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DẪN LUẬN 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một tiểu vùng nằm ở khu vực 

bán đảo hạ lưu sông Mê-kông, còn gọi là tiểu vùng Tây Nam bộ, 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 và Chăm. Các cộng đồng tộc người đến 

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

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.  

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 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 Phật 

giáo Nam tông Khmer 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. 

Phật giáo Nam tông Khmer 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. Phật giáo Nam tông của người Khmer ở Tây Nam Bộ là một 

thực thể tồn tại trong cộng đồng dân cư, cộng đồng tu sĩ Phật giáo Nam 

tông Khmer 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 Phật giáo Nam tông Khmer, 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 
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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 Phật giáo Nam tông Khmer tại vùng Tây Nam bộ. 
Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số công trình chuyên khảo nghiên cứu 

về văn hóa của người Khmer nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói 
riêng, thế nhưng chưa có công trình nghiên cứu chuyên biệt về đời sống văn 
hoá, sinh hoạt của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer. Chính vì lẽ đó, người 
viết chọn đề tài “Biến đổi đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Nam tông 
Khmer 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 

2.1 Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan về người Khmer 
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.   

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 
Những công trình đưa ra 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. 

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 hoá của tu sĩ 

Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ. Cụ thể, xác định những biến 
đổi trong đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của tu sĩ Phật giáo Nam 
tông Khmer, 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 Phật giáo 
Nam tông Khmer hiện nay.  

2.2 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  

 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 Phật giáo Nam 

tông Khmer, 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 Phật giáo Nam tông Khmer trên phương diện tu tập, hoằng 

pháp, hội nhập xã hội.  

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 Phật giáo Nam tông Khmer Tây Nam bộ ở hai lĩnh vực sinh hoạt 

văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần.  

4.2 Đối tượng khảo sát 

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

- Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer (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.  

5.2 Phạm vi thời gian 

Thời gian nghiên cứu của chúng tôi tập trung từ khi Phật giáo Nam 

tông 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 Phật giáo Nam tông 

Khmer 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 

địnhlượng 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; 

6.1 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu  

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 
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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. 

Bước 2: Lập khung chọn mẫu. 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).  

6.3 Phương pháp nghiên cứu định tính 

Chọn mẫu cho 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 Phật giáo Nam tông Khmer, tác giả đã sử 

dụng công cụ phỏng vấn sâu với tổng số cuộc phỏng vấn là 12 cuộc 

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 Namtông 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 Phật giáo Nam tông Khmer? 

7.2 Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết thứ nhất: Biến đổi trong sinh hoạt văn hóa của tu sĩ Phật 

giáo Nam tông Khmer đã và đang diễn ra trên nhiều phương diện vật chất 

lẫn tinh thần.  

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.  

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: 

Luận án góp phần bổ sung cơ sở lý luận về tôn giáo học đương đại về 

những biến đổi trong đời sống tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer.  

- Đóng góp về mặt thực tiễn: 
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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 Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam 

bộ trong giai đoạn hiện nay.  

9. KẾT CẤU LUẬN ÁN 
Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về người Khmer Tây Nam Bộ 
Chương 2: Những biến đổi đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ Phật 

giáo Nam tông Khmer Tây Nam Bộ  
Chương 3: Những biến đổi đời sống văn hóa tinh thần của tu sĩ Phật 

giáo Nam tông Khmer Tây Nam Bộ  
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 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI KHMER 

TÂY NAM BỘ 

1.1  CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1 Các khái niệm liên quan 
1.1.1.1 Văn hóa 
- Những định nghĩa về văn hóa của phương Tây 

- Những định nghĩa về văn hóa của phương Đông 
Theo Trần Ngọc Thêm thì “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá 

trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình 
hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự 

nhiên và xã hội của mình” 
Một số các học giả khác như Trần Ngọc Thêm, Đặng Nghiêm Vạn, Ngô 

Văn Lệ,.. .cũng phân chia văn hoá thành 2 lĩnh vực văn hoá vật chất và văn 
hoá tinh thần. Trong đó, văn hoá 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 hoá 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 hoá nghệ thuật, 
tôn giáo tín ngưỡng.... 

