn đề chủ yếu như sau: 

 Tu sĩ PGNTK hiện nay không chỉ tu hành ở chùa mà còn tham gia học tập ở 

trường với nhiều cấp học. Từ phổ thông đến đại học, cao học, tiến sĩ và tham gia nhiều 

lớp học khác theo nhu cầu của cá nhân, nhà chùa như học chữ Khmer, Pali, tin học, 
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ngoại ngữ,… Việc tham gia các lớp học nhằm nâng cao kiến thức về mọi mặt cho tu sĩ, 

hòa nhập vào đời sống tri thức của Việt Nam và quốc tế,… Ngoài ra việc học này còn 

là nhu cầu cá nhân tu sĩ nhằm phục vụ cho đời sống kinh tế của bản thân và gia đình khi 

người tu sĩ không còn “duyên” trên con đường tu tập, hoàn tục trở về cuộc sống thế tục.  

Phần lớn các tu sĩ trong chùa PGNTK hiện nay đều có tham gia tất cả các lớp học 

khác nhau. Địa điểm học ở gần chùa hay xa chùa, phần lớn là xa chùa,… Do ảnh hưởng 

bởi việc học nên các nghi lễ thực hành trong chùa hằng ngày của tu sĩ chưa trọn vẹn 

theo quy định đặt ra. Một số nghi lễ cũng thiếu vắng sư sãi, do phải đi học xa hoặc trùng 

giờ học.   

Ngoài ra, do ảnh hưởng của việc học tập nên việc đi khất thực hằng ngày cũng 

có nhiều sư sãi không thể thực hiện được. Độ thực hằng ngày của sư sãi phụ thuộc 

vào cúng dường của Phật tử hay mua thức ăn ở tiệm, quán nơi mà tu sĩ đang trú ngụ 

học tập,…  

Khi được hỏi: Trong quá trình đi học, ở chùa tổ chức lễ cúng các sư có tham gia 

đầy đủ không? Một số vị sư trụ trì và tu sĩ cho biết:  

“Cũng tham gia đầy đủ, vì vào các lễ cúng quan trọng trường cho nghỉ 1 buổi 

hoặc 2 buổi để tham gia chương trình lễ ở chùa. Hôm nào lễ cúng nhưng trùng kiểm 

tra, ngày thi thì xin trụ trì chùa không tham gia lễ cúng” (BBPVS số 9. Danh B). 

“Không ảnh hưởng gì, vì quá trình thực hành nghi lễ tôn giáo đã được các vị sư 

sắp xếp. Ví dụ như 6 giờ sáng thực hành nghi lễ thì 4 giờ sáng đã được các vị sư thức 

sớm và làm lễ xong mới đi học. Ngày nào đi xa ở Hà Nội thì phải xin phép Thượng tọa” 

(BBPV số 11. Danh Hữu G). 

 Bên cạnh sự tác động trực tiếp của đời sống kinh tế xã hội vào chủ thể sư sãi thì 

đời sống kinh tế còn tác động trực tiếp đến Phật tử ở phum, sóc và tác động gián tiếp 

đến đời sống văn hóa tinh thần - thực hành tôn giáo của tu sĩ trong chùa.  

Đời sống kinh tế-sinh kế của Phật tử người Khmer Nam Bộ nói chung, Tây Nam 

Bộ nói riêng trước đây chủ yếu bằng nông nghiệp, sản xuất theo thời vụ, mỗi năm nhiều 

nhất là hai vụ lúa hoặc trồng thêm trái cây, chăn nuôi,… thời gian rỗi rất nhiều, nên vào 

các ngày lễ cúng, lễ tết trong năm của người Khmer, họ đến chùa lễ Phật, sinh hoạt văn 

hóa tín ngưỡng, tôn giáo,… cả ngày hoặc vài ngày. Họ đến chùa nhiều lần và thực hành 

nghi lễ đầy đủ, do vậy mà việc thực hành nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng của các sư sãi ở 

chùa cũng đầy đủ, thường xuyên hơn. Tuy nhiên, ngày nay việc sản xuất nông nghiệp 

của Khmer tăng lên, đa dạng hơn, nhiều Phật tử Khmer trong phum, sóc hiện nay tham 
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gia nhiều lĩnh vực kinh tế, sinh kế, nghề nghiệp như công chức, viên chức nhà nước, 

công nhân,… ở các cơ quan, công ty,… do vậy mà họ ít đến chùa tham gia vào các hoạt 

động tôn giáo, văn hóa truyền thống dân tộc. Và nếu có đến tham gia thì cũng không 

thường xuyên như trước, thậm chí rất thời gian tham dự rất ngắn. Do vậy, nên việc tham 

gia chủ trì thực hành nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa phọng tục,… của các tu sĩ 

dần ít đi; nếu có tham gia thì thời gian ngắn, không thể giữ nguyên thời gian diễn ra theo 

truyền thống. Từ đó dẫn đến nội dụng các bài kinh tụng được rút gọn, chỉ giữ lại những 

nội dung chính.  

Theo Thượng tọa L. H, đời sống kinh tế của Phật tử và việc học hành của tu sĩ 

cũng đã tác động đến việc thực hành nghi lễ ở chùa: 

“Đó là sự rút ngắn thời gian lễ cúng, như lễ Đolta 3 ngày: Ngày rước ông bà, 

ngày đi chùa và ngày tiễn ông bà. Giờ chỉ còn 01 ngày, hoặc chỉ đi chùa, còn lễ rước 

ông bà và tiễn ông bà thì họ tự tổ chức ở nhà.  

Lễ dâng y Katiná, tổ chức ngắn lại chỉ một buổi trưa. Các vị sư thống nhất lại 

các chùa trong thành phố, chỉ dâng y một buổi. Chứ đúng ra là một ngày và một đêm. 

Hồi xưa Phật tử làm ở nhà một ngày, đem lại chùa làm một ngày nữa. Đến ngày nay 

Phật tử chỉ đem lại chùa cúng thôi. Làm vậy cho gọn. Kể cả những mùa lễ mang tính 

quy định, bắt buộc phải lại chùa ngày rằm, ba mươi, bây giờ các cụ cũng hạn chế. Chỉ 

có các cụ thọ giới thì lại chùa, còn các vị khác thì không đi chùa, giờ cuộc sống lao 

động cũng không bắt buộc” (BBPVS số 8. Lý. H). 

 Hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng là nguyên nhân quan trọng tác động đến tâm 

lý xuất gia tu học của tu sĩ PGNTK. Hiện nay, so với mặt bằng chung về đời sống kinh 

tế giữa đồng bào Khmer với các dân tộc khác ở Nam Bộ thì đời sống kinh tế của đồng 

bào Khmer còn thấp, nhiều địa phương có đông đào bào Khmer phần lớn còn khó khăn, 

chủ yếu là làm nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ,… Nếu gia đình người Khmer nào theo 

tập tục truyền thống Phật giáo là có con trai lớn lên cho vào chùa tu học thì trước gia 

cảnh sống khó khăn, lại mất lực lượng lao động nên điều kiện sống kinh tế gia đình càng 

thêm khó khăn. Trước hoàn cảnh gia đình, cha mẹ già không ai chăm sóc,… đã làm cho 

quá trình tu hành của tu sĩ gián đoạn. Nhiều tu sĩ ở chùa phải làm phụ giúp gia đình, rồi 

phải xin hoàn tục để về lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình và bản thân. Đây 

là lý do đưa ra nhiều nhất trong các lý do mà tu sĩ xin hoàn tục:  

“Là do hoàn cảnh gia đình người ta như cha mẹ già cả, không ai nuôi dưỡng thế 

thì cũng xin xả y ra để sống cuộc đời bình thường nuôi cha nuôi mẹ. Chứ ở chùa làm 
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sao nuôi được. Cái khó là vậy. Ở chùa nuôi cũng được đó nhưng sợ người ta nói lợi 

dụng màu sắc tôn giáo nuôi cha nuôi mẹ. Do vậy, đành ra cho khỏi mang tiếng” 

(BBPVS 12. Danh N). 

Qua đó cho thấy đời sống kinh tế xã hội đã tác động không nhỏ đến sự thay đổi 

về đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK ở các ngôi chùa. Tác động này vừa mang 

tính khách quan vừa chủ quan, nhưng tính khách quan là chủ yếu. Quá trình biến đổi do 

nguyên nhân kinh tế đời sống mang tính phổ quát trong cộng đồng tín đồ Phật tử Nam 

tông Khmer và tu sĩ ở chùa. Chính vì thế mà có sự chia sẻ và đồng cảm của cộng đồng, 

tuy vậy, về vấn đề này cần có những đánh giá thực chất hơn.  

4.1.3 Tác động của môi trường văn hóa xã hội 

Sự phát triển của xã hội, mà cụ thể là đời sống văn hóa trong cộng đồng tộc người 

kéo theo là sự nhận thức về khuynh hướng sống thay đổi, nhu cầu tâm linh thay đổi 

(thậm chí mất đi), văn hóa phong tục truyền thống thay đổi do cộng đồng “nhận thức 

mới” về nó, “sự lựa chọn duy lý” về một phương diện nào nó của chủ thể,… Chính các 

lý do này đã làm cho nhận thức của tu sĩ biến đổi theo trong quá trình tu học hay thực 

hành tôn giáo. Tuy nhiên, có những biến đổi phù hợp với thời đại nhưng cũng có biến 

đổi làm mất đi “tính thiêng” của tôn giáo và môi trường tu tập ở chùa. Việc phù hợp hay 

không chúng tôi sẽ phân tích sau. Còn ở đây, chúng tôi đưa ra một số vấn đề cho thấy 

sự ảnh hưởng của môi trường văn hóa xã hội đến đời sống tinh thần của tu sĩ PGNTK ở 

các chùa vùng Tây Nam Bộ.  

 Nguyên nhân trước tiên là, ảnh hưởng của sự phát triển văn hóa, xã hội đã tác 

động mạnh mẽ đến môi trường tu hành của tu sĩ trong ngôi chùa. Điều này thể hiện qua 

việc giao lưu trực tiếp và bán trực tiếp giữa tu sĩ và tín chúng bên ngoài ngôi chùa thông 

qua các phương tiện truyền thông. Quá trình này ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức của 

các tu sĩ trẻ về đời sống vật chất, tinh thần, cái hay cái đẹp,... của đời sống thế tục. Sự 

tác động lâu dài của đời sống vật chất và tinh thần bên ngoài thấm dần vào tâm lý của 

tu sĩ, dẫn đến phá vỡ sự chọn lựa về con đường tu tập lâu dài mà trước đây tu sĩ lựa 

chọn. Nhiều tu sĩ tu tập đến một thời gian nào đó thì xin hoàn tục trở về với đời sống thế 

tục, lo làm ăn, lập gia đình, thụ hưởng cuộc sống thế tục.  

Với Phật giáo Bắc tông - việc hoàn tục của tu sĩ là việc làm gây nhiều chê bai của 

xã hội, mất uy tín của chùa và giáo đoàn. Nhưng đối với PGNTK, các tu sĩ được tự do 

hoàn tục để hoạt động kinh tế hoặc lập gia đình, tiếp tục cuộc sống ngoài đời mà không 
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bị bất kỳ áp lực nào từ cộng đồng. Trái lại, họ còn được cộng đồng vui mừng đón nhận, 

vì những người hoàn tục được xem là có đạo đức và vốn tri thức nhất định, thậm chí khi 

lập gia thất rất được gia đình bên vợ trọng dụng, hoặc rất có uy tín khi tham gia nhiều 

hoạt động của địa phương.  

Có thể nói, sự hoàn tục hay quá trình tu tập của tu sĩ PGNTK hiện nay chịu tác 

động rất lớn bởi đời sống văn hóa xã hội, mà con đường của sự tác động đó là quá trình 

giao lưu của tu sĩ với đời sống thế tục bằng các phương thức khác nhau, trực tiếp và bán 

trực tiếp,... Chính điều này làm cho quan niệm, tâm lý tu tập của tu sĩ trẻ bị giao động, 

không tập trung vào tu hành nơi chùa. Dần, tâm lý muốn hoàn tục xuất hiện và họ xa rời 

đời sống tu tập, hoàn tục để thụ hưởng đời sống văn hóa đang “thu hút” của xã hội. 

 Trước đây người Khmer chủ yếu sống khép kín trong phum, sóc của họ, quá 

trình giao lưu đời sống kinh tế, văn hóa xã hội với các tộc người khác chưa sâu rộng, do 

vậy mà phong tục tập quán còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nhất là 

tín ngưỡng và tôn giáo. Tuy nhiên, hiện nay, trong một xã hội mở, người Khmer Nam 

Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng hội nhập toàn diện với các tộc người trong cộng 

đồng quốc gia và quốc tế. Từ đó đã làm thay đổi quan niệm của cá nhân, cộng đồng về 

các giá trị văn hóa hiện hữu, trong đó có tín ngưỡng và tôn giáo. Điều này tác động đến 

người thân - con em của họ trong quá trình xuất gia tu học. Nếu trước đây, người con 

trai trong gia đình Phật tử Khmer đến tuổi nhất định (thường thì đến 13 tuổi) bắt buộc 

phải xuất gia vào chùa tu học để báo hiếu (thời gian dài hoặc ngắn tùy theo cá nhân) 

hoặc tu trọn đời. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của đời sống văn hóa xã hội mới, 

cộng đồng người Khmer phần lớn thay đổi quan niệm sống, nên khi con em đến tuổi 

xuất gia tu hành như truyền thống họ không còn cho vào chùa tu học vì nhiều lý do, 

trong đó phần lớn do sự lựa chọn “không vào chùa” của chính các em. Bởi vì các em 

không thể chịu đựng sự ràng buộc nơi chùa, và quan trọng hơn là cuộc sống bên ngoài 

có nhiều điều các em còn muốn thụ hưởng, khám phá, học tập,... Và cho dù các em có 

bị gia đình bắt buộc xuất gia tu học thì cũng không thể tồn tại lâu bền, thậm chí chịu 

đựng vài tháng thì đã xin chùa hoàn tục. 

Do vậy, quan niệm về truyền thống văn hóa dân tộc chịu tác động của môi trường 

văn hóa xã hội trong mọi thời kỳ lịch sử xã hội, dẫn đến sự biến đổi trong nhận thức của 

cá nhân và cộng đồng. Trong bối cảnh và xu hướng chung đó, nhận thức của tu sĩ 

PGNTK trong quá trình tu học, lựa chọn giữa “đời sống tôn giáo” và “đời sống thế tục” 
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cũng có sự biến đổi, điển hình nhất là tinh thần tu tập của tu sĩ - việc đến chùa tu hay 

không? Thời gian tu tập bao lâu,...? 

 Một vấn đề dễ tác động cần phải đề cập đến trong bối cảnh tu tập hiện nay của 

tu sĩ trước tác động của nhiều phương diện văn hóa xã hội hiện nay - có thể là sự tác 

động khách quan hoặc chủ quan. Đó là việc tham gia quá nhiều của tu sĩ trẻ vào các hoạt 

động của đời sống văn hóa bên ngoài ngôi chùa như: hoạt động văn hóa lễ hội, tiếp xúc 

gặp gỡ nhiều Phật tử, sự giao lưu của tu sĩ ngoài đời thực hay trên các trang mạng xã 

hội,… Các hoạt động tham gia này dẫn đến tình trạng tu sĩ trẻ khó giữ được giới luật 

PGNTK, nhất là giới luật cấm thọ thực sau giờ Ngọ, cấm uống rượu, cấm nối dối,... và 

một số giới luật khác của Sa di hay Tỳ kheo.  

Về vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ hiện nay ở các chùa 

đã được sự nhìn nhận mang tính hiện thực và dự báo thông qua lời của vị Hòa thượng 

trụ trì chùa:  

“Các sư trẻ tu học không lo tu học, chỉ lo sử dụng điện thoại, đó là những hạn 

chế, không chú tâm vào đọc kinh sách. Hoặc đó là học truyền thống tiếng Khmer ít, cho 

nên xuất gia tu học không rành” (BBPVS số 8. Lý H). 

Việc vi phạm giới luật từ nhiều nguyên nhân tác động, trong đó không loại trừ 

trường hợp giao lưu văn hóa với bên ngoài của tu sĩ trẻ, làm cho các vị sư trẻ không đủ 

vững tâm lý “đối kháng” trước những đam mê của thế tục mà vi phạm giới luật: “Có 

hai nguyên nhân dẫn đến việc hoàn tục sớm. Thứ nhất là người ta giữ không giữ được 

cái giới nữa thì người ta xin xả cái giới lớn này. Cái thứ hai có khi hoàn cảnh gia đình” 

(BBPVS 12. Danh N). Sư Danh N. cũng cho biết thêm, khi một vị sư hoàn tục tức là xả 

bỏ những giới luật đã giữ, tuy nhiên cũng người xin xin giữ lại những giới luật cơ bản 

của một Phật tử tại gia như ngũ giới, nhưng phải làm lễ thọ giới đàng hoàng.  

  Sự tác động của môi trường văn hóa xã hội dẫn đến sự biến đổi trong đời 

sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK còn do sự tác động bởi nhu cầu văn hóa của 

Phật tử và người dân đến chùa tham dự lễ cúng tôn giáo trong quá trình cộng cư giữa 

các dân tộc. 

Hiện nay ngôi chùa PGNTK vào các dịp lễ tôn giáo không chỉ có người Khmer 

tham dự mà còn có người Kinh, người Hoa. Việc giao lưu văn hóa này là tất yếu trong 

quá trình cộng cư, góp phần quan trọng phát triển văn hóa các dân tộc. Nhưng điều này 

cũng là tác nhân làm dịch chuyển văn hóa dân tộc, đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK.  
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Vào những ngày lễ cúng tôn giáo, tín ngưỡng, nhiều ngôi chùa PGNTK, nhất là 

các ngôi chùa ở trung tâm thành phố Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ,… có nhiều người 

người Việt, Hoa tham dự lễ cúng. Thành phần Phật tử này không biết tiếng Khmer, nên 

các kinh sách Phật giáo bao gồm hai thứ tiếng Khmer và tiếng Việt để Phật tử đọc tụng. 

Tuy nhiên, cũng chính từ tính đại chúng trong thực hành nghi lễ chủ yếu là tiếng Việt, 

cùng với nguyên nhân người Khmer sinh sống hòa cùng cộng đồng người Việt nên ngày 

nay tu sĩ trẻ Khmer trong chùa thường chọn học tiếng Việt, chủ yếu sử dụng tiếng Việt 

trong giao tiếp hằng ngày, phiên âm kinh sách Phật giáo bằng tiếng Việt,.... Vì vậy mà 

về lâu dài tu sĩ Khmer “biết hạn chế” tiếng Khmer trong đời sống tu tập, đọc kinh sách 

truyền thống Khmer, hoặc có khi nhiều chữ Khmer khó nhớ, tu sĩ Khmer lại phiên âm 

theo tiếng Việt cho dễ đọc, do vậy mà việc phát âm kinh điển bằng tiếng chữ Khmer bị 

“lệch đi”. Trước tình trạng như vậy, truyền thống văn hóa Phật giáo Khmer Nam tông 

qua ngôn ngữ kinh điển dẫn đến sai lệch, việc học chữ Khmer nâng cao trình độ cho tu 

sĩ - một sự rèn luuyện, trao truyền văn hóa không còn được tu sĩ trẻ quan tâm, cố gắng 

thực hiện. Thời gian dài, vốn kiến thức chữ Khmer của tu sĩ ngày càng ít, không đọc 

rành kinh sách Khmer, hệ quả tương ứng là kinh sách Phật giáo Khmer bị Việt ngữ hóa 

trong việc đọc tụng ở chùa hay thực hành nghi lễ tại gia đình Phật tử.   

Để tránh mai một văn hóa chữ viết, kinh điển Phật giáo bằng tiếng Khmer,… thì 

các chùa không nên lạm dụng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác trong các nghi lễ, cho dù 

có sự tham gia của các tộc người khác trong hoạt động tôn giáo. Chùa nên giữ nguyên 

tiếng Khmer trong những phần lễ quan trọng, người Việt, người Hoa có thể tham dự với 

lòng thành kính và tìm hiểu văn bản kinh kệ sau khi kết thúc buổi lễ, nhằm duy trì tính 

linh thiêng và không gian văn hóa vốn có của đồng bào Khmer. 

 Tương tự như tình trạng biến đổi văn hóa tinh thần của tu sĩ như trường hợp 

ngôn ngữ, chữ viết, kinh điển Phật giáo do quá trình giao lưu văn hóa giữa các tộc người 

là hiện tượng biến đổi thực hành nghi lễ của tu sĩ qua việc sử dụng kinh sách Phật giáo 

truyền thống Khmer được viết trên lá Buông. Kinh Lá Buông là loại kinh sách Phật giáo 

được khắc trên lá Buông trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ và một số nước ảnh 

hưởng Phật giáo Nam truyền ở vùng Đông Á. Đây là sản phẩm kinh sách thể hiện sự 

sáng tạo văn hóa của cộng đồng người Khmer trong bối cảnh lịch sử xã hội chưa phát 

triển. Nhờ hệ thống kinh sách viết trên lá Buông này mà văn hóa, kinh điển Phật giáo 

của người Khmer lưu truyền hằng trăm năm nay không bị thất truyền.  
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Kinh lá Buông được viết bằng chữ Phạn cổ, chữ Pali cổ. Trước đây vài thập niên, 

kinh lá Buông luôn có mặt trong nhiều nghi lễ tụng kinh ở chùa và gia đình Phật tử. 

Chùa nào cũng có kinh lá Buông để đọc tụng. Có thể nói, trước đây tu sĩ nào trong chùa 

cũng đều có thể tụng kinh trên lá Buông.  

Tuy nhiên, hiện nay, tu sĩ trong chùa PGNTK phần lớn là người trẻ tuổi, chủ yếu 

tập trung tiếp thu tri thức khoa học, văn hóa mới trong môi trường Phật giáo hội nhập 

như: học chữ Khmer, học ngoại ngữ, học nghề, học các lớp đào tạo kiến thức cao hơn,… 

do vậy mà vốn kiến thức về chữ Phạn cổ, chữ Pali cổ của tu sĩ Khmer hiện nay rất hạn 

hẹp. Việc học Pali ngữ, Phạn ngữ hiện nay cũng rất ít được các tu sĩ trẻ chú trọng, thậm 

chí không có người dạy và học. So với trước đây vài thập nên, việc học này luôn được 

các tu sĩ lớn tuổi dạy ở chùa và các tu sĩ trẻ trong chùa và chùa khác đến học tập rất 

đông. Đó là các nguyên nhân làm cho việc đọc kinh Phật giáo trên lá Buông - một vật 

thể vừa mang tính thiêng vừa mang giá trị văn hóa dân tộc đã dần phai nhạt trong cộng 

đồng tộc người Khme, trong đó chủ thể nhận trao truyền trung tâm là tầng lớp tu sĩ ở 

chùa. Theo vị Tiến sĩ, Thượng tọa L.H, trụ trì ngôi chùa PGNTK ở Cần Thơ cho biết: 

“Hiện nay, mặc dù kinh lá Buông chùa nào cũng có, nhưng sử dụng lại ít, chỉ 

một số chùa, một số Phật tử họ cần thôi, mà cũng có ít Phật tử, chư tăng đọc được lắm” 

(BBPVS số 8, Lý H). 

Cũng theo Tiến sĩ, Thượng tọa L.H, nguyên nhân của việc ít chư tăng hoặc Phật 

tử đọc được kinh lá Buông là do kinh được viết bằng chữ Phạn cổ, Pāli cổ chỉ những ai 

học trong chùa, am hiểu về Pāli mới có thể đọc được. Một nguyên nhân khác là đa số 

các kinh lá Buông hiện nay đã được dịch và chuyển thành sách để thuận tiện cho việc tu 

học, nên cũng không còn nhiều tăng sĩ sử dụng. Tại một số chùa, kinh lá Buông được 

xem là tài sản quý giá, chỉ các bậc chư tăng cao trọng mới được sử dụng, nên thường 

được cất giữ cẩn thận, các tăng sinh khó có cơ hội tiếp xúc hoặc chỉ có thể nhìn ngắm. 

Qua đó có thể thấy, đời sống văn hóa tinh thần tu sĩ PGNTK qua kinh lá Buông 

ở chùa trước đây, như là một hoạt động bắt buộc của thực hành tôn giáo. Tuy nhiên hiện 

nay, do nhu cầu văn hóa, do tác động của phương thức tụng kinh, niềm đam mê học tập 

cổ ngữ từ kinh điển của PGNTK của tu sĩ trẻ đã bị thay thế bằng một nhu cầu học tập 

khác nên dẫn đến tình trạng các hoạt động văn hóa tinh thần truyền thống của tu sĩ trong 

chùa không còn diễn ra.  
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4.1.4 Định hướng trong đời sống tu tập của chức sắc – trụ trì ngôi chùa  

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động trực tiếp và bán trực 

tiếp đến đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK như đề cập thì, còn một nguyên 

nhân chủ quan khác nữa là sự định hướng trong đời sống tu tập của các chức sắc tôn 

giáo, mà gần nhất là trụ trì ngôi chùa đến các tu sĩ.  

Sự ra đời của tác động này có tiền đề xã hội cụ thể là đời sống văn hóa tinh thần 

của tu sĩ trong chùa và cộng đồng chịu sự ảnh hưởng rất lớn của môi trường tự nhiên, 

đời sống kinh tế, đời sống văn hóa xã hội,… đã làm “lệch chuẩn” những giá trị truyền 

thống văn hóa dân tộc hoặc nó không phù hợp với đời sống của tu sĩ, nên cần phải có sự 

điều chỉnh, định hướng cho phù hợp với giáo luật Phật giáo, với quy định của giáo hội 

ban hành.  

Sự điều chỉnh của chức sắc - trụ trì ngôi chùa không những nằm ở chiều kích 

“kéo lại những giá trị truyền thống” hoặc điều chỉnh sự “lệch chuẩn” mà còn điều chỉnh 

theo hình thức “cải cách” cho phù hợp với xã hội và đời sống của tu sĩ Phật giáo hiện 

nay. Điển hình như hiện nay, việc học tập của tu sĩ là điều quan trọng nhất để hội nhập 

vào đời sống mới, do vậy, nếu mãi lo sợ “sự tiêm nhiễm” mà không cho tu sĩ ra bên 

ngoài chùa học tập thì không phù hợp. Do vậy mà:  

“Ở PGNT, nếu các sư không tự vượt mình, xé rào, nếu không tự phấn đấu chỉ 

chờ ở trường chùa thì chẳng đạt được tri thức. Giữa giới luật và hạnh tu học mà sư phải 

dấn thân, gọi là nhập thế để các sư được tu học. Do vậy phải có sự hài hòa giữa thế học 

và Phật học, mà muốn đạt được thế học, các nhà sư phải học qua căn bản các lớp Pali 

giáo lý Phật giáo” (BBPVS số 8. Lý H).  

Vì “nhập thế” vào đời sống mới, nên những hoạt động tôn giáo trong chùa cũng 

có những điều chỉnh và định hướng của trụ trì và tự nguyện thực hành của tu sĩ trong 

quá trình tu tập: 

“Thực hành nghi lễ thì mình cũng du di cho các sư đi học. Dù có về trễ cũng 

không sao. Tuy nhiên, khó cái là, khi quý sư muốn về làm tăng sự - nhập hạ, đến chừng 

ra hạ thì giờ đó bắt buộc không thể thiếu, nhưng giờ đó trùng với giờ sư thi. Thì bắt 

buộc các sư ở đây phải chờ sư về đông đủ mới thực hành lễ và thành tựu viên mãn” 

(BBPVS số 8. Lý H). 

Hoặc như ở vấn đề về mối quan hệ giữa việc tu tập và thụ nhận vật chất của tu sĩ 

Phật giáo ở hai hệ phái Mahanikay và Thomayut, mà trước đây mỗi chi phái có sự thực 

hành khác nhau. Nhưng giờ thì đã đi đến sự thống nhất: 
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“Giữa hai phái Mahanikay và Thomayut không khác nhau. Nhưng truyền thống 

phái Thomayut không sử dụng vật chất, như tiền bạc. Do vậy tác vật là rất quan trọng 

đối với đời sống của tu sĩ” (BBPVS số 11. Danh H. G). 

Việc thụ nhận giá trị vật chất này hoàn toàn dựa trên nhu cầu chung của đời sống 

tu sĩ trong chùa, chứ không là nhu cầu cá nhân của một tu sĩ nào. Nếu xảy ra vấn đề cá 

nhân, trụ trì ở chùa luôn nhắc nhở và uốn nắn tu sĩ về giáo luật của người tu học. Có thể 

nói, cũng nhờ định hướng, quản lý tốt về vấn đề tu tập và thụ nhận vật chất từ Phật tử 

nên việc tu tập của tu sĩ PGNTK ở chùa có nề nếp, minh bạch, không có sự việc nào 

đáng tiếc xảy ra liên quan đến vật chất. 

Như một trường hợp phổ biến là hiện nay, tu sĩ Khmer ở chùa tuổi đời còn trẻ, 

rất thường sử dụng các phương tiện điện thoại thông minh phục vụ cho nhu cầu cuộc 

sống, tu tập,… Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay cũng có những quan điểm nhìn nhận trái 

chiều về tính lợi ích và tính bất lợi của vật dụng này, phần lớn cho rằng ảnh hưởng tiêu 

cực đến đời sống tinh thần tu tập của tu sĩ như: tu sĩ dành quá nhiều thời gian sử dụng 

điện thoại thông minh, ít chú tâm vào việc nghiên cứu kinh điển Phật giáo, thiền định,…; 

việc giao lưu giữa tu sĩ và bạn bè trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,… Do 

vậy việc định hướng, điều chỉnh hoạt động sử dụng điện thoại của trụ trì đối với tu sĩ 

luôn thường xuyên và giám sát chặt chẽ, nhằm tránh để tu sĩ xao lãng việc tu tập hay 

xảy ra nhiều sự vụ đáng tiếc gây ảnh hưởng đến chùa và giáo hội,…  

Thông qua việc định hướng, chấn chỉnh thường xuyên, tu sĩ PGNTK trong chùa 

thực hiện nề nếp, đúng với giáo luật và quy định của giáo hội đặt ra. Nếu tu sĩ nào không 

nghe chấp hành giáo huấn của trụ trì thì sẽ bị phạt. Chẳng hạn như trong việc thực hành 

nghi lễ hằng ngày ở chùa, nếu tu sĩ bận đi học bên ngoài thì xin phép sư trụ trì, còn ngày 

nào không học phải lên giảng đường thực hiện tu tập: “Thượng tọa điểm danh. Nếu sư 

nào không lên thực hành nghi lễ thì sẽ bị phạt” (BSPVS số 11. Danh H. G). 

Một vấn đề cụ thể nữa liên quan đến biến đổi đời sống tinh thần của tu sĩ trong 

giai đoạn hiện nay liên quan đến sự điều chỉnh, định hướng của sư trụ trì là hoạt động 

đi lại lo Phật sự hay đi khất thực của tu sĩ. Theo nhiều tu sĩ, trong Theravada, tu sĩ không 

được chạy xe. Nhà sư chủ yếu di hành để quán tưởng Phật và thể hiện sự chịu đựng, 

thiền,… của tu sĩ. Ngay cả Đức Phật khi truyền bá Phật giáo cũng vậy. Tuy nhiên ngày 

nay, do nhiều nguyên nhân, môi trường tự nhiên, xã hội và đời sống tu sĩ đặt trong bối 

cảnh đời sống mới của cộng đồng và Phật tử,… nên nhà sư đi lo Phật sự được đi bằng 

nhiều phương tiện. Trong đó có đi lại bằng xe. Nhưng tu sĩ không được tự mình chạy xe 
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mà phải do Phật tử chở xe. Vì lái xe cũng được cho là nguy hiểm đến tính mạng con 

người. Việc gây nguy hại đến tín mạng con người, con vật là sự vi phạm với giới 

luật. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp đặc biệt, ví dụ như tu sĩ bị bệnh không ai chở đi thì 

vị tu sĩ được quyền chạy xe.  

Cũng theo quan niệm của các vị sư trụ trì chùa PGNTK, việc đi lại lo Phật sự hay 

thế sự bằng phương diện xe cũng có cần được định hướng rõ ràng trong đời sống của tu 

sĩ hiện nay. Bởi vì, nếu là người tu hành, thụ hưởng quá nhiều vật chất sẽ không đúng 

với bản chất của người tu sĩ, tín chúng sẽ có cái nhìn khác về người tu sĩ. Nếu không 

định hướng, thay đổi sẽ bị cho là người tu không có sự rèn luyện đời sống tinh thần 

trong tu tập mà chỉ mượn đời sống tu tập để thụ hưởng vật chất.  