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

văn hoá của các học giả Đặng Nghiêm Vạn, Trần Ngọc Thêm,.. cho rằng 
văn hoá vật chất là những sản phẩm do con người tạo ra như: trang phục, đi 

lại, ăn uống,... còn văn hoá 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 
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 
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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. 

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. 

Từ sự phân tích trên có thể khái quát: 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 

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. 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 

1.1.1.4 Biến đổi văn hoá 

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. 

1.1.1.5 Đời sống văn hoá 

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 Phật 

giáo Nam tông Khmer trên các lĩnh vực cuộc sống, trong đó có lĩnh vực 

văn hóa. 

1.1.1.6 Phật giáo Nam tông 

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: Phật 

giáo Nam tông, Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Tiểu 
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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 Phật giáo Nam tông Khmer, để phân biệt với Phật giáo 

Nam tông Kinh. 

1.1.1.7Tu 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. 

1.1.2 Các lý thuyết nghiên cứu 

1.1.2.1 Lý thuyết Sinh thái văn hóa 

với lý thuyết sinh thái văn hóa, chúng tôi có thể vận dụng để giải thích 

hiện tượng trong văn hóa đời sống của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

thay đổi như thế nào so với trước đây, sự biến đổi văn hóa của tu sĩ Phật 

giáo Nam tông Khmer trong quá trình cộng cư với các dân tộc khác ở Tây 

Nam bộ, quan điểm giới và kể cả vấn đề không 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 

Thuyết lựa chọn duy lý được chúng tôi vận dụng vào việc nghiên cứu 

để giải thích hiện tượng trong văn hóa đời sống của tu sĩ Phật giáo Nam 

tông Khmer thay đổi như thế nào so với trước đây, sự biến đổi văn hóa của 

tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer trong quá trình cộng cư với các dân tộc 

khác ở Tây Nam bộ, quan điểm giới và kể cả vấn đề không 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. 
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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 Bộhay 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) 

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 

sông Cửu Long, họ chọn những giồng đất (tiếng Khmer gọi là phnor), đó là 

những gò đất phù sa cổ cao hơn mặt đồng bằng 1,5 - 2,0m để lập nơi cư 

trú, tổ chức thành phum, sóc. 

Nhìn chung, người Khmer ở Tây Nam Bộ vẫn còn mang đậm nét đời 

sống văn hoá, xã hội, kinh tế của một nền nông nghiệp lúa nước, tự cung tự 

cấp. Phum, sóc người Khmer ở Tây Nam Bộ đóng vai trò là một tổ chức xã 

hội mang tính cộng đồng của làng quê nông thôn Nam Bộ 

1.2.2 Khái quát về lịch sử Phật giáo Nam tông Khmer và tâng lớp 

tu sĩ 

Phật giáo Khmer ở Tây Nam Bộ có những đặc điểm riêng so với 

người Khmer Campuchia. Cũng như người Khmer Campuchia, người 

Khmer TâyNam 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 TâyNam 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 

1.2.3 Đời sống văn hoá tu sĩ Khmer Tây Nam bộ 
Trong giai đoạn hiện nay, Phật giáo Nam tông 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 
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pháp, trong thời gian tu học, các vị sư trẻ vừa học chữ vừa học Phật pháp. 

Quyển Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc nhận định chùa 

đó là môi trường tốt để rèn luyện Phật học và thế học 

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. 

Để làm rõ những biến đổi văn hoá trong đời sống của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer, người viết lựa chọn 02 lý thuyết nghiên cứu để vận dụng 

vào luận án là: thuyết sinh thái văn hoá 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 Phật giáo Nam tông Khmer ở 

Tây Nam bộ hiện nay. 

 

CHƯƠNG 2 

NHỮNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VẬT CHẤT 

CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TÂY NAM BỘ 

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. 

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. 

Mục đích của việc khất thực: 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, 
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Saṅskrit hoặc Pākrit). Bát là phân nửa của tiếng Phạn, lượt bớt hai chữ Ta, 

tiếng Phạn gọi là Bát ta (Patta). 

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 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. 

2.1.2 Những biến đổi trong ẩm thực của tu sĩ Phật giáo Nam tông 

Khmer hiện nay 
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). 

2.2 TRANG PHỤC 

2.2.1 Đặc trưng trang phục truyền thống của tu sĩ Phật giáo Nam 

tông Khmer 
Đối với các tu sĩ theo Phật giáo Nam tông Khmer, 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 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. 

Nguồn gốc của trang phục tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer: 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 

Quy định về trang phục tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer: Theo luật 

định trong hệ thống Phật giáo Nam tông Khmer thì y ca sa thường có 2 

màu rõ rệt: màu vàng nghệvà 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 
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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: 

(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) 

2.2.2 Những biến đổi trong trang phục của tu sĩ Phật giáo Nam 

tông Khmer hiện nay 

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 
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 

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 Phật giáo Nam tông Khmer 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 
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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. 

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. 
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 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 Yếu tố cứ trú truyền thống của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 
Thời xưa, các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 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. 

2.4.2 Những biến đổi trong hình thức cư trú của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer hiện nay 
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,... 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 
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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. 

Tiểu kết chương 2 

Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng có vị trí quan trọng, vì nó 

không chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận, mà gần như cả cộng đồng dân 

tộc Khmer. Trong bối cảnh ấy, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và 

Nhà nước ta ngày càng trở nên cởi mở, thông thoáng hơn, tạo điều kiện 

cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng 

nhập thế, hội nhập sâu vào đời sống xã hội, phát huy truyền thống nhập 

thế của mình, tích cực góp phần vào việc củng cố bản sắc văn hóa dân 

tộc, thúc đẩy cộng đồng người Khmer phát triển hòa cùng sự phát triển 

chung của đất nước và nhân 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 Phật giáo Nam 

tông Khmer cũng vậy. 

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. 

Tuy nhiên, sự biến đổi đời sống văn hóa vật chất của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer cũng luôn tồn tại hai mặt: tích cực và tiêu cực, đó là sự 

biến đổi tất yếu của xã hội. 
 

CHƯƠNG 3 

NHỮNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN 

CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở TÂY NAM BỘ 

3.1 VĂN HOÁ NHẬN THỨC, VĂN HOÁ ỨNG XỬ VÀ VĂN 

HOÁ TỔ CHỨC 

3.1.1 Văn hoá nhận thức về tu tập 
Các yếu tố truyền thống trong văn hoá nhận thức về tu tập của tu sĩ 

Phật giáo Nam tông Khmer 

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 
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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) 

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”. 

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 

Những biến đổi trong văn hoá nhận thức về tu tập của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer hiện nay 

Tu để tạo điều kiện cho con em được học tậpHiện 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. 

Tu là niềm hãnh diện đối với gia đình và người thân: 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: 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. 

3.1.2 Văn hoá ứng xử 
Các yếu tố truyền thống trong văn hoá ứng xử của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer 
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- 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. 

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, Học Pāli, Học 

Kinh Luận Giới (giáo lý Phật học), Học thiền định (kammaṭṭhāna) 

- Trong môi trường xã hội: chăm lo dạy chữ nghĩa cho con em Phật 

tử, chăm lo dạy chữ nghĩa và giáo lý cho các tu sĩ mới, giảng giáo lý cho 

Phật tử, chăm lo xây dựng, trùng tu chùa chiền 

Những biến đổi trongvăn hoá ứng xử của tu sĩ Phật giáo Nam tông 

Khmerhiện nay 

- Trong môi trường học tập:việc học chữ Khmer 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. 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”… 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. 