“Theo truyền thống thì ít thấy ai chạy, tự nhiên sư chạy cũng thấy kỳ. Với lại các 

vị hòa thượng cũng răn đe, kiểu PGNT đi xe này kia thấy sang trọng quá, mình (đi tu) 

là người nghèo - bần tăng, chỉ có quả bát, y, đi khất thực nuôi mạng sống hằng ngày, 

còn bây giờ dùng phương tiện sang trọng, hiện đại quá sợ Phật tử mất niềm tin nơi đạo 

Pháp. Do vậy mình cũng hơi e dè trong sử dụng phương tiện hiện đại. Đó là những phát 

triển trong giới hạn” (BBPVS số 12. Danh N). 

PGNTK là nằm trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do vậy, việc tu hành 

của tu sĩ PGNTK được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với quy định, hiến chương của 

Giáo hội đặt ra. Do vậy, những định hướng, dẫn dắt về đời sống tu hành dành cho tu sĩ 

của trụ trì dựa trên cơ sở quy định của Giáo hội như: Quy định về thực hành tu tập, tài 

sản của cá nhân tu sĩ, chương trình học tập kinh điển, ngôn ngữ, thực hiện giới luật Phật 

giáo,… người tu sĩ Khmer phải thực hiện theo đó. Nếu tu sĩ vi phạm sẽ có những hình 

thức kỹ luật tương ứng, nếu nặng thì sẽ trục xuất ra khỏi chùa và cho hoàn tục. Với sự 

định hướng, quản lý của trụ trì, tu sĩ PGNTK phần lớn thực hiện theo giới luật Phật giáo, 

quy định của giáo hội đặt ra.  

Bảng 4.2. Nguyên nhân nào dẫn đến dẫn đến sự thay đổi 

Nguyên nhân Số lượng khảo sát đánh giá Tỉ lệ (%) 

Theo chương trình của giáo hội 208 69.3 

Ảnh hưởng từ các Quốc gia khác 6 2.0 

Do ý thức cá nhân 62 20.7 

Theo số lượng 6 2.0 

Công nghệ thông tin 18 6.0 

Tổng 300 100.0 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 
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Theo bảng 4.2, nguyên nhân chủ yếu là do yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam đã tác động đến nội dung giảng dạy, nhằm cập nhật tình hình trong và ngoài nước, 

trang bị nhiều kiến thức xã hội để tăng sĩ không chỉ am hiểu giáo lý, mà còn dễ hòa nhập 

với cuộc sống. Bên cạnh nguyên nhân trên, ý thức cá nhân của từng tăng sĩ với nhận 

thức và nhu cầu phát triển bản thân ngày càng cao, nên nhu cầu học tập ngày một tăng. 

Hiện nay, nếu một tu sĩ không ra sức học tập, thì khó có thể tiếp tục tu học ở chùa, do 

không theo kịp tăng chúng, nếu hoàn tục sớm cũng khó được xã hội trọng dụng vì thiếu 

kiến thức, không ngành nghề, bằng cấp. Vì vậy tự bản thân họ phải nỗ lực. 

Một trong những nguyên nhân, dù ít nhưng có tác động mạnh mẽ và ngày càng 

gia tăng đến đời sống tu học của tăng sĩ Khmer hiện nay, là công nghệ thông tin. Một số 

sư trẻ tuổi không tuân thủ giới luật, sử dụng điện thoại, mạng xã hội quá mức, ảnh hưởng 

chung đến sinh hoạt của tăng chúng. Một số chùa, sau khi được trang bị vi tính và mạng 

internet, nhưng lỏng lẻo trong quản lý, nên một số sư trẻ tuổi sử dụng cho mục đích 

khác. Đây là hiện trạng cần được xử lý sớm, để tránh nhiều hệ lụy về sau. 

Bảng 4.3. Nghi lễ diễn ra trong chùa hiện nay có thay đổi so với trước kia 

 Sự thay đổi Số lượng khảo sát đánh giá Tỉ lệ (%) 

Giữ nguyên 259 86.3 

Thay đổi 41 13.7 

Tổng  300 100.0 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Qua kết quả khảo sát tại bảng 4.3 cho thấy rõ ràng trong kinh tụng của tu sĩ đã có 

thêm tiếng Việt với tỷ lệ 13.7% các tăng sĩ đồng ý. Số tăng sĩ cho là không thay đổi chủ 

yếu tập trung tại các vùng nông thôn xa xôi như huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), huyện An 

Biên (Kiên Giang),... nơi có mật độ người Việt sinh sống thấp, nên người Việt chưa 

tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo nhiều. 

Tóm tại, các nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của 

tu sĩ PGNTK như đề cập chỉ là các nguyên nhân trọng yếu, còn rất nhiều nguyên nhân thứ 

yếu khác như: nhu cầu văn hóa của cá nhân, chuyển biến niềm tin tôn giáo, đời sống gia 

đình,… - có thể đó là những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm thành một tổng thể 

dẫn đến biến đổi đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ trong bối cảnh hiện nay.  

Những biến đổi có tính hai mặt của nó, tích cực và tiêu cực, phù hợp và không 

phù hợp, được cộng đồng chấp nhận và không chấp nhận,… Nói chung, trong quá trình 
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phát triển của xã hội, những biến đổi đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ Phật giáo 

Khmer Nam tông nằm trong tính hai mặt của phát triển. Chúng tôi sẽ đi vào phân tích 

tính hai mặt của sự biến đổi ở nội dung sau đây. 

4.2 NHỮNG HỆ QUẢ TỪ SỰ BIẾN ĐỔI  
4.2.1 Hệ quả tích cực  

Theo nhà Tôn giáo học Trác Tân Bình, về phương diện tôn giáo “không có hệ 

thống thần học nào cứng nhắc khép kín, nhất thành bất biến” (Trác Tân Bình, 2007, 

tr.24) trong quá trình phát triển của xã hội tác động vào, hay chính sự vận động của tôn 

giáo khi nhận ra khía cạnh phù hợp hay không phù hợp của tôn giáo trong đời sống tu 

tập của tín đồ.  

Do vậy, có thể khẳng định, sự biến đổi của tôn giáo nói chung, đời sống văn hóa 

tinh thần của tu sĩ PGNTK nói riêng là tính tất yếu của biến đổi. Trước tiên cần xét đến 

mặt tích cực của sự biến đổi. 

Biến đổi và chấp nhận biến đổi theo chiều kích tích cực trong văn hóa tộc người 

nói chung, tôn giáo nói riêng là mong muốn của cá nhân và cộng đồng xã hội. Nhưng, 

như thế nào là tích cực và tiêu chí nào để nhận định là tích cực, trong khi cùng một hiện 

tượng, có người cho rằng đó là tích cực, có người lại quan điểm là tiêu cực? Câu trả lời 

cho mỗi hiện tượng không hề dễ dàng. 

Trước tiên, nói đến tích cực không phải là nhận định toàn thể (tổng quát) mà cần 

xem xét vào từng hiện tượng cụ thể để bóc tách, soi chiếu từng chiều cạnh - có lợi và có 

hại như thế nào? Nói tóm lại, tùy theo từng hiện tượng mà chúng ta dùng lý luận, đặt nó 

trong mối so sánh với các mối quan hệ giữa cá nhân, cộng đồng trong chiều hướng có 

lợi nhất định. 

Nói đến biến đổi tích cực thì đương nhiên là phải có lợi ích, phù hợp với thời đại, 

nhu cầu của xã hội theo xu hướng chung. Từ tính lợi ích, tính đương hiện, tính phổ quát, 

tính đồng thuận cộng đồng,… chúng ta sẽ chấp nhận sự thay đổi đó trong đời sống cộng 

đồng trên cán cân: Lợi ích và Không lợi ích.  

Trên tiền đề lý luận như vậy, soi chiếu vào từng hiện tượng biến đổi trong đời 

sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK sẽ cho thấy điều đó. Chẳng hạn như hiện nay, 

người tu sĩ PGNTK không còn chịu nhiều tác động bởi môi trường tự nhiên nhưng vẫn 

không/hoặc ít thực hành hoạt động khất thực như truyền thống của PGNT. Việc độ thực 

hằng ngày do Phật tử đến chùa cúng giường cho chư tăng; hay như việc đi khất thực 

hiện nay của tu sĩ ở nhiều chùa không còn “hành khất trì bình” như trước đây mà đi bằng 
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các phương tiện như xe honda, taxi, xe ngựa,… Như vậy thì việc biến đổi này tích cực 

hay tiêu cực trong đời sống văn hóa tinh thần trong quá trình tu tập của tu sĩ Khmer? 

Để lý giải hiện tượng tích cực hay tiêu cực phải đặt trong mối quan hệ và quá 

trình hòa nhập của tôn giáo với đời sống xã hội đương hiện.  

Trước đây, tu sĩ trong chùa PGNT xuất gia nhập tu chủ yếu là “thuần tu học”, 

hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục Phật giáo ở chùa, tách biệt với môi trường 

giáo dục xã hội, nên tu sĩ dành tất cả thời gian cho việc tu tập, thực hành giáo luật 

Phật giáo, quy định của nhà chùa. Việc thuần tu tập như vậy có thể nói là hoàn cảnh 

tu hành của PGNTK nói chung, tu sĩ nói riêng chưa có điều kiện hòa nhập sâu rộng 

với bên ngoài. Nếu như có thể cho rằng: ngoài thực hành giáo luật Phật giáo - lấy 

điều đó làm đời sống tinh thần hằng ngày thì tu sĩ không biết làm gì khác (?!).  

Tuy nhiên, ngày nay, đời sống tinh thần tu tập của tu sĩ PGNTK theo chiều hướng 

“mở”, đặt trong mối quan hệ với đời sống xã hội mới, trình độ tri thức hội nhập, kiến 

thức Phật học và thế học, nghề nghiệp cho cuộc sống sau này của tu sĩ,… Trước bối 

cảnh đương hiện và tương lai như vậy, ngoài việc thực hành giáo luật Phật giáo, tu sĩ 

Khmer còn học tập ở trường, hoạt động xã hội,… thì thời gian dành cho thực hành giáo 

luật truyền thống - bắt buộc tu sĩ phải đi khất thực rất khó có thể thực hiện. Hiện tại rất 

nhiều tu sĩ trong chùa, 7 giờ đã có mặt ở trường học,… thì không có thời gian để thực 

hành giáo luật; tu sĩ đi học ở các địa phương xa chùa thì không thể “hành khất trì 

bình”,… Như vậy, việc không còn “hành khất trì bình” là yếu tố khách quan, phù hợp 

với đời sống của tu sĩ hòa nhập vào đời sống xã hội. Và như vậy, để đảm bảo thời gian 

tu tập ở chùa, học ở trường,… tu sĩ đành phải hoàn toàn dựa vào sự thọ thực do Phật tử 

đến chùa nấu thức ăn hay ăn ở tiệm, quán.  

Liên quan đến vấn đề hài hòa giữa thực hành khất thực và hoạt động tu tập, học 

tập, một vị Hòa thượng trong ngôi chùa ở Cần Thơ cho biết: 

“Sư ở đây chính đồng bào Phật tử họ trợ duyên hộ tăng, giúp thức ăn vật thực 

hàng ngày. Họ nấu ở nhà mang tới chùa, họ sớt bát hằng ngày. Còn lại ở chùa các em 

sinh viên tự nấu phụ thêm. Chỉ nấu buổi trưa. Buổi sáng không nấu, vì để các sư đi học 

tự do, nếu nấu thì ràng buộc thời gian. Do vậy, thức ăn buổi sáng do Phật tử cúng dường 

tịnh tài, phía trước chùa có bán sẳn, các em sinh viên gọi đến chùa ăn, rồi đi học. Đây 

là nét đổi mới so với trước đây. Thay vì họ đem đến chùa cúng dường buổi sáng thì ràng 

buộc thời gian đi học của các sư, nên họ cúng dường tiền, cho các sư gọi đồ ăn độ thực 

rồi đi học” (BBPVS số 8. Lý H) 
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Giống như chùa ở Cần Thơ, một ngôi chùa ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) 

sự biến đổi trong đời sống tinh thần tôn giáo - khất thực cũng theo chiều hướng như vậy: 

“Ở chùa, chư tăng học từ 7 giờ đến 10h30’, nếu phải đi khất thực nữa thì 9h đã 

nghỉ học. Cho nên để thời gian cho sư học, Phật tử đến chùa nấu ăn cho thuận lợi hơn. 

Nhóm Phật tử đến chùa nấu ăn có nhóm buổi sáng và nhóm buổi trưa. Buổi sáng khoảng 

4 giờ Phật tử đến chùa nấu cháo. Buổi trưa thì khoảng 8 - 9 giờ. Ngày nào Phật tử cũng 

đến nấu vì trong chùa chư tăng hơn 100 vị” (BBPVS số 11. Danh Hữu G) 

Ở nhiều chùa, tu sĩ bên cạnh việc tu tập theo thời gian quy định, cùng với đó là 

việc theo học các lớp nâng cao kiến thức bên ngoài chùa (trung cấp, cao đẳng, đại học, 

tin học, ngoại ngữ,…) nên các chư tăng trong chùa không có thời gian đi khất thực cho 

hàng chục, đến 100 chư tăng độ thực. Vì vậy, hằng ngày để tận dụng thời gian tu tập ở 

chùa hiệu quả hơn, chư tăng phải dựa vào Phật tử đến chùa nấu thức ăn. Nhờ sự thay 

đổi này mà tu sĩ có điều kiện tu tập, học tập bên trong và ngoài chùa đạt hiệu quả cao, 

đáp ứng nhu cầu đổi mới, hòa nhập của tu sĩ Khmer trong hệ thống giáo hội Phật giáo 

Việt Nam và trên thế giới.  

Sự thay đổi này hoàn toàn được cộng đồng Phật tử Khmer, người Việt, người 

Hoa ủng hộ, và ngay trong giáo đoàn tu sĩ PGNTK ở các chùa vùng Tây Nam Bộ đồng 

thuận rất cao. Đây được xem là hoạt động phù hợp, vừa tạo điều kiện nâng cao đời sống 

tinh thần tu tập của tu sĩ vừa đáp ứng thể nguyện tâm linh của cộng đồng Phật tử Khmer, 

người Việt, người Hoa trong quá trình cộng cư.   

Đối với các chùa còn duy trì hoạt động khất thực, ngoại trừ những ngôi chùa 

gần với các wêl có đông Phật tử Khmer việc khất thực thuận lợi, chư tăng hành khất 

gần, thời gian ngắn đã hoàn thành việc khất thực, đảm bảo thời gian độ thực trước giờ 

ngọ, thời gian tu tập, học hành ở trong và ngoài chùa vào buổi chiều,... Tuy nhiên, hiện 

nay phần lớn các chùa PGNT ở xa nhà Phật tử Khmer (do người Khmer di cư trong 

quá trình sinh sống), xa các wên,… nên việc đi khất thực vừa đảm bảo thời gian độ 

thực trước 12 giờ và đảm bảo việc tu tập ở chùa, học tập ở trường,… thì hoàn toàn 

không thể. Do vậy, hoạt động khất thực của tu sĩ phải nhờ vào sự di chuyển bằng xe 

honda hay taxi,... đến nhà Phật tử và quay trở về chùa để kịp thời gian độ thực, tu tập, 

học hành,… Từ nguyên nhân như vậy có thể nói, hoạt động khất thực của tu sĩ Khmer 

bằng phương tiện xe honđa, taxi,… là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, được cộng 

đồng Phật tử, xã hội chia sẻ, đồng thuận cao, tu sĩ ở nhiều ngôi chùa PGNTK cũng 

nhìn nhận điều này là tích cực, phù hợp trong bối cảnh xã hội của người tu sĩ.  
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Một hiện tượng biến đổi đời sống văn hóa tinh thần cheo chiều tích cực nhận sự 

đồng thuận của xã hội nói chung, tu sĩ PGNTK nói riêng, đó là việc sử dụng phương 

tiện điện thoại thông minh trong quá trình tu tập hiện nay.  

Theo giáo luật PGNTK, người tu sĩ “không dùng đồ trang sức”, “không đụng đến 

vàng bạc”,… nếu xét về phương diện vật chất đồng hành cùng con người thì điện thoại 

thông minh có giá trị cao cũng là một dạng “trang sức” mang tính “kim-ngân” thể hiện 

“đẳng cấp” tu sĩ trước đời sống xã hội, mà về mặt nào đó là trái với giới luật Phật giáo. 

Tuy nhiên vấn đề quan tâm của cộng đồng hiện nay không phải ở giá trị của vật chất mà 

là việc sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên, liên tục của các tu sĩ có ảnh hưởng 

đến việc tu tập hay không? Nó có thực sự cần thiết trong hoạt động tu tập? Ai quản lý 

việc sử dụng điện thoại của các tu sĩ trẻ?,… Còn rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh 

vấn đề sử dụng điện thoại thông minh của các tu sĩ mà câu trả lời không thật sự dễ dàng! 

Trước nhất, không thể phủ nhận vai trò của điện thoại thông minh trong quá trình 

tu tập của tu sĩ PGNTK nói riêng, tu sĩ Phật giáo nói chung trong bối cảnh hiện nay. 

Điện thoại thông minh giúp cho tu sĩ tiếp cận dễ dàng hơn với hệ thống kinh điển Phật 

giáo đã được số hóa trên internet. Tu sĩ có thể tra cứu mọi lúc mọi nơi nội dung kinh 

điển Phật giáo phục vụ cho việc tu tập, nghiên cứu hằng ngày. Nhất là trong thời gian tu 

sĩ đi học tập ở môi trường bên ngoài, xa chùa. 

Ngoài ra, điện thoại thông minh còn có thể giúp tu sĩ cập nhật và tiếp cận các bài 

pháp thoại của các danh tăng các chùa trong nước và trên thế giới. Việc tiếp cận, học 

tập này bổ ích rất nhiều cho tu sĩ hiện nay, thay vì phải chân tọa ngồi nghe các trụ trì, 

các danh tăng ở chùa giảng pháp, thì nay đã được tiếp cận nhiều hơn nội dung giảng 

pháp của các danh tăng nổi tiếng. Điều này góp phần quan trọng bổ túc kiến thức Phật 

pháp cho tu sĩ. Hiện nay, phần lớn các tu sĩ PGNTK nói riêng, Phật giáo nói chung phần 

lớn tham gia nhiều hoạt động từ trong chùa đến xã hội, như: tham gia các lớp tu học 

ngoài chùa, tham gia học tập nâng cao trình độ, tham gia hoạt động Phật sự và thế sự,… 

Từ đó, việc trau dồi Phật pháp bằng các phương tiện khác nhau, thuận tiện và hữu hiệu 

là điều rất cần thiết. Để đáp ứng được các yêu cầu đó chỉ có một phương tiên duy nhất 

là điện thoại thông minh. Nhờ có điện thoại thông minh, iPad nên: “Việc đi học xa, kinh 

sách Phật giáo vẫn đảm bảo gì các kinh tạng Phật giáo đã được lưu trữ trong iPad. 

Nghiên cứu Phật giáo trên iPad, nghe hoặc đọc bài của các vị sư. Có iPad dễ học, lên 

trên xe vẫn học được” (BBPVS số 11. Danh Hữu G). Hiện nay, rất nhiều tu sĩ đồng thời 
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với việc ngồi nghe trụ trì thuyết pháp ở chùa là việc nghe thuyết tháp trực tuyến, online 

khá phổ biến. Bởi vì, theo nhiều chư tăng, việc nghe thuyết pháp trực tuyến, online sẽ 

tiếp thu được nhiều giáo lý Phật giáo sâu sắc từ các danh tăng uyên bác ở Việt Nam và 

trên thế giới. Từ đó nâng cao kiến thức Phật pháp, kinh nghiệm tu học, giảng pháp của 

các tu sĩ.  

Trong chùa PGNTK hiện nay, các sư trụ trì cũng khuyến khích tu sĩ tiếp cận, học 

hỏi kiến thức Phật học thông qua hoạt động giảng pháp của các danh tăng trên online,…  

Bên cạnh việc dùng điện thoại thông minh học kinh Phật, nghe thuyết pháp,… 

thì điện thoại thông minh còn mang lại nhiều lợi ích cho đời sống văn hóa tinh thần của 

tu sĩ Phật giáo như: liên lạc thuận lợi hơn giữa các tu sĩ khi lo Phật sự hoặc thế sự cần 

hỗ trợ; liên lạc với các danh tăng trong và ngoài nước nhờ hỗ trợ về Phật sự, Phật pháp; 

liên lạc với Phật tử thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện; học ngoại ngữ, tin học, nghe 

nhạc Phật, phim về Đức Phật,…  

Nhìn chung, từ góc nhìn lợi ích của điện thoại thông minh trong đời sống văn hóa 

tinh thần của tu sĩ đặt vào bối cảnh xã hội mở hiện nay là vô cùng lớn, nó giúp người tu 

sĩ vượt lên bản thân, chinh phục tri thức, Phật pháp và dấn thân vào phụng sự xã hội.  

Tuy nhiên những hiện tượng biến đổi tích cực như chúng tôi dẫn ra điển hình 

trong giai đoạn hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau. Như luận đề ban đầu chúng tôi 

đề cập, cần xem xét hiện tượng trong các mối quan hệ xã hội và đạt được lợi ích xác 

đáng gắn với đời sống của người tu sĩ ở thang độ cao hơn những hạn chế nó mang lại. 

4.2.2 Hệ quả tiêu cực  

Biện giải những biến đổi mang tính tích cực không nhằm mục đích “che giấu” 

hay “ngụy biện” cho cái tiêu cực. Một sự vật, hiện tượng cần có nhiều đánh giá khác 

nhau, biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK cũng vậy. Tính tích 

cực cần sự đồng thuận, tạo cơ hội cho nó phát triển, và ngược lại, cái tiêu cực cần có sự 

điều chỉnh hợp lý, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa của tu sĩ PGNTK.  

Hiện tượng biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK được cho 

là tiêu cực - sẽ không ít - theo cái nhìn của xã hội. Dựa trên các nguyên nhân dẫn đến sự 

biến đổi: Môi trường tự nhiên, Đời sống kinh tế xã hội, Môi trường văn hóa xã hội, Định 

hướng trong đời sống tu tập của trụ trì, chúng tôi giới hạn đánh giá những hiện tượng 

mang tính phổ quát - hiện tượng thu hút sự chú ý, đánh giá của cộng đồng xã hội vào 

người tu sĩ.  
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 Môi trường tự nhiên: Biến đổi đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK từ 

hoàn cảnh tự nhiên bên cạnh sự tích cực còn nảy sinh những tiêu cực. Đó là việc “do 

ảnh hưởng của môi trường tự nhiên” dẫn đến tình trạng tu sĩ Khmer dần không còn 

thực hành khất thực trong đời sống tu tập, chủ yếu độ thực thông qua cúng dường của 

Phật tử, dẫn đến trạng giáo luật phải đi khất thực - đặc trưng PGNTK đang ngày càng 

mất đi.  

Ở đây, không loại trừ tình trạng nhiều tu sĩ Khmer dựa vào lý do môi trường tự 

nhiên đi lại khó khăn, cách trở,… mà không thực hành khất thực, dẫn đến tình trạng 

thiếu sự kiên trì, rèn luyện tinh thần trong hành trình tu tập thông qua khất thực, chỉ biết 

tu tập thụ động, ít vận động,… nhất là các tu sĩ trẻ. Điều này dần dần làm cho PGNTK 

tu hành không khác với Phật giáo Bắc tông.  

Do vậy, vấn đề cần đặt ra là làm sao, việc tu tập của tu sĩ phải biết vượt quan 

nghịch cảnh, hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt để đạt đến sự hài hòa giữa thực hành giáo 

luật và hội nhập đời sống xã hội, điều mà Đức Phật đã đề ra, thực hành trong quá trình 

hoằng hóa giáo lý đến đại chúng, và tăng sĩ thực hành theo khuôn thức từ hàng nghìn 

năm trước, khi đời sống tu tập của tu sĩ còn khó khăn gấp vạn lần so với hiện nay. Con 

đường xuất gia tu hành là con đường dấn thân vào khổ hạnh, vào chướng ngại để rèn 

luyện bản thân kiên hành theo giới luật. Do vậy, nếu như mọi thứ biến đổi đều đổ lỗi 

cho hoàn cảnh (mưa gió, ngăn sông cách núi, bùn sìn lầy lội,…) thì chắc rằng, Phật pháp 

sẽ đi đến sự biến đổi vô cùng tận theo hàng nghìn lý do “hoàn cảnh”.  

Có thể nói, việc không thực hành khất thực hằng ngày - như một cách rèn luyện 

tinh thần người tu sĩ - với lý do môi trường tự nhiên là biến đổi có phần mang tính tiêu 

cực, làm mất đi truyền thống Phật giáo Nam truyền mà Đức Phật và các đệ tử Phật đã 

sáng lập, thực hành, truyền bá,… trở thành đặc trưng phân biệt giữa Phật giáo Nam 

truyền và Bắc truyền. 

 Ảnh hưởng tiêu cực từ đời sống kinh tế xã hội: Tác động tiêu cực của đời sống 

kinh tế xã hội đến đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ Nam tông Khmer nói riêng, Phật 

giáo nói chung là tất yếu bên cạnh tính tích cực. Mức độ tiêu cực này tùy vào tầng bậc 

biểu hiện ra bên ngoài của tu sĩ, sự tự nhìn nhận của cộng đồng tu sĩ hay chính bản thân 

của từng tu sĩ.  

+ Do tác động bởi đời sống kinh tế đến gia đình và cá nhân tu sĩ, nhiều tu sĩ hiện 

nay xem chùa là “bước đệm”, là nơi nương tựa trong hoàn cảnh đời sống kinh tế khó 
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khăn, nên họ xuất gia tu hành đến một thời gian nhất định thì hoàn tục lo đời sống kinh 

tế cho gia đình, lo nghề nghiệp nuôi sống bản thân,… Với tâm thế đó nên nhiều tu sĩ trẻ 

không chú tâm tu tập ở chùa, không chuyên tâm vào nghiên cứu kinh điển Phật giáo, 

tâm lý sao nhãng, “chờ đợi” đến một thời gian nào đó rồi hoàn tục. Điều này làm cho 

truyền thống tu học và không gian tu tập trong chùa bị ảnh hưởng. 

Chính việc “nhập tu - hoàn tục” quá ngắn ngày, làm cho tu sĩ khi hoàn tục trở về 

không nhận được nhiều sự tôn trọng của cộng đồng dân tộc Khmer trong phum sóc, bởi 

thành phần hoàn tục này còn trẻ hoặc không am hiểu nhiều về văn hóa dân tộc, không 

thể “lãnh đạo” cộng đồng về văn hóa (mà phần lớn văn hóa dân tộc Khmer được truyền 

dạy từ ngôi chùa), không thể làm à-cha thực hành nghi lễ trong các lễ cúng tín ngưỡng, 

tôn giáo hay nghi lễ vòng đời con người,… Nói chung, những thế hệ tu sĩ hoàn tục sớm 

không thể gánh được văn hóa dân tộc, không có uy tín,… do vậy mà ít nhận được sự tín 

nhiệm của cộng đồng người Khmer.  

Ngoài ra, việc hoàn tục sớm của tu sĩ còn dẫn đến tình trạng, hiện nay, rất nhiều 

sư sãi trụ trì trong chùa có tuổi đời trẻ, tuổi đạo không cao, am hiểu về Phật pháp không 

sâu, rộng cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm tu hành,… để dẫn dắt, quản lý tu sĩ,…  

+ Như đề cập, hiện nay, tu sĩ trong chùa PGNTK ngoài việc tu tập còn tham gia 

nhiều lớp học bên ngoài chùa. Do vậy mà việc thực hành tu tập, nghi lễ trong chùa các 

tu sĩ không tham dự thường xuyên, lâu dần, nguy cơ trở thành “lề thói” “luật bất thành 

văn”, nhiều tu sĩ viện dẫn lý do đi học không tham gia thực hành tôn giáo. Như vậy sẽ 

làm cho giáo luật tôn giáo, quy định của chùa bị phai nhạt, nếu tu sĩ không nhận thức rõ 

về vấn đề tu tập của bản thân.  

Việc học tập của tu sĩ là điều tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhưng tu sĩ phải 

xem việc thực hành tôn giáo, hoạt động Phật sự ở chùa là điều cần thiết, phải sắp xếp 

thời gian phù hợp để tham gia, trừ trường hợp bất khả kháng. Để thực hiện được điều 

này bên cạnh sự quản lý chặt chẽ của trụ trì còn đòi hỏi sự ý thức của tu sĩ, xem việc tu 

tập là thiêng liêng, là con đường tối thượng hướng đến chứ không là hoạt động “bắt ép” 

của trụ trì và thực hành gượng ép.  

+ Điều kiện đời sống kinh tế của Phật tử Khmer cũng phần nào dẫn đến sự biến 

đổi tiêu cực trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ Khmer. Đó là việc hiện nay, vì 

cuộc sống kinh tế, nhiều gia đình Phật tử Khmer không còn thực hiện tục “con trai lớn 
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lên phải vào chùa tu” như trước đây. Phật tử cho con học phổ thông, học nghề, tìm đường 

công danh sự nghiệp để nuôi sống gia đình,… là chủ yếu, không tha thiết đến xuất gia 

tu học ở chùa. Điều này làm cho số lượng và chất lượng tu sĩ trong chùa PGNTK suy 

giảm nghiêm trọng, nếu không có giải pháp hữu hiệu sẽ làm cho chùa PGNTK trong 

tương lai còn rất tu sĩ tu tập trong chùa - là những người giác ngộ đi, chứ không còn là 

truyền thống xuất gia của người Khmer PGNT. Thực trạng này đã được vị Thượng tọa 

trụ trì ở một chùa thừa nhận:  

“Người Khmer ngày nay không sanh con nhiều, chỉ một, hai, ba đứa là cùng. 

Như vậy thì số lượng con cháu ít, khi các em lớn lên học ở các trường dân tộc nội trú, 

rồi đi học đại học thì sự tu học theo truyền thống bị thiếu, không được vào chùa. Vậy là 

sư có đề án, một năm ít nhất, vận động trong 3 tháng hè, bắt buộc các em cấp 1, cấp 2, 

cấp 3, đại học phải xuất gia trong 3 tháng hè. Rồi nhiều khi có duyên thì xuất gia được 

lâu dài, không thì dừng lại ở xuất gia truyền thống. Do vậy phải có sự bắt buộc. Không 

khéo mình buông các em quá thì các em xa rời truyền thống, truyền thống tu xuất gia 

ngày càng bị mai một”( BBPVS số 8. Lý H). 

Mong muốn của Thượng tọa là như vậy, nhưng vấn đề vẫn nằm ở chỗ chủ thể/các 

em có chấp thuận thực hiện hay không khi hiện nay các em người Khmer hòa nhập với 

đời sống xã hội hiện đại, có nhiều lựa chọn và quan điểm riêng về truyền thống, sự lựa 

chọn nghề nghiệp,… Như vậy thì liệu các em có đồng ý vào chùa tu học, cho dù đó là 

đi tu dưới dạng thức “thủ tục” để giữ gìn truyền thống. Bài toán truyền thống này - người 

đang tu trong chùa và người từ bên ngoài - muốn hoàn tục sớm và không có muốn vào 

chùa tu là vấn đề nan giải. Nhìn nhận ở góc độ nào đó, sự ảnh hưởng tiêu cực của đời 

sống kinh tế vào quan niệm tu hành của tu sĩ trong chùa PGNTK có tính khách quan của 

nó. Và cội nguồn sâu xa nhất của vấn đề ở chỗ là nếu tôn giáo càng gần đến tính thế tục 

thì bản thân tôn giáo phải chấp nhận sự biến đổi tiêu cực đó. Mọi thứ nên tùy thuộc vào 

“cái duyên Phật” ở mỗi chủ thể. 