- Trong môi trường xã hội: chăm lo chỗ nơi học tập cho con em phật 

tử, tổ chức học thiền định, tổ chức dạy nghề, trùng tu xây dựng chùa 

chiền…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 

3.1.3 Văn hoá 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 
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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. 
Những biến đổi trong tổ chức nhà chùa Phật giáo Nam tông Khmer hiện 

nay:Tổ chức sư sãi trong chùa; Tổ chức Ban Quản trị chùa; Hội Đoàn kết 
Sư sãi yêu nước cấp Tỉnh; Hội ĐKSSYN cấp huyện; Tổ chức đoàn thể các 

cấp của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer; Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh… 

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.  

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 
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 

3.2  NGHI LỄ, LỄ HỘI 

3.2.1 Các yếu tố truyền thống trong nghi lễ, lễ hội 
Nghi lễ 

Nghi lễ Phật giáo Nam tông Khmer rất khác với nghi lễ Phật giáo Bắc 
tông, dù cùng chung giáo lý. Theo dòng lịch sử, Phật giáo Nam tông 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. 
Các nghi lễ mang tính trang trọng của Phật giáo Nam tông Khmer 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 
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). 

3.2.2 Những biến đổi trong nghi lễ, lễ hội hiện nay 
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. 
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3.3 SINH HOẠT TINH THẦN CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM 

TÔNG KHMER BÊN NGOÀI NGÔI CHÙA 
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. 

3.3.1 Các yếu tố truyền thống trong Sinh hoạt tinh thần 
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 

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. 

Tham gia hoạt động từ thiện -xã hội: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 

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. 

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 
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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. 

 

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 DẪN ĐẾN SỰ 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 Phật 

giáo Nam tông Khmer 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,… 

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 Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ cũng vận hành theo 

chiều kích như vậy. 

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 

Phật giáo Nam tông Khmer Tây Nam Bộ. 
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4.1.1 Tác động của chính sách nhà nước 

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 hoá của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer. Trong dòng chảy phát 

triển chung của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nam tông Khmer nói 

riêng, đời sống tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 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 Phật giáo Nam tông Khmer 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. 

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 Phật giáo Nam tông Khmer, 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 Phật giáo Nam tông Khmer, 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 Phật giáo Nam tông Khmer 

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. 
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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 Phật giáo Nam tông Khmer 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. 

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 

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. 

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 Phật giáo Nam tông Khmer 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. 

4.1.4 Định hướng trong đời sống tu tập của chức sắc – trụ trì ngôi 

chùa 

Các nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần 

của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 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 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 

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,…việc bỏ “hành khất trì bình” là yếu tố khách quan, phù 

hợp với đời sống của tu sĩ hòa nhập vào đời sống xã hội.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, 
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tin học, ngoại ngữ,…). 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. 

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. 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. 

4.2.2 Hệ quả tiêu cực 

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.  

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. 

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. 

Đồng thời với việc ít tham dự thực hành tôn giáo ở chùa là việc 

thực hành khất thực. 

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. 

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. 
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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 Phật giáo Nam tông 

Khmer cũng không ngoại lệ. 

Trong xã hội hiện nay, chính trong sự thay đổi đã dẫn đến đời sống 

văn hóa của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 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 hoá... 

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. 

 

KẾT LUẬN 
Phật giáo Nam tông có sự ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hoá 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. 

Để làm rõ những biến đổi văn hoá trong đời sống của tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer, 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 Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây 

Nam bộ hiện nay. 

Từ sau năm 1986, hoạt động trong hoạt động đời sống tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer 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 Phật giáo Nam tông 
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Khmer nói riêng, Giáo hội Phật giáo Tỉnh nói chung luôn có những hoạt 

động nổi bật. 

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 Phật giáo Nam tông 

Khmer 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 Phật giáo Nam tông Khmer 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 Phật giáo Nam tông 

Khmer 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. 

Các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, 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. 

Biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 

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 
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rằng, cuộc sống của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer 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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