Thực tế hiện nay, phải công nhận rằng, đời sống tu sĩ Phật giáo nói chung, tu sĩ 

PGNTK nói riêng thuận lợi và đầy đủ hơn rất nhiều so với vài thập niên trước. Một điển 

hình cụ thể như phương tiện khất thực, việc độ thực hàng ngày của tu sĩ,… 

Hiện nay ở nhiều ngôi chùa, tu sĩ PGNT còn lưu giữ truyền thống đi khất thực, 

nhưng không phải là “hành khất trì bình” mà bằng các phương tiện như xe honđa, taxi,… 

theo sự phát triển đời sống kinh tế xã hội. Như phân tích ở trên, việc đi khất thực bằng 
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các phương tiện là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, chừng mừng nào đó, 

điều này cũng làm cho tu sĩ không còn thấu hiểu ý nghĩa siêu việt của khất thực - “khổ 

hạnh” và “thiền”, đó là chân túy của kẻ khất thực “đầu trần chân đất” trong Phật giáo 

nguyên thủy:  

“Đi khất thực thì không được mang dép. Bởi vì mình đi mang dép mình không 

chánh niệm được. Lý do đi mang dép thì cách với đất, không cảm nhận được sự nóng 

lạnh. Do vậy, đi không mang dép là để cảm nhận được điều đó. Đúng ra đi khất thực là 

đi hành thiền. Đi chân không để mình cảm nhận và hiểu biết sự thay đổi của tâm, sự 

thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài tác động vào da, vào mắt, tai, lưỡi, thân thể. Đó là 

đang học thiền” (BBPVS số 11. Danh Hữu G) 

Chính vì ý nghĩa siêu việt của khất thực bằng hình thức hành khất, nên việc đi 

khất thực bằng phương tiện như ngày nay, dần chỉ còn là mang ý nghĩa “độ thực” hằng 

ngày của tu sĩ, đã mất đi ý nghĩa chân túy của khất thực. Và sự đầy đủ của đời sống kinh 

tế vật chất mang lại làm cho tu sĩ tự “trao quyền - tăng quyền” cho bản thân trong tu tập 

và trước cộng đồng Phật tử là - “được quyền” đi lại bằng phương tiện, được thụ hưởng 

những phương tiện đó trong quãng thời tu tập. Nghiêm trọng hơn, dần tu sĩ có quan niệm 

dựa hẳn hoàn toàn vào phương tiện mà quên “khổ hạnh” ở chính bản thân, cho dù chùa 

gần phum, sóc Phật tử Khmer cũng không tự “hành khất trì bình” mà dựa vào phương 

tiện,… Chính từ lo sợ những tiêu cực đó thẩm thấu trở thành “truyền thống” thời hậu 

hiện đại và sợ dần nhạt đi ý nghĩa của khất thực, nên một số chùa đã tái hoạt hành động 

và ý nghĩa của khất thực bằng cách: 

Từ hiện thực ở các chùa và ý nghĩa tái hiện khất thực cho thấy, tác động của đời 

sống kinh tế dẫn đến sự biến đổi truyền thống PGNTK rất rõ ràng. Tình trạng này nếu 

không có sự quan tâm, giải pháp rõ ràng thì không lâu sau, hoạt động khất thực không 

còn diễn ra trong đời sống tinh thần của tu sĩ, và còn chăng thì ý nghĩa của khất thực 

cũng đã dịch chuyển, từ “khổ hạnh” và “thiền định” trở thành “độ thực” đơn thuần. 

 Sự phát triển của môi trường văn hóa xã hội tác động không ít tiêu cực vào đời 

sống văn hóa tinh thần tu sĩ PGNTK. Sự tác động, diễn biến tiêu cực này không ít, có 

những đánh giá khác nhau, ở đây chúng tôi xin dẫn chứng điển hình một số hiện tượng 

mà hiện nay luôn được sự quan tâm của cộng đồng thế tục. Đó là việc sử dụng điện thoại 

thông minh và việc tham gia mạng xã hội của tu sĩ. 

+ Như phân tích ở trên, điện thoại thông minh là phương tiện có đóng góp quan 

trọng trong quá trình tu tập của tu sĩ Phật giáo nói chung, tu sĩ Nam tông Khmer nói 
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riêng. Tuy nhiên, như từ ban đầu đặt ra câu hỏi, việc sử dụng điện thoại này như thế nào 

ngoài nhu cầu cần thiết? Ai quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh của tu sĩ?... 

Bên cạnh hoạt động tu tập, việc giao lưu văn hóa với thới giới bên ngoài của tu 

sĩ là điều cần thiết, nâng cao thông tin, nhận thức về thế sự của tu sĩ,… góp phần tự điều 

chỉnh nhận thức tu tập của cộng đồng tu sĩ hòa hợp với đời sống thế tục; hoặc đơn giản 

là nhu cầu “giải trí” để tạo “năng lượng tinh thần” sau thời gian tu tập, học tập, nghiên 

cứu kinh sách,…  

Tuy nhiên, dù là nhu cầu cơ bản cũng đặt ra nhiều vấn đề về việc sử dụng điện 

thoại thông minh của tu sĩ, khi mà hiện nay một số tu sĩ sử dụng điện thoại vượt ra 

khỏi nhu cầu tu học chính đáng. Cộng đồng xã hội hoài nghi rằng, các tu sĩ sử dụng 

điện thoại thông minh ngoài mục đích tu học, do chịu ảnh hưởng bởi quá trình giao 

lưu văn hóa với thế giới bên ngoài, với những thân hữu,… Việc sử dụng vượt quá 

giới hạn nhu cầu tu tập thiết yếu này đôi khi gây ra “phạm giới”, là nguyên nhân dẫn 

đến việc hoàn tục của các tu sĩ, nhất là các tu sĩ trẻ tuổi, chưa thể vượt qua những 

cám dỗ của đời sống thế tục,...  

Hoặc có khi, với chiếc điện thoại thông minh, tu sĩ Khmer ham mê chơi các trò 

chơi điện tử làm ảnh hưởng đến thời gian tu tập,…  

+ Việc tham gia mạng xã hội của tu sĩ: Hiện nay mạng xã hội facebook, zalo,… 

là kênh liên lạc thông tin hữu hiệu, thuận lợi, phổ biến nhất trong thời đại số. Tuy 

nhiên, những kênh thông tin xã hội thường có sự “chọn lựa” người dùng, hay nói 

chính xác hơn là chủ thể dùng nó cần phải có sự lựa chọn nhất định cho mình; câu 

hỏi mà chủ thể cần đặt ra, “ta là ai, đang làm gì” (?) so với chủ thể đời sống thế tục 

dùng các kênh thông tin. Trong giới tu sĩ các tôn giáo nói chung, tu sĩ PGNTK nói 

riêng việc sử dụng facebook, zalo,… rất phổ biến. Mục đích là nhằm liên lạc, giao 

tiếp, thụ nhận văn hóa, như: (thân hữu, tín đồ, người thân, giảng pháp, trao đổi thông 

tin Phật pháp, kiến thức, liên lạc lo Phật sự và thế sự,…. Tuy nhiên, bên cạnh các 

hoạt động phù hợp, cần thiết, thì chắc chắn còn rất nhiều tu sĩ sử dụng facebook, 

zalo,… nhằm mục đích khác, liên lạc quá nhiều với nhiều đối tượng thế tục,… Như 

vậy sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, đến hoạt động tu học của tu sĩ, nhất 

là các tu sĩ trẻ chưa đủ “bản lĩnh” đề kháng lại với văn hóa, cuộc sống muôn mặt diễn 

ra trên “thế giới ảo”.  

Nhìn chung, việc sử dụng điện thoại thông minh của tu sĩ trong đời sống kinh tế, 

văn hóa xã hội hiện nay là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều điện 
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thoại thông minh cho các hoạt động không cần thiết, và tham gia các trang mạng xã hội 

“ảo” như facebook, zalo,… vì mục đích gì đi nữa thì chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến 

đời sống tinh thần của tu sĩ. Tu sĩ dành nhiều thời gian vào chiếc điện thoại, vào tương 

tác trên thế giới ảo,… thì thời gian nào và làm sao đủ thời gian tu tập, nghiên cứu kinh 

điển Phật giáo, thiền định,… Nguy cơ và tiêu cực của việc sử dụng điện thoại thông 

minh hiện nay đã được nhiều vị sư trong chùa nhìn nhận rõ ràng:  

“Đó là tác động của công nghệ thông tin. Như mấy sư ngày xưa không có điện 

thoại sử dụng, cho nên mấy sư vẫn còn siêng năng cần cù kinh kệ, nghiên cứu sách vở, 

học hành được nhiều sâu rộng hơn. Còn bây giờ mấy sư sử dụng điện thoại cho nên thời 

gian tập trung vào điện thoại nhiều. Cũng tùy theo người. Có người tự nhận thức được 

thì người ta sử dụng có mức độ, có giới hạn, còn có một số sư mê muội vô trong đó rồi 

bị lôi cuốn đi. Đó là mặt trái của sự phát triển của xã hội” (BBPVS số 12. Danh N). 

Một vị Hòa thượng khác cũng có quan điểm về những biến đổi tiêu cực liên quan 

đến chiếc điện thoại thông minh mà các tu sĩ sử dụng thường xuyên: “Điển hình như cái 

điện thoại, các sư trẻ tu học không lo tu học, chỉ lo sử dụng điện thoại, đó là những hạn 

chế, không chú tâm vào đọc kinh sách. Hoặc đó là học truyền thống tiếng Khmer ít, cho 

nên xuất gia tu học không rành” (BBPVS số 8) 

Qua đó, có thể nói việc sử dụng thường xuyên điện thoại thông mình vào mục 

đích gì đi nữa thì cũng tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa tinh thần, tâm lý, nhận 

thức của tu sĩ trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi thử đặt ra giả định: Phải chăng vì sử 

dụng thường xuyên điện thoại thông minh, tiếp xúc với đời sống thế tục nhiều thông qua 

mạng xã hội facebook, zalo,… nên dẫn đến tình trạng nhiều tu sĩ Phật giáo Khmer hiện 

nay am hiểu kinh điển Phật giáo còn hạn chế, hay đó là nguyên nhân quan trọng dẫn đến 

sự hoàn tục càng nhiều của các tu sĩ trẻ,… do không thể “đề kháng” trước những cám 

dỗ của đời sống thế tục.  

Do vậy, trong thời gian tới, thiết nghĩ việc quản lý sử dụng điện thoại thông 

minh và sử dụng các trang mạng xã hội facebook, zalo,… của tu sĩ là cần thiết trong 

bối cảnh hiện nay. Điều này nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu kinh điển Phật giáo, 

tạo môi trường “trong lành” cho tu sĩ tu tập trước tác động của đời sống văn hóa xã 

hội hiện nay. 

 Tăng bảo là người dẫn dắt Phật pháp, tinh thần của tu sĩ. Do vậy, sự biến đổi 

trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK nói riêng, Phật giáo nói chung còn 

nằm ở người “đạo sư”. Trên con đường tìm đến chân lý, tu học, nếu bậc “đạo sư” hướng 
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đạo theo tinh thần Phật giáo, theo giáo luật, quy định của giáo hội, của chùa,… thì người 

tu hành chắc đạt thành tựu lớn, viên mãn, và ngược lại.  

Do vậy, về khía cạnh nào đó, sự hướng đạo của chư tăng, mà cụ thể ở đây là trụ 

trì chùa rất quan trọng, giúp cho quy tắc trong chùa được thực hiện toàn thiện; việc tu 

tập, học hành của tu sĩ trong chùa phát triển, giúp cho tu sĩ chống lại sự tác động của xã 

hội thế tục,… Vai trò “toàn năng” đó của trụ trì trong mối quan hệ khắng khít với tu sĩ 

hoàn toàn phụ thuộc vào “bản lĩnh”, tuổi đạo, tri thức,… của trụ trì.  

Ngược lại, nếu vị sư trụ trì không đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn mà giáo 

hội hay cộng đồng Phật tử đặt niềm tin thì chắc chắn con đường tu tập của tu sĩ sẽ bị 

biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Một ví dụ cụ thể như việc sử dụng điện thoại thông 

minh, việc tham gia các trang mạng xã hội của tu sĩ không được sự uốn nắn, giáo huấn, 

nhắc nhở,… của trụ trì, thì đó được coi là sự “đồng thuận” của trụ trì về sự biến đổi tiêu 

cực trong đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ. Hay ở một trường hợp khác, nếu việc 

không tham gia trì tụng, thực hành nghi lễ trong chùa của tu sĩ một thời gian dài vì lý do 

“đi học” mà không có sự định hướng, nhắc nhở,… của trụ trì, sẽ dẫn đến tình trạng 

truyền thống tu học của PGNT ngày càng bị xem nhẹ, bị mất đi ở chính những lý do 

tưởng chừng rất chính đáng “đi học”,…  

Thêm một số trường hợp khác như, hiện nay nếu vị trụ trì ngôi chùa hay giáo hội 

địa phương, trung ương không có những giải pháp cụ thể thì việc hoàn tục của tu sĩ ngày 

càng nhiều. Hoặc nếu không có những giải pháp giữ gìn truyền thống văn hóa PGNT thì 

việc khất thực sẽ không còn được thực hiện. Và còn rất nhiều điều khác cần phải có sự 

hướng đạo, điều chỉnh, giáo huấn,… của trụ trì, hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi đời, tuổi 

đạo, vào chân lý, chân tính, tri thức,… của các vị sư.  

Trên cơ sở những luận giải, dựa vào kết quả điều tra định lượng liên quan đến đề 

tài sẽ có cái nhìn toàn diện về sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong đời sống văn hóa 

tinh thần của tu sĩ PGNTK. 
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Hình 4.1. Biểu đồ đánh giá mức độ tích cực và tiêu cực của các nguyên nhân thay đổi 

đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ Phật Giáo Nam Tông Khmer 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài, 2021) 

Dựa vào Biểu đồ 4.1, cho thấy, sự ảnh hưởng tích cực: Ở nguyên nhân môi trường 

địa lý tự nhiên được thống kê là 14% trên tổng số 80%, nguyên nhân phát triển kinh tế 

xã hội là 67% trên tổng số 80%, ảnh hưởng văn hóa xã hội là 15% trên tổng số 80%. Và 

khía cạnh ảnh hưởng tiêu cực thì, môi trường địa lý tự nhiên tác động đến 71% trên tổng 

số 80%, nguyên nhân phát triển kinh tế xã hội là 10% trên tổng số 80%, ảnh hưởng văn 

hóa xã hội là 19% trên tổng số 80%. Ở phương diện biến đổi từ nguyên nhân điều chỉnh 

của chức sắc - trụ trì ngôi chùa không đáng kể, tích cực 4% và tiêu cực 0%... 

Qua số liệu tổng thể cho thấy, mức độ ảnh hưởng tiêu cực đạt con số nhiều hơn 

tích cực, trong đó chủ yếu là nguyên nhân Môi trường tự nhiên và Văn hóa xã hội tác 

động vào đời sống tinh thần của người tu sĩ. Như đã nói, môi trường tự nhiên thay đổi 

thì biến đổi ở hai chiều kích tích cực và tiêu cực dịch biến theo, nhưng ngày nay, môi 

trường tự nhiên ổn định, không/ít biến đổi nữa thì liệu đời sống văn hóa tinh thần của tu 

sĩ có còn biến đổi tiêu cực hay không? Đó là vấn đề cần giải đáp cụ thể hơn ở chính các 

vị chức sắc trong quá trình quản lý chùa, quản lý tu sĩ. 

Còn ở khía cạnh môi trường văn hóa xã hội, sự tác động tiêu cực cao thứ 2, và có 

lẽ còn sẽ cao hơn nữa, vì môi trường văn hóa xã hội không “chững lại” như môi trường 

tự nhiên, mà nó luôn luôn biến động, ảnh hưởng mạnh, bền bỉ vào đời sống con người 
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thông quá các kênh khác nhau. Do vậy, nếu sự tác động tiêu cực này không được kiểm 

soát trong thời gian tới thì chắc chắn, nhiều biến đổi tiêu cực càng đi sâu vào truyền 

thống văn hóa PGNTK, làm biến dạng giá trị văn hóa Phật giáo và truyền thống dân tôc 

Khmer.  

4.2.3 Những xu thế biến đổi mang tính dự báo  

Dưới sự phát triển của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở Việt Nam và trên thế 

giới trong bối cảnh đương hiện và tương lai, chắc chắn sẽ tác động nhiều chiều đến đời 

sống văn hóa tinh thần của tu sĩ Phật giáo nói chung, PGNTK nói riêng. Do vậy, sự biến 

đổi đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ PGNTK không dừng lại ở những phương diện 

mà chúng tôi đề cập, còn nhiều vấn đề mang tính tiềm ẩn biến đổi và nguy cơ dễ biến 

đổi sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ở đây chúng tôi đề cập đến một số xu hướng biến đổi 

mang tính dự báo trong thời tới: 

 Với nhu cầu của xã hội về tri thức, hội nhập,… người tu sĩ PGNTK cần phải đáp 

ứng, nên việc xa chùa tham gia nhiều lớp học khác nhau để nâng cao trình độ tri thức, 

đồng thời với hoạt động đó là thực hành tôn giáo hằng ngày ở chùa của tu sĩ sẽ dần ít đi. 

Như vậy, việc gìn giữ truyền thống tu tập của tu sĩ rất nan giải. Để tránh sự biến đổi mạnh 

và dần mai một, việc cần thiết là phải làm sao để tu sĩ thực hành tôn giáo hằng ngày ở địa 

điểm tu học bằng các hình thức tương ứng bù đắp lại các hoạt động không thể tham dự. 

Việc chấp nhận sự biến đổi phương thức thực hành tôn giáo “bù đắp” là tất yếu, cũng như 

chùa đã từng chấp nhận những biến đổi hợp lý, tích cực như đề cập ở trên. 

 Đồng thời với việc ít tham dự thực hành tôn giáo ở chùa là việc thực hành khất 

thực. Hiện tại, ở nhiều chùa vì những lý do khác nhau, chùa không còn hoạt động khất 

thực, có chùa còn khất thực thì cũng không thường xuyên,… Từ hiện thực đó, trong 

tương lai hoạt động khất thực ở chùa sẽ không còn, điều này dẫn đến ý nghĩa hoạt động 

tu tập của tu sĩ bị mất đi, truyền thống văn hóa PGNTK không còn, mà nguyên nhân của 

sự mai một này từ cả hai phía khách quan và chủ quan. Do vậy, việc đảm bảo, gìn giữ 

hoạt động khất thực ở các chùa trong tương lai là vô cùng cần thiết.  

 Trong bối cảnh xã hội hiện nay đời sống vật chất của người Khmer còn khó 

khăn, các chính sách về dân số của nhà nước, sự lựa chọn của cá nhân,… đã làm cho 

truyền thống xuất gia tu học của người Khmer trong tương tai sẽ ngày càng giảm, thậm 

chí có nguy cơ không còn người xuất gia tu hành. Điều này đã được một vị thượng tọa 

xác nhận:  
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“Việc xuất gia tu học truyền thống bị hạn chế bởi con cháu người Khmer ngày 

nay không sanh con nhiều, chỉ một, hai, ba đứa là cùng. Như vậy thì số lượng con cháu 

ít, khi các em lớn lên học ở các trường dân tộc nội trú, rồi đi học đại học thì sự tu học 

theo truyền thống bị thiếu, không được vào chùa”.  

Từ đó, truyền thống văn hóa dân tộc Khmer không chỉ biến đổi mà còn mai một. 

Do vậy, giải pháp cần thiết là vừa giữ được truyền thống văn hóa PGNT vừa phù hợp 

với đời sống xã hội đương hiện của tu sĩ. Cụ thể như giải pháp: “một năm ít nhất, vận 

động trong 3 tháng hè, bắt buộc các em cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học phải xuất gia trong 

3 tháng hè. Rồi nhiều khi có duyên thì xuất gia được lâu dài, không thì dừng lại ở xuất 

gia truyền thống. Do vậy phải có sự bắt buộc. Không khéo mình buông các em quá thì 

các em xa rời truyền thống, truyền thống tu xuất gia ngày càng bị mai một”. Đây được 

coi là giải pháp hữu hiệu, phù hợp với nhu cầu xã hội và giữ được truyền thống văn hóa 

của người Khmer. 

 Văn hóa đương đại đa dạng, phức tạp, mạng xã hội ảo,… luôn tác động đến đời 

sống văn hóa tinh thần của tu sĩ. Nhất là các tu sĩ trẻ sử dụng di động thông minh và liên 

lạc thường xuyên với cuộc sống thế tục. Sự tác động chủ động hay bị động đều ảnh 

hưởng ít nhiều đến đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ, điều này kéo theo hàng loạt hệ 

lụy khác: thực hành tôn giáo không thường xuyên, không dành thời gian tu tập, nghiên 

cứu kinh điển Phật giáo, ít học chữ Khmer, và có khi đó là nguyên nhân dẫn đến nhu 

cầu hoàn tục của tu sĩ,…  

Trước những gì diễn ra ở hiện thực nên trong tương lai, vấn đề sử dụng điện thoại 

thông minh, tham gia mạng xã hội thường xuyên, giao tiếp nhiều với thế tục không cần 

thiết,… sẽ ngày càng nhiều, phức tạp, làm cho không gian tu tập yên tĩnh của chùa bị 

“phá vỡ” bởi “công nghệ thông tin”; tâm lý của người tu tập trẻ tuổi bị lung lay, không 

còn giữ vững chánh pháp, giới luật,… Từ hiện thực và viễn cảnh đó, nhận thấy, ngay từ 

hôm nay, việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh và tham gia các mạng xã hội đối 

với tu sĩ là cần thiết, góp phần quan trọng giữ vững không gian tu tập của chùa trước tác 

động của thế tục - văn hóa xã hội từ bên ngoài.   
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 
Xã hội phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, việc giữ gìn một truyền 

thống nguyên bản của một tổ chức tôn giáo như ở nước ta hiện nay là một việc làm 

không nhỏ cho các nhà hoạt động tôn giáo. Các tôn giáo phải chuyển mình để thích nghi 

với môi trường xã hội phát triển và để tồn tại phù hợp với quy luật chung. Cộng đồng tu 

sĩ PGNTK cũng không ngoại lệ.  

Trong xã hội hiện nay, chính trong sự thay đổi đã dẫn đến đời sống văn hóa của 

tu sĩ PGNTK cũng chuyển đổi, mà nguyên nhân chủ yếu tác động từ yếu tố khách quan 

và chủ quan, trong đó được thể hiện trên các nguyên nhân chính như: từ môi trường tự 

nhiên, môi trường kinh tế, môi trường xã hội – văn hóa...  

Đô thị hóa hiện nay đang là một xu hướng tất yếu của quốc gia trong bối cảnh 

phát triển xã hội theo thời đại mới. Tuy nhiên, nó lại mang đến nhiều ảnh hưởng lớn lao 

cho các giá trị văn hóa của tu sĩ Nam tông Khmer. Ngoài ra, do yếu tố của con người 

thích nghi với sự chuyển đổi mới trong xã hội, đã tác động trực tiếp đến tâm thức của 

đại bộ phận tu sĩ, đặc biệt là tầng lớp tu sĩ trẻ.  

Như vậy, từ việc phân tích các yếu tố tác động đến sự biến đổi cho thấy quá trình 

biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo của người Khmer ở Tây Nam Bộ còn 

đang tiếp diễn và có thể sẽ với một tốc độ nhanh chóng hơn nữa trong thời gian tới.  
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KẾT LUẬN 

 

Người Khmer có mặt trên vùng đất ở Tây Nam bộ từ khá sớm, họ xuất thân là 

cư dân nông nghiệp lúa nước, biết chăn nuôi và trồng trọt hoa màu, là cư dân từ xa 

xưa đã chịu tác động rất lớn từ thiên nhiên, nền kinh tế chủ yếu dựa vào thiên nhiên. 

Trong quá trình lịch sử dân tộc người Khmer đã hình thành các tín ngưỡng dân gian 

thờ các vị Areak, Neakta, xem Neakta là người chủ đất đai nơi họ đến ở và luôn tỏ 

thái độ kính trọng. Khi họ tiếp nhận hai tôn giáo lớn từ Ấn Độ đó là Phật giáo và Bà-

la-môn giáo, thì các tín ngưỡng này phát triển, tồn tại đan xen cùng tín ngưỡng dân 

gian trong xã hội người Khmer. Cho đến nay tuy Bà-la-môn giáo không còn tồn tại 

trong tín ngưỡng của người Khmer nhưng những vật cúng, những nghi thức, những 

phong tục tập quán, những đường nét kiến trúc của tôn giáo này vẫn còn tồn tại trong 

nội tại người Khmer cho đến nay. 

PGNT có sự ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của 

cộng đồng cư dân Khmer. Những lễ hội chính như Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, 

Sendolta đều gắn chặt với ngôi chùa. Do đó, số lượng chùa và tu sĩ Khmer đang tu học 

có số lượng tương đối lớn. Tùy vào mục đích khác nhau mà nam giới Khmer lựa chọn 

con đường tu hành, có thể tu học một thời gian rồi hoàn tục hoặc suốt đời. Để trở thành 

tu sĩ PGNTK, tu sĩ phải tuân theo những giáo lý và các nghi lễ của hệ phái PGNT. Trong 

quá trình tu tập, người tu sĩ được bồi dưỡng kiến thức Phật học và thế học để phụng sự 

đạo pháp và phục vụ chúng sinh.  

Để làm rõ những biến đổi văn hóa trong đời sống của tu sĩ PGNTK, người viết lựa 

chọn 02 lý thuyết nghiên cứu để vận dụng vào chuyên đề là: biến đổi văn hóa và sự lựa 

chọn duy lý. Lý thuyết này góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân khách quan và chủ 

quan dẫn đến sự biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ hiện nay. 

Từ sau năm 1986, hoạt động trong hoạt động đời sống tu sĩ PGNTK có nhiều 

biến đổi chủ yếu là về chuyển biến tích cực, từ việc học chữ Khmer, học giáo lý, học 

thiền định, việc xây dựng chùa chiền, tham gia hoạt động trong tổ chức Đoàn thể Quần 

chúng và HĐND các cấp đều có sự hoạt động tích cực. Các vị đã tham gia củng cố tổ 

chức Hội ĐKSSYN, cũng như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh để ngày càng kiện 

toàn bộ máy tổ chức, làm cho tình hình hoạt động của PGNTK nói riêng, Giáo hội Phật 

giáo Tỉnh nói chung luôn có những hoạt động nổi bật. Bên cạnh đó, một số chùa cũng 
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đã điều chỉnh đời sống văn hóa vật chất cho thích nghi với điều kiện môi trường hơn, 

thông qua các kết quả khải sát trong luận án được trình bày và phân tích trong các biểu 

bảng đã so sánh và cũng như cho chúng ta thấy đời sống văn hóa của các vị tu sĩ PGNTK 

đã biến đổi theo từng giai đoạn lịch sử của đất nước, theo hoàn cảnh kinh tế ở địa 

phương. Các tu sĩ PGNTK hiện nay đã tham gia học hành rất tích cực và ở rất nhiều lĩnh 

vực học tập khác nhau, điều này cho thấy nhu cầu về đời sống văn hóa của các vị cũng 

đã phát triển lên cao, từ cơ sở vật chất cho đến đời sống tinh thần, kể cả việc học nghề, 

mà xưa nay ít có tu sĩ nào quan tâm.  

Cuộc sống của các vị hiện nay không còn như xưa nữa, điều kiện tu tập, ăn uống, 

trang phục, cho đến việc học tập, đi lại, hành đạo đều thuận tiện mọi mặt. Các vị có thể 

đi học bất cứ nơi đâu, ở bất cứ cấp học nào, đều được đón nhận, miễn là những kiến 

thức đó phù hợp với người mặc áo cà sa, các vị có thể đi lại bằng bất cứ phương tiện 

nào để giao lưu, học hỏi mọi điều. Chùa chiền nơi hành đạo của các vị được xây dựng 

ngày càng khang trang, sạch đẹp, được trang trí những hoa văn, hoạ tiết đẹp mắt, tràn 

đầy bản sắc văn hóa, mang phong cách kiến trúc Khmer. Những nơi ở vùng sâu, vùng 

xa trước đây chưa có chùa chiền, ngày nay được Nhà nước cho phép xây dựng nơi thờ 

tự, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành đạo của người dân ở vùng sâu, vùng xa ngày 

càng thuận tiện hơn.  

Sự biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ PGNTK ở Tây Nam Bộ là sự 

biến đổi trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, sinh hoạt của các tu sĩ, phù hợp với quy 

luật phát triển chung của xã hội, với tình hình biến đổi chung của đất nước. Nguồn gốc 

của sự biến đổi là thông qua sự giao lưu, giao tiếp trong xã hội, giao tiếp với các hệ phái 

khác trong Giáo hội Phật giáo, dẫn đến sự chuyển biến trong hoạt động đời sống của các 

vị. Ngày xưa, phật tử của PGNTK là người dân Khmer hoàn toàn, nên các tu sĩ học tập, 

giao tiếp, tụng kinh theo phong cách và tập quán truyền thống. Ngày nay, phật tử của 

PGNTK còn có nhiều đối tượng khác nhau, giao tiếp với những thành phần có kiến thức 

khác nhau, nên các vị phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, sự hiểu biết cần 

thiết phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.  

PGNTK là tôn giáo truyền thống của người Khmer. Phật giáo đã đồng hành cùng 

dân tộc Khmer trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó 

khăn gian khổ đến mấy, họ cũng luôn gắn bó với tôn giáo truyền thống của họ, thậm chí 

họ còn coi chùa chiền là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mỗi khi có việc không 

lành xảy ra, họ thường tìm đến đây để van vái, cầu mong cho Phật, Pháp, Tăng phù hộ 
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để sớm thóat khỏi những tai họa. Khi có chiến tranh, chùa là nơi để họ trú ẩn, để tránh 

mối hiểm nguy, họ cho rằng nơi đây là vùng đất linh thiêng có thể che chở, có thể tránh 

được các mối đe dọa cuộc sống của họ. Cho nên, trong thời gian xảy ra chiến tranh, 

người ta thấy hầu hết người Khmer đã tập trung về sống trong chùa, để tránh bom đạn, 

tránh mối hiểm nguy cho bản thân và gia đình và người thân của họ.   

Các tu sĩ PGNTK, xuất thân từ những người con ưu tú trong cộng đồng dân tộc 

Khmer, các vị luôn nhận được sự tôn kính, đùm bọc từ những phật tử mộ đạo, nên các 

vị luôn thể hiện mình xứng đáng với lòng tôn kính, thương yêu đó; Các vị luôn phấn 

đấu hoàn thiện bản thân, phấn đấu xây dựng chùa chiền ngày càng khang trang, sạch 

đẹp, trang nghiêm nơi thờ tự. Với những hoạt động như vậy, dần dần đời sống sẽ biến 

đổi theo thời gian. Các vị mong muốn chùa chiền ngày càng đẹp hơn, muốn những tiện 

nghi sinh hoạt tốt hơn, muốn có sự giao tiếp rộng rãi hơn, muốn hoạt động có nền nếp 

hơn, luôn muốn hiểu biết được sâu rộng hơn và các vị sẽ trực tiếp thực hiện điều đó. 

Quá trình thực hiện mong muốn là quá trình biến đổi trong nội tại của giới tu sĩ Phật 

giáo, dù các vị có nghiêm chỉnh chấp hành theo luật nhà tu cổ xưa đến đâu, dù có sinh 

hoạt nghiêm túc đến đâu, thì cuộc sống của các vị luôn thay đổi, ngay cả lời tiên đoán 

của Đức Phật cách nay hàng ngàn năm, cũng đã dự đoán sự biến đổi này. Suy cho cùng, 

biến đổi là quy luật vốn có của xã hội loài người, các vị tu sĩ cũng là thực thể tồn tại 

trong xã hội, khi xã hội vận động thì không thể nằm ngoài quy luật vận động đó. 

Biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ PGNTK là biến đổi từ thấp lên cao, 

từ yếu kém lên vững mạnh, từ rời rạc lên chặt chẽ, từ chưa tiến bộ lên văn minh, sự biến 

đổi trong đời sống của các vị là phù hợp với thời đại, phù hợp với xu thế chung mà mọi 

người mong muốn. Phải nói rằng, cuộc sống của tu sĩ PGNTK hiện nay đã biến đổi trên 

nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực văn hóa nhận thức, văn hóa ứng xử, văn hóa tổ chức, 

là sự biến đổi mang tính cơ bản nhất. 
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DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ 

CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

TT Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên Tạp chí 

1 

Hoạt động của tu sĩ PGNTK tỉnh Kiên 

Giang nhìn từ góc độ văn hóa nhận 

thức và văn hóa ứng xử (Giai đoạn từ 

năm 1986 đến nay) 

2015 
Tạp chí khoa học trường Đại 

học Trà Vinh, (17), tr.56 – 63 

2 
Những biến đổi văn hóa tinh thần 

trong đời sống của tu sĩ PGNTK 
2021 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

(127), tr.184 – 189. 

3 
Biển đổi trong đời sống văn hóa vật 

chất của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam Bộ 
2021 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 

(482), tr.94-97 

4 

Xu hướng biến đổi văn hóa của tu sĩ 

PGNTK hiện nay (Nghiên cứu tại tỉnh 

Kiên Giang, Tỉnh Trà Vinh, Thành 

phố Cần Thơ 

2021 
Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, 

10(4), tr.105-110 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TÂY NAM BỘ 
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PHỤ LỤC 2 

TỔNG SỐ CHÙA KHMER VÀ NGƯỜI KHMER Ở TÂY NAM BỘ 

សរបុវរតខ្មែរនិងប្បជាជនខ្មែរពនបណ្ណត បមរតមួយចុំនួន 

 
ល្.រ. បមរត/ប្កុង (Tỉnh – Thành) ចុំនួនវរត (Số chùa) ចុំនួនប្បជាជនខ្មែរ (Dân số người Khmer) 

1 ប្ៃះប្រពុំង (Trà Vinh) ១៤៣ - 143 ៣១៧.២០៣ នាក់ - 317.203 người 

2 ឃ្ា ុំង (Sóc Trăng) ៩២ - 92 ៣៩៧.០១៤ នាក់ - 397.014 người 

3 ប្កមួន ស (Kiên Giang) ៧៥ - 76 ២១០.២៩៩ នាក់ - 201.299 người 

4 ម្លរ់ប្ជូក (An Giang) ៦៦ - 66 ៩០.២៧១ នាក់ - 90.271 người 

5 ខ្ប្ៃកឫសសី (Tp. Cần Thơ) ១២ - 12  ២១.៤១៤ នាក់ - 21.414 người 

6 ហូវយា៉ាង (Hậu Giang) ១៥ - 15 ២១.១៦៩ នាក់ - 21.169 người 

7 ៃល្លាវ (Bạc Liêu) ២២ - 22 ៧០.៦៧៧ នាក់ - 70.677 người 

8 ល្ង់បោរ (Vĩnh Long) ១៣ - 13 ២១.៨២០ នាក់ - 21.820 người 

9 ទឹកបមែ  (Cà Mau) ០៦ - 06 ២៩.៨៤៥ នាក់ - 29.845 người 

 សរបុរមួ (Tổng cộng) ៤៤៥ - 445 ១.១៧០.៧១២ នាក់ - 1.170.712 người 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC CHÙA KHMER ĐI KHẢO SÁT Ở TÂY NAM BỘ 

(Khảo sát đợt 1) 

 

TT TÊN CHÙA ĐỊA CHỈ TRỤ TRÌ 
ĐIỆN 

THOẠI 

 TRÀ VINH    

1 Chùa Kompong Khóm 2 phường 1 Tp.Trà Vinh  Hòa Thượng Thạch Oai 0918265524 

2 Trường trung cấp Pali Khmer 

tỉnh Trà Vinh 
Tp.Trà Vinh 

Lâm So Rone 

(Phó hiệu trưởng) 
0974693094 

3 Chùa phnô Kombat Ấp trì phong, xã hoà lợi huyện châu Thành  Đại Đức Kim Cha Qua Ri 0973267230 

4 Chùa kompong Đung Ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử huyện Tiểu Cần  Thượng Tọa Kim Mạnh 0392331171 

5 Chùa Chac A Krôn Ấp Đại Trường, xã Phú Cần huyện Tiểu Cần  Thượng Tọa Thạch Thưa 0919329792 

6 Chùa Prơm Xã Châu Điền huyện Tiểu Cần  Đại Đức Thạch Sa Thanh 01228107489 

 CẦN THƠ    

7 Chùa Pitu Khô Sac Răng Sây 27/18 Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư 

– Tp.Cần Thơ 
Thượng Tọa Lý Hùng 0913783922 

8 Học viện PGNTK Quận Ô Môn – Tp.Cần Thơ  Hòa Thượng Đào Như 02923845348 

9 Chùa Muni Rengsây Số 36, hoà bình, phường an cư, Tp cần thơ  Thượng Tọa Thạch Sol 0379650854 

10 Chùa  Sanvor pi thi Nhen Đồng hoà, thị trấn ô môn, quận ô môn  Hòa Thượng Lý Sân 0936574631 

 KIÊN GIANG    

11 Chùa KeoMuNiVanSa “Thôn Dôn” 66/18 Trương Định, phường An Bình, 

Tp.Rạch Giá 
Đại Đức Danh Út 0946164877 

12 Chùa Sóc Xoài Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất Thượng Tọa Danh Phản 0918573901 

13 Chùa Thứ 5 Xã Nam Thái, huyện An Biên Thượng Tọa Danh Nâng 0975254614 

14 Chùa Rạch Sỏi Phường Vĩnh Lợi, Tp.Rạch Giá  Đại Đức Danh Sóc Khênh 0333769984 

15 Chùa Tà Bết Xã Thạnh Lộc huyện châu thành  Đại Đức Danh Pu 0919533822 

16 Chùa Xà Xía Mới Phường Mỹ Đức, Tp Hà Tiên  Thượng Tọa Danh Chui 0974987739 
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DANH SÁCH CÁC CHÙA KHMER ĐI KHẢO SÁT Ở TÂY NAM BỘ 

(Khảo sát đợt 2) 

TT TÊN CHÙA ĐỊA CHỈ TRỤ TRÌ 
ĐIỆN 

THOẠI 

 VĨNH LONG    

1 Chùa Hành Phúc Tăng Ấp Trung Thạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm Thượng toạn Sơn Ngọc Huynh 0902861563 

2 Chùa Phù Ly 2 Thị xã Bình Minh Đại Đức Thạch Sô Phonl 0386132533 

3 Chùa Tòa Sen ấp Hóa Thành, xã Đông Thành, huyện Trà Ôn Thượng Tọa Thạch Bước 0985179252 

4 Chùa Cũ ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Đại Đức Thạch Phanh 0973049425 

5 Chùa Mới Gia Kiết ấp Mỹ Thuận, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Đại Đức Sơn Công 0763257975 

 SÓC TRĂNG    

6 Chùa Sà Lôn (chén Kiểu) ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên Đại Đức Lâm Hưng 0326227380 

7 Chùa Cần Đước ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Hòa Thượng Danh Nhơn 0396600924 

8 Chùa Sê Rây Tà Mơn ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề Thượng Tọa Trần Văn Tha 0859065323 

9 Chùa Sê Rây KanDal ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu Đại Đức Lý Phét 0344924884 

10 Chùa Xẻo Me xã Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu Hòa Thượng Sơn Suôl 0366808993 

 BẠC LIÊU    

11 Chùa Ghositaram ấp Cù Là, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi Hòa Thượng Hữu Hinh 0949866199 

12 Chùa Buppharam (chùa Chót) ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi Thượng Tọa Tăng Sa Vong 0949469928 

13 Chùa Hòa Bình Mới Thị Trấn Hòa Bình,  huyện Hòa Bình Thượng Tọa Danh Dần 0943662211 

14 Chùa Xiêm Cán ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, Tp.Bạc 

Liêu 

Thượng Tọa Dương Quân 0917707622 

15 Chùa Kosthum ấp Kosthum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân Thượng Tọa Trần Duyên 02913670332 

 AN GIANG    

16 Chùa Kalbopruk Ba Thê Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn Hòa Thượng Chau Chanh 0917899133 

17 Chùa Sà Lôn ấp sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn Hòa Thượng Chau Sơn Hy 0989223140 

18 Chùa Sre Bun ấp Chhuk, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn Đại Đức Chau Ráp 0358330210 

19 Chùa Thom Mít ấp Vĩnh Hạt, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên Hòa Thượng Chau Pros 0918157267 

20 Chùa Thốt Nốt ấp Chơn Cô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên Thượng Tọa Kim Sênh 0367564534 
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PHỤ LỤC 4 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG 

 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Kính chào Sư, chúng tôi đang tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu về “Biến đổi đời sống văn 

hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ hiện nay”. Những ý kiến của Sư là nguồn thông tin quý 

báu giúp chúng tôi hoàn thành kết quả nghiên cứu của mình. Tôi cam đoan những thông tin 

được cung cấp chỉ dùng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và hoàn toàn được giữ bí mật.  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Sư! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CODE  

Tên chùa:_____________________________________ 

Địa chỉ: ______________________________________ 

Họ tên người được hỏi: __________________________ 

Chức sắc trong chùa: ____________________________ 

Số điện thoại: __________________________________ 

Thực hiện vào lúc: ______giờ______phút, ngày_____tháng_____năm 2020 
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A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Khoanh tròn vào con số đứng trước câu trả lời mà Sư đồng ý nhất  

Câu 1: Giới tính:   1. Nam    2. Nữ 

Câu 2: Năm sinh: (xin ghi rõ): ____________________________ 

Câu 3: Quê quán ở đâu? 

1. Trà Vinh     

2. Cần Thơ     

3. Kiên Giang  

4. Khác (Xin ghi rõ): ___________________ 

Câu 4: Tình trạng hôn nhân trước khi xuất gia: 

5. Độc thân    4. Ly hôn 

6. Có vợ/chồng    5. Góa 

7. Ly thân    6. Khác (Xin ghi rõ): ___________________ 

Câu 5: Trình độ học vấn trước khi xuất gia: 

1. Tiểu học    5. Đại học 

2. THCS/ THPT    6. Sau đại học  

3. Trung cấp    7. Khác (Xin ghi rõ): ___________________ 

8. Cao đẳng 

Câu 6: Hiện nay, sư có đang theo học lớp đào tạo nào không? (xin ghi rõ):  

____________________________ 

Câu 7: Bắt đầu xuất gia vào năm bao nhiêu tuổi? (Xin ghi rõ):   

_________________________                                             

Câu 8: Hiện nay trong gia đình có bao nhiêu người xuất gia?: 

_________________________ 

Câu 9: Nghề nghiệp chính của sư trước khi xuất gia? 

1. Nông nghiệp/Lâm nghiệp    4. Công nhân 

2. Hành chính sự nghiệp    5. Dịch vụ 

3. Ngư nghiệp      6. Khác (ghi rõ) 

 

B. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU 

Câu 1. Mỗi ngày sư độ thực mấy lần? 

1. 1 lần/ngày    4. 3 lần/ngày 

2. 2 lần/ngày    5. Khác (ghi rõ) 

Câu 2. Trong chùa có tổ chức đi khất thực không? 

1. Có      4. Có đi đến nhà phật tử mang cơm về 

2. Không (chuyển câu 4)  5. Khác (ghi rõ) 

3. Chỉ đi vào những ngày đại lễ  
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Câu 3: Việc đi khất thực trong chùa hiện nay diễn ra như thế nào? 

1. Có sự phân công rõ ràng  3. Người trẻ tuổi sẽ đi     

2. Ai rảnh thì đi    4. Khác (ghi rõ)     

Câu4: Trong cách ăn uống của tu sĩ  có biến đổi so với trước đây hay không? 

1. Có     2. Không 

Câu 5: Nếu có sự biến đổi đó là gì? Xin ghi rõ:   _________________________                                             

Câu6: Đã có chia thành các wêl khi đi khất thực trong tháng không?  

1. Có     2. Không 

Câu7: Phật tử hiện nay đến chùa dâng cơm cho sư mấy lần trong tháng? 

1. 1 lần/tháng    4. 4 lần/tháng 

2. 2 lần/tháng    5. Khác (ghi rõ) 

3. 3 lần/tháng     

Câu 8: Sau 12h trưa các loại thức uống sư dùng là: 

1. Nước lọc    4. Bột ngũ cốc 

2. Sữa     5. Khác (ghi rõ) 

3. Sinh tố    

Câu 9: Hiện nay, màu vải dùng để quấn y là màu nào? 

1. Màu vàng nghệ   4. Màu cam 

2. Màu nâu    5. Màu vàng chanh  

3. Màu nâu đỏ    6. Khác (ghi rõ) 

Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến khác nhau trên màu vải quấn y là gì? 

1. Do màu nhuộm mỗi nơi khác nhau   3. Do người dân mua tại biên giới 

2. Do người dân trong phum sóc dâng tặng  4. Khác (ghi rõ) 

Câu 11: Theo luật định mỗi sư được bao nhiêu y trong một năm? Cả y nội và y ngoại? 

 1. 1 y/năm    4. 4 y/năm 

 2. 2 y/năm    5. 5 y/năm 

 3. 3 y/năm    6. Khác (ghi rõ) 

Câu 12: Hiện nay, khi đi khất thực hoặc ra khỏi chùa, sư đi chân đất hay mang 

dép? 

1. Đi chân đất    2. Mang dép 

Câu 13: Bắt đầu từ khi nào mang dép khi đi khất thực hoặc ra khỏi chùa? 

1. Trước năm 1975   3. Sau đổi mới 1986  

2. Sau năm 1975   4. Khác (ghi rõ) 

Câu 14: Nguyên nhân vì sao hiện nay khi ra khỏi chùa và đi khất thực phải mang dép? 

1. Do đường nhựa   3. Cả 2 yếu tố trên  

2. Do có nhiều vật nguy hiểm  4. Khác (ghi rõ) 

Cau 15:  Hiện nay sư theo phái nào? 

 1. Mahanikay   2. Thommadút 
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Câu 16: Trong chùa hiện nay, việc đi lại phổ biến là bằng phương tiện nào?   

1. Xe Honda    4. Đi xuồng 

2. Xe hơi    5. Đi bộ 

3. Xe đạp    6. Khác (ghi rõ) 

Câu 17: Có trường hợp đi khất thực bằng phương tiện khác mà không đi bộ? 

1. Có     2. Không (chuyển câu 21) 

Câu 18: Nếu có thì phương tiện di chuyển chủ yếu là gì? 

1. Xe máy    4. Đi xuồng 

2. Xe hơi    5. Đi bộ 

3. Xe đạp    6. Khác (ghi rõ) 

Câu 19: Việc đi khất thực bằng phương tiện khác đi bộ thay đổi từ khi nào? 

 

Câu 20: Nguyên nhân vì sao dẫn đến sự thay đổi đó? 

1.Lượng thức ăn nhiều cần phương tiện vận chuyển nặng    

2.Quảng đường từ chùa đến nhà phật tử xa     

3.Cho nhanh để rút ngắn thời gian 

4. Đường đi lại khó khăn      

5. Khác (ghi rõ) 

Câu 21: Ngôi chùa mà sư đang sống tu đã có trùng tu chính điện lần nào chưa? 

1. Có     2. Không (chuyển câu 23) 

Câu 22: Số lần trùng tu chính điện từ khi thành lập đến nay? 

1. 1 lần     4. 4 lần 

 2. 2 lần    5. 5 lần 

 3. 3 lần    6. Khác (ghi rõ) 

Câu 23: Chùa đã làm lễ kiết giới seima lại chưa? 

1. Có     2. Không (chuyển câu 26) 

Câu 24: Chùa đã làm tổng cộng bao nhiêu lễ kiết giới seima? 

1. 1 lần     4. 4 lần 

 2. 2 lần    5. 5 lần 

 3. 3 lần    6. Khác (ghi rõ) 

Câu 25: Vào những năm nào? Xin ghi rõ:   _________________________                                             

Câu 26: Trong chùa có công trình hạng mục nào mới không? 

1. Chính điện    4. Sala 

2. Nhà bếp    5. Trường học 

3.Nhà vệ sinh    6. Khác (ghi rõ) 
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Câu 27: Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không? 

1. Có hoạt động suốt năm 

2. Chỉ hoạt động vào dịp hè 

3. Không còn hoạt động   

Câu 28: Theo sư, việc học trong chùa dành cho tu sĩ hiện nay có thay đổi không? 

1. Có     2. Không (chuyển câu 31) 

Câu 29: Nguyên nhân nào dẫn đến dẫn đến sự thay đổi trong việc tu tập hiện nay? 

1. Theo chương trình của giáo hội     

2. Ảnh hưởng từ các Quốc gia khác     

3. Do ý thức cá nhân    

4. Khác (ghi rõ) 

Câu 30: Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo? 

1. Từng cá nhân       

2. Quy định giáo hội      

3. Khác (ghi rõ) 

Câu 31: Các kinh viết trên lá buông hay lá thốt nốt hiện nay còn được sử dụng trong 

thực hành nghi lễ không? 

1. Có     2. Không 

Câu 32: Nghi lễ diễn ra trong chùa hiện nay có thay đổi? 

Nghi lễ Trước kia Hiện nay 

1. Thời gian  ………….......... …………………….. 

2. Kinh tụng …………… ……………………… 

3.   Cách tụng …………… ……………………… 

4. Khác……. …………… ……………………… 

Câu 33: Lễ đua ghe ngo, đua bò hiện nay có thay đổi? 

Nhóm người 

Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Bình 

thường 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng ý 

5 4 3 2 1 

1.Số lượng đội tham dự ít hơn      

2.Số lượng đội tham dự nhiều hơn      

3.Số khán giả tham dự ít hơn      

4.Số khán giả tham dự nhiều hơn      

5.Có sự tham gia tổ chức của chính quyền 

điạ phương 

     

6. Không có sự tham gia của chính quyền 

địa phương 

     

7.Khác (ghi rõ)…………      
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Câu 34: Hiện nay, có lễ hội nào bị huỷ bỏ không tổ chức nữa không? 

1. Có     2. Không (chuyển câu 36) 

Câu 35: Lễ hội nào bị huỷ bỏ không còn tổ chức? Xin ghi rõ):   

_________________________                                             

Câu 36: Theo sư, nguyên nhân nào đã tác động đến sự biến đổi các vấn đề nêu trên? 

1. Môi trường tự nhiên  3. Văn hóa – xã hội 

2. Phát triển Kinh tế   4. Khác (ghi rõ) 

Câu 37: Những biến đổi trên đem lại yếu tố nào? 

1.Yếu tố tích cực     

2.Yếu tố tiêu cực  

Câu 15. Ngoài ra, sư có ý kiến thêm về vấn đề biến đổi văn hóa của tu sĩ PGNTK tại Tây 

Nam bộ hiện nay? 

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

Chân thành cảm ơn Sư! 
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PHỤ LỤC 5 

SỐ LIỆU KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG 

 

Statistics 
Đã có chia thành các wên khi đi 

khất thực trong tháng không   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Đã có chia thành các wên khi đi khất thực trong tháng không 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Có 288 96.0 96.0 96.0 

Không 12 4.0 4.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Statistics 
Hiện nay, màu vải dùng để quấn y   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Hiện nay, màu vải dùng để quấn y 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Màu vàng 

nghệ 
18 6.0 6.0 6.0 

Màu cam 282 94.0 94.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Statistics 
Trong chùa hiện nay, việc đi lại phổ biến là bằng phương tiện   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Trong chùa hiện nay, việc đi lại phổ biến là bằng phương tiện 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Xe Honda 213 71.0 71.0 71.0 

Xe hơi 6 2.0 2.0 73.0 

Xe đạp 7 2.3 2.3 75.3 

Đi bộ 62 20.7 20.7 96.0 

Khác 12 4.0 4.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Chức sắc * Nguyên nhân dẫn 

đến khác nhau trên màu vải 

quấn y 

290 96.7% 10 3.3% 300 100.0% 

Chức sắc * Nguyên nhân dẫn đến khác nhau trên màu vải quấn y Crosstabulation 
Count   

 

Nguyên nhân dẫn đến khác nhau trên màu vải quấn y Total 

Do màu 

nhuộm 

mỗi nơi 

khác nhau 

Do người dân 

trong phum 

sóc dâng tặng 

Do người 

dân mua 

tại biên 

giới 

Quy 

định 

theo 

chùa 

Theo giáo 

lý phật 

pháp 

 

Chức sắc Tỳ kheo 7 154 0 54 6 221 

Sa di 5 21 6 21 0 53 

Đại đức 0 11 0 5 0 16 

Total 12 186 6 80 6 290 

 

Chức sắc * Nguyên nhân vì sao dẫn đến sự thay đổi Crosstabulation 
Count   

 

Nguyên nhân vì sao dẫn đến sự thay đổi 

Total Quảng đường xa Rút ngắn thời gian Đường đi khó khăn 

Chức sắc Tỳ kheo 191 0 35 226 

Sa di 35 10 8 53 

Đại đức 15 1 5 21 

Total 241 11 48 300 

 

Statistics 
Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Có hoạt động suốt năm 183 61.0 61.0 61.0 

Chỉ hoạt động vào dịp 

hè 
117 39.0 39.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Từng cá nhân 69 23.0 23.0 23.0 

Quy định giáo hội 231 77.0 77.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Statistics 
Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Chức sắc * Trường học trong chùa 

hiện còn hoạt động hay không 
300 100.0% 0 0.0% 300 100.0% 

 

Chức sắc * Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không 

Crosstabulation 
Count   

 

Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không Total 

Có hoạt động suốt năm Chỉ hoạt động vào dịp hè  

Chức sắc Tỳ kheo 120 106 226 

Sa di 43 10 53 

Đại đức 20 1 21 

Total 183 117 300 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Chức sắc * Hiện nay, sư có 

đang theo học lớp đào tạo 
300 100.0% 0 0.0% 300 100.0% 

 

Chức sắc * Hiện nay, sư có đang theo học lớp đào tạo  Crosstabulation 
Count   

 

Hiện nay, sư có đang theo học lớp đào tạo Total 

Không 

Đi học 

THPT 

Đi học Trung 

cấp Cao đẳng 

Đi học 

Đại học 

Đi học Sau 

Đại học  

Chức sắc Tỳ kheo 73 29 84 40 0 226 

Sa di 6 15 15 17 0 53 

Đại đức 0 1 0 10 10 21 

Total 79 45 99 67 10 300 
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Statistics 
Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Từng cá nhân 69 23.0 23.0 23.0 

Quy định giáo hội 231 77.0 77.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Statistics 
Ngôi chùa đã có trùng tu chính điện lần nào chưa   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Ngôi chùa đã có trùng tu chính điện lần nào chưa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Có 158 52.7 52.7 52.7 

Không 142 47.3 47.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Statistics 
Trong chùa có công trình hạng mục nào mới không   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Trong chùa có công trình hạng mục nào mới không 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Không 25 8.3 8.3 8.3 

Chính điện 37 12.3 12.3 20.7 

Nhà bếp 93 31.0 31.0 51.7 

Nhà vệ sinh 5 1.7 1.7 53.3 

Sala 91 30.3 30.3 83.7 

Trường học 5 1.7 1.7 85.3 

Khác 10 3.3 3.3 88.7 

Hội trường 6 2.0 2.0 90.7 

Lò Thiêu 6 2.0 2.0 92.7 

Cổng chùa 17 5.7 5.7 98.3 

Nâng nền 5 1.7 1.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Statistics 
Lễ hội nào bị huỷ bỏ không còn tổ chức   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Lễ hội nào bị huỷ bỏ không còn tổ chức 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Không 300 100.0 100.0 100.0 

 

Statistics 
Hiện nay, có lễ hội nào bị huỷ bỏ không tổ chức nữa không   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Hiện nay, có lễ hội nào bị huỷ bỏ không tổ chức nữa không 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Có 25 8.3 8.3 8.3 

Không 275 91.7 91.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Hiện nay, màu vải dùng để quấn y 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Màu vàng nghệ 18 6.0 6.0 6.0 

Màu cam 282 94.0 94.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

 Statistics 
Trong chùa hiện nay, việc đi lại phổ biến là bằng phương tiện   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Trong chùa hiện nay, việc đi lại phổ biến là bằng phương tiện 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Xe Honda 213 71.0 71.0 71.0 

Xe hơi 6 2.0 2.0 73.0 

Xe đạp 7 2.3 2.3 75.3 

Đi bộ 62 20.7 20.7 96.0 

Khác 12 4.0 4.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Chức sắc * Nguyên nhân dẫn đến khác 

nhau trên màu vải quấn y 
290 96.7% 10 3.3% 300 100.0% 

 

Chức sắc * Nguyên nhân dẫn đến khác nhau trên màu vải quấn y 

Crosstabulation 
Count   

 

Nguyên nhân dẫn đến khác nhau trên màu vải quấn y Total 

Do màu 

nhuộm mỗi 

nơi khác 

nhau 

Do người 

dân trong 

phum sóc 

dâng tặng 

Do người 

dân mua tại 

biên giới 

Quy định 

theo 

chùa 

Theo giáo 

lý phật 

pháp  

Chức sắc Tỳ kheo 7 154 0 54 6 221 

Sa di 5 21 6 21 0 53 

Đại đức 0 11 0 5 0 16 

Total 12 186 6 80 6 290 

 

Statistics 
Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không   

N Valid 300 

Missing 0 

 

Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Có hoạt động suốt năm 183 61.0 61.0 61.0 

Chỉ hoạt động vào dịp hè 117 39.0 39.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Từng cá nhân 69 23.0 23.0 23.0 

Quy định giáo hội 231 77.0 77.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Chức sắc * Trường học 

trong chùa hiện còn hoạt 

động hay không 

300 100.0% 0 0.0% 300 100.0% 
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Chức sắc * Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không 

Crosstabulation 
Count   

 

Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không 

Total Có hoạt động suốt năm Chỉ hoạt động vào dịp hè 

Chức sắc Tỳ kheo 120 106 226 

Sa di 43 10 53 

Đại đức 20 1 21 

Total 183 117 300 

 

Chức sắc * Hiện nay, sư có đang theo học lớp đào tạo  Crosstabulation 
Count   

 

Hiện nay, sư có đang theo học lớp đào tạo Total 

Không 

Đi học 

THPT 

Đi học Trung 

cấp Cao đẳng 

Đi học Đại 

học 

Đi học Sau Đại 

học  

Chức sắc Tỳ kheo 73 29 84 40 0 226 

Sa di 6 15 15 17 0 53 

Đại đức 0 1 0 10 10 21 

Total 79 45 99 67 10 300 

 

Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Từng cá nhân 69 23.0 23.0 23.0 

Quy định giáo hội 231 77.0 77.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Nghi lễ diễn ra trong chùa hiện nay có thay đổi Thời gian hiện nay 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Giữ nguyên 58 19.3 19.3 19.3 

Rút ngắn thời gian 242 80.7 80.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

 

Nghi lễ diễn ra trong chùa hiện nay có thay đổi Thời gian trước kia * Nghi lễ diễn 

ra trong chùa hiện nay có thay đổi Thời gian hiện nay Crosstabulation 
Count   

 

Nghi lễ diễn ra trong chùa hiện nay có 

thay đổi Thời gian hiện nay Total 

Giữ nguyên Rút ngắn thời gian  

Nghi lễ diễn ra trong 

chùa hiện nay có thay 

đổi Thời gian trước kia 

1 đến 3 tiếng 58 200 258 

2 đến 4 tiếng 0 24 24 

3 ngày 3 đêm 0 18 18 

Total 58 242 300 
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Lễ đua ghe ngo, đua bò hiện nay: Số lượng đội tham dự ít hơn 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rất đồng ý 18 6.0 6.0 6.0 

Đồng ý 66 22.0 22.0 28.0 

Bình thường 130 43.3 43.3 71.3 

Không đồng ý 44 14.7 14.7 86.0 

Rất không đồng ý 42 14.0 14.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Lễ đua ghe ngo, đua bò hiện nay: Số khán giả tham dự nhiều hơn 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rất đồng ý 74 24.7 24.7 24.7 

Đồng ý 53 17.7 17.7 42.3 

Bình thường 109 36.3 36.3 78.7 

Không đồng ý 64 21.3 21.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Lễ đua ghe ngo, đua bò hiện nay: Có sự tham gia chính quyền điạ phương 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rất đồng ý 119 39.7 39.7 39.7 

Đồng ý 150 50.0 50.0 89.7 

Bình thường 19 6.3 6.3 96.0 

Không đồng ý 6 2.0 2.0 98.0 

Rất không đồng ý 6 2.0 2.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Chức sắc * Nguyên nhân vì sao dẫn đến sự thay đổi Crosstabulation 
Count   

 

Nguyên nhân vì sao dẫn đến sự thay đổi 

Total Quảng đường xa Rút ngắn thời gian Đường đi khó khăn 

Chức sắc Tỳ kheo 191 0 35 226 

Sa di 35 10 8 53 

Đại đức 15 1 5 21 

Total 241 11 48 300 
 

Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Có hoạt động suốt năm 183 61.0 61.0 61.0 

Chỉ hoạt động vào dịp hè 117 39.0 39.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Từng cá nhân 69 23.0 23.0 23.0 

Quy định giáo hội 231 77.0 77.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Chức sắc * Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không Crosstabulation 
Count   

 

Trường học trong chùa hiện còn hoạt động hay không Total 

Có hoạt động suốt năm Chỉ hoạt động vào dịp hè  

Chức sắc Tỳ kheo 120 106 226 

Sa di 43 10 53 

Đại đức 20 1 21 

Total 183 117 300 

Nguyên nhân nào dẫn đến dẫn đến sự thay đổi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Theo chương trình của giáo hội 208 69.3 69.3 69.3 

Ảnh hưởng từ các Quốc gia khác 6 2.0 2.0 71.3 

Do ý thức cá nhân 62 20.7 20.7 92.0 

Theo số lượng 6 2.0 2.0 94.0 

Công nghệ thông tin 18 6.0 6.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Việc thực hành giáo lý đã được vận dụng theo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Từng cá nhân 69 23.0 23.0 23.0 

Quy định giáo hội 231 77.0 77.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Các kinh viết trên lá buông hay lá thốt nốt hiện nay còn được sử dụng 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Có 99 33.0 33.0 33.0 

Không 201 67.0 67.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Nghi lễ diễn ra trong chùa hiện nay có thay đổi Cách tụng hiện nay 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Giữ nguyên 259 86.3 86.3 86.3 

Thay đổi 41 13.7 13.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Nguyên nhân nào đã tác động đến sự biến đổi * Những biến đổi trên đem lại yếu 

tố nào Crosstabulation 
Count   

 

Những biến đổi trên đem lại yếu tố nào Total 

Yếu tố tích cực Yếu tố tiêu cực  

Nguyên nhân nào 

đã tác động đến 

sự biến đổi 

Môi trường tự nhiên 27 67 94 

Phát triển Kinh tế 149 6 155 

Văn hóa – xã hội 32 12 44 

Do Sư cả và trụ trì 7 0 7 

Total 215 85 300 
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PHỤ LỤC 6 

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN  SÂU 

 

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 1 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): Thạch H 

Pháp danh: Kalyano 

Địa điểm phỏng vấn: Khuôn viên Chùa KomPong 

Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1, TP. Trà Vinh 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 9h ngày 01/11/2020 

Kết thúc: 10h30’ cùng ngày 

Nội dung phỏng vấn: 

- PVV: Sư cho biết, vấn đề ăn uống của tu sĩ PGNT Khmer có thay đổi gì so với 

trước đây? 

- TTV: Ngày xưa tu sĩ PGNT Khmer ăn chỉ có 1 lần trong ngày và phải ăn trước 

12h trưa. Nhưng nay thì được ăn 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi trưa, cũng trước 

12h trưa. Sau 12h trưa thì có thể dùng thêm cà phê, sữa,...  

-PVV: Hiện nay, việc khất thực có thay đổi gì so với trước đây không thưa sư? 

-TTV: Ở chùa bây giờ thì 9h sáng sẽ bắt đầu đi khất thực, được chia làm 4 nhóm, 

mỗi nhóm 2 vị đi khất thực. 

- PVV: Có sự phân biệt gì giữa các sư khi đi khất thực không? 

- TTV: Các vị sư cao niên thường sẽ được miễn đi 

- PPV: Phật tử còn đến chùa dâng cơm cho sư tháng 4 lần nữa không? 

- TTV: Vẫn còn. 

- PVV: Khi đi khất thực ngày xưa tu sĩ chỉ mang mỗi bát đi, bây giờ có thay đổi 

không sư? 

- TTV: Bây giờ để phân loại thức ăn, cơm, canh cho dễ nên tu sĩ mang theo cà 

mên nữa. Cơm sẽ được đựng trong bát, còn thức ăn và canh sẽ đựng trong cà mên. 

- PVV: Số lượng tu sĩ đi khất thực mỗi ngày có thay đổi không sư? 

- TTV: Có, tuỳ thuộc vào số lượng tăng chúng mà phân công đi.  

- PVV: Ví dụ hôm nay có bao nhiêu tu sĩ ở chùa đi khất thực? 

- TTV: Hôm nay có 10 vị đi khất thực cho 30 vị dùng cơm trưa. 

- PVV: Trang phục hiện nay có thay đổi gì khác trước? Lễ dâng y Kathina có 

thay đổi gì so với trước đây? 

- TTV: Trong lễ dâng y, phật tử sẽ phát tâm cúng dường chư tăng, sau đó tăng 

chúng sẽ phân chia theo hình thức bốc thăm. Nếu số lượng y không đủ thì sẽ bốc thăm, 

ví dụ như tổng cộng có 40 vị thì trong đó có 10 vị có y và 30 vị không có y.  

- PVV: Hình thức này có lâu chưa sư? 

- TTV: Ngày xưa cũng có. 

- PVV: Trong lễ dâng y vừa rồi sư được mấy y? 

- TTV: Sư được 1 y 

- PVV: Màu sắc y phục của tu sĩ PGNT Khmer hiện nay có mấy màu:  

- TTV: Theo PGNT thì có 6 màu: màu cam, màu vàng nghệ, màu nâu đỏ, màu 

đỏ đậm, màu vàng chanh,... theo sư biết thì Đức Phật quy định có những màu này. 

- PVV: Theo sư, nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng về màu sắc y phục hiện nay? 

- TTV: Do Phật tử dâng cúng, họ dâng màu nào thì mặc màu đó. 
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- PVV: Sự khác nhau trong màu sắc của y phục như vậy có ảnh hưởng gì không sư? 

- TVV: Theo sư sự khác nhau đó không quan trọng, vì đều là những màu Đức 

Phật cho phép. Nhưng nên khuyến khích sư Nam tông Khmer mặc màu cam cho phù 

hợp hơn. 

- PVV: Khi đi khất thực hoặc ra khỏi chùa, sư có mang dép không? 

- PVV: Khi di khất thực thì không được mang dép, còn ra ngoài thì được mang. 

Sư nhớ trước năm 1975 thì đã có dép gỗ rồi. 

- PVV: Theo sư nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi trong quan niệm nhà sư 

được mang dép? 

- TTV: Thứ nhất là do kinh tế phát triển, hàng hoá tiêu dùng đa dạng. Thứ hai, là 

nếu không mang dép ra ngoài đi đường nhựa rất nóng, ngày xưa toàn đi đường ruộng 

thì làm gì nóng, với bây giờ ra ngoài không mang dép nguy hiểm lắm, mang dép để tự 

bảo vệ mình. 

- PVV: Khi sư đi ra ngoài có được che dù không? 

- TTV: Có chứ, mỗi sư có cây dù riêng 

- PVV: Màu sắc của dù là màu nào thưa sư? 

- TTV: Nhiều màu nhưng phải là màu phù hợp với Phật giáo. 

- PPV: Hiện nay ở Trà Vinh mình có cửa hàng nào bán các vật phẩm của chư 

tăng không sư? 

- TTV: Có, tại chợ Trà Vinh có 1 cửa hàng tạp hoá chuyên bán đồ chư tăng và đồ 

phẩm phật giáo. 

- PVV: Tiệm này mở lâu chưa sư? 

- TTV: Cũng được khoảng 20 năm  rồi đó 

- PVV: Việc đi lại của tu sĩ hiện nay như thế nào? 

- TTV: Sư Nam tông Khmer không có được tự lái xe đâu mà phải có người chở 

đi. Nếu ở vùng sâu vùng xa thì có thể đi bằng xuồng. Nhiều khi đi đâu đó xa quá thì nhờ 

Phật tử chở đi bằng xe. Như ở chùa hiện nay, việc đi khất thực với nhà phật tử xa thì 

phật tử phải xuống chùa chở sư đi mang bát, nhiều khi đi bằng taxi nữa. 

- PPV: Rồi tiền taxi đó ai trả thưa sư? 

- TTV: Phật tử trả cho, có khi nhiều nhà phật tử hùng lại trả. 

-PPV: Việc đi bằng taxi này xuất hiện lâu chưa sư? 

- TTV: Cũng mới à. 

- PVV: Việc cư trú của tu sĩ hiện nay có gì thay đổi không thưa sư? 

- TTV: Chùa Kompong là di tích cấp Quốc Gia, chùa đang trùng tu chính địện. 

- PPV: Chùa mình hiện nay đang có những hạng mục công trình nào? 

- TTV: Chính điện, Giảng đường, nhà bếp, tăng xá, văn phòng Hội, tăng xá hoà 

thượng,. 

- PVV: Chùa có lớp học không thưa sư? 

- TTV: Có lớp, mỗi năm tổ chức 1 lớp, tốt nghiệp Trung cấp Phật học Bali Khmer. 

- PVV: Học trong bao lâu thưa sư: 

- TTV: 9 Tháng  

- PVV: Có tu sĩ tỉnh khác về học không sư? 

- TTV: Có, nhiều lắm. Như tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long,... 

- PVV: Chùa có tham gia hoạt động từ thiện xã hội không thưa sư? 

- TTV: Chùa vận động Phật tử đóng góp xây nhà tình thương, mỗi năm vận động 

được 2 căn nhà, ngoài ra chùa còn vận động thêm các chùa khác hỗ trợ nữa. 

- PVV: Ai đứng ra tổ chức vậy sư? 

- TTV: Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong tỉnh. 
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- PPV: Thưa sư, việc học trong chùa và thực hành giáo lý cho tu sĩ hiện nay có 

gì thay đổi? 

- TTV: Hiện nay, các chùa có mở lớp trung cấp Phật học, có thay đổi phương án 

học, chương trình cũng được giảm tải như ngày xưa có 12 môn, giờ còn 10 môn chính 

thôi.  

- PPV: Sự thay đổi này là do đâu? 

- TTV: Do phòng giáo dục của Huyện, rồi phòng giáo dục của tỉnh phối hợp với 

Giáo hội ghi nhận rồi sửa đổi.  

- PVV: Các môn có sự thay đổi, vậy còn có gì không thay đổi không sư? 

-TTV: Cũng có một số nội dung không thể thay đổi như: Giáo lý, thực hành giáo 

lý không thay đổi. 

- PVV: Thưa sư, một số tu sĩ trẻ không mặn mà với việc tu tập, liệu có dẫn đến 

văn hóa PGNTK thay đổi? 

- TTV: Đối với văn hóa PGNTK thì văn hóa vẫn giữ các giá trị truyền thống, còn 

thay đổi là do con người, cá nhân họ tự thay đổi. Việc đi tu là tu báo hiếu theo quan 

niệm của người Khmer, đó là nét văn hóa truyền thống, đi tu để học chữ nghĩa, đạo pháp.  

- PPV: Nghi lễ của tu sĩ PGNTK có thay đổi gì so với trước đây? 

- TTV: Có thay đổi, ví dụ như thời gian trong nghi lễ không còn kéo dài như 

trước kia, như lễ Ok Om Bok bây giời chỉ còn 1 ngày 1 đêm là xong.  

- PVV: Vậy trong nghi lễ cái gì không thay đổi? 

- TTV: Kinh tụng và cách tụng không thay đổi, họ chỉ rút gọn lại mà thôi.  

- PPV: Trong chùa mình còn viết kinh lá buông không sư? 

- TTV: Hiện nay người ta vẫn còn viết kinh lá buông đó, nhưng trong chùa thì không. 

- PPV: Ngày xưa, vào những dịp lễ chỉ có người trong phum sóc mình tham dự, 

hiện nay có thay đổi không sư? 

- TTV: Có, bây giờ có phật tử các nơi khác cũng về tham dự nữa. 

- PVV: Hiện nay, vào các dịp lễ có sự tham gia của chính quyền địa phương 

không sư? 

- TTV: Không có, chỉ khi khánh thành mới có mời chính quyền xuống. 

- PVV: Có lễ hội nào hiện nay bị huỷ bỏ, không tổ chức nữa không sư? Như lễ 

thả đèn gió? 

- TTV: Các chùa trong thành thị bây giờ không thả đèn nữa đâu, vì sợ cháy. Mấy 

chùa ở nông thôn thì còn. 

- PVV: Vì sao vậy sư? Thấy ao vuông có thả. 

- TTV: Nguy hiểm dễ cháy nhà nên không thả nữa, còn ao vuông vẫn tổ chức, 

cái đó do Sở VH TT&DL tổ chức. 

- PVV: Theo sư, những hệ quả của sự biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ 

PGNTK hiện nay ? 

- TTV: Có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là các sự tác động từ yếu tố môi trường 

tự nhiên, yếu tố môi trường kinh tế, yếu tố môi trường văn hóa – xã hội. Sư thấy việc 

thay đổi đó là theo hướng tích cực. 

- PVV: Theo sư, trong tương lai còn có thể thay đổi những lĩnh vực nào nữa không? 

- TTV: Trong tương lai thì chỉ có nhận thức thay đổi, con người cũng có thể thay 

đổi do sinh sống với nhiều cộng đồng dân tộc khác như Việt. 

.... 
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 2 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): LÂM S.R 

Chức sắc trong chùa: Nguyên Phó trụ trì, Trợ lý Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu 

nước huyện. Lãnh đạo Cơ sở đào tạo giảng dạy tiếng Pali. 

Địa điểm phỏng vấn: Khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 8h00 ngày 04/11/2020 

Kết thúc: 9h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Anh có biết về việc khất thực và độ thực của các sư không?các sư thường 

dùng những món gì? Và dùng bao nhiêu buổi trong ngày? 

-TTV: Ở Trà Vinh cũng như các tỉnh Nam Bộ và các nước Phật giáo Theravada, 

một ngày dùng 2 buổi. Buổi sáng dùng cháo. Cháo là chính. Vì phong tục người Khmer 

từ xưa đến giờ, các vị làm trụ trì, phó trụ trì, àcha,… thì có khi dùng cơm, còn các vị 

học sơ cấp Phật học thì dùng cháo. Dùng cháo vì buổi sáng cho dễ tiêu hóa, cũng có một 

phần do điều kiện kinh tế. 

-PPV: Thức ăn trong chùa, ngoài chuyện khất thực ra thì có khi nào tự nấu không?  

-TTV: Ở Trà Vinh cũng còn 100% chùa đi khất thực. Nhờ làm lễ cầu siêu, phân 

Wêl,… nên Phật tử đến chùa tự nấu, còn lại thì các vị sư đều đi khất thực. Trong 143 

chùa còn đi khất thực. Trong chùa đông, mình nấu cơm không đủ, do vậy phải đi khất 

thực thêm.  

-PPV: Việc Phật tử trong xóm có đi đến chùa cúng dường cho sư sãi một tháng 

4 lần không?  

-TTV: Có một số người thường xuyên đến chùa cúng dường, cũng có người vì lý 

do nào đó không đi.  

- PVV: Vần đề trang phục của các sư có biến đổi gì không? 

-TTV: Về vấn đề trang phục, thì ở Trà Vinh còn giữ gìn tốt nhất quy định về trang 

phục. Theo quy định trong Phật giáo, chia thành 2 màu, màu vàng đục và màu vàng nghệ. Đa 

số ở Trà Vinh đều sử dụng vàng nghệ. Tuy nhiên cũng có nhiều hòa thượng sử dụng vàng 

đục, là những vị lớn tuổi. Đó là ở nhà. Còn tổ chức buổi lễ chung thì sử dụng vàng nghệ. 

Hằng năm, các nhà sư chỉ sử dụng 2 y. Để thay đổi hằng ngày. Có sư thì 3 y. 

- PVV: Đi khất thực có mang dép không?  

-TTV: Ở đây tuyệt đối không mang dép. Theo góc độ của tôi, thì các nhà sư đi 

khất thực mang dép cũng là bình thường. Nhưng ở Trà Vinh còn gìn giữ được bản sắc 

nên không đi dép. Đi ngoài đường làm công việc khác thì mang dép bình thường: như 

đi tụng kinh, Phật sự… nhưng trừ đi khất thực. Việc đi ngoài đường mang dép có từ rất 

lâu, xa xưa đến hôm nay.  

- PVV: Các sư đi ra đường có được che dù không? 

-TTV: Đi ra đường, trời nắng hay mưa mình che dù bình thường. Chỉ không đội 

nón. Dù là lễ vật của sư. Chỉ một số ít, các vị đi học ở Hà Nội, lạnh quá mới đội nón nỉ. 

-PVV: Hiện nay vấn đề đi lại của các sư như thế nào? 

-TTV: Xưa đi khất thực chỉ đi bộ. Thậm chí đi đường xa, các vị sư ghé ở tha la 

nghỉ ngơi. Hiện nay, trong thành phố, đi bằng taxi là chính, lâu lâu mới đi xe honda. 

Còn ở Sóc Trăng thì đi xe honda là chính. Còn ở Trà Vinh đi taxi. Còn ở một số chùa 

gần gần, cũng đi khất thực bằng bộ là chủ yếu.  
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-PVV: Có Trà Vinh các chùa có chia thành từng wel không? 

-TTV: Chùa Kompong có Wel, tức là người ta chia Phật tử lại thành Wêl, các vị 

sư đi đến đó nhận thức ăn. Các vị sư đi đến đó lấy thuận tiện hơn. Mỗi lần các sư đi khất 

thực khoảng 2 - 3 Wêl.  

-PVV: Anh có biết vấn đề tu sửa của các chùa Trà Vinh hiện nay như thế nào không? 

-TTV: Chùa ở Trà Vinh xây lại chánh điện rất nhiều. Chùa Kompong trùng tu 3 

lần. Mỗi lần trùng tu nhẹ không làm lễ sima. Hội đồng sư sãi yêu nước ý kiến, mỗi lần 

trùng tu chỉ làm lễ khánh thành là được, không cần phải làm lễ sima. Còn nếu trùng tu 

thay đổi kiến trúc này kia, như xây mới hoàn toàn thì làm lễ sima. Lễ kiết mới sima rất 

quan trọng. Làm lễ tăng đoàn dâng y cà sa, đều thực hành trong chánh điện; hoặc là làm 

lễ Tỳ kheo đều phải tổ chức trong chánh điện.  

- PVV: Hệ thống giáo dục trong chùa hiện nay như thế nào? 

- TTV: Trước kia chùa là trường dạy chữ và giáo lý, hiện nay vẫn còn. Trong 143 

chùa đều là trường dạy chữ Pali, dạy giáo lý,… Trước đây một huyện chỉ mở 2, 3 chùa, 

nhưng hiện nay thì mỗi chùa đều có mở trường dạy.  

- PVV: Anh ứng dụng giáo lý Phật giáo như thế nào trong đời sống? 

- TTV: Người Khmer nếu không đi tu thì sẽ không được như bây giờ. Nhờ có 

Phật giáo đã có những tác động điều chỉnh đến đời sống người Khmer trong tâm lý và 

tính cách tốt hơn.  

Trong Phật giáo có năm điều răn, phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước: 

Không sát sinh, Không trộm cắp, Không nói dối, Không lấy vợ và chồng người khác,… 

Những điều này hoàn toàn phù hợp với đời sống của con người trong thời đại ngày nay. 

Khi xưa bản tánh tôi cũng khá nóng, khi vào tu mình học giáo lý Phật giáo biết được 

tham, sân, si,…nên tâm tính mình nhẹ nhàng lại. Ngoài điều đó, trong lối sống mình biết 

xá, làm lễ,…  

-PVV: Mêkon PGNTK Trà Vinh?  

- TVV: Chỉ có Trà Vinh là có Mêkon. Mêkon là tham mưu, quản lý chùa và sư 

sãi, giáo lý, quản lý tu sĩ về giáo lý, thực hành tôn giáo. Người Khmer tôn kính Mêkon 

hơn Ban Trị sự, vì Mêkon là người tế độ, quản lý các vị sư về mặt giáo lý, giáo luật, lễ 

nghi, lối sống,… Nếu như các vị phạm luật đạo thì Mêkon xử lý kỷ luật, điều chỉnh trực 

tiếp đến các vị tu sĩ. Mêkon Ron là Phó Chủ tịch.  

Anukon là cấp huyện, còn Mêkon Ron là Phó Chủ tịch. Mekon là cấp tỉnh. Trụ 

trì là cấp xã. Mêkon là hệ thống của Campuchia truyền qua Nam Bộ. 

- PVV: Hoạt động lễ hội trong Chùa hiện nay như thế nào? 

- TTV: Lễ cúng hằng năm của người Khmer trong chùa vẫn không thay đổi gì. 

Vẫn giữ nguyên như vậy. Thậm chí làm bài bản hơn ngày xưa.  

Hằng ngày thực hành 2 nghi lễ, sáng 5h30, đọc kinh đến khoảng 6 giờ rồi quét 

dọn. 6h30 dùng cháo. Sau đó 9h đi khất thực, nếu đường xa. Còn gần thì khoảng 10h30 

đi, miễn sao đảm bảo ăn trước 12 giờ. Còn khi nào các sư không thực hiện các nghi lễ 

thì trụ trì nhắc nhở. Còn vào lễ nhập hạ, nếu không tham dự thì bị phạt, nhẹ thì chặt cũi, 

gánh nước, quét dọn. Nếu có đi học thì thôi, nếu không đi học mà không lên nhập hạ thì 

bị kỷ luật.  

- PVV: Các sư trong chùa còn sử dụng kinh lá buông không? 

-TTV: Kinh lá buông hiện nay trong chùa cũng còn. Còn nhiều. Kinh lá buông 

còn sử dụng trong các nghi lễ như thuyết pháp, Chol Chnăm Thmây. Một số kinh lá 

buông hiện nay được đánh máy lại in sách, nên không còn sử dụng kinh lá buông nữa 

mà sử dụng các loại kinh đã được in thành sách. 143 chùa cũng còn khoảng 30 - 40 chùa 

vẫn còn thuyết pháp bằng kinh lá buông.  
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- PPV: Có Lễ hội của người Khmer nào trước đây có tổ chức nhưng hiện hay 

không còn tổ chức?  

-TTV: Không. Vẫn còn diễn ra như trước đây. Người Khmer giữ gìn bản sắc văn 

hóa cao và tốt đẹp như ngày hôm nay với lý do vì là đồng tộc, đồng tôn, đồng văn với 

người Campuchia. Người Campuchia diễn ra lễ hội thế nào thì người Khmer ở Trà Vinh 

và Nam Bộ diễn ra y như vậy. Làm sao thay đổi được.  

-PVV: Lễ thả đền gió còn sử dụng không? 

-TTV: Lễ thả đèn gió hiện nay vẫn còn, còn một vài chùa để giữ gìn lễ truyền 

thống. Trong 143 chùa còn khoảng 20 mấy chùa thả. Nhưng chỉ ở quê và xa ngoại ô vẫn 

còn thả. Tuy nhiên không nhiều. 

-PVV: Ở Trà Vinh có phái Thomayut không? Giữa hai phái Mahanikay và 

Thomayut có sự khác nhau không?  

-TTV: Trà Vinh không có phái Thomayut. Thomayut thì giữ gìn truyền thống 

cao hơn. Như không sử dụng tiền, chân không mang dép, sử dụng y thì màu vàng đục 

là chính, đọc kinh Pali là chính, không dịch ra tiếng Khmer. Nói chung Thomayut là 

nguyên thủy, xuất thân từ Phật giáo gốc, giữ gìn truyền thống, nghiêm khắc hơn, nhưng 

Kinh, Luật, Luận thì y như vậy.  

-PVV: Trong các sự biến đổi của PGNTK thì nguyên nhân nào quan trọng nhất 

gây nên sự biến đổi?  

-TTV: Biến đổi nhất là đọc kinh, đọc kinh tiếng Khmer nhiều hơn ngày xưa. Xưa 

thì đọc tiếng Pali là chính.  

Các vị sư bây giờ đọc tiếng Pali không được chuẩn lắm. Do ảnh hưởng môi 

trường bên ngoài, do các em học tiếng Kinh nhiều quá, không tiếp xúc được từ nhỏ tiếng 

Khmer, tiếng Pali. Do hôm nay chủ yếu đọc kinh bằng tiếng Việt hoặc phiên âm. Do các 

em muốn học nhanh, viết phiên âm bằng tiếng Việt. Vả lại một số chùa khó kiếm người 

dạy Pali đọc chuẩn. Do vậy, đọc kinh tiếng Pali không chuẩn như ngày xưa.  

-PVV: Sự thay đổi này phù hợp hay không phù hợp?  

-TTV: Việc đi khất thực bằng Taxi thì Phật tử cũng có nhiều người không đồng 

tình. Nhưng giờ thì có thể chấp nhận được. Cũng như hiện nay làm lễ Katiná không chịu 

làm vào thứ 7, chủ nhật. Người ta cho rằng hòa thượng theo đạo Công giáo. Nhưng đến 

giờ phút này các chùa thường làm lễ theo thứ 7 và chủ nhật hết. Lý do là các sư muốn 

Phật tử đến chùa nhiều, thì phải bố trí thứ 7 và chủ nhật. Còn nếu đặt ngày khác thì Phật 

tử không đến nhiều, vì ai cũng bận việc. 
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 3 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): Kim Chai V.R 

Pháp danh: Jasajato 

Chức sắc trong chùa: Sư cả Trụ trì 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Phnom Kombat (Trà Vinh) 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 09h ngày 04/11/2020 

Kết thúc: 10h00’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Một ngày sư độ khoảng mấy bữa cơm?  

-TVV: Ở chùa thường buổi sáng dùng cháo. Thức ăn tự nấu. Buổi trưa đi khất 

thực. Các sư phân chia đi theo tổ khất thực. Các wêl thì lâu lâu vào ngày rằm tổ chức nấu 

cúng dường cho các sư, chứ không nấu hằng ngày. Hằng ngày quý sư đi bát, trừng ra ngày 

rằm, 30, 1 tháng 4 ngày thì quý sư không đi bát. Phật tử dâng cơm một tháng 4 ngày.  

-PVV: Trong Phật giáo trang phục có mấy màu? Màu áo sư đang mặc gọi là màu 

gì? 

-TTV: Về y phục của sư gọi là màu vàng cam, ngoài vàng cam còn mặc vàng 

nghệ.  Tới 6 màu nhưng trong chùa sư thì chỉ xài màu nay thôi. 

-PVV: Quy định đi khất thực phải đi bằng chân không? 

-TTV: Đi chân không. Vì từ xưa đến giờ đi bằng chân không. Đi công việc ngày 

bình thường thì mang dép. 

-PVV: Ở Trà Vinh có phái Thomayut không? Theo sư thì sự khác nhau giữa hai 

phái như thế nào? 

-TTV: Ở Trà Vinh chỉ có phái Mahanikay. Kinh giống nhau nhưng phát âm khác 

nhau. Mặc áo cà sa cũng một màu, nhưng quấn y chừa tay ra ngoài. 

-PVV: Đi khất thực đi bằng phương tiện gì?  

-TTV: Đi bộ. Nhưng bây giờ xa, Phật tử chạy xe đến chùa rước sư đi. Vì sư đi 

học, đến 9 – 10 giờ mới đi khất thực, và do đường xa nên phải tranh thủ đi xe cho kịp.  

- PVV: Trong chùa có các hạng mục công trình nào đã trùng tu? 

-TTV: Chính điện trùng tu 3 lần. Ở đây chỉ làm lễ khánh thành chứ không làm lễ 

kiết giới sima. 

-PVV: Trong Chùa có đang mở lớp đào tạo tu sĩ không sư?  

-TTV: Trong chùa trước đây mình tổ chức lớp sơ cấp Pali, tiếng Khmer,…  hiện 

nay vẫn còn.   

- PVV: Sư xuất gia vào năm nào? Và đã tu được bao nhiêu năm? 

-TTV: Sư xuất gia năm 1997. Ban đầu xuất gia tu báo hiếu, nhưng có duyên thì 

tu lâu hơn. 1, 2 năm có khi 9, 10 năm.   

-PVV: Trong quá trình tu học mình vận dụng giáo lý nhà phật vào cuộc sống như 

thế nào? Chỗ Phật pháp gắn liền với dân tộc. Trong chùa quý sư đi thuyết giảng trong 

phum sóc về Phật pháp, cho đồng bào hiểu về giáo lý nhà Phật? 

-TTV: Trong cuộc sống nhiều khi mình giận lên, mình không đồng ý một vấn đề 

gì đó hoặc có một người nào đó ghét mìnhthì mình vận dụng Phật pháp như thế nào? 

Xuất gia thì phải đặt vấn đề nhẫn nại, nhẫn nhục, khác với người bình thường. Mình 

cũng người bình thường, nhưng phải biết kiềm chế. Do vậy, mình hiểu được thì mình 

mới tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, để giảm bớt tham, sân, si,…  
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- PVV: Ở Trà Vinh có tổ chức Me’kon hay Anukon?  

_TTV: Có. Chỉ có tỉnh Trà Vinh mới có Me’kon.  

-PVV: Vai trò của Me’kon trong đồng bào như thế nào?  

-TTV: Vấn đề tổ chức Mekon hồi xưa các tỉnh, đặc biệt ở Trà Vinh còn duy trì 

Me’kon. Mekon như người cha quản lý các trụ trì trong tỉnh. Còn Hội đoàn kết sư sãi 

yêu nước tỉnh thành lập năm 1963. Năm 1963 thành lập Hội Sư sãi Tây Nam Bộ. Trà 

Vinh thành lập Hội đàn kết sư sãi năm 1965. Mekon quản lý về giáo lý, giáo luật, gáo 

dục,  trụ trì,… đều do Mêkon quản lý. Khi xưa Mekon chỉ có quyền 1 thôi, giờ gắn liền 

với giáo hội, Hội đoàn kết sư sãi yếu nước. Hiện nay Mekon vẫn còn quyền đó nhưng 

kết hợp chặt chẽ với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước.  

- PVV: Nghi lễ PGNT rất nhiều, trước kia và hiện nay có thay đổi gì không hay 

vẫn như vậy?  

-TTV: Nghi lễ vẫn như vậy, không thay đổi gì, tùy theo chùa mình sắp xếp làm 

cho tốt đẹp.  

-PVV: ở đây còn kinh lá Buông không?  

-TTV: Còn.  

-PVV: Kinh lá buông sử dụng khi nào?  

-TTV: Cuối năm mình đem ra tụng kinh. Hoặc có buổi thuyết pháp trong chùa, 

trong phum, sóc, sư cầm lên thuyết pháp.  

-PVV: Hiện nay mình còn sử dụng lá buông không?  

-TTV: Một số chùa vẫn còn thuyết bằng hình thức thuộc lòng, không còn đọc 

tụng như ngày xưa. Một số chùa vẫn còn duy trì. Nhưng hiện nay phần lớn kinh lá buông 

ít, nên chỉ dành trưng bày không dùng để đọc tụng nữa. Nay lấy cuốn kinh in sách để 

đọc tụng, thuyết giảng, còn kinh lá buông chỉ để dành trưng bày.  

-PVV: Trong chùa hằng năm tổ chức bao nhiêu lễ hội?  

-TTV: Hằng năm tổ chức 3 lễ lớn: Chol Chnăm Thmây, Đol ta, Dâng y, Ok om bok, 

Vesak. Ngoài ra còn có một số lễ cầu an, cầu siêu, an vị Phật,… gắn liền với Phật giáo.  

-PVV: Có lễ hội nào trước đây mình đã tổ chức rồi nhưng hiện nay không còn tổ 

chức nữa không?  

-TTV: Trước đây tổ chức bao nhiêu lễ hội thì hiện nay vẫntổ chức như vậy. 

-PVV: Trước đây đi khất thực bằng đi bộ, hiện nay đi xe, vậy có tác động gì đến 

đời sống tu hành của mình không? Phật tử nhìn nhận vấn đề này như thế nào?  

-TTV: Vấn đề đi bát, quý Phật tử đến thấy quý sư đi bộ xa quá, về trễ giờ ăn, các 

Phật tử tự nguyện đến chở quý sư, muốn kiếm phước. Phật tử muốn tạo điều kiện cho 

quý sư thuận tiện với nhà chùa. 

-PVV: Một ngày sư thực hành lễ bao nhiêu lần? 

-TTV: Một ngày thực hành 2 lễ sáng 6 h, chiều 5 – 6h,  

-PVV: Hôm nào mình bận việc mình không thực hành lễ có được không?  

-TTV: Có nghĩa là vấn đề nghi thức của chùa đặt ra, sư nào đi học thì đi học. Đi 

học về cũng phải lên tụng kinh lễ bái tam bảo giờ khác, sau nửa tiếng hay 1 tiếng. Còn 

không tụng kinh thì cũng phải bị phạt, còn lại thì phải tuân thủ theo quy định của chùa,… 

để sám hối với Phật. 

-PVV: Tổ chức các lễ hội có sự tham gia của chính quyền địa phương không?  

-TTV: Không có. Cũng ít. Vì nhà nước hằng năm các chùa làm thông báo đăng 

ký bao nhiêu lễ cúng hằng năm cho chính quyền. Tới lễ chỉ báo chính quyền thôi.  
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 4 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): KIM T 

Pháp danh: Ratanarakkhito (Hộ Bảo) 

Chức sắc trong chùa: Sadi 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Kandal (Cầu Kè, Trà Vinh) 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 07/11/2020 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Hiện nay trong chùa một ngày ăn bao nhiêu lần?  

-TTV: Ngày ăn 2 lần, sáng  6 giờ,  trưa là 12. Buổi chiều thì chỉ được uống 

nước. Đến sáng ngày hôm sau, 6 giờ mới được dùng. Buổi chiều uống nước trái cây 

nước ép, sữa. Kỵ ăn các loại thịt như thịt chó, thịt voi, hổ, rắn. Thức ăn chỉ đi khất 

thực.  Không đi khất thực được thì xuất  tiền trong chùa ra đi mua đồ về ăn.  

Vào các ngày Rằm mùng 8, 15 Phật tử đem đến chùa cúng giường cho Chư tăng.  

Hai vị chư tăng đi khất thực ở cái Wêl. Phật tử ở xóm chia thành các Wêl. Chia 

thành các tổ, ví dụ như tổ 1 tổ 2.  Mỗi tổ khoảng 20 - 30 cái nhà. Hiện nay Phật tử vẫn 

còn đến chùa cúng dường cho sư, một tháng 4 lần. Mỗi một nhóm nhà phật tử có hai vị 

Chư tăng đi khất thực. Hôm nào bận công việc đột xuất thì thay người khác đi. Vì một 

người không thể lấy hết vì nhà phật tử đông. 

-PVV: Trong Phật giáo trang phục có mấy màu?  

-TTV: Liên quan đến trang phục. Chùa ở Trà Vinh chủ yếu mặc trang phục màu 

vàng cam.  Màu  khác cũng có sử dụng nhưng ít. Theo truyền thống Phật giáo,  người 

Phật tử dâng như thế nào thì sử dụng cái đó. Theo luật thì 1 năm nhà sư chỉ được sử 

dụng hai bộ y.  Khi xưa thì chỉ được sử dụng một bộ còn hiện nay do đi công việc nhiều 

nên có thể sử dụng 3 bộ 4 bộ y.  Sở dĩ sử dụng hai bộ vì sử dụng nhiều gây nên lãng phí. 

-PVV: Quy định đi khất thực phải đi bằng chân không? 

-TTV: Đi khất thực phải đi bằng chân không. Hiện nay đi khất thực ở một số 

chùa có mang dép, đường bằng đan nóng hoặc có khi là bị gai kim tiêm,  ảnh hưởng đến 

sức khỏe của nhà sư. Không được mang giày.  Tuy nhiên ở một số nước do thời tiết khí 

hậu lạnh nên nhà sư được mang giày để bảo vệ sức khỏe.  

Các vật dụng như dép, giày, do phật tử cúng dường. Và đôi khi cũng do chùa xuất tiền 

ra mua. Đi ngoài đường gặp trời mưa hoặc trời nắng nóng các nhà sư được sử dụng dù. 

-PVV: Ở đây có phái Thomayut không? Theo sư thì sự khác nhau giữa hai phái 

như thế nào? 

-TTV: Ở Trà Vinh không có phải thomayut. Khác nhau giữa mahanikey và 

Thomayut là ở chỗ y phục. Ngoài ra còn khác nhau ở kiểu mặc y; khác nhau ở kinh tụng, 

phát âm (ví dụ như từ Thămmia và Thămma). 

-PVV: Đi khất thực đi bằng phương tiện gì? 

-TTV: Đi xa đi bằng xe Honda, do Phật  tử chở.  Nếu đi gần chùa thì đi bộ còn 

đi xa do Phật tử trở đi. Đi xe chỉ mới gần đây, khoảng 20 năm còn trước đó thì chỉ đi 

bộ. Mười mấy năm trước đi tụng kinh chỉ đi bộ. 

-PVV: Chùa đã được trùng tu bao nhiêu lần?  

-TTV: Chùa đã từng trải qua nhiều lần trùng tu. Si ma là nơi để làm tăng sự. 

Chánh điện nào không có simma thì không thể làm tăng sự. 
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-PVV: Chùa trước đây có trường dạy chữ hay dạy giáo lý gì không? 

-TTV: Chùa trước đây và hiện nay là nơi dạy giáo lý và dạy chữ Pali. 

- PVV: Sư vận dụng như thế nào giáo lý phật giáo trong đời sống tu hành?   

-TTV: Sư đi tu năm 18 tuổi, lúc đó tuổi còn trẻ trâu nên tâm mình còn nóng nảy 

và bốc đồng. Tu rồi mình mới hiểu và tâm mình từ bỏ được những tật xấu, bỏ được tham 

sân si.  Mối quan hệ đương nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn và mâu thuẫn như vậy thì nên gạt 

bỏ những tính nóng nảy. Có có việc cãi nhau như vậy sư sẽ giải hòa, hơn thua để làm 

gì. Sư thường về nói với cha mẹ, theo Phật giáo thì mình phải làm người tốt, tích đức 

cho con cháu.  

-PPV: Trong thực hành tôn giáo hàng ngày sư có vận dụng hết tất cả các nghi 

lễ, quy tắc của đạo hay là của Giáo hội?   

-TTV: Buổi sáng phải lên tụng kinh 4h30 hoặc là 6 giờ tùy theo chùa. Tụng kinh 

xong thì ngồi thiền khoảng 10 đến 15 phút.  Thiền cho tâm nó Tịnh, nghĩ đến việc hôm 

nay mình sẽ làm gì.  Buổi chiều thì ngồi thiền 15 phút chiêm nghiệm lại xem hôm nay 

ta đã làm được điều gì tốt, điều gì xấu. 

- Ở Trà Vinh có Hội Mêkon không?  

-TTV: Có. Mêkon trực tiếp quản lý các chùa và các vị sư trong tỉnh. Từ khi thành 

lập Hội sư sãi yêu nước Tây Nam Bộ đến nay thì Trà Vinh có Hội đoàn kết sư sãi yêu 

nước cũng quản lý về mặt hành chính. Nhưng Mekon thì quản lý về các chùa và các sư 

sãi.  Hiện nay Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Mekon phối hợp với nhau. Anukon là 

cấp huyện, chủ tịch huyện. Phối hợp quản lý chung. Anukon phối hợp với Hội đoàn kết 

sư sãi yêu nước huyện quản lý chùa và sư sãi. Hội Mêkon có cấp tỉnh huyện và các chùa. 

-PVV: Buổi sáng tụng kinh, buổi chiều tụng kinh sư có tham gia đầy đủ không?  

-TTV: Có khi các sư bận việc thì tùy theo, có khi không thực hành tụng kinh. 

Còn đối với các vị sư khác thì thực hiện hàng ngày.  

-PVV: Nghi lễ Phật giáo truyền thống có gì thay đổi?  

Nếu nói thay đổi thì thay đổi chút ít, tổ chức lớn nhỏ thôi, chứ các nghi lễ trong 

lễ cúng đều được giữ nguyên, không thay đổi.  

-PVV: Chùa có sử dụng kinh lá Buông không?  

Kinh lá buông trước đây được sử dụng trong các buổi thuyết pháp. Còn bây giờ 

một số chùa cũng giữ gìn, cũng còn thuyết pháp bằng hình thức cầm lá buông. Sử dụng 

kinh lá buông trong các lễ cúng thuyết pháp Chol Chnăm Thmây, lễ Phật đản. Lễ Phật 

đản thì số chùa sách có hết rồi, nên phần lớn sử dụng các sách là chủ yếu.  

-PVV:  Trong chùa lễ thực hành tôn giáo trước đây và hiện nay có thay đổi gì không?  

-TTV: Hằng năm trong chùa các lễ hội trước đây, hiện nay vẫn còn tổ chức như 

vậy, không bỏ sót lễ cúng nào.  

Hằng năm tổ chức tham gia đua ghe Ngo. Tham gia đua ghe Ngo do Phật tử ở xóm 

tham gia. Chùa đứng ra tham gia tổ chức, hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động. 

PPV: Trong chùa có lễ nào trước đây đã từng tổ chức nhưng hiện nay không còn nữa?  

-TTV: Không. Các lễ trong chùa trước đây tổ chức, hiện nay vẫn còn. Lễ thả đèn 

hiện nay vẫn còn.  

-PVV: Trong các buổi lễ tham dự có mời chính quyền tham dự không 

-TTV: Những lễ lớn trong chùa có mời chính quyền địa phương, họ có tham dự, 

còn các lễ khác cũng không mời và không có tham dự.  

- PVV: Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến đổi trong việc đi khất thực bằng xe, 

mang dép,… ?  

-TTV: Do xã hội ngày càng phát triển, xưa thì đường còn đường đất, nay đường 

nhựa,… phải thay đổi cho phù hợp. Đó chỉ là một số thay đổi nhỏ thôi.  
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-PVV: Khi mình đi học hay bận việc, không thực hành nghi lễ tôn giáo, như vậy 

thì có ảnh hưởng đến việc tu hành của mình không?  

-TTV: Có ảnh hưởng. Vì việc tu hành phải thực hành nghi lễ, mà mình không 

thực hành thường xuyên cũng ảnh hưởng đến quá trình tu hành. Thay đổi phù hợp với 

đời sống hiện tại. Sự đổi mới càng thay đổi thì việc tu hàng cũng thay đổi.  
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BIÊN BẢNG PHỎNG VẤN SÂU SỐ 5 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): Lâm H  

Pháp danh: CheyJacSayNo 

Chức sắc trong chùa: Đại đức 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Sà Lôn (chén Kiểu), ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 05/04/2021 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Một ngày sư độ khoảng mấy bữa cơm?  

-TTV: Một ngày ở chùa độ cơm một buổi; buổi sáng dùng cháo: cháo trắng; trưa 

khoảng 11 giờ - 11 giờ 30 độ cơm. Buổi chiều chủ yếu dùng thức uống: Sữa, sinh tố trái 

cây, cà phê sữa, nước lọc, kẹo,… 

- PVV: Thức ăn trong chùa do các sư tự nấu hay đi khất thực? 

-TTV: Bữa ăn phần lớn trong chùa chủ yếu đi khất thực. Khất thực phân chia 

từng tổ. Phật tử có khoảng 90 hộ, chia thành 13 Wêl. Các tổ gần thì tăng đoàn đi khất 

thực dùng thường xuyên hằng ngày. Còn các tổ xa thì vào ngày 18, 23 các nhà sư đi khất 

thực một lần. Hằng ngày chỉ đi 10 tổ, còn 3 tổ xa không đi. Do đường xa đi về không 

kịp. Các tổ biết hôm nay là đến tổ của mình. Mùng 1 đến mùng 7 đi khất thực hằng ngày, 

mùng 8 được nghỉ. Mùng 9 đến 14 thì tiếp tục đi, 15 thì được nghỉ. 16 thì tiếp tục  đi,… 

Một tuần được nghỉ một ngày. 

-PVV: Nếu các tổ nhiều như vậy thì làm sao Phật tử biết hôm này là ngày của 

mình? -TTV: Phật tử biết, mỗi xóm chia nhau một ngày, tổ khất thực đến đó nhận.  

-PVV: Phật tử có mang thức ăn đến chùa cúng dường?  

-TTV: Vào các ngày Mùng 8, 23, 15, 30 Phật tử có mang đến chùa cúng dường 

cho chư tăng. Một tháng 4 lần, còn ngày thường đi đến nhà. Đi đến nhà có món gì đặt 

món đó.  

-PVV: Có sự phân công sư trẻ đi khất thực, sư lớn tuổi được miễn hay không?  

-TTV: Sư lớn tuổi được miễn đi khất thực, sư nhỏ tuổi đi khất thực. Theo Phật 

giáo thì không được miễn đâu, nhưng mình dựa theo công việc ở chùa và hoàn cảnh bây 

giờ chùa miễn cho các nhà sư lớn tuổi đi khất thực, nhưng các sư phụ trách công việc ở 

chùa. Còn theo cấp bậc: Trụ trì, phó trụ trì, àcha được miễn đi khất thực, còn ngoài ra 

thì đi.  Ngoài ra, các sư nhỏ tuổi, mới tu, sức khỏe yếu không thể bưng bát được thì được 

miễn bưng bát, phân công cho các việc khác ở chùa, như quét dọn nhà bếp. Một bát đi 

về dọn cho 4 vị hoặc 8 vị khác cùng độ thực, chia đều nhau. 

-PVV: Việc đi khất thực bằng chân đất, không đi dép.   

-TTV: Từ chùa đến các tổ xa quá nhưng vẫn giữ việc đi bộ. Do vậy, chủ yếu phân 

công đi tổ gần. Các tổ xa thì nửa tháng đến chùa rước sư đến khất thực một lần - Phật tử 

gom thành tổ lại, rước nhà sư đến lấy thức ăn mang về. 

Nếu không đi khất thực, các vị sư đi ra khỏi chùa được quyền mang dép. Việc 

mang dép này diễn ra từ rất lâu.  

-PVV: Các nhà sư đi ra ngoài được che dù? 

-TTV: Có. 

-PVV: Quy định đi khất thực? 
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-TTV: Trước kia ai đi khất thực người đó độ. Chứ không đi khất thực về độ chung 

với các vị khác. Ngày nay thay đổi, một tổ đi khất thực về cho các vị khác độ chung. Ở 

chùa này 40 mấy vị, chẳng lẽ 40 mấy vị đi khất thực. Thấy như vậy không được nên 

chia ra từng tổ, mỗi tổ 4 vị, 2 vị đi một tuần, 2 vị khác đi tuần khác. Chia nhau đi.  

- PVV: Mỗi một năm thường sử dụng bao nhiêu y?  

-TTV: Số y không định là bao nhiêu, khi nào hư thì thôi. Còn đối với lễ dâng 

y Katina, đặc biệt vị nào đảm nhiệm dâng y đó. Tăng chúng chọn một vị, đồng ý cho 

vị nào đó đảm nhiệm mùa dâng  y đó thì vị đó có y mới, còn các vị khác còn sử dụng 

được thì sử dụng, khi nào không còn sử dụng được thì được cấp thêm một bộ y mới 

từ vị hòa thượng trụ trì chùa. Phật tử không được chọn sư dâng y, việc chọn sư đảm 

nhiệm dâng y phải do tăng đoàn trong chùa chọn và đề cử nhận dâng y, rồi sau đó 

phân chia cho các vị sư khác. Còn bình thường, hằng ngày, Phật tử muốn cúng dường 

cho vị sư nào cũng được.  

- PVV: Giữa màu sắc y phục có sự khác nhau hay không?  

-TTV: Có sự khác nhau, tùy theo từng vùng, từng chùa.  

-PVV: Sư có quy định trong chùa đồng loạt sử dụng một màu (màu cam)?  

-TTV: Riêng chùa này quy định đồng loạt sử dụng một màu, màu cam. Nếu Phật 

tử dâng y màu khác thì chùa để đó, thấy chùa nào có sử dụng màu như vậy thì chùa cúng 

dường lại cho các vị sư ở chùa đó.  

-PVV: Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi các màu sắc trong chùa?  

-TTV: Trong giới luật không có quy định một màu, được sử dụng nhiều màu. 

-PVV: Ở đây có phái Thomayut không?  

-TTV: Giữa hai phái Thomayut và Mahanikay thì chỉ sau này. Không khác gì, 

đều thực hành theo giới luật của Phật, chỉ khác nhau cách sống thôi. Như Thomayut thì 

không xài tiền, cất tiền, giữ tiền… 

-PVV: Những vị sư mới đi tu, chưa được làm lễ dâng y thì y ở đâu có để sử dụng? 

-TTV: Thì gia đình có khả năng thì mua may hỗ trợ cho vị sư đó, còn nếu không 

có thì nhà chùa cho. Vì các lễ an vị Phật, lễ cúng dường,… Phật tử cúng dường cho 

chùa, còn, nên chùa cung cấp cho vị sư đó.  

-PVV: Muốn mua các vật phẩm cúng dường thì mua ở đâu?  

-TTV: Mua ở chợ. Đa số nhập từ Campuchia về, vì nhìn đường viền áo, y phục 

từ Campuchia sắc sảo  và đẹp hơn.  

-PVV: Ở chùa có xe máy không?  

-TTV: Ở chùa có xe máy, do Phật tử cúng dường, vào các lễ thuyết pháp, dâng 

y, Phật tử gom tiền mua xe cúng dường cho chùa. Nếu sư trong chùa cần đi đâu, kêu 

Phật tử đến chùa chở đi, các sư không tự chạy xe.  

-PVV: Chùa đã được trùng tu bao nhiêu lần?  

-TTV: Chùa được thành lập năm 1719. Hiện tại chùa đã trải qua 9 đời trụ trì. Lễ 

kiết giới si ma thì trăm năm mới có một lần, còn đến đời thứ 9 này thì chưa làm lễ kiết 

giới sima. Nếu chỗ mới, xây chỗ đất mới thì mới làm lễ kiết giới si ma.  

Cái thứ nhất xây chỗ mới phải làm kiết giới sima. Còn công trình mới xây trên 

cái nền cũ không tổ chức lễ kiết giới sima cũng được. Còn nếu làm lễ kiết giới nữa thì 

phải tổ chức lễ cúng rút cái kiết giới sima cũ ra bằng hình thức tụng kinh, rồi sau đó mới 

nhét sima mới vào. Gọi là rút bùa cũ ra, chứ không phải rút cục đá.  

- PVV: Trong chùa có tổ chức lớp học không?  

-TTV: Hằng năm chùa đều có tổ chức dạy giáo lý Phật giáo và Pali. Trường học 

trong chùa hoạt động suốt năm. Đối tượng là các sư trong huyện, trong tỉnh và ngoài 

tỉnh cũng có.  



 

34 

- PVV: Việc thực hành nghi lễ trong chùa trước đây và hiện nay như thế nào?  

- TVV: Thực hiện niệm Phật sáng chiều theo lời giáo huấn của Đức Phật không 

bao giờ thay đổi. Còn về phong tục ngày xưa ông bà để lại mà thấy không phù hợp thì 

mình giảm bớt.  

- PVV: Trong đời sống tu hành hằng ngày sư vận dụng giáo lý Đức Phật như thế nào?  

- TTV: Trong cuộc sống nội bộ chư tăng có xích mích thì áp dụng giới luật Phật 

giáo, áp dụng theo các điều đó, không thể sửa chữa. Còn đối với cuộc sống hằng ngày 

có gì mâu thuẫn nhau thì họp các vị lại nhắc nhở, cái nào phải, cái nào không phải,… 

-PVV: Trong các buổi thực hành lễ cúng, buổi sáng và chiều, các nhà sư bận việc, 

không thực hiện có có được hay không?  

-TTV: Nếu vị nào bận việc thì xin phép trụ trì chùa, không sao, không ảnh hưởng 

đến việc tu hành. Tuy nhiên ngày nhập hạ, dù bận việc gì cũng phải tham dự, lễ ra hạ 

cũng vậy. Lễ dâng y cũng phải tham dự dù bận việc gì. 

-PVV: Trong đời sống hằng ngày, sư truyền đạt giáo lý Đức Phật đến gia đình 

như thế nào?  

-TTV: Có truyền đạt. Mỗi lần thyết pháp, chùa truyền đạt giáo lý đến với gia đình 

và phật tử thường xuyên.  

-PVV: Các nghi lễ trong chùa hiện nay có thay đổi gì không?  

-TTV: Về ngày giờ thì vẫn giữ nguyên, không thay đổi, còn có thay đổi thì do 

hoàn cảnh, mình thay đổi chương trình, rút gọn lại, như mùa Covid này. Còn các lễ khác 

thì vẫn giữ, không thay đổi. Việc tụng kinh thì vẫn giữ, tùy theo tình huống ngắn hoặc 

dài, không bắt buộc.  

- PVV: Các lễ cúng trong chùa có sự tham gia của chính quyền địa phương hay 

không? -TTV: Có mời thì tham gia, chùa không mời thì cũng không tham gia. 

-PVV: Có lễ nào trong chùa trước đây đã tổ chức còn hiện nay không tổ chức?  

-TTV: Vẫn còn tổ chức bình thường. Lễ thả đèn gió ở chùa này không còn hoạt 

động, khoảng 7 năm rồi, vì thả đèn dễ xảy ra sự cố, gây cháy nhà, cháy vườn cây ăn trái 

của người dân, cháy cây xăng,… nên không ai dám thả đèn nữa.  
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN  SÂU SỐ 6 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): Hữu H 

Pháp danh:  

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Ghositaram, ấp Cù Là, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 01/04/2021 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

- PVV: Sư cho biết, vấn đề ăn uống của tu sĩ PGNT Khmer có thay đổi gì so với 

trước đây? 

- TTV: Ngày xưa tu sĩ PGNT Khmer ăn chỉ có 1 lần trong ngày và phải ăn trước 

12h trưa. Nhưng nay thì được ăn 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi trưa, cũng trước 

12h trưa. Ăn sáng thì các sư nấu cháo trắng.  Sau 12h trưa thì có thể dùng thêm cà phê, 

sữa,...  

-PVV: Hiện nay, việc khất thực có thay đổi gì so với trước đây không thưa sư? 

-TTV: Ở chùa bây giờ vẫn còn khất thực, chùa phân công các sư đi khất thực. 

Như hôm nay có 13 mâm cơn được dọn, mỗi mâm có 4-5 sư dùng. 

- PVV: Có sự phân biệt gì giữa các sư khi đi khất thực không? 

- TTV: Các vị sư cao niên thường sẽ được miễn đi 

- PPV: Phật tử còn đến chùa dâng cơm cho sư tháng 4 lần nữa không? 

- TTV: Vẫn còn. 

- PVV: Khi đi khất thực ngày xưa tu sĩ chỉ mang mỗi bát đi, bây giờ có thay đổi 

không sư? 

- TTV: Bây giờ để phân loại thức ăn, cơm, canh cho dễ nên tu sĩ mang theo cà 

mên nữa. Cơm sẽ được đựng trong bát, còn thức ăn và canh sẽ đựng trong cà mên. 

- PVV: Số lượng tu sĩ đi khất thực mỗi ngày có thay đổi không sư? 

- TTV: Có, tuỳ thuộc vào số lượng tăng chúng mà phân công đi.  

- PVV: Ví dụ hôm nay có bao nhiêu tu sĩ ở chùa đi khất thực? 

- TTV: Hôm nay có 10 vị đi khất thực cho 30 vị dùng cơm trưa. 

- PVV: Trang phục hiện nay có thay đổi gì khác trước? Lễ dâng y Kathina có 

thay đổi gì so với trước đây? 

- TTV: Trong lễ dâng y, phật tử sẽ phát tâm cúng dường chư tăng, sau đó tăng 

chúng sẽ phân chia theo hình thức bốc thăm. Nếu số lượng y không đủ thì sẽ bốc thăm, 

ví dụ như tổng cộng có 40 vị thì trong đó có 10 vị có y và 30 vị không có y.  

- PVV: Hình thức này có lâu chưa sư? 

- TTV: Ngày xưa cũng có. 

- PVV: Trong lễ dâng y vừa rồi sư được mấy y? 

- TTV: Sư được 1 y 

- PVV: Màu sắc y phục của tu sĩ PGNT Khmer hiện nay có mấy màu? 

- TTV: Theo PGNT thì có 6 màu: màu cam, màu vàng nghệ, màu nâu đỏ, màu 

đỏ đậm, màu vàng chanh,... theo sư biết thì Đức Phật quy định có những màu này. 

- PVV: Theo sư, nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng về màu sắc y phục hiện 

nay? 

- TTV: Do Phật tử dâng cúng, họ dâng màu nào thì mặc màu đó. 
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- PVV: Sự khác nhau trong màu sắc của y phục như vậy có ảnh hưởng gì không 

sư? 

- TVV: Theo sư sự khác nhau đó không quan trọng, vì đều là những màu Đức 

Phật cho phép. Nhưng nên khuyến khích sư Nam tông Khmer mặc màu cam cho phù 

hợp hơn. 

- PVV: Khi đi khất thực hoặc ra khỏi chùa, sư có mang dép không? 

- PVV: Khi di khất thực thì không được mang dép, còn ra ngoài thì được mang. 

Sư nhớ trước năm 1975 thì đã có dép gỗ rồi. 

- PVV: Theo sư nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi trong quan niệm nhà sư 

được mang dép? 

- TTV: Thứ nhất là do kinh tế phát triển, hàng hoá tiêu dùng đa dạng. Thứ hai, là 

nếu không mang dép ra ngoài đi đường nhựa rất nóng, ngày xưa toàn đi đường ruộng 

thì làm gì nóng, với bây giờ ra ngoài không mang dép nguy hiểm lắm, mang dép để tự 

bảo vệ mình. 

- PVV: Khi sư đi ra ngoài có được che dù không? 

- TTV: Có chứ, mỗi sư có cây dù riêng 

- PVV: Màu sắc của dù là màu nào thưa sư? 

- TTV: Nhiều màu nhưng phải là màu phù hợp với Phật giáo. 

- PPV: Hiện nay ở đây mình có cửa hàng nào bán các vật phẩm của chư tăng 

không sư? 

- TTV: Có, tại chợ có cửa hàng tạp hoá chuyên bán đồ chư tăng và đồ phẩm phật 

giáo. 

- PVV: Tiệm này mở lâu chưa sư? 

- TTV: Cũng được khoảng 20 năm  rồi đó 

- PVV: Việc đi lại của tu sĩ hiện nay như thế nào? 

- TTV: Sư Nam tông Khmer không có được tự lái xe đâu mà phải có người chở 

đi. Nếu ở vùng sâu vùng xa thì có thể đi bằng xuồng. Nhiều khi đi đâu đó xa quá thì nhờ 

Phật tử chở đi bằng xe. Như ở chùa hiện nay, việc đi khất thực với nhà phật tử xa thì 

phật tử phải xuống chùa chở sư đi mang bát, nhiều khi đi bằng taxi nữa. 

- PPV: Rồi tiền taxi đó ai trả thưa sư? 

- TTV: Phật tử trả cho, có khi nhiều nhà phật tử hùng lại trả. 

-PPV: Việc đi bằng taxi này xuất hiện lâu chưa sư? 

- TTV: Cũng mới à. 

- PVV: Việc cư trú của tu sĩ hiện nay có gì thay đổi không thưa sư? 

- TTV: Chùa Kompong là di tích cấp Quốc Gia, chùa đang trùng tu chính địện. 

- PPV: Chùa mình hiện nay đang có những hạng mục công trình nào? 

- TTV: Chính điện, Giảng đường, nhà bếp, tăng xá, văn phòng Hội, tăng xá hoà 

thượng,. 

- PVV: Chùa có lớp học không thưa sư? 

- TTV: Có lớp, mỗi năm tổ chức 1 lớp, tốt nghiệp Trung cấp Phật học Bali Khmer. 

- PVV: Học trong bao lâu thưa sư: 

- TTV: 9 Tháng  

- PVV: Có tu sĩ tỉnh khác về học không sư? 

- TTV: Có, nhiều lắm. Như tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long,... 

- PVV: Chùa có tham gia hoạt động từ thiện xã hội không thưa sư? 

- TTV: Chùa vận động Phật tử đóng góp xây nhà tình thương, mỗi năm vận động 

được 2 căn nhà, ngoài ra chùa còn vận động thêm các chùa khác hỗ trợ nữa. 

- PVV: Ai đứng ra tổ chức vậy sư? 
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- TTV: Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong tỉnh. 

- PPV: Thưa sư, việc học trong chùa và thực hành giáo lý cho tu sĩ hiện nay có 

gì thay đổi? 

- TTV: Hiện nay, các chùa có mở lớp trung cấp Phật học, có thay đổi phương án 

học, chương trình cũng được giảm tải như ngày xưa có 12 môn, giờ còn 10 môn chính 

thôi.  

- PPV: Sự thay đổi này là do đâu? 

- TTV: Do phòng giáo dục của Huyện, rồi phòng giáo dục của tỉnh phối hợp với 

Giáo hội ghi nhận rồi sửa đổi.  

- PVV: Các môn có sự thay đổi, vậy còn có gì không thay đổi không sư? 

-TTV: Cũng có một số nội dung không thể thay đổi như: Giáo lý, thực hành giáo 

lý không thay đổi. 

- PVV: Thưa sư, một số tu sĩ trẻ không mặn mà với việc tu tập, liệu có dẫn đến 

văn hóa PGNTK thay đổi? 

- TTV: Đối với văn hóa PGNTK thì văn hóa vẫn giữ các giá trị truyền thống, còn 

thay đổi là do con người, cá nhân họ tự thay đổi. Việc đi tu là tu báo hiếu theo quan 

niệm của người Khmer, đó là nét văn hóa truyền thống, đi tu để học chữ nghĩa, đạo pháp.  

- PPV: Nghi lễ của tu sĩ PGNTK có thay đổi gì so với trước đây? 

- TTV: Có thay đổi, ví dụ như thời gian trong nghi lễ không còn kéo dài như 

trước kia, như lễ Ok Om Bok bây giời chỉ còn 1 ngày 1 đêm là xong.  

- PVV: Vậy trong nghi lễ cái gì không thay đổi? 

- TTV: Kinh tụng và cách tụng không thay đổi, họ chỉ rút gọn lại mà thôi.  

- PPV: Trong chùa mình còn viết kinh lá buông không sư? 

- TTV: Hiện nay người ta vẫn còn viết kinh lá buông đó, nhưng trong chùa thì 

không. 

- PPV: Ngày xưa, vào những dịp lễ chỉ có người trong phum sóc mình tham dự, 

hiện nay có thay đổi không sư? 

- TTV: Có, bây giờ có phật tử các nơi khác cũng về tham dự nữa. 

- PVV: Hiện nay, vào các dịp lễ có sự tham gia của chính quyền địa phương 

không sư? 

- TTV: Không có, chỉ khi khánh thành mới có mời chính quyền xuống. 

- PVV: Có lễ hội nào hiện nay bị huỷ bỏ, không tổ chức nữa không sư? Như lễ 

thả đèn gió? 

- TTV: Các chùa trong thành thị bây giờ không thả đèn nữa đâu, vì sợ cháy. Mấy 

chùa ở nông thôn thì còn. 

- PVV: Vì sao vậy sư? Thấy ao vuông có thả. 

- TTV: Nguy hiểm dễ cháy nhà nên không thả nữa, còn ao vuông vẫn tổ chức, 

cái đó do Sở VH TT&DL tổ chức. 

- PVV: Theo sư, những hệ quả của sự biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ 

PGNTK hiện nay ? 

- TTV: Có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là các sự tác động từ yếu tố môi trường 

tự nhiên, yếu tố môi trường kinh tế, yếu tố môi trường văn hóa – xã hội. Sư thấy việc 

thay đổi đó là theo hướng tích cực. 

- PVV: Theo sư, trong tương lai còn có thể thay đổi những lĩnh vực nào nữa không? 

- TTV: Trong tương lai thì chỉ có nhận thức thay đổi, con người cũng có thể thay 

đổi do sinh sống với nhiều cộng đồng dân tộc khác như Việt. 
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 7 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): DANH S.P 

Chức sắc trong chùa: Sadi 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Ô, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 03/11/2020 

Kết thúc: 8h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Một ngày sư độ khoảng mấy bữa cơm?  

-TTV: Độ thực hai buổi, buổi sáng và buổi trưa; buổi chiều thì dùng sữa, nước 

trái cây. 

- PVV: Thức ăn trong chùa do các sư tự nấu hay đi khất thực? 

-TTV: Thức ăn trong chùa đa số là đi khất thực. Có khi Phật tử đến chùa nấu cho 

mình ăn. Cũng tùy theo chùa, có chùa các vị sư tự nấu. Đi khất thực thường là 2 sư đi 

một xóm, chia ra nhiều xóm, gọi là wêl. Một ngày đi một wêl, ngày khác đi wêl khác. 

Đi xoay vòng. Nếu Phật tử đến chùa nấu thì không đi. Hôm khác đi. Hiện nay Phật tử 

vẫn còn đến chùa dâng cơm một tháng 4 lần.  

-PVV: Một năm sư sử dụng bao nhiều y?  

- TTV: Một năm sử dụng khoảng 2 bộ y. Cũng tùy theo các sư, có khi sử dụng 3 

bộ cũng có, tùy theo thời tiết. Chùa sử dụng màu vàng cam.  

-PVV: Quy định đi khất thực phải đi bằng chân không? 

-TTV: Đi khất thực đi bằng chân không, không được mang dép. Tuy nhiên đi ra 

ngoài được mang dép. Đi ngoài đường trời mưa nắng được che dù. 

-PVV: Ở Kiên Giang có phái Thomayut không? Theo sư thì sự khác nhau giữa 

hai phái như thế nào? 

-TTV: Ở Trà Vinh chỉ có phái Mahanikay chứ không có phái Thomayut. Hai phái 

này không khác gì nhau. Chỉ  khác cách mạc đồ. Phái Mahanikay trùm nguyên thân, còn 

phái Thomayut trùm chừa một bên vai. Về kinh tụng cũng đều là kinh Đức Phật.  

PVV: Hiện nay khi đi khất thực, sư đi bằng gì? 

TTV: Đi khất thực bằng bộ, tuy nhiên đi xe máy cũng có, do một số phum sóc 

nhà Phật tử xa, nên phải đi xe máy để khất thực về kịp giờ ăn. Đi công chuyện xa thì đi 

taxi. Một wêl khoảng 20 - 30 nhà.  

- PVV: Sư tự chạy xe máy đi à? 

-TTV: Đi bằng xe nhưng mình không tự chạy xe được! Việc tự chạy xe trong luật 

cũng không quy định. Tại vì ngày xưa cũng đâu có xe đâu mà chạy. Nói cho cũng không 

được mà không cho cũng không đúng. Bây giờ nói không chạy xe thì nói theo điều nào? 

Cho nên nếu mà có quy định thì quy định sau này thôi. Bên Mỹ và Singapor thì đi tự 

chạy xe, Phật tử không rãnh để đi rước, vì công ăn việc làm. Muốn đi tự mà đi. Chứ 

không ai rảnh để rước mình 



 

39 

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 8 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): L.H 

Chức sắc trong chùa: Thượng toạ, Trụ trì chùa, Thành viên BCH Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam.  

Địa điểm phỏng vấn: TP. Cần Thơ 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 7/11/2020 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

- PVV: Sư cho hỏi về hoạt động giáo dục và đào tạo trong chùa hiện nay như thế 

nào? 

- TTV: Dạy ngôn ngữ chữ Khmer, dạy trong 3 tháng hè. Dạy tiếng Anh thì có 

các em sinh viên trong nhóm ngôn ngữ nước ngoài đi du học về kết hợp với trường Đại 

học Cần Thơ giảng dạy miễn phí cho các sư và các em sinh viên. Chùa sư là nơi tập 

trung các vị sư ở các tỉnh ĐBSCL đến ở và học tập. Năm 2020 các sư có bước đột phá 

là ôn cao học, đang tiếp tục học cao học; điều này trước đây chưa từng có, chỉ dừng lại 

ở đại học. Từ năm 2020 khi sư bảo vệ thành công LATS thì có nhiều các sư khác học 

cao học. Đó là bước chuyển quan trọng. Ngoài ra còn học văn bằng 2. Dù chùa chiền 

còn nhiều khó khăn nhưng sư vẫn tạo mọi điều kiện cho các sư trẻ theo đuổi con đường 

học tập. 

- PVV: Mình có thành lập Hội khuyến học, Quỹ khuyến học không sư? 

- TTV: Thành lập Hội Khuyến học ở tại chùa để vận động các Mạnh Thường 

Quân hỗ trợ về khuyến học khuyến tài. Liên kết với các trường Đại học ủng hộ sinh 

viên. Sư làm đỡ đầu, ươm mầm hữu nghị cho 15 em sinh viên du học tại Campuchia. 

Quỹ Khuyến học tự nguyện đóng góp, vài chục triệu thì có sẳn. Đến khi muốn làm thì 

tiếp tục vận động. Có quy định về mức hỗ trợ, Cử nhân bao nhiêu, Ths và Ts bao nhiêu 

tiền, Thủ khoa bao nhiêu tiền,… Ngoài tiền còn trao xe đạp, tập sách,… Liên hệ với các 

trường đại học, tìm hiểu hoàn cảnh của các em sinh viên khó khăn, nhà trường vận động 

một phần học phí cho các em, còn lại chi phí ăn ở, sinh hoạt hằng tháng,… trường giới 

thiệu đến Quỹ học bổng ở chùa, chùa tổ chức chu cấp cho các em.  

-PVV: Trong quá trình đi học Ths, Ts, thì việc tu học của mình có bị ảnh hưởng 

gì không?  

-TTV: Không ảnh hưởng đến quá trình học tập của sư. Vì theo sư, tu học luôn 

luôn vận động, trở thành niềm vui, vui trong Phật tử, vui trong học tập; giới luật lúc nào 

cũng đi theo với sư. Không học ở chùa thì học ở ngoài. Đây là điểm sáng giá của PGNT. 

Đối với các tôn gáo khác có hệ thống lớn hơn dành riêng cho tôn giáo, còn riêng PGNT, 

nếu các sư không tự vượt mình, xé rào, nếu không tự phấn đấu chỉ chờ ở trường chùa 

thì chẳng đạt được tri thức. Giữa giới luật và hạnh tu học mà sư phải dấn thân, gọi là 

nhập thế để các sư được tu học. Do vậy phải có sự hài hòa giữa thế học và Phật học, mà 

muốn đạt được thế học, các nhà sư phải học qua căn bản các lớp Pali giáo lý Phật giáo.  

-PVV: Trong quá trình đi học xa như vậy thì có ảnh hưởng đến việc thực hành 

nghi lễ hằng ngày không?  

-TTV: Không ảnh hưởng. Vì giờ công phu của mình là buổi sáng, trưa và chiều, 

mà luôn luôn quý sư đi học về đều kịp giờ. Thực hành nghi lễ thì mình cũng du di các 

sư đi học. Dù có về trễ cũng không sao. Tuy nhiên, khó cái là, khi quý sư muốn về làm 
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tăng sự - nhập hạ, đến chừng ra hạ thì giờ đó bắt buộc không thể thiếu, nhưng giờ đó 

trùng với giờ sư thi. Thì bắt buộc các sư ở đây phải chờ sư về đông đủ mới thực hành lễ 

và thành tựu viên mãn.  

Ngày xưa các sư không đi học thì đi bát, ngày nay phần lớn các sư đi học nên 

không thể đi bát.  Ví dụ như trước đây không đi học thì 8 giờ đi bát, ngày nay đi học thì 

không thể đi bát. Nếu đi bát thì trễ  giờ học.  

-PVV: Vậy vấn đề đi bát này giải quyết như thế nào?  

-TTV: Đó là phần nhỏ các chùa ở đô thị mà thôi, chứ không phải chùa ở các tỉnh. 

Ở tỉnh vẫn giữ truyền thống. Vì đó là việc phân công cho các vị mới xuất gia tu học.  

-PVV: Việc độ thực mình vẫn đi khất thực?  

-TTV: Y bát chơn truyền, đến giờ mình đi khất thực. Việc khất thực không thể 

tách rời sư sãi và đồng bào Phật tử. Do vậy các chùa ở Phum, sóc đến giờ là các sư trì y 

bát đi khất thực. Dù ở chùa có đầy đủ cuộc sống đi chăng nữa thì sư vẫn đi khất thực.  

-PVV: Hiện nay có tình trạng các chùa trong đô thị và các sư đi học, không có 

thời gian đi khất thực, vậy nguồn thức ăn hằng ngày độ thực trước 12 giờ mình lấy từ 

đâu?  

-TTV: Có những điểm đổi mới thế này, thay vì các chùa chia ra một ngày phụ 

trách một tổ, một nhóm hoặc 1 gia đình, mà hiện nay cuộc sống xã hội của đồng bào 

Phật tử rất khấm khá, không dừng lại ở người dân tộc Khmer nữa mà mở rộng tất cả tấm 

lòng cho người Kinh, Hoa. Như vậy, các chùa ở trung tâm đô thị rất thuận lợi, vì cuộc 

sống của đồng bào rất khá. Sư ở đây chính đồng bào Phật tử họ trợ duyên hộ tăng, giúp 

thức ăn vật thực hàng ngày. Họ nấu ở nhà mang tới chùa họ sớt bát hằng ngày. Còn lại 

ở chùa các em sinh viên tự nấu phụ thêm. Chỉ nấu buổi trưa. Buổi sáng không nấu, vì 

để các sư đi học tự do, nếu nấu thì ràng buộc thời gian. Do vậy, thức ăn buổi sáng do 

Phật tử cúng dường tịnh tài, phía trước chùa có bán sẳn, các em sinh viên gọi đến chùa 

ăn, rồi đi học. Đây là nét đổi mới so với trước đây. Thay vì họ đem đến chùa cúng dường 

buổi sáng thì ràng buộc thời gian đi học của các sư, nên họ cúng dường tiền, cho các sư 

gọi đồ ăn độ thực rồi đi học.  

-PVV: Hằng năm sử dụng bao nhiêu y?  

-TTV: Đúng ra theo luật, nhà sư sử dụng y được Phật tử dâng cúng dường, cúng 

dường thông qua lễ dâng y Katiná, đó là sư nhập hạ 3 tháng, rồi ra hạ. Sau mùa ra hạ, từ 

rằm tháng 6 đến rằm tháng 9, từ rằm tháng 9 đến tháng 10 thì mới được phép cho Phật 

tử dâng y Katiná. Phật tử dâng cúng dường đến chư tăng thọ y.  Mà vị chư tăng thọ y 

không riêng gì vị trụ trì mà tăng chúng thống nhất họp lại cho vị sư nào đó, vị đó mới 

có quyền lên tiếng thọ nhận y và các y phụ tùng kèm theo. Sau đó chia các y cho các sư 

sử dụng. Đó là theo luật. Còn ngày nay Phật tử họ muốn đi thỉnh ở đâu cũng được, đem 

y lại dâng cúng dường cho sư. Một năm, quý sư sử dụng khoảng 1 bộ, hai bộ, dù có 

nhiều có dư đi nữa thì sư sử dụng y cũ nhiều. Còn y mới, các sư ở nông thôn thiếu thì 

chùa đem dâng cho họ. Chính bản thân sư, nhiều khi 5, 10 năm vẫn chưa xài bộ y mới.  

Ngày xưa việc dâng y còn chấp, Phật tử chỉ dâng y ở chùa phum, sóc mình chứ 

không dâng ở chùa phum sóc khác. Đó là sự đổi mới. Vấn đề đổi mới này chỉ mấy năm 

nay. Đúng ra mấy năm nay nhờ Phật tử người kinh và Phật tử ở các nước họ hướng về 

PGNT nhiều.  

- Màu y quy định theo quốc gia tự chọn. Chẳng hạn như tu hạnh đầu đà, ở trong rừng 

nên chọn màu phù hợp với trong rừng, tối, ít dơ… Riêng PGNTK ngày xưa các vị hòa 

thượng chọn màu vàng cam là chính. Đây là màu rất phổ biến.  

-PVV: Việc đi khất thực ở thành phố, đi chân đất có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? 
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-TTV: Không ảnh hưởng gì. Hiện nay giáo hội Phật giáo chủ trương không 

khuyến khích đi khất thực. Riêng sư thì sư vẫn cho đi khất thực. 

Việc đi khất thực chân mang dép thì không được. Như vậy thì Phật tử sớt bát họ 

cũng mang dép, đội nón và mặc áo xoắn tay đều được. Do vậy, việc đi khất thực không 

được mang dép, đó là làm thay đổi giới luật của Phật. 

-PVV: Nghi lễ có những thay đổi gì?  

-TTV: Có thay đổi. Ví dụ khi xưa, đến chùa thỉnh sư đến nhà tụng kinh thì Phật 

tử mang đến chùa nhang, cầu sư. Các vị sư biết hôm nay đến nhà tụng kinh. Còn ngày 

nay chỉ cần điện thoại mời đến nhà. Các sư vẫn đi. Đi bằng phương tiện xe đến nhà Phật 

tử, do Phật tử chở đi, hoặc đi xe ôm.  

Đó là sự rút ngắn thời gian lễ cúng, như lễ Đolta 3 ngày: Ngày rước ông bà, ngày 

đi chùa và ngày tiễn ông bà. Giờ chỉ 1 ngày, hoặc chỉ đi chùa, còn lễ rước ông bà và tiễn 

ông bà thì họ tự tổ chức ở nhà.  

Lễ dâng y Katiná, tổ chức ngắn lại chỉ một buổi trưa. Các vị sư thống nhất lại các 

chùa trong thành phố, chỉ dâng y một buổi. Chứ đúng ra là một ngày và đêm. Hồi xưa 

Phật tử làm ở nhà một ngày, đem lại chùa làm một ngày nữa. Đến ngày nay Phật tử chỉ 

đem lại chùa cúng thôi. Gọn. Kể cả những mùa lễ mang tính quy định, bắt buộc phải lại 

chùa ngày Rằm, 30, bây giờ các cụ cũng hạn chế. Chỉ có các cụ thọ giới thì lại chùa, còn 

các vị khác thì không đi chùa, giờ cuộc sống lao động cũng không bắt buộc.  

Một thay đổi khác nữa là xuất gia tu học truyền thống không phải mai một, mà 

hạn chế bởi con cháu người Khmer ngày nay không sanh con nhiều, chỉ 1, 2, 3 đứa là 

cùng. Như vậy thì số lượng con cháu ít, khi các em lớn lên học ở các trường dân tộc nội 

trú, rồi đi học đại học thì sự tu học theo truyền thống bị thiếu, không được vào chùa. 

Vậy là sư có đề án, một năm ít nhất, vận động trong 3 tháng hè, bắt buộc các em cấp 1, 

cấp 2, cấp 3, đại học phải xuất gia trong 3 tháng hè. Rồi nhiều khi có duyên thì xuất gia 

được lâu dài, không thì dừng lại ở xuất gia truyền thống. Do vậy phải có sự bắt buộc. 

Không khéo mình buông các em quá thì các em xa rời truyền thống, truyền thống tu 

xuất gia ngày càng bị mai một. 

-PVV: Các hình thức nghi lễ (kinh tụng, cách tụng,…) trong các lễ hội có thay 

đổi gì không?  

-TTV: Không thay đổi, chỉ rút ngắn thời gian lại cho phù hợp với hoàn cảnh sống 

ngày nay. Chỉ đọc ít lại so với trước đây.  Tuy nhiên cũng không vắn tắt quá. Nếu vắn 

tắt quá thì sẽ mất đi truyền thông. Chỉ dừng lại ở mức độ. Nhưng việc học kinh tụng đầy 

đủ vẫn được thực hiện. Kinh tụng ngày nay ít hơn trước đây chút. Vì không những tín 

đồ bận việc mà các vị sư cũng bận bịu nhiều việc. Việc rút ngắn kinh tụng ảnh hưởng 

đến thế hệ sau. Do đó mình phải có giải pháp, đó là quy định bao nhiêu năm xuất gia tu 

học phải học kinh. Học kinh xong mới học Pali giáo lý.  

Trong các lễ cúng, đối tượng tham dự rất rộng rãi, không riêng gì người Khmer 

mà có người Kinh, Hoa. Điển hình như ngôi chùa ở đây của sư, người Khmer ít, mà 

người Kinh, người Hoa ở các nơi cũng đến nhiều.  

-PVV: Nguyên nhân nào dẫn đến sự tác động – biến đổi đó?  

Đó là do kinh tế thị trường, kế đó là biến đổi văn hóa đời sống của đồng bào Phật 

tử, đó là ngày xưa chỉ làm lúa, làm rẫy, ngày nay thì dịch chuyển lao động làm ăn khắp 

nơi, buôn bán; Tác động của đời sống xã hội, đời sống văn hóa… 

-PVV: Trong quá trình tu học, cuộc sống, chắc chắn có những sân si, mâu 

thuẫn,… Vậy sư vận dụng giáo lý như thế nào trong cuộc sống?  

Người tu học lúc nào cũng phải học tập kinh điển, giáo lý nhà Phật, nhưng quan 

trọng nhất là ứng dụng đưa vào môi trường sống của mình là thông qua các vị hòa 
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thượng, trưởng lão dạy, mình ít bị va chạm bởi sự phiền hà, khổ. Chính nhà sư phải vượt 

qua được sự sân si và khổ não đó. Chứ nhà sư cũng là người phàm mà, cũng phải có sân 

si, nhưng phải biết chế ngự vượt qua điều đó. Do vậy, nhà sư sinh ra trong môi trường 

đó nên phải có thuốc kháng hạn chế. Cũng buồn phiền, sân si nhưng sân si không phải 

là để đem ra đối trị những cái thắng, thua mà phải biết làm cho nó tan vỡ đi, kìm nén 

được trong cuộc sống. Đó là món linh dược, tự mình giúp mình, tự mình giải cho mình. 

Chứ không ai tránh khỏi cái sự khổ.  

-PVV: Trong chùa có lễ hội nào trước đây đã từng tổ chức nhưng nay thì bỏ đi 

không tổ chức nữa?  

Không vẫn giữ nguyên. Lễ truyền thống quy định rõ. Trong năm gồm 8 cuộc lễ: 

Dolta, Chol Chnăm Thmây,.. phân ra bao nhiêu lễ Phật giáo, bao nhiêu lễ dân tộc thì 

mình cứ gìn giữ vậy thôi, còn việc tổ chức lớn nhỏ tùy theo mình. Như mùa dịch Covid 

vừa qua nên mình cũng hạn chế.  

-PVV: Lễ thả đèn gió còn không?  

-TTV: Không còn. Đó là trường hợp ngoại lệ. Đó là lễ hình thức, nằm ở ngoài 

chứ không nằm ở bên trong của lễ cúng.  

-PVV: Trong chùa còn sử dụng kinh lá Buông?  

-TTV: Có kinh lá buông, nhưng sử dụng thì ít. Vì ít có chư vị chư tăng đọc được, 

vì đó là chữ Bắc Phạn – Sankrit. Hiện tại người ta phiên âm, chép in các loại kinh đó 

qua sách. Nên giờ tụng kinh lấy sách ra mà tụng. Cũng có sử dụng kinh lá Buông nhưng 

ít. Sử dụng trong các lễ đám tang, thuyết pháp, lễ an vị Phật, lễ đắp núi cát, Chol Chăm 

Thmây,… Viết kinh lá buông thì chỉ còn một vị hòa thượng duy nhất ở An Giang.  

-PVV: Những biến đổi đó theo hướng tích cực hay tiêu cực?  

-TTV: Trong đó tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Tiêu cực là làm mai một, mất 

đi những giá trị văn hóa truyền thống của mình. Điển hình như cái điện thoại, các sư trẻ 

tu học không lo tu học, chỉ lo sử dụng điện thoại, đó là những hạn chế, không chú tâm 

vào đọc kinh sách. Hoặc đó là học truyền thống tiếng Khmer ít, cho nên xuất gia tu học 

không rành. 

-PVV: Những biến đổi nào tốt, cần tiếp tục trong tương lai?  

-TTV: Đó là ông bà xưa truyền lại như thế nào thì nay mình giữ truyền thống như 

vậy. Còn về thời gian mình rút ngắn lại cho phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Ngày xưa 

đọc kinh đến nửa hôm, nay mình quy định khoảng 20 phút xong một lễ, để vừa sư và 

vừa Phật tử làm nhiều việc khác. 

-PVV: Có thay đổi nào khác nữa ngoài những điều trên?  

-TTV: Thay đổi là đi học trường ngoài, trước đây thì học trường chùa thôi. Tác 

động công nghệ thông tin đến các sư trẻ. Ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói bị mai một.  
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 9 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): Danh B 

Pháp danh: Banhnhatharone 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Thôn Dôn (Rạch Giá, Kiên Giang) 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 01/11/2020 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

- PVV: Sư cho biết, vấn đề ăn uống của tu sĩ PGNT Khmer có thay đổi gì so với 

trước đây? 

TTV: Hằng ngày độ 2 bữa cơm, sáng và trưa. Sáng khoảng 6 giờ. Trưa 11 giờ. 

Thức ăn trong chùa thường thì tự nấu. Hôm nào Phật tử đến nấu cơm cho chùa thì các 

sư không nấu. Hôm nào Phật tử không đến chùa cúng dường thì các sư tự nấu.  

- PVV: Hằng ngày các vị sư trong chùa có đi khất thực không?  

- TTV: Có đi khất thực ở nhà Phật tử trong xóm. Khoảng 10 giờ các sư bắt đầu 

đi khất thực. Ngày nào cũng đi khất thực. Một lần đi khất thực là 2 vị, 4 vị. Hôm nào 

chùa tự nấu ăn cũng phải đi, vì ở đây Phật tử ít, phải nấu đồ ăn thêm để đủ cho nhiều 

người ăn. Phật tử trong các wêl mỗi tháng 4 lần lại chùa cúng dường món ăn, hoặc có 

khi Phật tử rảnh, đến chùa nấu cơm cúng dường cho sư sãi.  

- PVV: Khi đi khất thực hoặc ra khỏi chùa, sư có mang dép không? Có được che 

dù không? 

- TTV: Trong quá trình đi khất thực không được mang dép. Tuy nhiên, đi công 

việc thì được mang dép. Đi ra ngoài trời nắng và trời mưa được che dù. Việc che dù có 

từ xưa đến nay.   

- PVV: Một năm sư sử dụng bao nhiêu y?  

- TTV: Một năm sử dụng 2 y. Khi nào thời tiết mưa nhiều, y không khô thì mình 

sử dụng y khác. Một năm sử dụng khoảng 3 y. 

 

- PVV: Màu sắc y phục của tu sĩ PGNT Khmer hiện nay có mấy màu? 

- TTV: Màu áo mặc là màu vàng cam. Trong chùa sư cả quy định cho các sư chỉ 

mặc 1 màu. Ở chùa khác thì có sư mặc màu này, màu kia theo sở thích của các sư. Nhưng 

ở chùa này thì chỉ quy định một màu. 

- PVV: Việc đi lại của tu sĩ hiện nay như thế nào? 

- TTV: Đi khất thực ở gần chỉ đi bộ. Hôm nào xa thì đi xe, do Phật tử đến chở 

hoặc tự mướn xe đi chứ không được chạy xe. Việc không được chạy xe đi là do quy 

định.  

- PVV: Trong Chùa có lớp học không thưa sư? 

- TTV: Chùa từ trước đến nay là trường dạy chữ Khmer và kinh Pali. Hiện nay 

cũng còn dạy chữ cho các sư hay con Phật tử trong xóm. Với con em Phật tử thì dạy vào 

các dịp hè.  

- PVV: Sư có đang học lớp trường lớp nào không? 

- TTV: Sư đang học trường Cao đẳng Xây dựng Kiên Giang. Khi học xong Cao 

đẳng sư có ý muốn học lên them. Cũng có ý muốn học lên thêm ngành Xây dựng.  

- PVV: Trong quá trình đi học, ở chùa tổ chức lễ cúng sư có tham gia đầy đủ 

không?  
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- TTV: Cũng tham gia đầy đủ, vì vào các lễ cúng quan trọng trường cho nghỉ 1 

buổi hoặc 2 buổi để tham gia chương trình lễ ở chùa. Hôm nào lễ cúng nhưng trùng kiểm 

tra, ngày thi thì xin trụ trì chùa không tham gia lễ cúng. 

- PVV: Trong quá trình đi học như vậy thì việc đọc tụng kinh sách có khó khăn 

gì không?  

- TTV: Không khó khăn gì, vì trong quá trình tu học, 2 năm đầu học kinh, mấy 

năm sau học trường Pali, từ lớp 1 đến lớp 3 khoảng 1 năm, sau đó đi học trường Trung 

cấp Pali Nam Bộ ở Sóc Trăng 5 năm, sau đó quay trở lại chùa tu và bắt đầu học nghề. 

Trong quá trình học nghề như vậy cũng có nghiên cứu kinh sách Phật giáo như tạng 

Kinh, Luật, Luận,… 

- PVV: Việc thực hành giáo lý trong chùa trước đây so với hiện nay có thay đổi 

gì không?  

- TTV: Phong tục và lễ nghi thì không thay đổi. 

- PVV: Kinh lá Buông tụng vào dịp nào?  

- TTV: Lễ Phật đản, thuyết pháp trong chùa hay thuyết pháp nhà Phật tử. Ngày 

nay sử dụng các kinh in trên giấy.  

- PVV: Các lễ hội hằng năm trong chùa tổ chức bao nhiêu lễ hội?  

- TTV: Chol Chnăm Thmây, Dolta, Dâng y, Ok Om Bok. Các lễ hội hiện nay 

cũng không thay đổi.  

- PVV: Ngoài đọc kinh, nghe kinh thì sư có nghe nhạc hay không?  

- TTV: Sư chủ yếu nghe thuyết pháp trên điện thoại di động, đó là các nhà sư ở 

Campuchia để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Chứ không nghe nhạc. 
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 10 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TL): Thượng Tọa Sơn N.H  

Địa điểm: Chùa Hạnh Phúc Tăng, ấp Trung Thạch xã Trung Thành, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 04/4/2021 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 
 

Nội dung phỏng vấn 

PVV: Riêng chùa mình chỉ chuyên dạy tiếng Khmer hay có dạy thêm ngoại ngữ 

không sư? 

TL: Ở chùa dạy ngôn ngữ và chữ Khmer luôn. 

PVV: Sư cho con hỏi, trong quá trình mình đi học như vậy thì tất cả các sư trong 

chùa có ảnh hưởng gì đến việc thực hành nghi lễ tôn giáo hằng ngày không sư? 

TL: Dạ không ạ. Không. Tại vì á, cái thời công phu của mình á, buổi sáng, buổi 

trưa và buổi chiều, mà luôn luôn lúc nào quý sư đi học á thì cũng về kịp giờ.  

PVV: Sư cho con hỏi, trong quá trình mình độ thực là mình vẫn đi khất thực hay là.. 

TL: Dạ y bát chân truyền, trong đời sống người tu sĩ Nam truyền là không tách 

rời đời sống Phật tử được 

TL: Dạ, họ nấu ở nhà họ mang tới chùa, sớt bát hằng ngày, còn lại ở chùa thì các 

em sinh viên tự nấu phụ thêm 

PVV: Vậy là hiện tại ở chùa mình vẫn có tự nấu 

TL: Dạ có, tự nấu 

PVV: mình nấu bữa trưa hay là bữa sáng sư? 

TL: Dạ buổi trưa, còn buổi sáng là tắt bếp, tại vì buổi sáng là để quý sư đi học tự do.  

PVV : Sư cho con hỏi là hằng năm sử dụng bao nhiêu y đối với một vị sư á sư ? 

TL : Nói đúng ra theo luật á nhà sư muốn sử dụng y là Phật tử cúng dường thông 

qua lễ dâng y Kathina. Mà điều xin thưa quý vị chứ, quý sư sử dụng 1 năm vậy là khoảng 

bộ 2 bộ là dữ lắm.  

PVV : Nghĩa là mình cất lại, sau đó .. 

TL : Dạ, đem đi gửi lại cho các sư tăng sinh ở nơi khác. Mà theo quy định á, một 

năm sử dụng chừng, nếu dâng y thì chỉ cúng 1 lần nha, còn Phật tử họ dâng cho mình 

một năm có thể sử dụng hai bộ. 

PVV : Cái màu y của mình á sư, theo luật của đức Phật là có 6 màu, nhưng mà 

hiện nay nó không có đồng nhất á sư. 

TL : Riêng PGNTK ngày xưa á thì các vị cụ hòa thượng sử dụng màu vàng là 

chính, là chủ đạo, tới ngày nay thì các nước Phật giáo Thế giới họ phát triển, họ sử dụng 

màu cam.  

PVV: Sư cho con hỏi, trong các nghi lễ ví dụ như tụng kinh và các nghi lễ khác 

mình có thay đổi một chút nào không sư hay là vẫn còn giữ nguyên truyền thống. 

TL: Dạ không không, vẫn giữ, chỉ rút ngắn thời gian lại thôi. Đó tùy theo cái lúc, 

cái thời, cái buổi. Mình đọc ít lại, chứ kinh tụng thì nó vẫn. Có điều mình vắn tắt quá thì 

nó cũng bị mất nhé, vì cái thế hệ sau này vẫn vắn tắt mà vắn tắt riết là mất. Nên là theo 

sư cũng phải cái truyền thống tụng niệm á cũng giống nhau mà ngày nay thì hạn chế cái 

thời gian, mà kinh cổ điển thì cũng phải học, phải tụng. 

PVV: Còn đối tượng tham dự các lễ đó có thay đổi gì không sư? Thí dụ giờ có 

người Kinh vô. 
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TL: Đúng, rất nhiều, Phật Pháp mang tính ấy mà. Phật Pháp đâu phải là người 

Khmer đâu. Cho nên mình phải có nhận thức là Phật Pháp là của thế gian, mọi người. 

Mà vì cái qun điểm ngày xưa á, chỉ nhìn thấy cái hoa văn dân tộc Khmer đó rồi họ nói 

này dành cho người Khmer đi, mà thực tế ngày nay họ mới hiểu, Phật Pháp chung, còn 

tính dân tộc là riêng, mỗi dân tộc, cho nên chỗ đó là điểm sáng đó. Là không riêng gì 

người Khmer đi vào chùa Khmer, mà xin thưa chính là ngôi chùa của sư đây nè, hỏng 

có người Khmer nhiều, người Kinh người Hoa các nước cảu Thế giới luôn, họ đều mở 

rộng. Từ cái chỗ viên dung đó có sự giao thoa phát triển. 
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 11 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): DANH H.G 

Pháp danh: Jasajato 

Chức sắc trong chùa: Phó trụ trì 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Sóc Xoài (Giồng Giềng, Kiên Giang) 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 04/11/2020 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Một ngày sư độ khoảng mấy bữa cơm?  

-TTV: PGNT, theo Kinh tạng, hằng ngày dùng hai buổi; tùy theo chùa, sáng 

6h30, trưa 11h - 11h30. Nhưng không quá 12h. Vào buổi chiều thì uống nước, với 

những loại nước theo quy định: nước lọc, sinh tố, sữa,… Những thứ tinh bột nhiều 

quá thì không nên uống. Các sư tăng cao hạ thường ít uống các loại sinh tố, chỉ uống 

nước ấm. Có những người trẻ mới vào tu, khi chưa quen, đói bụng thì uống sữa. Phật 

giáo có hai cách học, nếu học thiền chỉ dùng một buổi, vào buổi ngọ thôi. Lý do là 

thiền mà dùng nhiều quá thì ngồi không được vì buồn ngủ. Dùng như vậy để cơ thể 

cân bằng.  

- PVV: Thức ăn trong chùa do các sư tự nấu hay đi khất thực? 

- TTV: Trước đây thức ăn mình tự đi khất thực. Nhưng sau này đường từ chùa 

đến các nhà Phật tử không thuận lợi, do xe nhiều, đường thì chật hẹp, tăng đoàn đi một 

lần vài chục vị rất khó khăn…. Nên không đi khất thực được. 

Do vậy Phật tử quyên góp đồ đi lại chùa nấu đồ ăn cúng dường cho chư tăng, để 

thuận tiện cho chư tăng đi học. Nếu mà còn đi bát thì gây khó khăn cho việc học tập. Do 

vậy, khoảng 20 năm trở lại đây trụ trì và Ban Quản tự quy định Phật tử đến chùa nấu ăn 

cho các sư, để thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho chư tăng học hành. Ví dụ: như học từ 7 

giờ đến 10h30, nếu phải đi khất thực nữa thì 9h đã nghỉ học. Cho nên để thời gian cho 

sư học, Phật tử đến chùa nấu ăn cho thuận lợi hơn. Nhóm Phật tử đến chùa nấu ăn có 

nhóm buổi sáng và nhóm buổi trưa. Buổi sáng khoảng 4h Phật tử đến chùa nấu cháo. 

Buổi trưa thì khoảng 8 - 9 giờ. Ngày nào Phật tử cũng đến nấu vì trong chùa chư tăng 

hơn 100 vị. 

Chùa này hình thức khất thực không còn, lý do như sư đã nói, không thuận tiện 

để chư tăng đi bát. Đường nông thôn chật hẹp, tăng đoàn đi rất đông, ảnh hưởng đến đời 

sống người dân, cho nên quy định một xóm Phật tử thay phiên nhau đến chùa làm. Có 

kkhoảng mười mấy xóm, mỗi xóm thay phiên nhau một ngày đến chùa nấu.  

Cũng tùy theo chùa, có chùa bắt buộc đi khất thực. Phân wêl cho chư tăng. Một 

nhóm tăng đoàn khoảng 10 vị, 20 vị chia nhau đến các wêl. Đem vật thực khất thực 

được về sớt ra để dùng.  

-PVV: Quy định đi khất thực phải đi bằng chân không? 

-TTV: Chư tăng đi khất thực không được đi dép. Khi xưa quy định của Đức Phật 

thì không đi dép. Nhưng tại sao hiện nay lại đi dép. Hồi xưa các vị tu hành ở trong rừng, 

khất thực xong ngồi dưới gốc cây để thọ thực, ngồi thiền. Còn thời đại bây giờ, nếu các 

sư đi cúng, đi chay tăng mà không mang dép, chân mình dính bùn, mình bước lên nhà, 

nếu Phật tử rửa chân cho mình hay mình tự rửa chân sạch thì được, còn nếu Phật tử 

không rửa, không có nước cho mình rửa, thì khi đó chân mình dơ, người ta bảo mình 
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không vệ sinh, mà không vệ sinh thì phạm luật còn gì nữa. Do vậy đi ra đường mình 

phải mang dép. Do vậy, phải hiểu việc mang dép có cả thuận lợi và khó khăn. Nhưng 

giới luật thì không cho.  

Tuy nhiên đi khất thực thì không được mang dép. Bởi vì mình đi mang dép mình 

không chánh niệm được. Lý do đi mang dép thì cách với đất, không cảm nhận được sự 

nóng lạnh. Do vậy, đi không mang dép là để cảm nhận được điều đó. Đúng ra đi khất 

thực là đi hành thiền. Đi chân không để mình cảm nhận và hiểu biết sự thay đổi của tâm, 

sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài tác động vào da, vào mắt, tai, lưỡi, thân thể. Đó là 

đang học thiền.  

-PVV: Trong Phật giáo trang phục có mấy màu?  

-TTV: Sư thấy đa số người Campuchia, người Thái là màu vàng nghệ, Thiền 

Tông thường mặc đồ đen, Myanma thường hằng thì nhiều nên mặc đồ đen. Ở trong rừng, 

cho nên mặc đồ đen ít dơ. Chùa Sóc Xoài quy định màu áo vàng nghệ. Sở dĩ sự phân 

biệt các màu áo khác nhau tại vì ở các trường thiền khác nhau.  Hay ở Kiên Giang thường 

mặc đồ vàng nghệ. Nhưng ở một số chùa thấy màu nào thích thì mặc. Đúng ra trang 

phục rất đơn giản, chủ yếu là  cái tâm. 

Mỗi năm theo đúng quy định thì mỗi nhà sư có một hoặc  hai bộ.  Thường chỉ 

một bộ. Nhưng hiện nay do hoàn cảnh không thể mặc hai bộ mà có khi ba bộ, bốn bộ. Y 

nội sử dụng nhiều hơn y ngoại. Lễ dâng y kathina phật tử dâng y cho hòa thượng,  hòa 

thượng nhận sau đó phân phát cho các nhà sư trong chùa.  Nếu y dư  thì đem biếu cho 

các Chư tăng ở chùa khác.  Thời đại bây giờ đồ mặc tùy theo màu, không phải muốn sử 

dụng màu nào thì sử dụng. Đồ của các Chư tăng không bao giờ thiếu.  Đồ ngày xưa  khó 

làm, còn hôm nay đồ rất dễ làm, phật tử mua về nhà may rồi đem cúng dường cho các 

nhà sư.   

Cây dù là xài 24/24. Khi xưa không có dù, che bằng lá thốt nốt. Cây dù trong luật 

Phật giáo cho xài 24/24.  Nhưng tùy theo màu, không phải muốn sử dụng màu nào thì 

sử dụng.  

-PVV: Ở Kiên Giang có phái Thomayut không? Theo sư thì sự khác nhau giữa 

hai phái như thế nào? 

Giữa hai phái Mahanikay và Thomayut không khác nhau. Nhưng truyền thống 

phái Thomayut không sử dụng vật chất, như tiền bạc.  Ví dụ như trường hợp đi khất 

thực bằng chân không,  khi đi đến nhà Phật tử chân bị dơ chúng ta làm dở nhà của phật 

tử. Do vậy tác vật là rất quan trọng đối với đời sống của tu sĩ. Ví dụ như sư sinh hoạt 

hàng ngày, ăn uống, nước mắm, nước muối hàng ngày nếu không có tác vật thì làm sao? 

Cái quan trọng không phải là Thomayut hay Mahanikay mà đó là cái tâm. Như tiền chùa 

một tháng tiền điện 10 triệu, nếu không nhận thì làm sao có tiền để đóng. Luật thì có 

nhưng tùy theo tình huống để thay đổi. Không phải luật nào cũng đem ra áp dụng hết.  

-PVV: Tại sao tu theo truyền thống theravada nhà sư không  được chạy xe?  

-TTV: Nếu tu theo đúng nghĩa Theravada thì tâm phải có sima.  Ngoài sima thì 

con người phải có chánh niệm như con người chỉ có một trái tim vậy.  Kiết giới sima có 

nghĩa là thực hiện chính lỗ trụ cho tăng đoàn thực  hành nghỉ lễ trong đó.  Trong 

Theravada, một tu sĩ không thể chạy xe.  Đi đâu nhà sư phải được Phật tử chở xe chứ 

không được chạy xe.  Vì  lái xe cũng được cho là nguy hiểm đến tính mạng của người, 

đó là sự vi phạm với giới luật.  Có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người - tùy 

theo trường hợp đặc biệt, ví dụ như bệnh không ai chở đi thì được quyền chạy xe. 

Về việc khất thực khi đường xa đoàn phải có xe chạy, do Phật  tử chở.  Khi xưa 

không có xe Honda thì đi bộ. Ngày nay thì khác rồi, đi khất thực đường xa trễ thời gian 

tu học của các sư. Do vậy phải có xe đưa rước. Trong theravada, việc khất thực phải còn 
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được giữ gìn,  vì nó tạo Phước Điền. Tỳ kheo trong tiếng Phạn có nghĩa là người đi ăn 

xin. Phước Điền ở đây có nghĩa  là Phước Điền của Phật tử họ giao duyên cho nhà sư. 

Việc khất thực bằng xe chỉ gần đây, còn trước đây thì không. 

-PVV: Chùa đã được trùng tu bao nhiêu lần?  

-TTV: Chùa được trùng tu nhiều lần.  Việc lễ kiết giới sima chỉ được thực hiện 

trong lần đầu tiên xây dựng chính điện,  các lần trùng tu sau thì không được thực hiện 

lễ kiết giới sima. Trường hợp chính điện hư hại nặng bắt buộc phải xây lại, thì trải qua 

cách thức thực hiện lễ kiết giới si ma. Trường hợp này  phải đọc kinh lôi sima cũ lên. Lễ 

kiết giới si ma tương tự như việc con người có một trái tim cứ móc lên thì con người sẽ 

chết. Sima có nghĩa là hàng rào quy định địa giới. 

-TTV: Chùa Sóc Xoài là nơi đào tạo tăng tài cho tỉnh Kiên Giang. Chùa Sóc Xoài 

là điểm đào tạo sơ cấp Pali. Chùa có khoảng 110 vị đang theo học.  

-PVV: Trong đời sống tu hành và các mối quan hệ xã hội chắc chắn sẽ có những 

các mối quan hệ mâu thuẫn. Vậy sư vận dụng kinh phật như thế nào trong đời sống?  

-TTV: Người tư hành có quy tắc là không bao giờ giận.  Đối diện trước sự việc 

phải điều tra và hỏi thật kỹ.  

-PVV: Quá trình sư đi học tập như vậy thì có ảnh hưởng gì đến các việc thực 

hành nghi lễ tôn giáo hàng ngày hay không?   

- TTV: Không ảnh hưởng gì, vì quá trình thực hành nghi lễ tôn giáo đã được các 

vị sư sắp xếp. Ví dụ như 6 giờ sáng  thực hành nghi lễ thì 4 giờ sáng đã được các vị sư 

thức sớm và làm lễ xong mới đi học.  Còn ngày thường thì Thượng Tọa điểm danh. Nếu 

sư nào không lên thực hành nghi lễ thì sẽ bị phạt.  Ngày nào đi xa ở Hà Nội thì phải xin 

phép Thượng tọa.  Việc đi học xa kinh sách phật giáo vẫn đảm bảo gì các kinh tạng Phật 

giáo đã được lưu trữ trong iPad. Nghiên cứu Phật giáo trên iPad, nghe hoặc đọc bài 

của  các vị sư.  Có iPad dễ học, lên trên xe vẫn học được. 

-PVV: Trong chùa lễ thực hành tôn giáo trước đây và hiện nay có thay đổi gì 

không?  

-TTV: Có thay đổi.  Các lễ dân tộc thì không thay đổi. Nhưng lễ  Tôn giáo thì 

vẫn không thay đổi. 

-PVV: Chùa có còn sử dụng kinh lá  buông hay không?   

-TTTV: Kinh lá buông còn sử dụng nhưng ít.  Ứng dụng trong các lễ thuyết 

pháp. Thuyết Pháp trước đây phải có kinh lá buông.  Giờ kinh lại được viết trên sách. Trong 

các lễ cúng tôn giáo như trong lễ đám tang người thân mất,  lễ chônchnamthmay,... 

-PVV: Trong chùa trước đây có lễ hội nào đã từng tổ chức nhưng hiện nay không 

còn tổ chức?  

-TTV: Đua ghe Ngo thì không tổ chức vì nó gây hơn thua mất đoàn kết giữa các 

phật tử với nhau.  Còn các lễ hội khác thì không thay đổi. 

-PVV: Theo sư thì nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi về đời sống của tu sĩ? 

-TTV: Thời gian tới đời sống Tu sĩ Phật giáo cũng có thay đổi nhưng thay đổi về 

môi trường sống chứ không thay đổi về giới luật Phật giáo.  Thay đổi về cái tâm của 

mình.  Môi trường hiện đại quá thì con người luôn luôn thay đổi.  Thay đổi thì Đức hạnh 

của mình không bao giờ còn, chẳng hạn như mình không có thời gian để đi tu học, đọc 

tụng kinh sách,  không có thời gian ngồi thiền,... 

-PVV: Trong tăng đoàn, ngoài đọc tụng kinh sách ra có ai nghe nhạc không? 

-TTV: Không được nghe nhạc. Đó là quy tắc cấm toàn bộ của một tu sĩ. Vì nghe 

nhạc nó sẽ nảy sinh dục vọng,  như Mắt thấy tai nghe thì đã là phạm giới luật rồi. Đó là 

tâm giao động, tâm gây ô nhiễm. Nếu nghe nhạc thì đã phạm giới luật. 
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 12 

 

Người Phỏng Vấn: Tác giả (PVV) 

Người gỡ băng: Tác giả 

Người được phỏng vấn (TTV): DANH N 

Pháp danh: Nathadhammo 

Chức sắc trong chùa: Trụ trì (Thượng tọa) 

Địa điểm phỏng vấn: Chùa Thứ 5, ấp Năm Chùa, xã Nam Thái, An Biên, Kiên 

Giang 

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu: 14h ngày 06/11/2020 

Kết thúc: 15h30’ cùng ngày 

 

Nội dung phỏng vấn: 

-PVV: Trong Chùa hiện nay có tổ chức lớp học không sư?  

-TTV: Ở chùa hoạt động dạy học vào mùa hè. Đến hè chùa mới bắt đầu mở lớp 

dạy. Lúc trước thì dạy 3 tháng hè, sau dạy 2 tháng, năm nay dịch Covid không dạy, chỉ 

dạy cho các sư trong chùa.  

Dạy theo chương trình tiếng Khmer của Bộ Giáo dục lớp 1, 2, 3. Dạy giáo lý thì 

dạy kinh Luận giới. Nhưng ở đây chỉ dạy được lớp đệ nhất; năm rồi các sư đi thi ở Rạch 

Sỏi. Chùa coi sư nào học tốt, thi tuyển ở đây xong, sau đó cho đi thi lấy bằng. Lớp kinh 

Luận giới thì chỉ có mười mấy em, còn lớp tiếng Khmer thì nhiều, được vài chục em, 

20 – 35 em. Đội ngũ giảng dạy ở trường phổ thông, đã từng tu ở chùa, được đi đào tạo 

ở các trường Pali ở Trà Vinh, Sóc Trăng,… sau đó họ hoàn tục đi làm.  Rồi họ trở lại 

chùa dạy cho các sư. 

-PVV: Sư cho biết vấn đề khất thực hiện nay trong Chùa đang diễn ra như thế 

nào? 

-TTV: Trong chùa hiện nay không còn khất thực, năm trước thì còn, năm nay 

không còn, do các sư bận nhiều việc đi học. Với lại các sư ở chùa ít, cho nên Phật tử 

gom góp, đóng góp tiền hùn với nhau, đến chùa mua đồ ăn nấu cho các sư ăn. Mỗi xóm 

nấu một ngày, xóm này một ngày xóm kia một ngày đến chùa nấu cơm cho sư ăn. Tại 

vì sư ít quá, nếu mà mình đi khất thực, Phật tử cúng nhiều quá dư nên về ăn không hết. 

Mà đi thì phải đi hoài, ngày nào cũng đi, không đi thì Phật tử chờ. Phật tử bới cơm, bới 

canh chờ; thành ra hiện nay Phật tử đến chùa nấu; còn nếu ngày nào không rảnh, người 

ta gửi tiền cho nhà bếp, còn không thì phân công cho người khác đến nấu. Phân chia 7 

xóm, mỗi xóm một tuần. Một xóm cử 1, 2 người đi quyên góp mỗi nhà một chút rồi đến 

chùa nấu.  

Những ngày Rằm hay 30 thì Phật tử đi tập trung đến  chùa, mỗi người xách một 

cà mênh đến chùa, cho nên khỏi cần nấu.  

-PVV: Vậy là vấn đề khất thực biến đổi? 

-TTV: Biến đổi hơn so với ngày xưa. Ngày xưa sư phải viết giấy, mỗi nhà một 

tờ giấy hoạch định ngày nào đó gia đình này phải nấu cơm, canh, kho,…  có cái gì thì 

nấu cái đấy. Mỗi nhà phải đem đi một nồi như vậy. Nhà nào cũng phải lấy nồi cơm, nồi 

canh, có cái gì thì cứ xách cái đấy đi, bận rộn hết cả nguyên một xóm đó. Còn đổi mới 

là bây giờ người ta phân công nhau, nên ở mỗi xóm chỉ bận hai người đi quyên góp rồi 

nấu, tiết kiệm được thời gian, tiền của. Nếu để mỗi nhà mỗi làm thì đem đến chùa, chùa 

lại ít sư nên dùng không hết, bỏ phí. Còn bây giờ gom nấu thì chỉ đủ cho các sư dùng. 

Nếu còn dư lại thì giữ thành một cái quỹ tiết kiệm ở trong xóm. Do xóm giữ. Lâu lâu 

khoảng 6 tháng, một năm Phật tử tổng hợp lại, xem quỹ mình còn dư bao nhiêu và mình 
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nên làm cái gì, có khi người ta mua sắm cái loa, âm li để sử dụng ở xóm. Có đám tiệc 

người ta lấy kinh phí đó ra cúng kiếng, mua đồ sử dụng trong xóm, cúng chùa vào việc 

xây dựng chùa. 

-PVV: Hình thức không đi khất thực có ảnh hưởng gì đến giáo lý giáo luật của 

Đức Phật hay không? Các sư trong chùa có tổ chức một đợt khất thực nào đó để giữ gìn 

giới luật hay không?  

-TTV: Ngày lễ lớn ở chùa phải tổ chức một buổi khất thực. Với lại trong Hội 

Đoàn kết sư sãi yêu nước cũng có quy định trong quy chế thì mỗi chùa như vậy nên giữ 

và khuyến khích các sư đi khất thực. Nếu chùa nào không giữ được thì nên tổ chức đi 3 

ngày hoặc 7 ngày. Hoặc tại chùa có lễ lớn như Chol Chnăm Thmây, Đol ta, Dâng y,… 

chùa tổ chức cho các sư đi khất thực, để cho Phật tử có cái gì cúng cái đó. Nhằm giữ 

truyền thống khất thực trì bình. Các lễ lớn thì có diễn ra. Đi xung quanh chùa. Phật tử 

người ta tập trung về chùa dự lễ, trong chương trình lễ của mình là các sư có đi khất 

thực, thông báo cho Phật tử đi dự lễ biết là ngày giờ nào đó các sư sẽ đi bát; thông báo 

số lượng bao nhiêu vị đi bát để người ta biết chuẩn bị. Các sư đi lòng vòng trong chùa, 

đi từ chánh điện đến giảng đường. Có người chuẩn bị mì, có người chuẩn bị tiền, xà 

bông gội, đồ dùng,… 

-PVV: Theo giáo lý Phật giáo quy định về việc đi khất thực như thế nào? 

-TTV: Đi khất thực không mang dép, người cúng dường cũng không mang dép, 

thậm chí không mặc áo tay ngắn, nếu mặc áo tay dài thì cũng không được xoắn áo lên, 

phải hạ xuống,…  

Ngày xưa ở đây đi khất thực bằng xuồng, bơi xuồng chở các sư đi khất thực. Do 

ngày xưa chưa có lộ làng, nước ngập, sình bùn nên phải đi bằng xuồng. Đi khất thực 

bằng xuồng phải tốn nhiều người. Ít lắm thì cũng 3 người. Một người ngồi ở giữa ôm 

bình bát, còn hai người ngồi mũi và lái để bơi. Đi đến đâu đánh kẻng đến đó để báo hiệu 

cho Phật tử là sư đi khất thực đến, để đem đồ xuống cúng. Hai người phụ cho ông sư 

ngồi giữa đổ kho, đổ canh,… theo từng món từng món, đừng để cho lộn xộn để đem về 

dùng. Kho đổ theo kho, canh đổ theo canh.  

Chỉ mới năm nay không đi khất thực ở ngoài, mấy năm trước có đi. Năm nay 

cũng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid.  

-PVV: Trong Lễ Dâng y, mỗi lần cúng cho chùa, mỗi vị sư được bao nhiêu y?  

-TTV: Theo luật dâng y, ông sư thọ y chỉ một vị làm lễ thọ y. Ngày xưa khó khăn, 

y áo rất hiếm, nên dâng y chỉ một bộ thôi. Nên một năm ông sư nào y áo bị rách, cũ,… 

mà hiểu biết về các điều luật trong lễ dâng y Catiná thì mới được thọ y đó. Còn lại thì 

mấy ông sư kia có khi tu hành suốt đời cũng chưa được thọ bộ nào hết. Còn đời bây giờ 

cũng làm theo luật, cũng làm cho đủ lễ, nnghĩa là cũng dùng một bộ y để làm lễ Katiná, 

nhưng Phật tử dâng cúng thì dâng cúng nhiều y hơn. Nghĩa là y vai trái, y bộ đại y,… 

rất nhiều bộ, có chùa hàng trăm bộ,.. cho nên các sư trong chùa được hưởng. Các sư chia 

nhau mỗi người một bộ, còn lại bao nhiêu để vào kho. Vì các sư không được giữ y nhiều. 

Khi các ông sư nào y bị rách, bị thiếu,…thì lấy ra cho. Hoặc những người mới xuất gia, 

mới tu, chưa có y thì cho người ta. Nhất là người ở nhà có người mất, người ta đi tu, cho 

nên mình phải chuẩn bị y cho người đó. 

-PVV: Y có nhiều màu, chùa có quy định Phật tử dâng một màu hay không, hay 

là họ muốn dâng màu gì họ dâng?  

-TTV: Theo quy định có một số màu dâng được, một số màu không dâng được. 

Nhưng có một số màu chủ đạo như màu vàng cam là màu thống nhất trong toàn quốc, 

còn mấy sư mặc như màu nâu nâu-đỏ đỏ thì cái đó mặc lai bên Miến Điện hoặc Nam 

tông Kinh, còn mấy sư mặc xám xám xanh xanh theo lối của Khất sĩ. Bây giờ giáo hội 
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trung ương cũng thống nhất, Nam tông Khmer mặc cam. Có mấy màu, màu xanh xanh, 

xám xám, trong giới luật gọi là màu phân bò. Màu phân bò Đức Phật cũng cho mặc. 

Nhưng Đức Phật quy định một số màu không được mặc như xanh, màu đen, màu sen,… 

Trong tạng Luật quy định rõ ràng, về phần y áo. 

-PVV: Ngày xưa đi bằng chân đất, giờ đi bằng xe,… sự biến đổi này như thế nào?  

-TTV: Đi chỉ là phương tiện, không ảnh hưởng gì đến giới luật. Ngày xưa đi bằng 

chân đất vì thiếu phương tiện, máy móc chưa phát triển, thậm chí vua chúa, người giàu 

có chưa có máy để mà đi. Mình người tu làm gì có phương tiện để mà đi, cho nên buộc 

đi bằng chân đất. Từ đó các vị cố gắng tu luyện cho có thần thông để mà đi.  

Đi bằng xe nhưng mình không tự chạy xe được! Việc tự chạy xe trong luật cũng 

không quy định. Tại vì ngày xưa cũng đâu có xe đâu mà chạy. Nói cho cũng không được 

mà không cho cũng không đúng. Bây giờ nói không chạy xe thì nói theo điều nào? Cho 

nên nếu mà có quy định thì quy định sau này thôi. Bên Mỹ và Singapor thì đi tự chạy 

xe, Phật tử không rãnh để đi rước, vì công ăn việc làm. Muốn đi tự mà đi. Chứ không ai 

rảnh để rước mình.  

-PVV: Chùa có xe hơi không?  

-TTV: Chùa có xe. Sư cho các sư trong chùa đi học bằng lái chạy. Sau này đi gần 

thì do các sư chạy rước đi công tác Phật sự. Còn nếu các sư hoàn tục thì có cái bằng đó 

đi chạy taxi cũng như tạo công ăn việc làm. Nếu đi xa thì gọi tài xế. Cho các sư trẻ tự 

lái xe hơi vì không phạm giới. Các vị hòa thượng Phật giáo ở Việt Nam giữ truyền thống 

giới luật không giết người. Do vậy, khi chạy xe lỡ có gây tai nạn chết người là đã phạm 

đại giới.  

Theo truyền thống thì ít thấy ai chạy, tự nhiên sư chạy cũng thấy kỳ. Với lại các 

vị hòa thượng cũng răn đe, kiểu PGNT đi xe này kia thấy sang trọng quá, mình là người 

nghèo - bần tăng, chỉ có quả bát, y, đi khất thực nuôi mạng sống hằng ngày, còn bây giờ 

dùng phương tiện sang trọng, hiện đại quá sợ Phật tử mất niềm tin nơi đạo Pháp. Do vậy 

mình cũng hơi e dè trong sử dụng phương tiện hiện đại. Đó là những phát triển trong 

giới hạn. Điều nào Phật cấm thì cũng không ai dám làm.  

-PVV: Nguồn kinh phí từ đâu mà có để trang bị xe? 

- TTV: Xe trong chùa do Phật tử đóng góp, để có phương tiện lo Phật sự.  

- PVV: Hằng ngày có hai buổi thực hành nghi lễ, sư bận việc như vậy thì việc 

thực hiện nghi lễ như thế nào?  

- TTV: Cái đó thì tùy theo môi trường, ở chùa thì lên chánh điện tụng niệm, nếu 

đi trường học, hoặc đi đâu thì mình cũng dành thời gian ngồi thiền, niệm Phật, nhiếp 

tâm niệm kinh. Trên xe các sư cũng tụng được vậy, nhưng không ra lời thôi. Hôm nào 

bận việc quá thì cũng không tụng niệm. Trong chùa có quy định lịch trình, mỗi ngày 

phải thực hiện điều gì, việc gì,… Nếu bận rộn nhiều Phật sự quá không thực hiện được 

thì mình gắng làm điều này thế cho điều kia. Còn các vị ở không thì phải thực hiện cho 

nó đúng theo lịch trình đó. Còn các vị cao tăng bận rộn nhiều quá thì cũng niệm Phật. 

Hoặc là mình phải chịu cực hơn người ta một chút, ví dụ như hôm nào có việc thì mình 

phải thức sớm hơn một chút để mình tụng cho xong rồi đi.  

- PVV: Theo sư các nghi lễ có biến đổi gì không?  

-TTV: Thời gian thì không biến đổi nhiều, ví dụ 3 ngày thì vẫn còn 3 ngày, không 

rút gọn cũng không thêm bớt. Thành phần tham dự thì dân vùng khác tới chùa nhiều 

hơn, huyện này qua huyện nọ, tỉnh này qua tỉnh kia. Các lễ hội cũng có sự tham gia của 

chính quyền địa phương, nhất là các lễ lớn, họ đến chúc mừng và thăm viếng chùa. 

-PVV: Trong PGNTK, đến tuổi đi tu báo hiếu, rồi sau đó hoàn tục. Nguyên nhân 

nào dẫn đến sự hoàn tục?  
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-TTV: Hoàn tục có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất người ta không giữ được giới 

luật của Phật. Giới luật của Phật không bắt buộc người ta tu tất cả đều nhau. Do vậy, 

người tu theo Phật cũng không đạt được cái phước đầy đủ giống như nhau. Do niềm tin 

của người ta đối với đạo ít, ví dụ người ta chỉ giữ được 5 giới thì tu năm giới thôi, còn 

người nào giữ 8 giới thì cũng tốt, còn thêm 2 giới nữa thì Sadi 10 giới,… Nhắm coi bản 

thân mình tu được không, bao nhiêu giới, ở mức độ nào, theo nổi không. Đến lúc nào 

đó lên Tỳ khưu, hoặc chỉ đến mức Sadi thì người ta cũng hoàn tục rồi. Do người ta 

không cam chịu đựng được các giới luật của Phật nữa thì người ta xin ra, xả cả giới lớn. 

Giờ hoàn tục người ta làm lễ cho anh xả giới. Nhưng vẫn giữ 5 giới cơ bản tu tại gia. 

Do người ta không giữ được giới thì hoàn tục. 

Thứ 2, là do hoàn cảnh gia đình người ta như cha mẹ già cả, không ai nuôi dưỡng 

thế thì cũng xin xả y ra để sống cuộc đời bình thường nuôi cha nuôi mẹ. Chứ ở chùa làm 

sao nuôi được. Khó là vậy. Ở chùa nuôi cũng được đó nhưng sợ người ta nói lợi dụng 

màu sắc tôn giáo nuôi cha nuôi mẹ. Thôi ra cho khỏi mang tiếng.  

Một vấn đề nữa là bên người Khmer giữ giới rất nghiêm, đó là nếu anh giữ giới 

không được thì ra chứ không ở trong chùa, đó là lối thoát cho con người không chịu 

đựng tu được.  

Thứ nữa là người ta muốn lập gia đình, có con nối dõi nối dòng. Hoặc là, các sư 

tu được đi học, có bằng cấp, muốn có nhà cửa, đất đai,… cuộc sống sung túc thì hoàn 

tục đi làm. Anh tin đến đâu anh giữ đến đó.  

-PVV: Trong Chùa còn thả đèn gió không sư?  

-TTV: Chùa không còn thả đèn gió. Lâu rồi. Trước đây do chưa có nhà nhiều nên 

còn thả. Khoảng chục năm nay do nhà dân nhiều, không còn thả nữa. Mấy chục năm 

rồi.  

- PVV: Theo sư, từ những biến đổi đó thì nguyên nhân nào có những biến đổi 

trong đời sống tu sĩ ?  

-TTV: Do xã hội phát triển hơn ngày xưa nên mọi thứ đều biến đổi như vậy. Biến 

đổi trong cuộc sống nhà sư. Ví dụ như: Ngày xưa nhà sư đi bằng chân đất, nay nhà sư 

đi bằng phương tiện hiện đại. Biến đổi nhiều như vậy do đất nước phát triển, tác động, 

ít nhiều lôi cuốn đến đời sống nhà sư. Còn đối với một số nước Phật giáo khác, cuộc 

sống còn nghèo khó thì cũng không biến đổi nhiều. Cũng như bên Miến Điện, đi tu vẫn 

ôm bình bát khất thực, do không có người vào chùa nấu cơm cho ăn. Mặc ai nấy ôm 

bình bát đi khất thực. Còn ở Việt Nam đa số biến đổi, các sư khỏi phải đi nữa, có đi thì 

ít. Phật tử ngoài kia họ đầy đủ, có thời gian họ đến chùa nấu cơm cho chư tăng, chăm lo 

cho mấy sư. Mấy sư hãy đi học hành đi, khỏi đi như vậy. Tới giờ thì lên ăn. Đây là 

những biến đổi tốt chứ không biến đổi xấu.  

- PVV: Vậy biến đổi có mang đến ảnh hưởng tiêu cực hay không?  

-TTV: Đó là tác động của công nghệ thông tin. Như mấy sư ngày xưa không có 

điện thoại sử dụng, cho nên mấy sư vẫn còn siêng năng cần cù kinh kệ, nghiên cứu sách 

vở, học hành được nhiều sâu rộng hơn. Còn bây giờ mấy sư sử dụng điện thoại cho nên 

thời gian tập trung vào điện thoại nhiều. Cũng tùy theo người. Có người tự nhận thức 

được thì người ta sử dụng có mức độ, có giới hạn, còn có một số sư mê muội vô trong 

đó rồi bị lôi cuốn đi. Đó là mặt trái của sự phát triển của xã hội.  

-PVV: Sư có thể dự báo về sự biến đổi trong tương lai?  

-TTV: Cái này tôi dự kiến rất nhiều. Cái này cũng theo sự vô thường thay đổi, 

thế thì có sự biến đổi, không có ở một chỗ nữa. Ngày xưa đi vào tu, khi hoàn tục người 

ta làm à cha, viết sách dạy người. Còn đời sau này không học chữ nhiều nên ít có ai biết 

được, từ từ họ sẽ làm lệch lạc đi, lễ lộc, truyền thống của dân tộc sẽ mai một, thay đổi 
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đi. Mấy người đời trước còn hiểu biết, còn sống, còn chỉnh sửa, khi mấy người già qua 

đời, người trẻ sau này không hiểu được nên làm lệch lạc đi. Vì họ ít đọc, ít biết chữ 

Khmer nên không biết. Thời xưa khó khăn, các sư hoàn tục rồi nhưng biết chữ Khmer, 

còn ngày nay đời sống hiện đại nhưng các sư hoàn tục lại ít biết chữ Khmer. Cuộc sống 

ngày càng phát triển làm cho người tu ngày càng xa giới luật, làm cho cuộc đời đi tu của 

nhà sư ngắn lại. Người tu bị xã hội lôi cuốn. 
...   
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PHỤ LỤC 7 

DANH MỤC ẢNH 

 

Hình ảnh khất thực của tu sĩ PGNTK Tây Nam bộ 

 

  
Hình 1. Đi khất thực trong sroc năm 

2021 

(Ảnh: Danh Sóc Khênh) 

Hình 2. Đi khất thực bằng xe lôi  

năm 2020 

(Ảnh: Danh Sóc Khênh) 

  
Hình 3. Khất thực trong chùa Kostung 

Giồng Riềng năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 4. Khất thực trong Phum Đờm Pô  

Rạch Sỏi năm 2020 

(Ảnh: Danh Sóc Khênh) 

 
Hình 5. Chư tăng đi khất thực trong chùa Sóc Xoài, Hòn Đất Kiên Giang năm 2021  

 (Ảnh: Danh Minh Lệ) 



 

56 

  

Hình 6. Chư Tăng đi khất thực buổi sáng 

chùa Thôn Dôn Tp.Rạch Giá,  

tỉnh Kiên Giang năm 2021 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 7. Chư Tăng độ ngọ chùa Thôn Dôn 

Tp. Rạch Giá năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

  

Hình 8. Chư tăng khất thực tại Tri Tôn, 

An Giang năm 2019 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 9. Chư Tăng đi khất thực bằng võ 

máy chùa Kustung huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhựt Xinh) 

 
Hình 10. Chư Tăng đi khất thực trong dịp lễ khánh thành ngôi Salatene 

(Giảng đường) chùa Thôn Dôn, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Tác giả) 
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Hình 11. Chư tăng độ ngọ tại chùa Rạch Sỏi Tp.Rạch Giá năm 2020 

(Ảnh: Danh Sóc Khênh) 

  

Hình 12. Phật tử nấu bếp tại chùa 

Kustung - Giồng Riềng năm 2021 

(Ảnh: Danh Nhựt Xinh) 

Hình 13. Phật tử cúng dường chư tăng tại 

chùa Kustung huyện Giồng Riềng,  

tỉnh Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhựt Xinh) 

 
Hình 14. Phật tử đến chùa gói bánh tét cúng dường Chư tăng năm 2020 

(Ảnh: Danh Minh Lệ) 
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Y phục tu sĩ PGNTK 

 

  
Hình 15. Y Tỳ Khưu màu vàng nghệ 

(Ảnh: Tác giả) 

Hình 16. Y Sadi màu vàng nghệ 

(Ảnh: Tác giả) 

 
Hình 17. Y màu vàng cam 

(Ảnh: Danh Minh Lệ) 
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Hình 18. Y Sadi màu vàng cam 

(Ảnh: Tác giả) 

Hình 19. Y Sadi màu vàng nghệ 

(Ảnh: Tác giả) 

  
Hình 20. Y Tỳ khưu màu vàng cam 

(Ảnh: Tác giả) 

Hình 21. Y Tỳ khưu màu vàng nghệ 

(Ảnh: Tác giả) 
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Hình 22. Y màu vàng nghệ 

(Ảnh: Tác giả) 

 
Hình 23. Y màu vàng cam 

(Ảnh: Danh Nhựt Xinh) 



 

61 

  

 
 

Hình 24 - 29. Cửa hàng bán Y Kim Lượng - Kiên Giang 
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Hình 30 - 33. Cửa hàng bán Y Sơn Cường - Trà Vinh 
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Hình 34 - 37. Cửa hàng bán Y BÔRANI – Sóc Trăng 

 



 

64 

Phương tiện đi lại của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ 
 

  
Hình 38. Chư tăng đi đám phước 

bằng vỏ máy tại Giồng Riềng năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 39. Chư tăng dự tang lễ bằng xe, 

Giang Thành, Kiên Giang năm 2019 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

  
Hình 40. Chư tăng đi đám phước nhà 

Phật tử bằng võ máy năm 2021 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 41. Chư tăng đi học bằng xe khách 

(Ảnh: Danh Nhựt Xinh) 

 
Hình 42. Chư tăng đi đám phước chùa Thứ 5, An Biên, Kiên Giang năm 2021 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 
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Hình 43. Chư Tăng đi dự Đại hội 

bằng máy bay tại Hà Nội năm 2018 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 44. Chư tăng đi tàu dự lễ cầu an 

tại Phú Quốc năm 2017 

(Ảnh: Tác giả) 

  
Hình 45. Chư tăng tham gia diêu hành lễ 

Phật Đản bằng xe Honda năm 2019 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 46. Chư tăng đi cúng bằng võ máy 

tại nhà Phật tử năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

 
Hình 47. Chư tăng đi Xích Lô  

(Ảnh: Thế Vinh) 
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Cư trú của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ 
 

  
Hình 48. Tăng xá tu học của Chư tăng 

(Ảnh: Thế Vinh) 

Hình 49. Tăng xã chùa Rạch Sỏi 

năm 2020 

(Ảnh Danh Sóc Khênh) 

  

Hình 50. Lớp học chữ Khmer tại chùa Ba 

Thê – Thoại Sơn, An Giang năm 2018  

(Ảnh: Chùa Ba Thê) 

Hình 51. Chư tăng chùa Thôn Dôn  

Tp.Rạch Giá 2020 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

 
Hình 52. Hình tập thể khai giảng lớp Khmer, Pali, kinh luận giới chùa Sóc Xoài, 

Hòn Đất, Kiên Giang năm 2019 

(Ảnh: Danh Minh Lệ) 
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Hình 53. Lớp điện dân dụng tại trường Cao 

Đẳng nghề Kiên Giang năm 2019 

(Ảnh: Tác giả) 

Hình 54. Tiết học trên ghế nhà trường 

THCS Ngô Quyền, Tp.Rạch Giá 

năm 2018 

(Ảnh: Tác giả) 

  
Hình 55. Buổi học thiền của chư tăng chùa 

Sóc Xoài, Hòn Đất năm 2019 

(Ảnh: Danh Minh Lệ) 

Hình 56. Một buổi học Sơ cấp Pali 

chùa Sóc Xoài năm 2019 

(Ảnh Danh Minh Lệ) 

 
Hình 57. Khai Giảng lớp Khmer ngữ, lớp sơ cấp Pali, kinh luận giới tại chùa Sóc 

Xoài, huyện Hòn Đất, Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Minh Lệ) 
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Hình 58 - 61. Lễ công bố kết quả kỳ thi Pali sơ cấp tại Tp.Cần Thơ năm 2020 

(Ảnh: Thượng tọa Lý Hùng) 
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Hình ảnh lễ hội truyền thống của chùa PGNTK ở Tây Nam bộ 
 

  
Hình 62. Dâng Y tại chùa Sóc Xoài,  

Hòn Đất, Kiên Giang năm 2021 

(Ảnh: Danh Minh Lệ) 

Hình 63. Dâng Y Kathina tại chùa Tà Bết, 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Pu) 

  
Hình 65. Lễ Dâng Y Kathina  tại chùa 

Thôn Dôn Tp.Rạch Giá năm 2021 

(Ảnh: Tác giả) 

Hình 64. Dâng y Kathina tại chùa Bồ Đề 

Hải Đảo, Tp.Phú Quốc năm 2020 

(Ảnh: Tác giả) 

 
Hình 66. Diễu hành trong buổi lễ dâng y chùa Tà Bết năm 2020 

(Ảnh: Danh Pu) 
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Hình 67. lễ Dâng Y Kathina chùa Xoài 

Xiêm cũ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

năm 2020 

(Ảnh: chùa Xoài Xiêm cũ) 

Hình 68. Dâng Y tại chùa Xoài Xiêm cũ,  

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2020 

(Ảnh: Chùa Xoài Xiêm cũ) 

  
Hình 69.Dâng Y Kathina trên sông chùa 

Tà Bết, huyện Châu Thành, Kiên Giang 

năm 2020 

(Ảnh: Danh Pu) 

Hình 70. Phật tử trong đoàn Dâng Y 

Kathina chùa Tà Bết, Châu Thành, 

 Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Pu) 

 
Hình 71. Đoàn Dâng Y tại chùa KusTung, Giồng Riềng, Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Tác giả) 
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Hình 72 - 76. Lễ tắm Phật tại chùa Kustung - Giồng Riềng, Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhựt Xinh) 
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Hình 77. Cúng BayBanh 

(Ảnh: Tác giả) 

Hình 78. Cúng cơm vắt trong lễ Sene 

Dolta chùa Thôn Dôn - Tp.Rạch Giá, 

Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Tác giả) 

  
Hình 79. Phật tử cúng Bay Banh tại chùa 

Tà Bết, huyện Châu Thành,  

tỉnh Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Pu) 

Hình 80. Chư Tăng cúng Sene Dolta tại 

chùa Thôn Dôn, Tp.Rạch Giá, Kiên 

Giang năm 2020 

(Ảnh: Tác giả) 

 
Hình 81. Chư Tăng cúng Sene Dolta tại chùa Tà Bết, Châu Thành,  

Kiên Giang năm 2020 

(Ảnh: Danh Pu) 
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Hình 82 - 87. Hình ảnh tết Chol chnam thmay chùa Svay siêm thmay huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh năm 2019 

(Ảnh: Svay siêm thmay) 
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Hình 88. – 91. Lễ hội Ook Om Bok chùa Khleng – Sóc Trăng năm 2018 

(Ảnh: Chùa Khleng) 
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Hoạt Động từ thiện của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam bộ 
 

 
 

Hình 92. Trao quà cho bà con nghèo tại 

chùa Kustung, huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang năm 2019 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 93. Trao quà nhân dịp khánh thành 

cầu sắt Rạch Chát 1, Phường Vĩnh Hiệp, 

Tp.Rạch Giá năm 2020 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

  
Hình 94. Cắt băng khánh thành cầu sắt 

do chùa Thôn Dôn, Tp.Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang vận động tài trợ năm 2021 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 

Hình 95. Trao tặng máy lọc nước cho 

các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang năm 2021 

(Ảnh: Tác giả) 

 
Hình 96. Động thổ khởi công Salatene Sóc Suông, xã Phi Thông, Tp.Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang năm 2021 

(Ảnh: Danh Nhật Hoàng) 
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Hình 97 - 101. Hoạt động từ thiện xây cầu nông thôn mới của Chùa Thôn Dôn, Tp. 

Rạch Giá, Kiên Giang năm 2021 

(Ảnh: Tác giả) 
    

 

 


